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Περίληψη 

 

Τν ηέινο ηεο δσήο απνηέιεζε πνιιέο θνξέο ζην παξειζφλ αληηθείκελν 

ζπγθξνχζεσλ, θαη εμαθνινπζεί λα απνηειεί έλα αθαλζψδεο ζέκα πξνο δηεξεχλεζε, 

ηφζν ζε επηζηεκνληθφ, φζν θαη ζε εζηθφ επίπεδν. Γχν είλαη νη βαζηθέο πξνζεγγίζεηο 

ηεο ηαηξηθήο πξαθηηθήο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε θξνληίδα ησλ αζζελψλ ηειηθνχ 

ζηαδίνπ, ε λνζνθνκεηαθή θαη ε αλαθνπθηζηηθή θξνληίδα. Σηελ παξνχζα κειέηε, 

έκθαζε δίλεηαη ζηελ θξνληίδα πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ε αλαθνπθηζηηθή ή 

παξεγνξεηηθή ηαηξηθή ζηνπο αζζελείο κε θαξθίλν ηειηθνχ ζηαδίνπ. Η παξνχζα 

κειέηε ζθνπφ έρεη λα αλαδείμεη ηηο θχξηεο πηπρέο ησλ βηνεζηθψλ δηιεκκάησλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη θαξθηλνπαζείο ηειηθνχ ζηαδίνπ. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο 

κειέηεο, ηίζεληαη νη αθφινπζνη επηκέξνπο ζηφρνη: α) εάλ ζχκθσλα κε ηνλ Kant 

δηθαηνινγείηαη ε επηινγή ηεο εθνχζηαο επζαλαζία, β) ε κειέηε ησλ θχξησλ 

πξνζεγγίζεσλ παξνρήο θξνληίδαο αζζελψλ ηειηθνχ ζηαδίνπ θαη γ) ησλ βηνεζηθψλ 

δηιεκκάησλ ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ηνπ πφλνπ, κε ηηο πξαθηηθέο δηαηήξεζεο ηεο, κε 

ηελ επίζπεπζε ηνπ ζαλάηνπ θαη  ηηο πξνγελέζηεξεο νδεγίεο.  

 Πξνζπάζεζα ζε απηή ηελ εξγαζία  λα απαληήζσ εάλ, ζχκθσλα κε ηνλ Kant, 

ε αμίσζε γηα επίζπεπζε ηνπ ζαλάηνπ ή, ελαιιαθηηθά, ην αίηεκα γηα αμηνπξεπή ιήμε 

ηεο δσήο ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζεβαζηφ θαη εάλ ζα κπνξνχζακε λα δηακνξθψζνπκε 

έλα θαληηαλφ πιαίζην δηθαηνιφγεζεο θαη εθπιήξσζεο ηεο επηζπκίαο ηνπ εθάζηνηε 

αζζελνχο ηειηθνχ ζηαδίνπ, νχησο ψζηε λα ιήγεη ην καξηχξηφ ηνπ θαηά ην δπλαηφλ 

πην αλψδπλα, ρσξίο φκσο ηαπηφρξνλα λα παξαβαίλεη ηηο εζηθέο αξρέο ηνπ γηαηξνχ, 

ηνπ νπνίνπ ε πξνζνρή επηθεληξψλεηαη  θπζηθά ζηελ αλαθνπθηζηηθή θξνληίδα. 

Σε κηα πξνζπάζεηα λα απνθεπρζνχλ νη εζηθέο δηαθσλίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ δηαηήξεζε θαη ηελ δηαθνπή ηεο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο θαη λα ελζαξξχλνπλ ηελ 

ρξήζε ηεο θαηάιιειεο αληηκεηψπηζεο ησλ αζζελψλ ηειηθνχ ζηαδίνπ, πνιινί 

ππνζηεξηθηέο γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αζζελψλ θαη ησλ «θαιψλ ζαλάησλ» πξνηείλνπλ 

ηε ρξήζε ησλ πξνγελέζηεξσλ νδεγηψλ. Οη εθ ησλ πξνηέξσλ νδεγίεο ζηφρν έρνπλ λα 

δηαηεξήζνπλ ηελ αηνκηθή απηνλνκία, λα ζέβνληαη ηελ αηνκηθή επηινγή, θαη ηελ 

πξφιεςε θαηαζηάζεσλ ζηηο νπνίεο ρνξεγείηαη ζηνλ αζζελή ζεξαπεία πνπ απηφο ή 

απηή δελ ζα ήζειε. Δπεηδή πεξηιακβάλνπλ θξίζηκεο απνθάζεηο γηα ηε θξνληίδα ηνπ 
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ηέινπο ηεο δσήο, ππάξρνπλ εζηθέο αλεζπρίεο πνπ έρνπλ εθθξαζηεί ζρεηηθά κε ηε 

ρξήζε ηνπο. 

