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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

 

EOLC: End of Life Care 

ΤΕΠ: Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών 

DNAR: Do Not Attempt Resuscitation 

EUSEM: European Society for Emergency Medicine 

CPR: Cardiopulmonary Resuscitation 

WHO: World Health Organization 

PC: Palliative Care 

ΤΤΖ: Τέλος της Ζωής 

AND: Allow Natural Death 

ΕΕΕΙ: Ευρωπαϊκή Εταιρία Επείγουσας Ιατρικής 
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Περίληψη 

 

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη της συμμόρφωσης των 

Ελληνικών ΤΕΠ με τις οδηγίες της EUSEM, και η καταγραφή των συνθηκών και συμπεριφορών που 

υπάρχουν όσον αφορά ζητήματα που έχουν σχέση με το τέλος της ζωής των ασθενών. 

Μεθοδολογία: Η έρευνα έλαβε χώρα σε όλα τα ΤΕΠ των μεγάλων Νοσοκομείων της Ελλάδος καθώς και 

σε αρκετά Γενικά Νοσοκομεία τα οποία ανταποκρίθηκαν στην έρευνα. Για τη συλλογή των δεδομένων 

δόθηκε ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου με 45 ερωτήσεις το οποίο δημιουργήθηκε από τους 

συγγραφείς της παρούσας έρευνας με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες της EUSEM για ζητήματα που 

αφορούν την φροντίδα στο τέλος της ζωής του ασθενή. 

Αποτελέσματα: 54 από τα 82 επιλέξιμα νοσοκομεία απάντησαν στην έρευνα (65% των ελληνικών 

νοσοκομείων, κάλυψη πληθυσμού >75%). Μόνο το 20.4% των ΤΕΠ ανέφερε ότι είχε επίσημες οδηγίες 

για το προσωπικό σχετικά με τα θέματα EoL και 22% ανέφεραν ότι έχουν κάποια μορφή κατάρτισης 

στην ανακοίνωση του θανάτου ενός ασθενούς. Αν και το 77.8% των ΤΕΠ ανέφερε ότι οι γιατροί τους 

ήταν σε θέση να εντοπίζουν ασθενείς με EoL και σε 74.1% των ΤΕΠ προχωρούν σε συζητήσεις για ένα 

σχεδιασμό περίθαλψης EoL, και σε λιγότερες από το 21% από αυτά οι συζητήσεις είναι επίσημα 

καταγεγραμμένες, ενώ σε λιγότερο από 30% των ΤΕΠ εντολές τύπου "Do Not Attempt Resuscitation 

"(DNAR) είναι τεκμηριωμένες. Το 63% των ΤΕΠ ανέφεραν ότι εκτελούν εξιτήρια ασθενών με σχέδιο 

περίθαλψης ώστε να πεθάνουν στις οικείες τους και παρέχουν γραπτές οδηγίες εξιτηρίου. Σε 

Εισαγωγή: Η φροντίδα που προσφέρεται στους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά στο τέλος της ζωής 

τους (end of life care) περιλαμβάνει εκτός την ιατρική, και ψυχολογική, κοινωνική, συναισθηματική και 

πνευματική φροντίδα, τόσο στους ασθενείς, όσο και στους συγγενείς  τους (1). Η φροντίδα στο τέλος 

της ζωής, δεν θα πρέπει να συγχέεται με την ανακουφιστική φροντίδα (palliative care), καθώς είναι δύο 

εντελώς διαφορετικές έννοιες. Σύμφωνα με τον WHO, η ανακουφιστική φροντίδα είναι μια προσέγγιση 

που βελτιώνει την ποιότητα ζωής του ασθενή και της οικογένειάς του, και προσφέρει, εκτός από 

απαλλαγή από τον πόνο, υποστηρικτικό σύστημα για να βοηθήσει τον ασθενή και τους οικείους του, να 

ζήσουν με την παρούσα ασθένεια (2). Σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Επείγουσας 

Ιατρικής (EUSEM), end of life care (EOLC) στο Τμήμα των Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), αποτελεί η 

φροντίδα που παρέχεται σε περιπτώσεις όπου υπάρχει σοβαρή επιδείνωση της υγείας, εξαιτίας της 

εξέλιξης μιας ασθένειας, η οποία θα οδηγήσει τον ασθενή στο θάνατο σε σχετικά σύντομο χρονικό 

διάστημα κατά ή μετά την παρουσία του στο ΤΕΠ (3). 
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περισσότερα  από το 80% των ΤΕΠ, υπεύθυνος για τα θέματα EoL και αποφάσεις για EoL είναι 

επιμελητής ιατρός (αν κανείς άλλος δεν μπορεί να πάρει τις αποφάσεις για τον ασθενή). Επίσης, 

επιμελητής ιατρός είναι υπεύθυνος και για την ανακοίνωση ενός θανάτου. Ωστόσο, μόνο σε μια 

μειοψηφία των ελληνικών ΤΕΠ, η οικογένεια περιλαμβάνεται στις αποφάσεις ή στις συζητήσεις για EοL. 

Το 78% του δείγματος ανέφερε άγνοια για το νομικό καθεστώς των εντολών DNAR στην Ελλάδα και 

μόνο το 16% είχε πρόσβαση σε νομικές συμβουλές. Στις περισσότερες περιπτώσεις (90%) το DNAR 

αποφασίζεται από τον αρχαιότερο ανώτερο ειδικευμένο ιατρό, αλλά σε 37% των ΤΕΠ η 

καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση συνεχίζεται εάν η οικογένεια επιμένει και στο 25% εκτελείται ακόμη 

και ενάντια στις εκπεφρασμένες επιθυμίες των ασθενών. Το 61% παρέχει παρηγορητική θεραπεία 

αλλά μόνο το 14% έχει έναν οργανωμένο κατάλογο ελέγχου (checklist) για αυτές τις ενέργειες. Τα 

περισσότερα ελληνικά ΤΕΠ δεν διαθέτουν ειδικά δωμάτια για την οικογένεια κατά τη διάρκεια των 

καταστάσεων EoL, αλλά το 62% έχει εγκαταστάσεις για τις πνευματικές τους ανάγκες. Τέλος, στο 61% 

του δείγματος, τα μέλη του προσωπικού ενθαρρύνονται να μιλούν για ζητήματα EoL. 

Συμπεράσματα: Τα ελληνικά ΤΕΠ πρέπει να βελτιώσουν περαιτέρω την φροντίδα ασθενών σε 

κατάσταση EoL εφαρμόζοντας τις οδηγίες της EuSEM. Η μελέτη μας δείχνει ότι υπάρχουν πολλές 

βελτιώσεις που θα μπορούσαν να γίνουν στην εκπαίδευση για την επικοινωνία, την καταγραφή 

συζητήσεων / λήψης αποφάσεων, την διαχείριση εντολών DNAR, την χωροταξία και την υποστήριξη 

του προσωπικού σε θέματα νομικά και συναισθηματικά σχετιζόμενα με ζητήματα EoL. 

 

 

Λέξεις Κλειδιά: φροντίδα στο τέλος της ζωής, τμήμα επειγόντων περιστατικών, επιστημονικές οδηγίες, 

παρηγορητική φροντίδα, μη απόπειρα αναζωογόνησης 
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Abstract  

 

Introduction : The concept of end of life (EoL) care, which is care offered to patients during the end of 

their lives, includes a combination of medical, psychological, social, emotional and spiritual care, both 

for the patient and those close to him. Compared to previous decades, it is more common nowadays for 

patients with acute diseases capable of producing death, or patients with the progression of a terminal 

illness, to visit an Emergency Department (ED) for care close to their EoL. EuSEM has recognized the 

importance of this issue by developing specific guidelines for EoL care in the ED. It is important to 

understand the current weaknesses of Greek EDs in EoL care in order to organize appropriate and more 

humane healthcare services.  

Purpose : The purpose of this study was to evaluate the compliance of Greek EDs with EUSEM EoL care 

guidelines.  

Methods : A questionnaire with 45 questions, based on the EUSEM guidelines on EoL care, was sent to 

either the head physician or the head nurse of all Greek hospitals with independent EDs. Pediatric, 

psychiatric, and other special hospitals were excluded.  

Results : 54 out of the 82 eligible hospitals responded to the survey (65% of all Greek hospitals, >75% 

population coverage). Only 20.4% of EDs reported having formal communication instructions for the 

staff regarding EoL issues and 22% reported having some form training in announcing a patient’s death. 

Although 77.8% of EDs reported that their physicians were able to identify EoL patients and in 74.1% 

discussions for advanced care-planning is performed, in less than 30% these discussions are formally 

recorded and in less than 30% “Do Not Attempt Resuscitation” (DNAR) decisions are documented. 63% 

of the EDs reported discharging patients with a care plan to die at their home and written discharge 

instructions. In more than 80% of the EDs a senior physician is responsible for EoL issues, EoL decisions 

(if nobody else can take them for the patient) and the announcement of a death. However, only in a 

minority of Greek EDs family is included in EoL decisions or discussions. 78% of EDs reported ignorance 

for the legal status of DNAR orders in Greece and only 16% had access to legal advice. In most cases 

(90%) DNAR is decided by a senior specialist, but in 37% CPR is continued if the family insists, and in 25% 

CPR is performed even against expressed patient wishes. 61% provide palliative care but only 14% have 

an organized checklist. Most Greek EDs do not have special rooms for the family during EoL situations 

but 62% have facilities for their cultural and spiritual needs. Finally, in 61% of Greek EDs, staff members 

are encouraged to talk about EoL events.  
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Conclusion: Greek EDs should further improve EoL care. Our study shows that there are several 

improvements that could be made in communication, discussion/decision recording, DNAR 

management, dedicated use of space and support of ED staff on legal and stress-related EoL issues.  

Keywords : end of life care, emergency department, guidelines, palliative care, do not attempt 

resuscitation 
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Πρόλογος 

 

Οι κατευθυντήριες οδηγίες δεν μπορούν να προβλέψουν τις ιδιαιτερότητες του κάθε ασθενή. 

Βασίζονται στην αξιολόγηση των επιστημονικών και κλινικών πληροφοριών που υπάρχουν μέχρι την 

δημοσίευσή τους και έχουν στόχο την εκπαίδευση του αναγνώστη. Επειδή δεν είναι εύκολο να 

ενημερώνονται συνεχώς, ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν τα πιο πρόσφατα στοιχεία. Μάλιστα 

ενδέχεται να έχουν προκύψει νέες δημοσιευμένες πληροφορίες μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής 

του παρόντος κειμένου και πριν την δημοσίευση του που δεν μπορούσαν να ληφθούν υπόψη από την 

συγγραφική ομάδα. Το παρόν κείμενο δεν πρέπει να θεωρείται ότι (α) περιλαμβάνει όλες τις 

κατάλληλες μεθόδους θεραπείας/φροντίδας, (β) καθορίζει το ελάχιστο επίπεδο φροντίδας (standard of 

care), και (γ) υποχρεώνει τους ιατρούς να παρέχουν συγκεκριμένη ιατρική περίθαλψη. Δεν έχει σκοπό 

να αντικαταστήσει την κρίση του γιατρού για συγκεκριμένους ασθενείς ή για ειδικές κλινικές 

καταστάσεις. Η συμμόρφωση με τις οδηγίες είναι εθελοντική, και κάθε ιατρός θα πρέπει να τις 

εφαρμόζει υπό το πρίσμα των χαρακτηριστικών του κάθε ασθενούς. Αν και η Ευρωπαϊκή Εταιρία 

Επείγουσας Ιατρικής (ΕΕΕΙ) καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να παρουσιάζει ακριβείς, πλήρεις και 

αξιόπιστες πληροφορίες, αυτές οι οδηγίες παρουσιάζονται «ως έχουν» χωρίς καμία εγγύηση, ρητή ή 

σιωπηρή. Η ευθύνη για την εφαρμογή των οδηγιών αυτού του κειμένου είναι ατομική από αυτόν ο 

οποίος τις εφαρμόζει. Η ΕΕΕΙ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη ή ζημία 

(συμπεριλαμβανομένων άμεσων, ειδικών, έμμεσων ή επακόλουθων βλαβών) που προκλήθηκε από την 

ερμηνεία των πληροφοριών που παρουσιάζονται. 

 

Ο θάνατος δεν είναι κάτι που μαθαίνεται στις ιατρικές σχολές. Τα βιβλία αναφέρονται ελάχιστα στα 

θέματα που αφορούν το γήρας, την αδυναμία και τον θάνατο. Η διαδικασία της εξέλιξης του θανάτου, 

και το πώς επηρεάζει τους ανθρώπους που τον βιώνουν και τους γύρω τους, φαίνεται να μην αποσπά 

μεγάλο μέρος της προσοχής. Ο σκοπός όλων είναι να αποτρέψουν τον θάνατο κι όχι να συζητήσουν για 

αυτόν. Οι νέοι γιατροί και νοσηλευτές, αντιλαμβάνονται διαφορετικά τον θάνατο λόγω της 

συναισθηματικής φόρτισης που προκαλεί. Κάποιοι κλείνονται στον εαυτό τους, άλλοι κλαίνε κι άλλοι 

ίσα που το αντιλαμβάνονται (4). 

 

Στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) παρέχεται επείγουσα φροντίδα, διαγνωστικές εξετάσεις, 

και γενικά δίδεται το αίσθημα της ασφάλειας στο κοινό και ειδικά σε ανθρώπους με οικονομική 
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δυσχέρεια. Με το προσδόκιμο ζωής να αυξάνεται συνεχώς, οι ηλικιωμένοι ασθενείς έχουν αρχίσει να 

γίνονται η πιο συχνά απαντούμενη ηλικιακή ομάδα που επισκέπτονται τα ΤΕΠ (5). 

 

Στο ΤΕΠ είναι πολύ πιθανό να γίνει η αρχική αξιολόγηση ενός ασθενούς που λόγω μιας χρόνιας ή μιας 

οξείας νόσου, βρίσκεται προ ενός επικείμενου θανάτου. Η προετοιμασία της υποστηρικτικής θεραπείας 

σε ασθενείς που πεθαίνουν, είναι σημαντική αλλά και πρακτικά δύσκολή στο ΤΕΠ λόγω του μεγάλου 

αριθμού των ασθενών που υποδέχεται, του υψηλού στρες και των περιορισμένων πόρων (6). 

 

Η Ευρωπαϊκή Εταιρία Επείγουσας Ιατρικής (EUSEM), θέλοντας να θέσει τις βάσεις για την αξιοπρεπή 

διαχείριση των ασθενών που προσέρχονται στα ΤΕΠ σε κατάσταση συμβατή για EOLC, εξέδωσε οδηγίες 

με στόχο να διευκρινίσει τα βήματα που πρέπει να ακολουθούνται. 
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Γενικό Μέρος 
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Κεφάλαιο 1: Ορισμοί 

 

1.1 End of Life Care (EOLC) 

 

Η φροντίδα που παρέχετε σε ασθενείς που βρίσκονται κοντά στο τέλος της ζωής τους, ενώ έχουν 

σταματήσει να λαμβάνουν την θεραπεία για να ελέγξουν την ασθένειά τους ορίζεται ως End of Life 

Care (EOLC). Το EOLC, περιλαμβάνει ψυχολογική, κοινωνική και πνευματική υποστήριξη στους ασθενείς 

και στους συγγενείς τους. Ο κύριος σκοπός του EOLC είναι να απαλλαγεί ο ασθενής από τον πόνο και 

από τα συμπτώματα της ασθένειάς του, έτσι ώστε να νοιώθει όσο πιο ανακουφισμένος γίνεται. Το 

EOLC, μπορεί να περιλαμβάνει μεθόδους ανακουφιστικής φροντίδας (palliative care), όμως δεν θα 

πρέπει να συγχέεται με την ανακουφιστική φροντίδα καθ’ αυτήν (1). 

 

1.2 Ανακουφιστική Φροντίδα 

 

Η ανακουφιστική φροντίδα (palliative care - PC), στοχεύει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής του 

ασθενή, αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα που προκύπτουν από την ασθένειά του. Η ανακουφιστική 

φροντίδα παρέχει, αντιμετώπιση του πόνου και άλλων επιβαρυντικών συμπτωμάτων, βοηθάει στην 

κατανόηση από τον ασθενή ότι ο θάνατος είναι μια φυσιολογική διαδικασία και περιλαμβάνει 

πνευματική και ψυχολογική φροντίδα στον ίδιο τον ασθενή και στους συγγενείς του. Επίσης 

συνοδεύεται από την παροχή συνόλου υπηρεσιών που σκοπό έχουν τη βελτίωση της διαβίωσης του 

ασθενή, αλλά και την ικανότητα αντιμετώπισης από τον ασθενή και την οικογένεια της ίδιας της 

ασθένειας  και το χαμηλό προσδόκιμο ζωής. Όσο πιο νωρίς ενταχθεί ένας ασθενής τελικού σταδίου σε 

ένα πρόγραμμα ανακουφιστικής φροντίδας, τόσο λιγότερο κινδυνεύει να εκτεθεί σε ανούσιους 

διαγνωστικούς ελέγχους, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις έχει περιγραφεί και αύξηση του προσδόκιμου 

ζωής αυτών των ασθενών (2),(4). 
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1.3 Διαφορές End of Life και Palliative Care 

 

Τα τελευταία χρόνια, οι όροι EOLC και PC συχνά χρησιμοποιούνται ως ταυτόσημοι. Οι γενικές αρχές 

που τους περιβάλουν είναι ίδιες, οι δύο τύποι φροντίδας όμως δεν είναι όμοιες. Η ανακουφιστική 

φροντίδα είναι κάτι παραπάνω από την EOLC. Περιλαμβάνει όπως προαναφέραμε την ανακούφιση από 

τον πόνο και τα συμπτώματα της εκάστοτε ασθένειας, στοχεύοντας όμως στην καλύτερη ποιότητα ζωής 

του ασθενή και της οικογένειάς του. Η EOLC, στοχεύει μεν στην ανακούφιση, αλλά για μικρότερο 

χρονικό διάστημα απ’ ότι η PC, ενώ στοχεύει στην καλύτερη ποιότητα ζωής στις τελευταίες 

ώρες/ημέρες του ασθενή, προσφέροντας υπηρεσίες για άλλα νομικά θέματα (νομικά, ηθικά, κτλ). 

Κύριος σκοπός του EOLC είναι ο ασθενής να πεθάνει με αξιοπρέπεια (8). 

 

1.4 End of Life Care στην επείγουσα ιατρική 

 

Η Ευρωπαϊκή Εταιρία Επείγουσας Ιατρικής (European Society for Emergency Medicine (EUSEM)), 

δημιούργησε έναν ορισμό αποκλειστικά για την EOLC που λαμβάνει χώρα στα ΤΕΠ: «Ενήλικος ασθενής 

που βρίσκεται στο τέλος της ζωής του (ΤΤΖ) χαρακτηρίζεται κάθε ασθενής που προσέρχεται ή 

μεταφέρεται στο ΤΕΠ σε κατάσταση υγείας που χαρακτηρίζεται από μη αναστρέψιμη βλάβη ή που 

εκτιμάται από το ιατρικό προσωπικό ότι ο θάνατος είναι αναμενόμενος εντός λεπτών ή λίγων ωρών»(3). 

Όπως αναφέρθηκε και στον πρόλογο, το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών είναι ένα πολύ διαφορετικό 

περιβάλλον σε σχέση με τα τμήματα νοσηλείας ενός νοσοκομείου, καθώς επικρατεί πολυκοσμία, 

φασαρία και υψηλά επίπεδα στρες (6). Επιπλέον, οι ασθενείς που προσέρχονται στο ΤΕΠ, πολλές φορές 

δεν παρακολουθούνται από τους γιατρούς που βρίσκονται εκείνη τη στιγμή στη βάρδια και· μπορεί και 

να μην παρακολουθούνται καν από γιατρούς του συγκεκριμένου Νοσοκομείου. Έτσι, η φροντίδα 

ασθενών σε κατάσταση EOL είναι μια πολύ δύσκολα διαχειρίσιμη κατάσταση, ιατρικά και 

συναισθηματικά, για το προσωπικό των ΤΕΠ. Η EUSEM αποφάσισε την συγγραφή κατευθυντήριων 

οδηγιών πάνω σε αυτό το θέμα με σκοπό να διευκολύνει το δύσκολο έργο των γιατρών των ΤΕΠ. 
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1.5 Οδηγίες της EUSEM για End of Life Care 

 

Σύμφωνα με τις οδηγίες της EUSEM, ο ρόλος των γιατρών είναι πολύ σημαντικός για την λήψη των 

σωστών αποφάσεων σε μια σειρά από κρίσιμα ηθικά θέματα που αφορούν την EOLC. Οι γιατροί 

καλούνται να πάρουν δύσκολες αποφάσεις όσων αφορά θέματα αναζωογόνησης, να λαμβάνουν υπ’ 

όψιν το θρησκευτικό υπόβαθρο του ασθενή που έχουν αναλάβει, καθώς και τις επιθυμίες της 

οικογένειας. Θα πρέπει να εξασφαλίσουν έναν αξιοπρεπή θάνατο στον ασθενή και να υποστηρίξουν 

την οικογένεια μετά τον θάνατο (3). Όπως προαναφέρθηκε, στόχος των οδηγιών είναι, η βελτίωση της 

ποιότητας ζωής των ασθενών, μέσα από ένα ασθενο – κεντρικό μοντέλο διαχείρισης. 

 

Κεφάλαιο 2: Πρωτόκολλα End of Life Care 

 

2.1 Αρχές λήψης αποφάσεων για End of Life 

 

Το καθήκον του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού των ΤΕΠ είναι η καθυστέρηση του θανάτου και η 

συνέχιση της ζωής εν γένει. Σε πολλές περιπτώσεις όμως, η ελάττωση του πόνου έχει πιο μεγάλη 

σημασία. Η λήψη των αποφάσεων για EOLC, θα πρέπει να περιλαμβάνει, εκτός από ιατρικές, και ηθικές 

πτυχές. Ιδανικά, οι γιατροί και οι οικογένειες των ασθενών, θα πρέπει να αποφασίζουν μαζί για τις 

θεραπευτικές και υποστηρικτικές πράξεις. Ωστόσο, έχει παρατηρηθεί αυξημένη ανησυχία για την 

υπερβολική αυτονομία των ασθενών να λαμβάνουν αποφάσεις. Αυτό ενδεχομένως να οδηγήσει σε 

ανεπαρκή και μάταιη θεραπεία, συχνά με πολύ υψηλό κόστος (9). Για να μπορέσει ένας ασθενής να 

τεθεί σε EOLC, θα πρέπει να πληρεί κάποιες προϋποθέσεις. Γι’ αυτό το λόγο έχουν δημιουργηθεί δύο 

εργαλεία διαλογής: το CriSTAL (Παράρτημα. Β) και το SPICT (Παράρτημα. Β).  

 

Αναλυτικά, το CriSTAL, αναγνωρίζει μεγαλύτερους σε ηλικία ασθενείς και υπολογίζει τον κίνδυνο του 

θανάτου στο Νοσοκομείο ή στο άμεσο μέλλον μετά το εξιτήριο.  

Σκοπός του συγκεκριμένου εργαλείου είναι να ελαχιστοποιήσει την -χωρίς αποτέλεσμα- θεραπεία και 

να βοηθήσει τους ασθενείς με μεθόδους που δεν απαιτούν εισαγωγή στο Νοσοκομείο.  

Τα κύρια σημεία που καθορίζουν το αποτέλεσμα του CriSTAL είναι η χρόνια καρδιαγγειακή νόσος, η 

χρόνια νεφρική νόσος και οι συνεχείς και παρατεταμένες εισαγωγές σε ΜΕΘ (10). 
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Το SPICT είναι ένα εργαλείο, το οποίο βοηθάει στην αναγνώριση της επιδείνωσης των ασθενών. 

Παρέχει πληροφορίες τις οποίες οι γιατροί μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να ξεκινήσουν τις 

συζητήσεις για EOLC με τους ασθενείς και τις οικογένειές τους. Το SPICT χρησιμοποιεί έξι δείκτες για να 

αναγνωρίσει τυχόν επιδείνωση της υγείας των ασθενών: 

1. Προηγούμενες απρογραμμάτιστες εισαγωγές  

2. Εξάρτηση από άλλους 

3. Έκπτωση εκτελεστικής ικανότητας 

4. Σημαντική απώλεια βάρους το τελευταίο 6μηνο 

5. Συμπτώματα που επιμένουν παρά την  θεραπεία 

6. Αίτημα της οικογένειας να τεθεί ο ασθενής σε EOLC ή PC (11). 

 

2.2 Προηγμένο Πλάνο Φροντίδας 

 

Προηγμένο πλάνο φροντίδας είναι, η διαδικασία συζήτησης και καταγραφής των προτιμήσεων του 

ασθενή, όσων αφορά τους στόχους της φροντίδας του σε κατάσταση που να μην μπορεί να οδηγήσει 

σύντομα σε θάνατο π.χ. σε καρδιακή ανακοπή (12). Στα ΤΕΠ, οι ασθενείς και οι οικογένειές τους, θα 

πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην διαδικασία λήψης των αποφάσεων για τον τύπο φροντίδας που 

ενδέχεται να προσφερθεί στον ασθενή. Ο γιατρός του ΤΕΠ θα πρέπει να είναι εξοικειωμένος με την 

αξιολόγηση του προσδόκιμου των ασθενών αυτών και των οικογενειών τους. Το ιατρονοσηλευτικό 

προσωπικό, θα πρέπει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην επικοινωνία, ειδικά με τους ποιο ευάλωτους 

ασθενείς, και να  προσπαθεί να συμπεριλάβει κατά την αξιολόγηση την  μη λεκτική επικοινωνία. Η 

κατανόηση της μη λεκτικής επικοινωνίας είναι ιδιαιτέρως σημαντική γιατί μπορεί να αναδείξει 

συναισθήματα και αγωνίες των ασθενών και της οικογένειας που δεν μπορούν να τις εκφράσουν 

εύκολα λεκτικά (3). 

 

Το προηγμένο πλάνο φροντίδας, είναι ένα μέσο για να παραταθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η 

αυτονομία του ασθενή (12). Οι άνθρωποι, προς το τέλος της ζωής τους, επιθυμούν όλο και 

περισσότερο να έχουν τον πλήρη έλεγχο. Όμως, όπως προαναφέρθηκε, αυτό έχει ως αποτέλεσμα 

ενίοτε να μην λαμβάνουν κατάλληλες αποφάσεις. Από την άλλη πλευρά, οι γιατροί στα ΤΕΠ θα πρέπει 

να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν έναν ασθενή που βρίσκεται στο τέλος της ζωής του, μέσω των 

εργαλείων που προαναφέρθηκαν, και να οργανώσουν ένα πλάνο φροντίδας ήδη από το χώρο των 
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Επειγόντων περιστατικών. Ωστόσο αυτό δεν είναι εύκολο για τους γιατρούς των ΤΕΠ. Θα πρέπει να 

ρωτούν τους ασθενείς αν έχουν ήδη σχεδιάσει ένα προηγμένο πλάνο φροντίδας με τον γιατρό τους, και 

να καταγράφουν όποια παρέμβαση έκαναν έτσι ώστε ο οικογενειακός ή ο θεράπων γιατρός να είναι 

ενήμερος. Επίσης, είναι επιθυμητό να υπάρχει πρόσβαση σε ιατρικούς φακέλους άλλων ειδικοτήτων, 

καθώς στα Επείγοντα, σχεδόν κάθε ασθενής είναι άγνωστος στους γιατρούς που εφημερεύουν (3).   

 

2.3  Συζητήσεις με τους συγγενείς 

 

Η πλειοψηφία των οικογενειών και των συνοδών ασθενών που βρίσκονται σε EOLC, θέλουν να 

συζητάνε για θέματα που αφορούν την φροντίδα του ανθρώπου τους. Όμως οι γιατροί φαίνονται 

απρόθυμοι να τους συμπεριλάβουν σε αυτές τις διαδικασίες, είτε γιατί δεν έχουν την απαραίτητη 

εμπειρία, είτε γιατί αυθαίρετα θεωρούν ότι υπάρχουν αρκετά εμπόδια στην επικοινωνία με τις 

οικογένειες των ασθενών. Σε έρευνα που έγινε στις ΗΠΑ, βασικός παράγοντας δυσχέρειας στην 

επικοινωνία, ήταν η διαφορετική ορολογία. Πολλές φορές, ιατρικοί όροι είναι δύσκολο να γίνουν 

κατανοητοί, ενώ παρεμφερείς λέξεις μπορούν να μην αποδώσουν το ακριβές νόημα και να οδηγήσουν 

σε παρεξηγήσεις (13).  