Αλαπφζπαζην κέξνο ηεο θξνληίδαο πνπ παξέρεηαη ζηνπο αζζελείο κε θαξθίλν 

ηειηθνχ ζηαδίνπ είλαη θαη νη απνθάζεηο γηα ηελ δηαθνπή ησλ αλψθεισλ ηαηξηθψλ 

παξεκβάζεσλ. Κάζε παξέκβαζε ζε έλαλ αζζελή ηειηθνχ ζηαδίνπ ζα πξέπεη λα 

αμηνινγείηαη ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ αζζελνχο. Κάζε παξέκβαζε πνπ δελ 

πξνάγεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ αζζελνχο ζα πξέπεη λα εμαιείθεηαη. Απηή ε απιή 

ζπκβνπιή είλαη δχζθνιν λα αθνινπζεζεί ζηελ πξάμε. Σπκπεξαζκαηηθά ε 

παξεγνξεηηθή θξνληίδα θαη ε εληαηηθή ηαηξηθή θξνληίδα δελ είλαη ακνηβαία 

απνθιεηφκελεο επηινγέο, αιιά κάιινλ ζα πξέπεη λα ζπλππάξρνπλ. Τν κφλν ζίγνπξν, 

φζεο έξεπλεο θαη λα ππάξμνπλ, είλαη νηη ζε ζέκαηα βηνεζηθήο ε ζπδήηεζε είλαη 

αλεμάληιεηε. Κη απην γηαηη δελ ππάξρεη εζηθή θαζνιηθά απνδεθηή εηδηθά φηαλ 

πξφθεηηαη γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ αλζξψπηλε δσή. 

Abstract 

The end of life has often been the subject of conflicts in the past, and is still a 

thorny issue to be explored, both scientifically and morally. There are two basic 

approaches to medical practice related to end-stage care, hospital and palliative care.  

In the present study, emphasis is placed on the care that palliative care can provide to 

patients with end-stage cancer, trying to highlight the main aspects of the bioethical 

dilemmas faced by end-stage cancer patients. To this end, the following individual 

objectives are set: a) if the choice of voluntary euthanasia is justified according to 

Kant, b) the study of the main approaches to end-patient care and c) bioethical 

dilemmas on pain management, its maintenance, by accelerating the death and the 

advanced directives. 

In this work I have tried in to answer whether, according to Kant, the claim to 

accelerate death or, alternatively, the demand for a dignified end of life should be 

respected and whether we could form a Kantian framework of justification and 

fulfillment of end-stage patient‘s desire so that his martyrdom ends as painlessly as 

possible without, however, breaking the moral principles of the physician, whose 

attention is, of course, focusing on palliative care. 
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In an effort to avoid ethical disagreements related to the retention and 

discontinuation of health care and to encourage the use of appropriate treatment for 

end-stage patients, many advocates for patients' rights and ―good deaths‖ suggest the 

use of advanced directives. These aim to maintain individual autonomy, respect 

individual‘s choice and prevent situations where the patient is given treatment that he 

or she does not want. Since they include critical decisions about end-of-life care, there 

are moral concerns about their use.  

An integral part of the care provided to patients with end-stage cancer is also 

the decision to stop unnecessary medical interventions. Any intervention in a patient 

with end-stage cancer should be evaluated in relation to the patient's goals. Any 

intervention that does not promote the patient's goals should be eliminated. However, 

this simple advice is difficult to follow in real-life practice. In conclusion, palliative 

care and intensive medical care are not mutually exclusive choices, but should be 

rather viewed as complementary approaches. One thing is for sure; no matter how 

much research is conducted, the discussion is inexhaustible in terms of bioethics. And 

this is because there are no universally accepted ethics, especially when it comes to 

human life issues. 
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Κεθάιαην 1: Δηζαγωγή 

 

1.1Δηζαγωγή 

 

Τν ηέινο ηεο δσήο απνηέιεζε πνιιέο θνξέο ζην παξειζφλ αληηθείκελν 

ζπγθξνχζεσλ, θαη εμαθνινπζεί λα απνηειεί έλα αθαλζψδεο ζέκα πξνο δηεξεχλεζε, 

ηφζν ζε επηζηεκνληθφ, φζν θαη ζε εζηθφ επίπεδν. Οη εμειίμεηο ηεο ηαηξηθήο θαη ηεο 

ηερλνινγίαο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο αζζελείο λα επηβηψλνπλ γηα κεγαιχηεξν 

ρξνληθφ δηάζηεκα, απμάλνληαο, φκσο, κε απηφ ηνλ ηξφπν θαη ηα βηνεζηθά δηιήκκαηα 

πνπ αληηκεησπίδνπλ. Γχν είλαη νη βαζηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο ηαηξηθήο πξαθηηθήο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε θξνληίδα ησλ αζζελψλ ηειηθνχ ζηαδίνπ, ε λνζνθνκεηαθή θαη ε 

αλαθνπθηζηηθή θξνληίδα. 