 

Επιπλέον, οι θρησκευτικές πεποιθήσεις της οικογένειας παίζουν μείζων ρόλο, τόσο στην διαμόρφωση 

του θεραπευτικού πλάνου από τους γιατρούς, όσο και στην αποδοχή του συγκεκριμένου πλάνου από 

την οικογένεια. Οι απόψεις των συγγενών μπορεί να διίστανται. Κάποιοι μπορεί να αρνηθούν τη 

εφαρμογή EOLC και να απαιτήσουν χρήση κάθε δυνατής θεραπείας. Άλλοι μπορεί να θεωρούν ότι «δεν 

πρέπει ο άνθρωπος να παρεμβαίνει στα πλάνα του Θεού». Γι’ αυτό είναι επιτακτική ανάγκη, οι γιατροί 

όταν βρεθούν σε μια τέτοια κατάσταση να συμβουλεύονται κάποιον ειδικό για την συγκεκριμένη 

θρησκεία, πριν να σχεδιάσουν το θεραπευτικό πλάνο του ασθενή (14). 

 

Η έλλειψη εμπειρίας, παίζει εξίσου σημαντικό ρόλο, όχι τόσο στην δημιουργία ενός προηγμένου 

πλάνου φροντίδας, όσο στις συζητήσεις που πρέπει να προηγηθούν. Στην ίδια έρευνα στις ΗΠΑ (12), οι 

συγγενείς ανέφεραν ότι όταν συμμετείχαν σε συζητήσεις σχετικά με τον θάνατο, βίωσαν αίσθημα 

μειωμένης ενσυναίσθησης (empathy) των γιατρών, και δήλωσαν ότι οι αναφορές σε θέματα που γι’ 

αυτούς θεωρούνται ταμπού ήταν προσβλητικές. Για να αποφευχθεί κάτι τέτοιο, θα πρέπει να υπάρχει  
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ειδική εκπαίδευση σε αυτό το θέμα που να ξεκινάει από το προπτυχιακό επίπεδο και να επεκτείνεται 

σε όλο τον εργασιακό βίο των γιατρών (14).  

 

Κεφάλαιο 3: Do Not Attempt Resuscitation 

 

Η απόφαση να μη γίνει καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ, CPR), ονομάζεται με τον διεθνή 

όρο, Do Not Attempt Resuscitation (DNAR). Παρόλο που σε ορισμένες χώρες της Ευρώπης το DNAR 

επιτρέπεται, σε άλλες χώρες και σε συγκεκριμένες θρησκείες απαγορεύεται ή είναι παράνομο (15). Ο 

όρος DNAR αντικαταστάθηκε, τουλάχιστον στο Ηνωμένο Βασίλειο, από τον όρο DNACPR που σημαίνει 

Do Not Attempt Cardiopulmonary Resuscitation. Αυτό έγινε, διότι, υπήρχε εσφαλμένη αντίληψη στο τι 

πραγματικά σημαίνει DNAR, καθώς αναζωογόνηση δεν είναι απαραίτητα μόνο η καρδιοαναπνευστική 

(16). 

 

Σε αρκετές περιπτώσεις, ο όρος Allow Natural Death (AND), μπορεί να αντικαταστήσει καλύτερα το 

DNAR, καθώς σκοπός του είναι να αφήσει τις φυσιολογικές συνέπειες της νόσου να εξελιχθούν, ενώ το 

DNAR τονίζει την έλλειψη παρέμβασης αναζωογόνησης σε περίπτωση συνθηκών απειλητικών για την 

ζωή του ασθενή (17). 

 

Η λήψη της απόφασης για DNAR, θα πρέπει να λαμβάνεται σε περίπτωση που ο ασθενής το επιθυμεί, 

αν είναι σε θέση να λάβει αυτήν την απόφαση, ή όταν ο οικογενειακός γιατρός μετά από φυσική 

εξέταση και λαμβάνοντας υπόψιν τις επιθυμίες του ασθενή και της οικογένειάς του, κρίνει ότι η 

προσπάθεια καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, μετά από ανακοπή, θα είναι μάταιη και θα 

προκαλέσει επιπλέον προβλήματα. 

 

Κάθε απόφαση για την υγεία του ασθενή, θα πρέπει να συζητάται με τον ίδιο ή με την οικογένεια του 

σε περιπτώσεις όπου αυτός δεν είναι σε θέση να την λάβει μόνος του. Σε περίπτωση που ο ασθενής 

δεν θέλει να συμπεριληφθεί στην απόφαση, τότε ο ειδικευμένος γιατρός, θα πρέπει να λάβει την 

σωστή απόφαση για τον ασθενή. 

 

 



 
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης 

ΠΜΣ «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΙΔΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ» 

 

Σελίδα 24 από 86 

 

Πάντα όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται για τον ασθενή, θα πρέπει να συζητιούνται και με τους 

συγγενείς, όταν φτάσει η κατάλληλη στιγμή. Θα πρέπει να υπάρχει σαφής καταγραφή ότι έγιναν οι 

σχετικές συζητήσεις και σε περιπτώσεις όπου πάρθηκε απόφαση χωρίς ο ασθενής να το γνωρίζει, θα 

πρέπει να αναφέρεται με σαφήνεια στον φάκελό του (15). 

 

Η απόφαση για DNAR θα πρέπει να λαμβάνεται μόνο από ειδικευμένους γιατρούς, και σε ορισμένες 

περιπτώσεις, όπου απαιτείται, θα πρέπει να συμβουλεύονται και άλλους ειδικούς. Σε πολύ δύσκολες 

περιστάσεις, όταν υπάρχουν νομικές προεκτάσεις, θα πρέπει να αναζητάται και η αντίστοιχη συμβολή 

των ειδικών σε τέτοια θέματα.  

 

Ωστόσο, ο ασθενής ή οι συγγενείς, δεν μπορούν να απαιτήσουν ΚΑΡΠΑ, αν ο γιατρός κρίνει την 

ματαιότητα της.  

 

Κάθε απόφαση DNAR ισχύει μόνο για την εκάστοτε εισαγωγή και θα πρέπει να ξαναγίνει η ίδια 

διαδικασία σε περίπτωση επανεισαγωγής του ασθενή στο νοσοκομείο. Υπάρχουν δεδομένα που 

δείχνουν ότι  η απόφαση για DNAR οδηγεί σε μειωμένη φροντίδα του ασθενή. Γι’ αυτόν τον λόγο, θα 

πρέπει να καταγράφεται όλο το πλάνο φροντίδας που έλαβε ο ασθενής (18). 

    

Λόγω της δυσκολίας που έχουν οι γιατροί να χρησιμοποιήσουν τον όρο DNAR, έχουν γίνει συζητήσεις 

για να αλλάξει η προσέγγιση αυτή ορίζοντας «στόχους φροντίδας». Οι στόχοι φροντίδας, διαφέρουν 

τόσο από το DNAR όσο και από το προηγμένο πλάνο φροντίδας, καθώς κύριος σκοπός είναι να 

καθοριστούν οι θεραπευτικές επιλογές και η φροντίδα που χρειάζεται ο ασθενής. Αρχικά, θα πρέπει να 

αποφασιστεί τί χρειάζεται και τί όχι ο ασθενής. Στη συνέχεια οργανώνεται η ψυχολογική υποστήριξη 

του ασθενή και της οικογένειάς του. Οι ασθενείς είναι πιο δεκτικοί σε αυτήν την προσέγγιση και οι 

γιατροί είναι πιο εύκολο να εισάγουν τους συγγενείς σε αυτού του τύπου τις συζητήσεις (19). 

 

Οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψιν ηθικούς, νομικούς και κοινωνικούς 

παράγοντες πριν αποφασίσουν για το μέλλον του ασθενή τους σε EOLC. Αρχικά θα πρέπει να 

σεβαστούν την ικανότητα του ασθενή να λαμβάνει ο ίδιος τις αποφάσεις. Θα πρέπει να του δοθούν 

ακριβείς κι εμπεριστατωμένες πληροφορίες για την κατάστασή του, την πρόγνωση της υγείας του, τις 

προτεινόμενες παρεμβάσεις, τους κινδύνους αλλά και τα πλεονεκτήματα. Έπειτα, ο ασθενής θα πρέπει 
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να παρακινηθεί στο να επαναλάβει με δικά του λόγια αυτά που του ειπώθηκαν, έτσι ώστε να 

καταλάβει ο γιατρός ότι έγινε κατανοητός. Σε περιπτώσεις που ο ασθενής δεν έχει την δυνατότητα να 

κάνει μια τέτοια συζήτηση, λόγω επιδεινωμένης κατάστασης της υγείας του, θα πρέπει πρώτα να 

αντιμετωπιστούν τυχόν τα επείγοντα και δυνητικά αναστρέψιμα προβλήματα, έως ότου υπάρξουν 

περισσότερες πληροφορίες για το πλάνο που θα ακολουθηθεί με βάση τις προηγούμενες επιθυμίες 

του ασθενούς ή τις επιθυμίες της οικογένειας (17). Σε περιπτώσεις πλήρους απουσία κάθε 

πληροφόρησης για τον ασθενή, τις αποφάσεις για τον ασθενή τις παίρνει ο αρχαιότερος γιατρός που 

είναι παρόν. 

 

Κεφάλαιο 4: End of Life Care και Covid-19 

 

Ο ιός Covid-19 που έκανε την εμφάνιση του στην επαρχία Wuhan της Κίνας τον Δεκέμβριο του 2019, 

εξελίχθηκε σε πανδημία ξεπερνώντας τα 100.000 θύματα παγκοσμίως (20). Ο ιός αυτός, προκαλεί ένα 

ευρύ φάσμα συμπτωμάτων, από ελαφριά λοίμωξη του αναπνευστικού έως οξύ σύνδρομο 

αναπνευστικής δυσχέρειας. Συνολικά ο κίνδυνος θνησιμότητας του ιού είναι 3-5% (20),(21), ενώ το 15% 

των νοσούντων, θα αναπτύξει σοβαρή λοίμωξη και το 5% θα χρειαστεί εντατική θεραπεία (21). Στα 

πλαίσια πανδημίας και ενδεχόμενης έλλειψης ικανού αριθμού υποστηρικτικών δομών στα νοσοκομεία 

από τα υψηλά ποσοστά ταυτόχρονης νοσηρότητας, υπήρξαν περιπτώσεις σε χώρες του εξωτερικού 

όπου έπρεπε να ληφθούν αποφάσεις απομάκρυνσης της τεχνητής αναπνοής. Με δεδομένο ότι η 

αποσωλήνωση αυξάνει το ρίσκο μετάδοσης αερογενών παθογόνων, και προκαλεί ρίσκο για το 

προσωπικό, δεν θα πρέπει να γίνεται στον χώρο των ΤΕΠ, αλλά θα πρέπει να μειώνεται ο όγκος 

οξυγόνου σταδιακά και να διασφαλίζεται η άνεση του ασθενή. Αν οπωσδήποτε χρειάζεται να γίνει 

αποσωλήνωση, τότε θα πρέπει να γίνει σε θάλαμο αρνητικής πίεσης και όλοι οι παρευρισκόμενοι θα 

πρέπει να φέρουν την κατάλληλη προστασία από αερόβια. Η φροντίδα του ασθενή θα πρέπει να 

γίνεται από όσο τον δυνατόν λιγότερα άτομα, να αποφεύγεται η αναρρόφηση, να σταματάνε όλες οι 

θεραπείες που δεν συνεισφέρουν στην άνεση του ασθενή όπως μόνιτορ, ρινογαστρικοί σωλήνες κι 

επιπλέον καθετήρες. Να γίνεται διακοπή ή ελάττωση των υγρών που λαμβάνει ο ασθενής καθώς και η 

εντερική σίτιση. Σε περίπτωση που η εντερική σίτιση συνεχιστεί, θα πρέπει να γίνεται παρακολούθηση 

για τυχόν εισρόφηση. Όλες οι θεραπείες βρογχοδιαστολής και η ροή οξυγόνου πάνω από τα 6 L/m  θα 

πρέπει να αποφεύγονται για αποφυγή μετάδοσης στους φροντιστές. Τέλος, όσων αφορά την δύσπνοια, 
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θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με μικρές δόσεις οπιοειδών όπως μορφίνη, ενώ σε αυξημένη δυσκολία 

στην αναπνοή, προτείνεται η κεταμίνη σαν προσωρινό μέτρο (21). 

 

Κεφάλαιο 5: Φροντίδα τεθλιμμένων συγγενών  

 

5.1: Διαδικασίες μετά – θάνατον 

 

Η φροντίδα των συγγενών που θρηνούν μετά από έναν απρόοπτο θάνατο, είναι εξίσου σημαντική με 

την φροντίδα που δίδεται και στους ασθενείς.  

 

Η διαδικασία ξεκινάει με την ενημέρωση της οικογένειας για τον θάνατο του ασθενή τους, κατά 

προτίμηση από τον πιο έμπειρο γιατρό που βρίσκεται διαθέσιμος εκείνη τη στιγμή στο ΤΕΠ. Θα πρέπει 

να σέβεται την θρησκεία του ασθενή και της οικογένειας, καθώς και την κοινωνική του τάξη. Μια καλή 

αρχή για την συζήτηση είναι η επιβεβαίωση από την οικογένεια ότι γνώριζε για την κατάσταση του 

ασθενή που απεβίωσε. Η ανακοίνωση του θανάτου, θα πρέπει να γίνεται την κατάλληλη στιγμή, σε 

ήρεμο περιβάλλον και με τρόπο πλήρως κατανοητό. Καλό θα είναι να αποφεύγεται η χρήση ειδικών 

ιατρικών όρων. Η ικανότητα του να ακούει ο γιατρός, είναι το ίδιο σημαντική με το να μιλάει, ενώ 

κρίνεται απαραίτητο να συνοδεύεται από έναν νοσηλευτή ο οποίος θα μπορεί να παίξει σημαντικό 

υποστηρικτικό ρόλο για την οικογένεια (22).  

 

Το προσωπικό των ΤΕΠ θα πρέπει να αξιολογεί τους ασθενείς που πρόκειται να πεθάνουν ή είναι 

διασωληνωμένοι με μικρό προσδόκιμο ζωής, για την προοπτική δωρεάς οργάνων. Αυτό θα επιτρέψει 

την γρήγορη εκτίμηση των οργάνων και ιστών που είναι πιθανόν να είναι κατάλληλα για ένα 

πρόγραμμα δωρεάς οργάνων. Σε περίπτωση που ο ασθενής είναι δότης, του παρέχεται η κατάλληλη 

καθοδήγηση όσον αφορά την υποστήριξη της οικογένειας και του ίδιου. Αν οι ιστοί και τα όργανα του 

ασθενή είναι κατάλληλα, θα πρέπει ο πιο κοντινός συγγενείς του, αν είναι απαραίτητο, να δώσει την 

συγκατάθεση του (23). 
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5.2: Ιδανικό Περιβάλλον στα ΤΕΠ 

 

Τα ΤΕΠ είναι ένα «ακατάλληλο», θα λέγαμε, περιβάλλον για την φροντίδα μιας οικογένειας που θρηνεί 

τον θάνατο ενός ασθενή, καθώς ο μικρός χώρος και η πολυκοσμία δεν επιτρέπει στους συγγενείς να 

τον αποχαιρετήσουν όπως θα ήθελαν. Όλα τα τμήματα ιδανικά θα πρέπει να έχουν χωριστά δωμάτια 

όπου οι συγγενείς θα βρίσκονται κοντά στον χώρο ανάνηψης. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει ένας 

χώρος όπου οι οικογένειες θα μπορούν να τιμήσουν τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις, ενώ επιπλέον 

θα πρέπει να υπάρχει ένα ξεχωριστό δωμάτιο όπου θα μπορούν να είναι μαζί με την σορό (3) (23). Ενώ 

γίνονται αξιόλογες προσπάθειες να τηρηθούν αυτοί οι κανόνες, πολλά από αυτά δεν μπορούν να 

εφαρμοστούν, κυρίως λόγω της χωροταξίας των ΤΕΠ. Συχνά, οι κλίνες χωρίζονται μόνο από κουρτίνες, 

οι οποίες δεν προσφέρουν ηχομόνωση και επίσης δεν υπάρχει αρκετός χώρος γύρω από το κρεβάτι του 

ασθενή και στον χώρο της αναμονής, όπως επίσης και όταν μεταφέρεται η σορός, συχνά πρέπει να 

περνάει μέσα από το πλήθος του κόσμου που βρίσκεται στην αναμονή (24). 

 

5.3: Υποστήριξη συγγενών και προσωπικού 

 

Ένας νοσηλευτής θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για την φροντίδα του ασθενή ενώ ταυτόχρονα θα 

φροντίζει για τις ανάγκες της οικογένειας στις λίγες ώρες πριν και μετά τον θάνατο. 

Καλό θα ήταν να υπάρχει περαιτέρω παρακολούθηση των συγγενών και μετά την έλευση του θανάτου, 

όπως για παράδειγμα η αποστολή ενός συλλυπητήριου μηνύματος, η παραπομπή σε κάποιον 

σύμβουλο στο Νοσοκομείο ή ένα ραντεβού για να συζητήσουν το συμβάν (3) (19). 

Όσον αφορά το προσωπικό των ΤΕΠ, μετά από κάθε περιστατικό θανάτου, θα πρέπει να 

ενθαρρύνονται να μιλάνε μεταξύ τους σχετικά με αυτό (debriefing). Σε αρκετές περιπτώσεις θα πρέπει 

να υπάρχει επίσημος απολογισμός του περιστατικού, αν και αυτό έχει φανεί ότι μπορεί να επιτείνει το 

μετά – τραυματικό στρες στο προσωπικό που είχε πάρει μέρος σε εκείνο το περιστατικό (25) (26). 
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Σκοπός 

 

Η έλλειψη σαφούς ενημέρωσης και καταγραφής ασθενών σε EOLC στην Ελλάδα αποτέλεσε το έναυσμα 

για την έναρξη αυτής της έρευνας. Οι γνώσεις των γιατρών που αντιμετωπίζουν έναν ασθενή που 

πεθαίνει και τον περίγυρο του είναι ανεπαρκείς και ενδεχομένως, να δημιουργηθούν προβλήματα και 

σύγχυση. Η σωστή τήρηση των οδηγιών της EUSEM μπορεί να βοηθήσει το κάθε ΤΕΠ, να αξιολογήσει 

σωστά τον ασθενή που πρόκειται να τεθεί σε EOLC και να αντιμετωπίσει κατάλληλα το κοινωνικό του 

περιβάλλον.  

Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη της συμμόρφωσης των Ελληνικών ΤΕΠ με 

τις οδηγίες της EUSEM, και η καταγραφή των συνθηκών και συμπεριφορών που υπάρχουν όσων αφορά 

ζητήματα που έχουν σχέση με το τέλος της ζωής των ασθενών. 

Τα ερευνητικά ερωτήματα που θέτει η παρούσα εργασία  είναι:  

 

• Πόσο εξοικειωμένοι είναι οι γιατροί των ΤΕΠ στην ανακοίνωση των δυσάρεστων νέων στους 

συγγενείς; 

• Υπάρχουν οι κατάλληλες δομές στα ΤΕΠ για τους ασθενείς που πεθαίνουν και τους οικείους 

τους; 

•  Υπάρχει ψυχολογική υποστήριξη των εργαζομένων, μετά από ένα σύμβαμα θανάτου από τους 

ανωτέρους τους; 

• Ακολουθεί το προσωπικό του ΤΕΠ πιστά τις οδηγίες της EUSEM; 

• Υπάρχει διαφορά στην συμμόρφωση στις οδηγίες της EUSEΜ, ανάμεσα στα νοσοκομεία της 

χώρας; 

 

Υλικό και Μέθοδος 

 

Το είδος της έρευνας που πραγματοποιήθηκε είναι προοπτική περιγραφική μελέτη συσχέτισης. Η 

έρευνα έλαβε χώρα στα ΤΕΠ των μεγάλων Νοσοκομείων της Ελλάδος καθώς και σε ικανό αριθμό 

περιφερειακών Νοσοκομείων. Για τη συλλογή των δεδομένων δόθηκε ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου 

με 45 ερωτήσεις το οποίο δημιουργήθηκε από τους συγγραφείς της παρούσας έρευνας με βάση τις 

κατευθυντήριες οδηγίες της EUSEM για ζητήματα που αφορούν την φροντίδα στο τέλος της ζωής του 
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ασθενή. Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει τον ορισμό του ασθενή που βρίσκεται στο τέλος της ζωής 

του, και οι ερωτήσεις χωρίζονται στις εξής κατηγορίες: 

  

• Δημογραφικά και Νοσοκομειακά χαρακτηριστικά 

• Αρχές στην λήψη αποφάσεων για το τέλος της ζωής του ασθενή 

• Προηγμένο πλάνο φροντίδας 

• Δίνοντας εξιτήριο σε ασθενείς με τελικό πλάνο φροντίδας 

• Συζητήσεις για την τελική φροντίδα ασθενή στα Επείγοντα 

• «DO NOT ATTEMPT RESUSCITATION (DNR)» 

• Ανακοινώνοντας τα άσχημα νέα στα ΤΕΠ 

• Διαδικασίες μετά  θάνατον  

• Το ιδανικό περιβάλλον για τον ασθενή και τους συγγενείς  

• Φροντίδα τεθλιμμένων συγγενών 

• Υποστήριξη προσωπικού  

 

 

Το ερωτηματολόγιο εστάλη το διάστημα από Ιούλιο έως και Φεβρουάριο του 2020 μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου σε όλα τα ΤΕΠ, στα Νοσοκομεία μεγάλων πόλεων της Ελλάδας, και απαντήθηκε από 

τους Διευθυντές, Προϊστάμενους ή Υπεύθυνους Βάρδιας των εκάστοτε Τμημάτων. 

 

Στατιστική ανάλυση  

 

Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με τη χρήση του προγράμματος IBM SPSS 25.0. Έγιναν εκτιμήσεις 

κατανομών των περιγραφικών χαρακτηριστικών των νοσοκομείων και των υπευθύνων που απάντησαν 

στη μελέτη. Παράλληλα υπολογίστηκαν οι κατανομές αποκρίσεων στις 45 ερωτήσεις συμμόρφωσης 

στις οδηγίες της EUSEM και εκτιμήθηκαν περιγραφικά μέτρα των βαθμολογιών στις 10 ενότητες και τη 

συνολική βαθμολογία. Ως αποδεκτό επίπεδο σημαντικότητας ορίστηκε το 0,02.   
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Αποτελέσματα 

 

Στον Πίνακα 1, αναλύονται τα στοιχεία των Νοσοκομείων, καθώς και η ειδικότητα των υπευθύνων που 

απάντησαν στη μελέτη και τα δημογραφικά στοιχεία των πόλεων, έτσι ώστε να υπάρχει μια πιο 

ολοκληρωμένη εικόνα για το Νοσοκομείο και την επισκεψιμότητα του. 

 

Πίνακας 1. Περιγραφικά χαρακτηριστικά των 54 υπευθύνων που απάντησαν στη μελέτη.  

 

Προσωπικό ΤΕΠ (συμμετέχων στην έρευνα) 

 Frequency Percent 

 Νοσηλευτης 16 29.6 

Ιατρος 38 70.4 

Total 54 100.0 

 
 

Είδος Νοσοκομείου 

 Frequency Percent 

 3ο-βαθμιο 16 29.6 

2ο-βαθμιο 26 48.1 

Επαρχιακό 11 20.4 

Ογκολογικό 1 1.9 

Total 54 100.0 

 
 

Ανεξάρτητο ΤΕΠ 

 Frequency Percent 

 ΟΧΙ 10 18.5 

ΝΑΙ 44 81.5 

Total 54 100.0 
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Σχήμα 1. Χαρακτηριστικά των 54 νοσοκομείων της μελέτης.  
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Όπως φαίνεται στα σχήματα του Πίνακα 1, το 70.4% των ερωτηματολογίων, απαντήθηκε από τους 

ιατρούς που εργάζονται στα ΤΕΠ, ενώ από τα νοσοκομεία που ανταποκρίθηκαν στην έρευνα, τα 26 

(48,1%) ήταν Δευτεροβάθμια και τα 16 (29.6%), ήταν Τριτοβάθμια. 44 από τα 54 νοσοκομεία που 

ερωτήθηκαν, είχαν αυτόνομα ΤΕΠ (81.5%), με την επισκεψιμότητα τους να……. Υπήρχε μια σχετική 

έλλειψη ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, με τα περισσότερα ΤΕΠ να έχουν από 0 έως 4 μόνιμους 

ιατρούς και 9 έως 16 μόνιμούς νοσηλευτές. 

 

Πίνακας 2.1. Κατανομή αποκρίσεων σε ερωτήσεις που αφορούν «Αρχές στην λήψη αποφάσεων για το 
τέλος της ζωής του ασθενούς» των 54 υπευθύνων που απάντησαν στη μελέτη.  

Ερωτήσεις  ν % 

1.1. Σε περίπτωση όπου ένας ασθενής βρίσκεται στο τέλος της ζωής 
του (ΤΤΖ), θα δίδατε στην οικογένεια του την δυνατότητα να λάβουν 
αυτοί τις αποφάσεις του τελικού πλάνου φροντίδας;  

ΝΑΙ 39 72,2 

1.2. Υπάρχουν σαφείς οδηγίες και συστηματική εκπαίδευση για 
προσεκτική επικοινωνία με τους ασθενείς και τους οικείους τους για 
ζητήματα που αφορούν το τέλος της ζωής;  

ΝΑΙ 11 20,4 

1.3. Οι γιατροί του ΤΕΠ σας, είναι εξοικειωμένοι με την εκτίμηση της 
ικανότητας του ασθενή για επιβίωση, όταν πρόκειται για ασθενή στο 
τέλος της ζωής;  

ΝΑΙ 42 77,8 

 
 
Σχήμα 2.1 
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Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 2.1 Σχήμα 2.1, οι Έλληνες γιατροί όντας εξοικειωμένοι στην εκτίμηση 
επιβίωσης του ασθενή (77.8%), δίνουν την δυνατότητα στους συγγενείς να λάβουν αυτοί την απόφαση 
του τελικού πλάνου φροντίδας του (72.2%). Όμως εκεί που υστερούν σημαντικά, είναι στην επικοινωνία 
με τους ασθενείς και τους συνοδούς τους, καθώς στο 79.6% των περιπτώσεων δεν υπάρχουν σαφείς 
οδηγίες και συστηματική εκπαίδευση του προσωπικού στη συζήτηση για θέματα που αφορούν το EOLC. 
 
 
Πίνακας 2.2. Κατανομή αποκρίσεων σε ερωτήσεις που αφορούν «Προηγμένο πλάνο φροντίδας» των 54 
υπευθύνων που απάντησαν στη μελέτη.  

Ερωτήσεις  ν % 

1.4. Ρωτάτε συστηματικά τους ασθενείς και τους οικείους τους όταν 
πρόκειται για ΤΤΖ, εάν έχουν συζητήσει κάποιο πλάνο φροντίδας με 
τον οικογενειακό γιατρό ή τον ειδικευμένο θεράποντα του 
νοσοκομείου (π.χ. ογκολόγο), και το τόπο στον οποίο επιθυμούν να 
γίνει η φροντίδα τους;  

ΝΑΙ 40 74,1 

1.5. Έχετε την δυνατότητα πρόσβασης σε αρχεία άλλων ιατρικών 
ειδικοτήτων του νοσοκομείου σας, όταν πρόκειται για ζητήματα 
ασθενή ΤΤΖ;  

ΝΑΙ 31 57,4 

1.6. Όταν έχετε να διαχειριστείτε ασθενείς με εξαιρετικά μικρό 
προσδόκιμο ζωής, υπάρχει συστηματική καταγραφή των συζητήσεων 
μαζί τους ή με τους οικείους τους, όσων αφορά θέματα μελλοντικής 
φροντίδας, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στον σχεδιασμό της 
τελικής φροντίδας τους ασθενή;  

ΝΑΙ 11 20,4 

Αν Ναι, ενημερώνετε συστηματικά τον θεράποντα ιατρό του ασθενή; ΝΑΙ 9 81,8 
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Σχήμα 2.2 

 
 
 
 
Στην περίπτωση διαχείρισης ασθενών με μικρό προσδόκιμο ζωής (Πίνακας 2.2, Σχήμα 2.2), η καταγραφή 
των συζητήσεων με αυτούς και τους οικείους τους μπορεί να βοηθήσει σε μελλοντικά θέματα φροντίδας. 
Στην Ελληνική πραγματικότητα, αυτό δεν είναι τόσο συχνό, καθώς μόνο το 20.4% των γιατρών των ΤΕΠ 
καταγραφεί συστηματικά τις συζητήσεις που έχει με τους ασθενείς και τους οικείους τους. 
 
 
Πίνακας 2.3. Κατανομή αποκρίσεων σε ερωτήσεις που αφορούν «Δίνοντας εξιτήριο σε ασθενείς με τελικό 
πλάνο φροντίδας» των 54 υπευθύνων που απάντησαν στη μελέτη.  

Ερωτήσεις  ν % 

1.7. Δίνετε εξιτήριο σε έναν ασθενή που πεθαίνει, αν έχετε φτιάξει 
ένα πλάνο φροντίδας κατ' οίκον;  

ΝΑΙ 34 63,0 

1.8. Αξιολογείτε και προτείνετε αλλαγές στην ήδη υπάρχουσα 
θεραπεία του ασθενή για να αξιολογηθεί από τον γιατρό του;  

ΝΑΙ 41 75,9 

1.9. Δίνετε γραπτά ενημερωτικά σημειώματα όπου αναγράφονται οι 
ενέργειες που κάνατε σε αυτήν την περίπτωση;  

ΝΑΙ 33 61,1 

 
 
 
Στον Πίνακα 2.3, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων αξιολογεί και προτείνει αλλαγές στην ήδη υπάρχουσα 
θεραπεία του ασθενή και, εφόσον έχει συνταχθεί ένα πλάνο φροντίδας στο σπίτι, ο ασθενής παίρνει 
εξιτήριο (75.9% και 63% αντίστοιχα). Εδώ βλέπουμε ότι όταν μπορεί να αξιολογηθεί η επιβίωση του 
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ασθενή, δεν είναι απαραίτητο για αυτόν να βιώσει τον θάνατο στο ΤΕΠ, αλλά στο σπίτι με τους οικείους 
του. 
 
Πίνακας 2.4. Κατανομή αποκρίσεων σε ερωτήσεις που αφορούν «Συζητήσεις για την τελική φροντίδα 
ασθενή στα Επείγοντα» των 54 υπευθύνων που απάντησαν στη μελέτη.  

Ερωτήσεις  ν % 

1.10. Στο ΤΕΠ του Νοσοκομείου σας, ποίος είναι 
υπεύθυνος για το τελικό πλάνο φροντίδας 
ασθενή σε ΤΤΖ;  
 

Ειδικευόμενος ιατρός 
που καλύπτει το ΤΕΠ 

3 5,6 

Ειδικός ιατρός που 
καλύπτει το ΤΕΠ 

43 79,6 

 Νοσηλευτής στο ΤΕΠ 2 3,7 

 Άλλος 6 11,1 

1.11. Όταν ένας ασθενής πεθαίνει, συμπεριλαμβάνετε συστηματικά 
τους συγγενείς σε συζητήσεις που αφορούν την τελική φροντίδα 
του;  

ΝΑΙ 38 70,4 

1.12. Σύμφωνα με τον νόμο, η οικογένεια του ασθενή σε ΤΤΖ δεν 
δικαιούται να λαμβάνει αποφάσεις αντί για τους ασθενείς, εκτός κι 
αν έχουν εξουσιοδοτηθεί από τον ίδιο. Δίνετε την δυνατότητα στους 
συγγενείς και τους οικείους να συμπεριλαμβάνονται σε συζητήσεις 
και να λαμβάνουν αποφάσεις που μπορούν να βοηθήσουν τον 
ασθενή;  

ΝΑΙ 43 79,6 

1.13. Αν ένας ασθενής σε ΤΤΖ δεν έχει την δυνατότητα 
να εκφράσει τις απόψεις του, και δεν έχει οικογένεια 
ή οικείους που να μπορούν να τον εκπροσωπήσουν, 
τότε κάποιος ανεξάρτητος θα πρέπει να λάβει τις 
αποφάσεις. Ποιος θεωρείται ότι είναι πιο κατάλληλος 
για αυτό;  
 

Ειδικός ιατρός που 
καλύπτει το ΤΕΠ 

46 85,1 

Νοσηλευτής στο 
ΤΕΠ 

1 1,9 

Άλλος 7 13,0 

1.14. Καταγράφετε όλες τις συζητήσεις με τους ασθενείς και τους 
οικείους τους;  

ΝΑΙ 8 14,8 

1.15. Θα πρέπει το προσωπικό των Επειγόντων να συζητάει με τους 
συγγενείς για θέματα που αφορούν την σίτιση και την ενυδάτωση 
του ασθενή;  

ΝΑΙ 45 83,3 
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Σχήμα 2.3 
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Σύμφωνα με την έρευνά μας, ο ειδικός γιατρός που καλύπτει το εκάστοτε ΤΕΠ, παίζει κυρίαρχο ρόλο 
στην λήψη αποφάσεων, τόσο για το τελικό πλάνο φροντίδας που θα δώσει στον ασθενή, όσο και στην 
λήψη αποφάσεων εκ μέρους του ασθενή σε περίπτωση αδυναμίας του ίδιου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, 
ο ειδικός γιατρός αναλαμβάνει το 79.6% και το 85.1% αντίστοιχα. Βέβαια, και πάλι η καταγραφή των 
συζητήσεων βρίσκεται σε χαμηλό ποσοστό (14.8%). 
 
Πίνακας 2.5. Κατανομή αποκρίσεων σε ερωτήσεις που αφορούν «DO NOT ATTEMPT RESUSCITATION 
(DNAR)» των 54 υπευθύνων που απάντησαν στη μελέτη.  

Ερωτήσεις  ν % 

1.16. Υπάρχει στο ΤΕΠ σας σαφή εικόνα της νομιμότητας ή μη του 
DNAR;  

ΝΑΙ 12 22,2 

1.17. Ποιος λαμβάνει την απόφαση για να μην 
γίνει καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση σε 
ασθενή σε ΤΤΖ;  

Ο ασθενής 1 1,9 

Ο εφημερεύων 
ειδικευόμενος 

1 1,9 

 Ο εφημερεύων ειδικός 49 90,7 

 Οι συγγενείς 2 3,7 

 Άλλος 1 1,9 

1.18. Αν ο ασθενής το επιθυμούσε, θα σεβόσασταν την απόφαση 
του για DNAR, ή θα κάνατε ότι μπορούσατε για να τον κρατήσετε 
στη ζωή;  

ΝΑΙ 43 79,6 

1.19. Σε ασθενή σε ΤΤΖ, γίνετε συστηματικά συζήτηση για DNAR με 
τους συγγενείς αλλά και με τον ίδιο;  

ΝΑΙ 20 37,0 

1.20. Αν ο ασθενής δεν είναι ικανός να λάβει την απόφαση για 
DNAR, θα την λαμβάνατε εσείς γι αυτόν;  

ΝΑΙ 24 44,4 

1.21. Ενημερώνετε τους συγγενείς του ασθενή που επιθυμεί DNAR 
για την απόφασή του;  

ΝΑΙ 45 83,3 

1.22. Υπάρχει συστηματική καταγραφή της συζήτησης για DNAR στο 
φάκελο του ασθενή;  

ΝΑΙ 16 29,6 

1.23. Υπάρχει πρόσβαση σε νομική συμβουλή σε μια δύσκολη 
περίπτωση σε ασθενή σε ΤΤΖ που χρειάζεται DNAR;  

ΝΑΙ 9 16,7 

1.24. Σε περίπτωση που η ΚΑΡΠΑ είναι δίχως νόημα κατά τους 
γιατρούς αλλά είναι επιθυμία των συγγενών ή του ασθενή πριν την 
ανακοπή , πιστεύετε ότι θα έπρεπε να συνεχιστεί;  

ΟΧΙ 34 63,0 

1.25. Στη σπάνια περίπτωση που μια ανακοπή μπορεί να οφείλεται 
σε αναστρέψιμο αίτιο αλλά ο ασθενής έχει ζητήσει να καταχωρηθεί 
σε πρωτόκολλο για DNAR, θα προχωρούσατε σε αναζωογόνηση;  

ΝΑΙ 41 75,9 

1.26. Παρέχετε ανακουφιστική φροντίδα (palliative care) στο ΤΕΠ 
σας μέχρι το ΤΤΖ;  

ΝΑΙ 33 61,1 

1.27. Υπάρχει σχετική λίστα με τις ενέργειες που πρέπει να γίνονται 
όσων αφορά την ανακουφιστική φροντίδα;  

ΝΑΙ 8 14,8 

1.28. Υπάρχει συστηματική καταγραφή σχετικά με την 
ανακουφιστική φροντίδα που παρείχατε στον ασθενή σε ΤΤΖ;  

ΝΑΙ 22 40,7 

 
 



 
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης 

ΠΜΣ «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΙΔΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ» 

 

Σελίδα 41 από 86 

 

Σχήμα 2.4 
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Όπως φαίνεται από τα παραπάνω σχήματα (Πίνακας 2.5, Σχήμα 2.5), το κεφάλαιο του DNAR είναι ένα 
μελανό σημείο των ΤΕΠ. Με την μη ύπαρξη σαφούς νομικού πλαισίου (77.8%), οι γιατροί των ΤΕΠ 
ρισκάρουν την θέση τους κάθε φορά που μπορεί να χρειαστεί να αναλάβουν την ευθύνη για DNAR, για 
αυτό και τις περισσότερες των περιπτώσεων την ευθύνη την αναλαμβάνει ο αρχαιότερος τη τάξει 
εφημερεύων ειδικός (90.7%). Λόγω της μη ύπαρξης νομικού πλαισίου, οι γιατροί δεν μπορούν πάντα να 
έχουν πρόσβαση σε νομικές συμβουλές (74.3%), όμως εάν τους ζητηθεί, από τον ίδιο τον ασθενή, να 
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τεθεί σε πρωτόκολλο DNAR, οι γιατροί σε μεγάλο ποσοστό θα σεβαστούν την επιθυμία του (79.6%). 
Τέλος, εν αντιθέσει, στην περίπτωση που κατά τους γιατρούς μια περίπτωση ανακοπής οφείλεται σε 
αναστρέψιμο αίτιο, ακόμα κι αν ο ασθενής έχει ζητήσει να τεθεί σε πρωτόκολλο DNAR, η πλειοψηφία 
θα προβεί σε εκτέλεση αναζωογόνησης (75,9%).  
 
 
Πίνακας 2.6. Κατανομή αποκρίσεων σε ερωτήσεις που αφορούν «Ανακοινώνοντας τα άσχημα νέα στα 
ΤΕΠ» των 54 υπευθύνων που απάντησαν στη μελέτη.  

Ερωτήσεις  ν % 

2.1. Ποιος κατά την άποψή σας είναι ο πιο 
αρμόδιος στην ανακοίνωση του θανάτου στους 
συγγενείς;  

Ειδικευόμενος Ιατρός 1 1,9 

Ειδικός Ιατρός 50 92,6 

 Νοσηλευτής 1 1,9 

 Άλλος 2 3,7 

2.2. Πιστεύετε ότι χρειάζεστε την βοήθεια κι ενός δεύτερου ατόμου 
από το προσωπικό των Επειγόντων, στην ανακοίνωση των 
δυσάρεστων νέων;  

ΝΑΙ 48 88,9 

Αν Ναι, τι ειδικότητας; Οποιοσδήποτε Ιατρός 1 2,1 

 Ψυχολόγος 40 83,3 

 Νοσηλευτής 7 14,6 

2.3. Υπάρχει οποιαδήποτε συστηματική εκπαίδευση στην 
ανακοίνωση του θανάτου από το προσωπικό του ΤΕΠ σας;  

ΝΑΙ 13 24,1 

 
Σχήμα 2.5 
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Στο ατυχές γεγονός ενός επικείμενου θανάτου, σύμφωνα με την έρευνα μας, πιο αρμόδιος για την 
ανακοίνωση του είναι ο εφημερεύων ειδικός γιατρός (92.6%). Αυτό προκύπτει καθώς η εμπειρία του 
γιατρού δίνει ένα αίσθημα ενσυναίσθησης στην οικογένεια όπως επίσης και η επικοινωνία του είναι 
καλύτερη από κάποιον ειδικευόμενο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι και ο ειδικός γιατρός μπορεί να 
ανταπεξέλθει μόνος του. Το 88.9% των γιατρών που ρωτήθηκε, απάντησε ότι θα του ήταν χρήσιμη η 
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βοήθεια ενός δεύτερου ατόμου από το προσωπικό του ΤΕΠ, με το 83.3% να συμφωνεί ότι το κατάλληλο 
άτομο για αυτό θα ήταν ένας ψυχολόγος. Δυστυχώς, όπως και με την επικοινωνία, έτσι και με τον θάνατο, 
δεν υπάρχει συστηματική εκπαίδευση στην ανακοίνωση του στους συγγενείς (76.9%).  
 
Πίνακας 2.7. Κατανομή αποκρίσεων σε ερωτήσεις που αφορούν «Διαδικασίες μετά-θάνατον στα 
Επείγοντα» των 54 υπευθύνων που απάντησαν στη μελέτη.  

Ερωτήσεις  ν % 

2.4. Ενημερώνετε τον οικογενειακό ιατρό που ήταν υπεύθυνος για 
τον αποβιώσαντα ασθενή και, υπάρχει η σχετική διαδικασία στο 
Τμήμα σας;  

ΝΑΙ 10 18,5 

2.5. Υπάρχει σχετική λίστα για τις διαδικασίες που πρέπει να 
γίνονται σε περιπτώσεις θανάτου;  

ΝΑΙ 37 68,5 

2.6. Ενημερώνετε συστηματικά τους συγγενείς για την πιθανότητα 
δωρεάς οργάνων στα κατάλληλα περιστατικά, πριν συμβεί ο 
θάνατος;  

ΝΑΙ 20 37,0 

 
 
Πίνακας 2.8. Κατανομή αποκρίσεων σε ερωτήσεις που αφορούν «Το ιδανικό περιβάλλον για τον ασθενή 
και τους συγγενείς στα Επείγοντα» των 54 υπευθύνων που απάντησαν στη μελέτη.  

Ερωτήσεις  ν % 

2.7. Υπάρχει στο Τμήμα σας ιδιωτικό δωμάτιο για τους συγγενείς 
ασθενών που πεθαίνουν κοντά στην αίθουσα αναζωογόνησης;  

ΝΑΙ 12 22,2 

2.8. Υπάρχει ξεχωριστός/ιδιαίτερος χώρος για τους ασθενείς που 
λαμβάνουν ανακουφιστική φροντίδα;  

ΝΑΙ 34 63,0 

2.9. Υπάρχει στο Νοσοκομείο σας χώρος όπου μπορούν οι συγγενείς 
να έχουν την δυνατότητα να καλύψουν τις θρησκευτικές του 
ανάγκες;  

ΝΑΙ 22 40,7 

2.10. Υπάρχει στο Νοσοκομείο σας εφημερεύων ιερέας;  ΝΑΙ 22 40,7 

2.11. Υπάρχει στο Τμήμα σας ξεχωριστό δωμάτιο όπου οι συγγενείς 
μπορούν να δουν τη σορό;  

ΝΑΙ 14 25,9 
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Σχήμα 2.6 
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Πίνακας 2.9. Κατανομή αποκρίσεων σε ερωτήσεις που αφορούν «Φροντίδα τεθλιμμένων συγγενών στα 
Επείγοντα» των 54 υπευθύνων που απάντησαν στη μελέτη.  

Ερωτήσεις  ν % 

2.12. Παρέχεται συστηματικά πνευματική υποστήριξη στους 
συγγενείς από τον ιερέα του Νοσοκομείου, εάν το επιθυμούν;  

ΝΑΙ 20 37,0 

2.13. Δίδονται γραπτές πληροφορίες στην οικογένεια, για θέματα 
νομικών διαδικασιών, γραφείων τελετών και πιστοποιητικών 
θανάτου;  

ΝΑΙ 17 31,5 

 
Στον Πίνακα 2.7, βλέπουμε ότι ενώ υπάρχει σχετική λίστα για τις διαδικασίες που πρέπει να 
ακολουθούνται στις περιπτώσεις θανάτου (68.5%), δεν υπάρχει ενημέρωση του οικογενειακού γιατρού 
(77.5%), αλλά ούτε και υπάρχει συστηματική ενημέρωση των συγγενών για θέματα δωρεάς οργάνων 
(73%). Όσον αφορά την χωροταξία των ΤΕΠ, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν είναι μόνο Ελληνική 
πραγματικότητα. Δεν υπάρχουν ιδιωτικά δωμάτια για τους συγγενείς των ασθενών που πεθαίνουν κοντά 
στην αίθουσα αναζωογόνησης (81.8%), αλλά ούτε και ξεχωριστό δωμάτιο για να δουν τη σορό (Πίνακας 
2.8, Σχήμα 2.8). Τέλος, λόγω, όπως προαναφέραμε, μη ύπαρξης νομικού πλαισίου, δεν δίδονται πάντα 
πληροφορίες για νομικά θέματα, γραφεία τελετών κτλ (69.5%), όμως σε αρκετές περιπτώσεις παρέχεται 
πνευματική υποστήριξη από ιερέα (37%) (Πίνακας 2.9). 
 
Πίνακας 2.10. Κατανομή αποκρίσεων σε ερωτήσεις που αφορούν «Υποστήριξη προσωπικού στο Τμήμα 
Επειγόντων Περιστατικών» των 54 υπευθύνων που απάντησαν στη μελέτη.  

Ερωτήσεις  ν % 

2.14. Το προσωπικό στο Τμήμα σας ενθαρρύνεται να συζητήσει το 
περιστατικό θανάτου μεταξύ του;  

ΝΑΙ 33 61,1 

2.15. Όταν υπάρχει έκθεση του προσωπικού σε θάνατο, παρέχεται 
επιπλέον υποστήριξη από ανωτέρους;  

ΝΑΙ 22 40,7 
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Σχήμα 2.7 

 

 

Στους τελευταίους πίνακες, βλέπουμε ότι ναι μεν προτείνεται στο προσωπικό να συζητάει το 

περιστατικό μεταξύ τους (debriefing) (61.1%), πράγμα που βοηθάει στην αποφόρτιση της όλης 

κατάστασης, όμως στον αντίποδα, όταν υπάρχει έκθεση σε ένα περιστατικό όπου κατέληξε σε θάνατο, 

σπάνια παρέχεται επιπλέον υποστήριξη από ανωτέρους (59.3%). 
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Συζήτηση 

 

Η έρευνα μας, έφερε στην επιφάνεια την αδυναμία των Ελληνικών ΤΕΠ να ακολουθήσουν σωστά τις 

κατευθυντήριες οδηγίες της EUSEM. Από αυτήν, βγήκε το συμπέρασμα ότι ενώ οι γιατροί είναι μεν 

εξοικειωμένοι με την ανακοίνωση των δυσάρεστων νέων στις οικογένειες των αποθανόντων, δεν έχουν 

πρόσβαση σε νομικά ζητήματα, ούτε υπάρχει σχετική λίστα με τις ενέργειες που θα πρέπει να γίνονται 

σε περιπτώσεις θανάτου. Πρώτη φορά γίνεται έρευνα για την συμμόρφωση των ελληνικών ΤΕΠ στις 

οδηγίες της EUSΕΜ για θέματα EOLC σε Πανελλήνιο επίπεδο, γεγονός που την καθιστά πρωτοπόρα σε 

ζητήματα EOLC στα ΤΕΠ.  

 

Στην έρευνα μας δείξαμε ότι στην Ελλάδα, δεν υπάρχει σαφής και συστηματική εκπαίδευση για 

προσεκτική επικοινωνία με τους ασθενείς και τους οικείους τους, σε ένα ποσοστό της τάξης του 79.6%. 

Σε μια έρευνα που έγινε στις ΗΠΑ (13), το 85,7% των ερωτηθέντων γιατρών απάντησε ότι βρίσκουν 

μεγάλη δυσκολία στην επικοινωνία με τους ασθενείς και τους οικείους τους, πράγμα που σημαίνει ότι 

οι Έλληνες γιατροί είναι λίγο πιο εξοικειωμένοι στην επικοινωνία τους με τους ασθενείς και τους 

συγγενείς τους. Σε μια παρόμοια έρευνα που διεξήχθη στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι οι γιατροί δεν είναι σίγουροι για το πώς θα συζητήσουν για το θέμα του θανάτου 

φοβούμενοι μήπως καταστρέψουν τις ελπίδες του ασθενή και της οικογένειας του, περιμένοντας έτσι 

το έναυσμα από την ίδια την οικογένεια, με αποτέλεσμα, οι συζητήσεις αυτές να γίνονται σπάνια (27). 

 

Όσον αφορά το θέμα της νομιμότητας του DNAR, σε έρευνα που έγινε στην Ιρλανδία, το 49% των 

ερωτηθέντων, απάντησε ότι δεν γνωρίζει πια είναι η νομιμότητα στη χώρα, το 32% απάντησε ότι σε 

περιπτώσεις όπου λάμβαναν αυτοί της απόφασης για DNAR, αυτή δεν καταγραφόταν πουθενά, ενώ το 

59% έλεγε ότι ο κοντινότερος συγγενής έχει την ευθύνη για την λήψη της απόφασης (28). Βλέπουμε ότι 

τα Ελληνικά αποτελέσματα διαφέρουν από αυτά της Ιρλανδίας, καθώς μόνο το 22.2% των ΤΕΠ έχει 

σαφή εικόνα της νομιμότητας του DNAR, μόνο το 30% περίπου των περιπτώσεων καταγράφονται ενώ 

σε ένα κομμάτι στο οποίο διαφωνούν αρκετά οι δύο έρευνες είναι στο ότι το 90% των γιατρών 

λαμβάνουν την ευθύνη του DNAR, αφήνοντας μόνο το 3% των συγγενών να λάβει αυτήν την απόφαση. 

 

Το θέμα της χωροταξίας των ΤΕΠ, είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα. Σε 

έρευνα που διεξήχθη στις ΗΠΑ σε εθνικό επίπεδο, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 31.6% των ΤΕΠ 
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έχουν έλλειψη χώρου και πιο συγκεκριμένα, δεν έχουν χώρο αναμονής για τους συγγενείς, υπάρχει 

περιορισμένος χώρος για προσωρινή αποθήκευση της σορού και μικρός χώρος αναζωογόνησης (29). Τα 

αποτελέσματα αυτά, συνάδουν με τα δικά μας κυρίως στο γεγονός ότι μόνο το 22% των Ελληνικών ΤΕΠ, 

έχει ιδιωτικό δωμάτιο για τους συγγενείς. Ένα άλλο αποτέλεσμα που έδειξε η εν λόγω μελέτη ήταν ότι 

υπήρχε έλλειψη ιδιωτικότητας. Η έλλειψη δωματίων για να θρηνήσουν οι συγγενείς, βρισκόταν σε ένα 

ποσοστό της τάξης του 27%, ενώ το μόνο που χώριζε αυτούς από τους υπόλοιπους ασθενείς, ήταν 

κάποιες κουρτίνες. Συνολικά, η έλλειψη ιδιωτικότητας, έφτασε το 48.1% (29).  

 

Τέλος, σε έρευνα που έγινε στις ΗΠΑ σχετικά με το προηγμένο πλάνο φροντίδας ασθενών τελικού 

σταδίου, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ασθενείς που γύρναγαν στο σπίτι τους με ένα πλάνο φροντίδας  

και το έχουν συζητήσει και κατανοήσει καλύτερα με τους γιατρούς, είχαν λιγότερες εισαγωγές στο  

Νοσοκομείο από τους ασθενείς οι οποίοι δεν είχαν ένα συγκεκριμένο πλάνο (30). Σε αυτόν τον τομέα,  

τα Ελληνικά ΤΕΠ, δεν πάνε πίσω καθώς το 63% θα έδινε εξιτήριο με ένα σχεδιασμένο πλάνο φροντίδας.  

Εκεί που δεν συμφωνούν οι δύο έρευνες, είναι στο γεγονός ότι, στην Αμερικάνικη έρευνα, σχεδόν όλες  

οι συζητήσεις καταγράφονται, ενώ στην Ελλάδα μόνο το 14.8% αυτών έχει επίσημη καταγραφή. 

 

Κριτήρια Αποκλεισμού 

Από την έρευνα μας αποκλείστηκαν τα Νοσοκομεία με χαμηλή επισκεψιμότητα και μικρό αριθμό 

κλινών καθώς και Γυναικολογικά, Παιδιατρικά και Ψυχιατρικά Νοσοκομεία. Επίσης αποκλείστηκαν και 

Νοσοκομεία που δεν διέθεταν αυτούσιο ΤΕΠ, όπως επίσης και τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία.  
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Συμπεράσματα - Προτάσεις 

 

Από την έρευνα μας προέκυψαν μια σειρά από χρήσιμα συμπεράσματα 

• Το μέγεθος του Νοσοκομείου και η επαρκής στελέχωση από ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, 

επιτρέπει την καλύτερη συμμόρφωση στις οδηγίες της EUSEM.  

• Τα Ελληνικά Νοσοκομεία υστερούν όσον αφορά την χωροταξία στον χώρο των ΤΕΠ και έτσι δεν 

υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένοι χώροι για την οικογένεια και τον ασθενή που πεθαίνει.  

• Δεν υπάρχει καθοδήγηση του προσωπικού των ΤΕΠ για νομικά θέματα και θέματα που 

αφορούν την δωρεά οργάνων.  

• Οι γιατροί των ΤΕΠ τα πάνε αρκετά καλά σε θέματα ανακοίνωσης άσχημων νέων.  

• Οι κανόνες του DNAR δεν τηρούνται απ’ όλους όπως προτείνουν οι οδηγίες, καθώς σε πολλά 

Ελληνικά Νοσοκομεία ακολουθούνται οι επιθυμίες των οικογενειών. 

 

Ιεραρχώντας τα προβλήματα που αναδείχθηκαν από την μελέτη μας θεωρώ ότι θα πρέπει να 

σχεδιαστούν μια σειρά από παρεμβάσεις στα Ελληνικά ΤΕΠ που θα συμβάλλουν (α) στην συστηματική 

εκπαίδευση του προσωπικού σε ζητήματα EOLC εστιάζοντας σε νομικά θέματα και σε θέματα 

επικοινωνίας και (β) στο χωροταξικό σχεδιασμό των ΤΕΠ με τρόπο που να διασφαλίζεται η ανθρώπινη 

αξιοπρέπεια ασθενών που βρίσκονται στο τέλος της ζωής του.  

Άλλωστε σύμφωνα με το βιβλίο Being Mortal, «Αν το να είσαι άνθρωπος σημαίνει ότι έχεις 

περιορισμούς, τότε ο ρόλος των επαγγελματιών υγείας είναι να βοηθήσουν τους ανθρώπους στον 

αγώνα τους με αυτούς τους περιορισμούς. Μερικές φορές μπορείς να προσφέρεις μια θεραπεία, άλλες 

φορές μια λύση, κάποιες φορές δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Όμως, ό,τι και να προσφέρεις, οι 

παρεμβάσεις, τα ρίσκα και οι θυσίες, δικαιολογούνται μόνο όταν εξυπηρετούν έναν απώτερο σκοπό 

στη ζωή ενός ατόμου. Αν το ξεχάσουμε αυτό, ο πόνος που καταφέρνουμε μπορεί να είναι βάρβαρος. 

Όταν το θυμόμαστε, το καλό που κάνουμε μπορεί να είναι εκπληκτικό» (4). 
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Παράρτημα Α 

 

Ερωτηματολόγιο 

 

Ορισμός: Ενήλικος ασθενής που βρίσκεται στο τέλος της ζωής του (ΤΤΖ) που προσέρχεται ή 

μεταφέρεται στο ΤΕΠ σε κατάσταση υγείας που χαρακτηρίζεται από μη αναστρέψιμη βλάβη ή που 

εκτιμάται από το ιατρικό προσωπικό ότι ο θάνατος είναι αναμενόμενος εντός λεπτών ή λίγων ωρών. 

 

 

Ασθενείς στο τέλος της ζωής τους στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών 

 

 

Αρχές στην λήψη αποφάσεων για το τέλος της ζωής του ασθενούς 

 

1.1. Σε περίπτωση όπου ένας ασθενής βρίσκεται στο τέλος της ζωής του (ΤΤΖ), θα δίδατε στην 

οικογένεια του την δυνατότητα να λάβουν αυτοί της απόφασης του τελικού πλάνου φροντίδας; 

  

                  Ναι   Όχι   

 

 

1.2. Υπάρχουν σαφείς οδηγίες και συστηματική εκπαίδευση για προσεκτική επικοινωνία με τους 

ασθενείς και τους οικείους τους για ζητήματα που αφορούν το τέλος της ζωής;  

  

                  Ναι                             Όχι   

 

 

1.3 .   Οι γιατροί του ΤΕΠ σας, είναι εξοικειωμένοι με την εκτίμηση της  

       ικανότητας του ασθενή για επιβίωση, όταν πρόκειται για ασθενή 

              στο τέλος της ζωής;   

 

                  Ναι                             Όχι   
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Προηγμένο πλάνο φροντίδας 

  

1.4.    Ρωτάτε συστηματικά τους ασθενείς και τους οικείους τους όταν            

          πρόκειται για ΤΤΖ, εάν έχουν συζητήσει κάποιο πλάνο φροντίδας   

          με τον οικογενειακό γιατρό ή τον ειδικευμένο θεράποντα του 

          νοσοκομείου (π.χ. ογκολόγο), και το τόπο στον οποίο επιθυμούν να 

          γίνει η φροντίδα τους;  

 

        Ναι   Όχι  

 

1.5. Έχετε την δυνατότητα πρόσβασης σε αρχεία άλλων ιατρικών ειδικοτήτων του νοσοκομείου σας, 

όταν πρόκειται για ζητήματα ασθενή ΤΤΖ; 

  

                  Ναι           Όχι  

  

1.6. Όταν έχετε να διαχειριστείτε ασθενείς με εξαιρετικά μικρό προσδόκιμο ζωής, υπάρχει 

συστηματική καταγραφή των συζητήσεων μαζί τους ή με τους οικείους τους, όσων αφορά 

θέματα μελλοντικής φροντίδας, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στον σχεδιασμό της τελικής 

φροντίδας τους ασθενή; 

 

                  Ναι         Όχι    

 

          Αν Ναι, ενημερώνετε συστηματικά τον θεράποντα ιατρό του  

          ασθενή; 

 

                  Ναι                              Όχι  
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Δίνοντας εξιτήριο σε ασθενείς με τελικό πλάνο φροντίδας 

 

1.7. Δίνετε εξιτήριο σε έναν ασθενή που πεθαίνει, αν έχετε φτιάξει ένα πλάνο φροντίδας κατ’ οίκον; 

 

                  Ναι           Όχι  

 

1.8. Αξιολογείτε και προτείνετε αλλαγές στην ήδη υπάρχουσα θεραπεία του ασθενή για να 

αξιολογηθεί από τον γιατρό του; 

 

                  Ναι                               Όχι                   

 

1.9. Δίνετε γραπτά ενημερωτικά σημειώματα όπου αναγράφονται οι ενέργειες που κάνατε σε 

αυτήν την περίπτωση; 

                    

                  Ναι                               Όχι                   

 

Συζητήσεις για την τελική φροντίδα ασθενή στα Επείγοντα 

 

1.10. Στο ΤΕΠ του Νοσοκομείου σας, ποίος είναι υπεύθυνος για το τελικό πλάνο φροντίδας ασθενή 

σε ΤΤΖ; 

 

                 Ειδικευόμενος ιατρός που καλύπτει το ΤΕΠ            

    

                 Ειδικός ιατρός που καλύπτει το ΤΕΠ  

 

                 Νοσηλευτής στο ΤΕΠ  

 

                 Άλλος……………………. 
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1.11. Όταν ένας ασθενής πεθαίνει, συμπεριλαμβάνετε συστηματικά  τους συγγενείς σε συζητήσεις 

που αφορούν την τελική φροντίδα του; 

                  

                  Ναι                                Όχι  

 

1.12. Σύμφωνα με τον νόμο, η οικογένεια του ασθενή σε ΤΤΖ δεν δικαιούται να λαμβάνει αποφάσεις 

αντί για τους ασθενείς, εκτός κι αν έχουν εξουσιοδοτηθεί από τον ίδιο. Δίνετε την δυνατότητα 

στους συγγενείς και τους οικείους να συμπεριλαμβάνονται σε συζητήσεις και να λαμβάνουν 

αποφάσεις που μπορούν να βοηθήσουν τον ασθενή;  

                   

                  Ναι                                Όχι  

 

1.13. Αν ένας ασθενής σε ΤΤΖ δεν έχει την δυνατότητα να εκφράσει τις απόψεις του, και δεν έχει 

οικογένεια ή οικείους που να μπορούν να τον εκπροσωπήσουν, τότε κάποιος ανεξάρτητος θα 

πρέπει να λάβει τις αποφάσεις. Ποιος θεωρείται ότι είναι πιο κατάλληλος για αυτό; 

 

                  Ειδικευόμενος ιατρός που καλύπτει το ΤΕΠ            

    

                  Ειδικός ιατρός που καλύπτει το ΤΕΠ  

 

                  Νοσηλευτής στο ΤΕΠ  

 

                  Άλλος……………………. 

 

1.14. Καταγράφετε όλες τις συζητήσεις με τους ασθενείς και τους οικείους τους; 

        

                  Ναι                                Όχι  
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1.15. Θα πρέπει το προσωπικό των Επειγόντων να συζητάει με τους συγγενείς για θέματα που 

αφορούν την σίτιση και την ενυδάτωση του ασθενή; 

 

                  Ναι                                Όχι   

 

DO NOT ATTEMPT RESUSCITATION (DNAR) 

 

1.16. Υπάρχει στο ΤΕΠ σας σαφή εικόνα της νομιμότητας ή μη του DNAR; 

 

                 Ναι                                Όχι  

 

1.17. Ποιος λαμβάνει την απόφαση για να μην γίνει καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση σε ασθενή σε 

ΤΤΖ; 

 

                 Ο ασθενής  

                  

                 Ο εφημερεύων ειδικευόμενος  

                  

                 Ο εφημερεύων ειδικός  

                  

                 Οι συγγενείς  

 

                 Ο υπεύθυνος νοσηλευτής  

 

                 Άλλος……………………………….. 

 

1.18. Αν ο ασθενής το επιθυμούσε, θα σεβόσασταν την απόφαση του για DNAR, ή θα κάνατε ότι 

μπορούσατε για να τον κρατήσετε στη ζωή;  

 

                 Ναι                                   Όχι  
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1.19. Σε ασθενή σε ΤΤΖ, γίνετε συστηματικά συζήτηση για DNAR με τους συγγενείς αλλά και με τον 

ίδιο; 

 

                 Ναι                                    Όχι  

 

1.20. Αν ο ασθενής δεν είναι ικανός να λάβει την απόφαση για DNAR, θα την λαμβάνατε εσείς γι 

αυτόν; 

   

                 Ναι                                    Όχι  

 

1.21. Ενημερώνετε τους συγγενείς του ασθενή που επιθυμεί DNAR για την απόφασή του; 

 

                 Ναι                                     Όχι  

 

1.22. Υπάρχει συστηματική καταγραφή της συζήτησης για DNAR στο φάκελο του ασθενή; 

 

                 Ναι                                    Όχι  

 

1.23. Υπάρχει πρόσβαση σε νομική συμβουλή σε μια δύσκολη  περίπτωση σε ασθενή σε ΤΤΖ που 

χρειάζεται DNAR;  

 

                 Ναι                                    Όχι  

 

1.24. Σε περίπτωση που η ΚΑΡΠΑ είναι δίχως νόημα κατά τους γιατρούς αλλά είναι επιθυμία των 

συγγενών ή του ασθενή πριν την ανακοπή , πιστεύετε ότι θα έπρεπε να συνεχιστεί; 

 

                 Ναι                                    Όχι  
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1.25. Στη σπάνια περίπτωση που μια ανακοπή μπορεί να οφείλεται σε αναστρέψιμη πηγή αλλά ο 

ασθενής έχει ζητήσει για DNAR, θα προχωρούσατε σε αναζωογόνηση;  

 

                 Ναι                                    Όχι  

                  

1.26. Παρέχετε ανακουφιστική φροντίδα (palliative care) στο ΤΕΠ σας μέχρι το ΤΤΖ; 

 

                 Ναι                                    Όχι  

                  

1.27. Υπάρχει σχετική λίστα με τις ενέργειες που πρέπει να γίνονται όσων αφορά την ανακουφιστική 

φροντίδα; 

 

                  Ναι                                    Όχι  

 

1.28. Υπάρχει συστηματική καταγραφή σχετικά με την ανακουφιστική φροντίδα που παρείχατε στον 

ασθενή σε ΤΤΖ; 

 

                 Ναι                                    Όχι               

 

 

Φροντίδα τεθλιμμένων συγγενών στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών 

 

 

Ανακοινώνοντας τα άσχημα νέα στα ΤΕΠ 

 

2.1. Ποιος κατά την άποψή σας είναι ο πιο αρμόδιος στην ανακοίνωση του θανάτου στους 

συγγενείς; 

 

                 Ειδικευόμενος Ιατρός                       

 

                 Ειδικός Ιατρός   



 
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης 

ΠΜΣ «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΙΔΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ» 

 

Σελίδα 63 από 86 

 

        

                 Νοσηλευτής  

 

                 Άλλος…………………….  

 

2.2. Πιστεύετε ότι χρειάζεστε την βοήθεια κι ενός δεύτερου ατόμου από το προσωπικό των 

Επειγόντων, στην ανακοίνωση των δυσάρεστων νέων; 

 

                 Ναι                                      Όχι  

 

          Αν Ναι, τι ειδικότητας? 

 

                 Ιατρός                                 Ψυχολόγος    

 

                 Νοσηλευτής                        Άλλος………………… 

 

2.3. Υπάρχει οποιαδήποτε συστηματική εκπαίδευση στην ανακοίνωση του θανάτου από το 

προσωπικό του ΤΕΠ σας; 

 

                  Ναι                                   Όχι    

                  

             Διαδικασίες μετά-θάνατον στα Επείγοντα 

 

2.4. Ενημερώνετε τον οικογενειακό ιατρό που ήταν υπεύθυνος για τον αποβιώσαντα ασθενή και, 

υπάρχει η σχετική διαδικασία στο Τμήμα σας; 

 

                Ναι                                   Όχι    

 

2.5. Υπάρχει σχετική λίστα για τις διαδικασίες που πρέπει να γίνονται σε περιπτώσεις θανάτου; 

 

                 Ναι                                   Όχι    
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2.6. Ενημερώνετε συστηματικά τους συγγενείς για την πιθανότητα δωρεάς οργάνων στα κατάλληλα 

περιστατικά, πριν συμβεί ο θάνατος; 

 

                 Ναι                                    Όχι  

 

Το ιδανικό περιβάλλον για τον ασθενή και τους συγγενείς στα Επείγοντα 

 

2.7. Υπάρχει στο Τμήμα σας ιδιωτικό δωμάτιο για τους συγγενείς ασθενών που πεθαίνουν κοντά 

στην αίθουσα αναζωογόνησης; 

 

                Ναι                                  Όχι  

 

2.8. Υπάρχει ξεχωριστός/ιδιαίτερος χώρος για τους ασθενείς που λαμβάνουν ανακουφιστική 

φροντίδα;   

 

                 Ναι                                   Όχι    

 

2.9. Υπάρχει στο Νοσοκομείο σας χώρος όπου μπορούν οι συγγενείς να έχουν την δυνατότητα να 

καλύψουν τις θρησκευτικές του ανάγκες; 

 

                 Ναι                                    Όχι  

 

2.10. Υπάρχει στο Νοσοκομείο σας εφημερεύων ιερέας; 

 

                 Ναι                                   Όχι    

  

2.11. Υπάρχει στο Τμήμα σας ξεχωριστό δωμάτιο όπου οι συγγενείς μπορούν να δουν τη σορό; 

 

                 Ναι                                    Όχι    
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Φροντίδα τεθλιμμένων συγγενών στα Επείγοντα 

 

2.12. Παρέχεται συστηματικά πνευματική υποστήριξη στους συγγενείς από τον ιερέα του 

Νοσοκομείου, εάν το επιθυμούν; 

 

                 Ναι                                   Όχι   

 

2.13. Δίδονται γραπτές πληροφορίες στην οικογένεια, για θέματα νομικών διαδικασιών, γραφείων 

τελετών και πιστοποιητικών θανάτου; 

 

                 Ναι                                   Όχι  

 

Υποστήριξη προσωπικού στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών 

 

2.14. Το προσωπικό στο Τμήμα σας ενθαρρύνεται να συζητήσει το περιστατικό θανάτου μεταξύ του; 

 

                 Ναι                                   Όχι  

 

2.15. Όταν υπάρχει έκθεση του προσωπικού σε θάνατο, παρέχεται επιπλέον υποστήριξη από 

ανωτέρους; 

 

                 Ναι                                   Όχι  
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Δημογραφικά Στοιχεία 

 

 

Ο παρέχων την πληροφορία: Νοσηλευτής ΤΕΠ  

 

                                                  Ιατρός ΤΕΠ  

 

                                                  Διοικητικός ΤΕΠ  

 

 

Σχετικά με το Νοσοκομείο: 3ο Βάθμιο Νοσοκομείο   

   

                                                  2ο Βάθμιο Νοσοκομείο  

 

                                               Επαρχιακό  

                        

                                               Ογκολογικό  

 

                                               Παιδιατρικό  

 

                                               Αριθμός κρεβατιών:……………………… 

 

                                               Αριθμός περιστατικών/έτος στα ΤΕΠ:…… 

 

                                               Τα ΤΕΠ σας είναι ξεχωριστό Τμήμα;  

                                               

                                                ΝΑΙ                               ΟΧΙ   

 

                                               Αριθμός κλινών ΜΕΘ:………………… 

 

 



 
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης 

ΠΜΣ «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΙΔΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ» 

 

Σελίδα 67 από 86 

 

Πόλη (Αριθμός κατοίκων): < 20κ  

                                                

                                                 20 - 60κ  

 

                                                 60 – 100κ  

 

                                                 100 – 1000κ  

 

                                                 > 1000κ   

 

 

 

Μόνιμο και Έκτακτο προσωπικό στα ΤΕΠ: Ιατροί………………… 

(όχι κάλυψη από κλινικές) 

                                                                             Νοσηλευτές…………… 

 

 

Σχόλια:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
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Παράρτημα Β 

 

Πίνακας SPICT. 

 

 

Πίνακας CRiSTAL. 
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Πίνακας 1. Περιγραφικά χαρακτηριστικά των 54 υπευθύνων που απάντησαν στη μελέτη.  

 

Προσωπικό ΤΕΠ (συμμετέχων στην έρευνα) 

 Frequency Percent 

 Νοσηλευτης 16 29.6 

Ιατρος 38 70.4 

Total 54 100.0 

 
 

Είδος Νοσοκομείου 

 Frequency Percent 

 3ο-βαθμιο 16 29.6 

2ο-βαθμιο 26 48.1 

Επαρχιακό 11 20.4 

Ογκολογικό 1 1.9 

Total 54 100.0 

 
 

Ανεξάρτητο ΤΕΠ 

 Frequency Percent 

 ΟΧΙ 10 18.5 

ΝΑΙ 44 81.5 

Total 54 100.0 
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Σχήμα 1. Απεικονιστικά χαρακτηριστικά των 54 νοσοκομείων  
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Πίνακας 2.1. Κατανομή αποκρίσεων σε ερωτήσεις που αφορούν «Αρχές στην λήψη αποφάσεων για το 
τέλος της ζωής του ασθενούς» των 54 υπευθύνων που απάντησαν στη μελέτη.  

Ερωτήσεις  ν % 

1.1. Σε περίπτωση όπου ένας ασθενής βρίσκεται στο τέλος της ζωής 
του (ΤΤΖ), θα δίδατε στην οικογένεια του την δυνατότητα να λάβουν 
αυτοί τις αποφάσεις του τελικού πλάνου φροντίδας;  

ΝΑΙ 39 72,2 

1.2. Υπάρχουν σαφείς οδηγίες και συστηματική εκπαίδευση για 
προσεκτική επικοινωνία με τους ασθενείς και τους οικείους τους για 
ζητήματα που αφορούν το τέλος της ζωής;  

ΝΑΙ 11 20,4 

1.3. Οι γιατροί του ΤΕΠ σας, είναι εξοικειωμένοι με την εκτίμηση της 
ικανότητας του ασθενή για επιβίωση, όταν πρόκειται για ασθενή στο 
τέλος της ζωής;  

ΝΑΙ 42 77,8 

 
 
Σχήμα 2.1 
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Πίνακας 2.2. Κατανομή αποκρίσεων σε ερωτήσεις που αφορούν «Προηγμένο πλάνο φροντίδας» των 54 
υπευθύνων που απάντησαν στη μελέτη.  

Ερωτήσεις  ν % 

1.4. Ρωτάτε συστηματικά τους ασθενείς και τους οικείους τους όταν 
πρόκειται για ΤΤΖ, εάν έχουν συζητήσει κάποιο πλάνο φροντίδας με 
τον οικογενειακό γιατρό ή τον ειδικευμένο θεράποντα του 
νοσοκομείου (π.χ. ογκολόγο), και το τόπο στον οποίο επιθυμούν να 
γίνει η φροντίδα τους;  

ΝΑΙ 40 74,1 

1.5. Έχετε την δυνατότητα πρόσβασης σε αρχεία άλλων ιατρικών 
ειδικοτήτων του νοσοκομείου σας, όταν πρόκειται για ζητήματα 
ασθενή ΤΤΖ;  

ΝΑΙ 31 57,4 

1.6. Όταν έχετε να διαχειριστείτε ασθενείς με εξαιρετικά μικρό 
προσδόκιμο ζωής, υπάρχει συστηματική καταγραφή των συζητήσεων 
μαζί τους ή με τους οικείους τους, όσων αφορά θέματα μελλοντικής 
φροντίδας, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στον σχεδιασμό της 
τελικής φροντίδας τους ασθενή;  

ΝΑΙ 11 20,4 

Αν Ναι, ενημερώνετε συστηματικά τον θεράποντα ιατρό του ασθενή; ΝΑΙ 9 81,8 
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Σχήμα 2.2 

 
Πίνακας 2.3. Κατανομή αποκρίσεων σε ερωτήσεις που αφορούν «Δίνοντας εξιτήριο σε ασθενείς με τελικό 
πλάνο φροντίδας» των 54 υπευθύνων που απάντησαν στη μελέτη.  

Ερωτήσεις  ν % 

1.7. Δίνετε εξιτήριο σε έναν ασθενή που πεθαίνει, αν έχετε φτιάξει 
ένα πλάνο φροντίδας κατ' οίκον;  

ΝΑΙ 34 63,0 

1.8. Αξιολογείτε και προτείνετε αλλαγές στην ήδη υπάρχουσα 
θεραπεία του ασθενή για να αξιολογηθεί από τον γιατρό του;  

ΝΑΙ 41 75,9 

1.9. Δίνετε γραπτά ενημερωτικά σημειώματα όπου αναγράφονται οι 
ενέργειες που κάνατε σε αυτήν την περίπτωση;  

ΝΑΙ 33 61,1 

Πίνακας 2.4. Κατανομή αποκρίσεων σε ερωτήσεις που αφορούν «Συζητήσεις για την τελική φροντίδα 
ασθενή στα Επείγοντα» των 54 υπευθύνων που απάντησαν στη μελέτη.  

Ερωτήσεις  ν % 

1.10. Στο ΤΕΠ του Νοσοκομείου σας, ποίος είναι 
υπεύθυνος για το τελικό πλάνο φροντίδας 
ασθενή σε ΤΤΖ;  
 

Ειδικευόμενος ιατρός 
που καλύπτει το ΤΕΠ 

3 5,6 

Ειδικός ιατρός που 
καλύπτει το ΤΕΠ 

43 79,6 

 Νοσηλευτής στο ΤΕΠ 2 3,7 

 Άλλος 6 11,1 

1.11. Όταν ένας ασθενής πεθαίνει, συμπεριλαμβάνετε συστηματικά 
τους συγγενείς σε συζητήσεις που αφορούν την τελική φροντίδα 
του;  

ΝΑΙ 38 70,4 

1.12. Σύμφωνα με τον νόμο, η οικογένεια του ασθενή σε ΤΤΖ δεν 
δικαιούται να λαμβάνει αποφάσεις αντί για τους ασθενείς, εκτός κι 
αν έχουν εξουσιοδοτηθεί από τον ίδιο. Δίνετε την δυνατότητα στους 

ΝΑΙ 43 79,6 
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συγγενείς και τους οικείους να συμπεριλαμβάνονται σε συζητήσεις 
και να λαμβάνουν αποφάσεις που μπορούν να βοηθήσουν τον 
ασθενή;  
1.13. Αν ένας ασθενής σε ΤΤΖ δεν έχει την δυνατότητα 
να εκφράσει τις απόψεις του, και δεν έχει οικογένεια 
ή οικείους που να μπορούν να τον εκπροσωπήσουν, 
τότε κάποιος ανεξάρτητος θα πρέπει να λάβει τις 
αποφάσεις. Ποιος θεωρείται ότι είναι πιο κατάλληλος 
για αυτό;  
 

Ειδικός ιατρός που 
καλύπτει το ΤΕΠ 

46 85,1 

Νοσηλευτής στο 
ΤΕΠ 

1 1,9 

Άλλος 7 13,0 

1.14. Καταγράφετε όλες τις συζητήσεις με τους ασθενείς και τους 
οικείους τους;  

ΝΑΙ 8 14,8 

1.15. Θα πρέπει το προσωπικό των Επειγόντων να συζητάει με τους 
συγγενείς για θέματα που αφορούν την σίτιση και την ενυδάτωση 
του ασθενή;  

ΝΑΙ 45 83,3 

 
Σχήμα 2.3 
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Πίνακας 2.5. Κατανομή αποκρίσεων σε ερωτήσεις που αφορούν «DO NOT ATTEMPT RESUSCITATION 
(DNAR)» των 54 υπευθύνων που απάντησαν στη μελέτη.  

Ερωτήσεις  ν % 

1.16. Υπάρχει στο ΤΕΠ σας σαφή εικόνα της νομιμότητας ή μη του 
DNAR;  

ΝΑΙ 12 22,2 

1.17. Ποιος λαμβάνει την απόφαση για να μην 
γίνει καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση σε 
ασθενή σε ΤΤΖ;  

Ο ασθενής 1 1,9 

Ο εφημερεύων 
ειδικευόμενος 

1 1,9 

 Ο εφημερεύων ειδικός 49 90,7 

 Οι συγγενείς 2 3,7 

 Άλλος 1 1,9 

1.18. Αν ο ασθενής το επιθυμούσε, θα σεβόσασταν την απόφαση 
του για DNAR, ή θα κάνατε ότι μπορούσατε για να τον κρατήσετε 
στη ζωή;  

ΝΑΙ 43 79,6 

1.19. Σε ασθενή σε ΤΤΖ, γίνετε συστηματικά συζήτηση για DNAR με 
τους συγγενείς αλλά και με τον ίδιο;  

ΝΑΙ 20 37,0 

1.20. Αν ο ασθενής δεν είναι ικανός να λάβει την απόφαση για 
DNAR, θα την λαμβάνατε εσείς γι αυτόν;  

ΝΑΙ 24 44,4 

1.21. Ενημερώνετε τους συγγενείς του ασθενή που επιθυμεί DNAR 
για την απόφασή του;  

ΝΑΙ 45 83,3 

1.22. Υπάρχει συστηματική καταγραφή της συζήτησης για DNAR στο 
φάκελο του ασθενή;  

ΝΑΙ 16 29,6 
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1.23. Υπάρχει πρόσβαση σε νομική συμβουλή σε μια δύσκολη 
περίπτωση σε ασθενή σε ΤΤΖ που χρειάζεται DNAR;  

ΝΑΙ 9 16,7 

1.24. Σε περίπτωση που η ΚΑΡΠΑ είναι δίχως νόημα κατά τους 
γιατρούς αλλά είναι επιθυμία των συγγενών ή του ασθενή πριν την 
ανακοπή , πιστεύετε ότι θα έπρεπε να συνεχιστεί;  

ΟΧΙ 34 63,0 

1.25. Στη σπάνια περίπτωση που μια ανακοπή μπορεί να οφείλεται 
σε αναστρέψιμο αίτιο αλλά ο ασθενής έχει ζητήσει να καταχωρηθεί 
σε πρωτόκολλο για DNAR, θα προχωρούσατε σε αναζωογόνηση;  

ΝΑΙ 41 75,9 

1.26. Παρέχετε ανακουφιστική φροντίδα (palliative care) στο ΤΕΠ 
σας μέχρι το ΤΤΖ;  

ΝΑΙ 33 61,1 

1.27. Υπάρχει σχετική λίστα με τις ενέργειες που πρέπει να γίνονται 
όσων αφορά την ανακουφιστική φροντίδα;  

ΝΑΙ 8 14,8 

1.28. Υπάρχει συστηματική καταγραφή σχετικά με την 
ανακουφιστική φροντίδα που παρείχατε στον ασθενή σε ΤΤΖ;  

ΝΑΙ 22 40,7 

 
 
Σχήμα 2.4 

 



 
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης 

ΠΜΣ «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΙΔΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ» 

 

Σελίδα 79 από 86 
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Πίνακας 2.6. Κατανομή αποκρίσεων σε ερωτήσεις που αφορούν «Ανακοινώνοντας τα άσχημα νέα στα 
ΤΕΠ» των 54 υπευθύνων που απάντησαν στη μελέτη.  

Ερωτήσεις  ν % 

2.1. Ποιος κατά την άποψή σας είναι ο πιο 
αρμόδιος στην ανακοίνωση του θανάτου στους 
συγγενείς;  

Ειδικευόμενος Ιατρός 1 1,9 

Ειδικός Ιατρός 50 92,6 

 Νοσηλευτής 1 1,9 

 Άλλος 2 3,7 

2.2. Πιστεύετε ότι χρειάζεστε την βοήθεια κι ενός δεύτερου ατόμου 
από το προσωπικό των Επειγόντων, στην ανακοίνωση των 
δυσάρεστων νέων;  

ΝΑΙ 48 88,9 

Αν Ναι, τι ειδικότητας; Οποιοσδήποτε Ιατρός 1 2,1 

 Ψυχολόγος 40 83,3 

 Νοσηλευτής 7 14,6 

2.3. Υπάρχει οποιαδήποτε συστηματική εκπαίδευση στην 
ανακοίνωση του θανάτου από το προσωπικό του ΤΕΠ σας;  

ΝΑΙ 13 24,1 
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Σχήμα 2.5 
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Πίνακας 2.7. Κατανομή αποκρίσεων σε ερωτήσεις που αφορούν «Διαδικασίες μετά-θάνατον στα 
Επείγοντα» των 54 υπευθύνων που απάντησαν στη μελέτη.  

Ερωτήσεις  ν % 

2.4. Ενημερώνετε τον οικογενειακό ιατρό που ήταν υπεύθυνος για 
τον αποβιώσαντα ασθενή και, υπάρχει η σχετική διαδικασία στο 
Τμήμα σας;  

ΝΑΙ 10 18,5 

2.5. Υπάρχει σχετική λίστα για τις διαδικασίες που πρέπει να 
γίνονται σε περιπτώσεις θανάτου;  

ΝΑΙ 37 68,5 

2.6. Ενημερώνετε συστηματικά τους συγγενείς για την πιθανότητα 
δωρεάς οργάνων στα κατάλληλα περιστατικά, πριν συμβεί ο 
θάνατος;  

ΝΑΙ 20 37,0 
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Πίνακας 2.8. Κατανομή αποκρίσεων σε ερωτήσεις που αφορούν «Το ιδανικό περιβάλλον για τον ασθενή 
και τους συγγενείς στα Επείγοντα» των 54 υπευθύνων που απάντησαν στη μελέτη.  

Ερωτήσεις  ν % 

2.7. Υπάρχει στο Τμήμα σας ιδιωτικό δωμάτιο για τους συγγενείς 
ασθενών που πεθαίνουν κοντά στην αίθουσα αναζωογόνησης;  

ΝΑΙ 12 22,2 

2.8. Υπάρχει ξεχωριστός/ιδιαίτερος χώρος για τους ασθενείς που 
λαμβάνουν ανακουφιστική φροντίδα;  

ΝΑΙ 34 63,0 

2.9. Υπάρχει στο Νοσοκομείο σας χώρος όπου μπορούν οι συγγενείς 
να έχουν την δυνατότητα να καλύψουν τις θρησκευτικές του 
ανάγκες;  

ΝΑΙ 22 40,7 

2.10. Υπάρχει στο Νοσοκομείο σας εφημερεύων ιερέας;  ΝΑΙ 22 40,7 

2.11. Υπάρχει στο Τμήμα σας ξεχωριστό δωμάτιο όπου οι συγγενείς 
μπορούν να δουν τη σορό;  

ΝΑΙ 14 25,9 

 
Σχήμα 2.6 
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Πίνακας 2.9. Κατανομή αποκρίσεων σε ερωτήσεις που αφορούν «Φροντίδα τεθλιμμένων συγγενών στα 
Επείγοντα» των 54 υπευθύνων που απάντησαν στη μελέτη.  

Ερωτήσεις  ν % 

2.12. Παρέχεται συστηματικά πνευματική υποστήριξη στους 
συγγενείς από τον ιερέα του Νοσοκομείου, εάν το επιθυμούν;  

ΝΑΙ 20 37,0 

2.13. Δίδονται γραπτές πληροφορίες στην οικογένεια, για θέματα 
νομικών διαδικασιών, γραφείων τελετών και πιστοποιητικών 
θανάτου;  

ΝΑΙ 17 31,5 

Πίνακας 2.10. Κατανομή αποκρίσεων σε ερωτήσεις που αφορούν «Υποστήριξη προσωπικού στο Τμήμα 
Επειγόντων Περιστατικών» των 54 υπευθύνων που απάντησαν στη μελέτη.  

Ερωτήσεις  ν % 

2.14. Το προσωπικό στο Τμήμα σας ενθαρρύνεται να συζητήσει το 
περιστατικό θανάτου μεταξύ του;  

ΝΑΙ 33 61,1 

2.15. Όταν υπάρχει έκθεση του προσωπικού σε θάνατο, παρέχεται 
επιπλέον υποστήριξη από ανωτέρους;  

ΝΑΙ 22 40,7 
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Σχήμα 2.7 

 

 

 
 