Σηηο πεξηπηψζεηο ησλ αζζελψλ ηειηθνχ ζηαδίνπ, ε ηαηξηθή πξαθηηθή απνθηά 

δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο θαη πιένλ γίλεηαη ιφγνο γηα παξεγνξεηηθή ή αλαθνπθηζηηθή 

ηαηξηθή, ε νπνία δηαθνξνπνηείηαη απφ ηελ ζεξαπεπηηθή ηαηξηθή. Η ζεξαπεπηηθή 

ηαηξηθή εκπεξηέρεη ηηο επεκβαηηθέο αγσγέο, πνπ θαιχπηνπλ φιεο ηηο ηαηξηθέο πξάμεηο, 

απφ ηε ρνξήγεζε θαξκάθσλ έσο ηηο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο. Σε απηέο 

πεξηιακβάλνληαη θαη νη παξεκβάζεηο δηαηήξεζεο ησλ  δσηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ 

αζζελή. Σηελ παξνχζα κειέηε, έκθαζε δίλεηαη ζηελ θξνληίδα πνπ κπνξεί λα 

πξνζθέξεη ε αλαθνπθηζηηθή ή παξεγνξεηηθή ηαηξηθή ζηνπο αζζελείο κε θαξθίλν 

ηειηθνχ ζηαδίνπ (Δζληθή Δπηηξνπή Βηνεζηθήο, 2006)
 1

. 

Σε απηφ ην ζεκείν ρξήζηκε θξίλεηαη ε απνζαθήληζε ησλ φξσλ ηεο 

ππνζηήξημεο ησλ δσηηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ηεο δηαηήξεζεο ησλ δσηηθψλ ιεηηνπξγηψλ. 

Σηελ  πεξίπησζε ηεο ππνζηήξημεο, ππάξρεη βξαρππξφζεζκε παξέκβαζε ζε θάπνηα 

νξγαληθή ιεηηνπξγία θαη αλακέλεηαη ν αζζελήο λα επαλέιζεη ζηελ πξνεγνχκελε 

θαηάζηαζή ηνπ. Αληίζεηα, ζηελ πεξίπησζε ηεο δηαηήξεζεο ησλ δσηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, 

έλαο αζζελήο ζην ηειηθφ ζηάδην θάπνηαο αλίαηεο αζζέλεηαο ζπληεξείηαη ζηε δσή κε 

κεραληθά κέζα. Σε απηή ηελ πεξίπησζε, δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα γηα ζεξαπεία γηα ηνλ 

                                                 
1
 Δζληθή Δπηηξνπή Βηνεζηθήο, (2006). Τερλεηή παξάηαζε δσήο. Έθζεζε, 27 Ιαλνπαξίνπ. Γηαζέζηκν 

ζην:  http://www.bioethics.gr/images/pdf/GNOMES/report_apl_gr.pdf 
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αζζελή, αθνχ ε θιηληθή ηνπ θαηάζηαζε δελ επηδέρεηαη βειηίσζε. Αληίζεηα, νη 

παξεκβάζεηο απηνχ ηνπ ηχπνπ κπνξνχλ αθφκε θαη λα επηβαξχλνπλ ηελ θαηάζηαζε 

ηεο πγείαο ηνπ αζζελή (Δζληθή Δπηηξνπή Βηνεζηθήο, 2006). 

Δπνκέλσο, ε αλαθνπθηζηηθή ηαηξηθή ρξεζηκνπνηείηαη ζε πεξηπηψζεηο, ζηηο 

νπνίεο ν αζζελήο πάζρεη απφ θάπνηα αλίαηε αζζέλεηα θαη βξίζθεηαη ιίγν πξηλ ην 

ζάλαην, ελψ νη ηαηξηθέο παξεκβάζεηο δελ έρνπλ πιένλ ζεξαπεπηηθφ φθεινο. Η 

αλαθνπθηζηηθή ηαηξηθή  επηδηψθεη ηελ αλαθνχθηζε, ηελ παξνρή άλεζεο θαη ηελ 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ αζζελνχο, αιιά θαη ησλ θνληηλψλ ηνπ πξνζψπσλ, 

ελψ δίλεη έκθαζε ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πφλνπ θαη ηεο ηαιαηπσξίαο ηνπ µέζσ ηεο 

δηαρείξηζεο  θαη ηνπ ειέγρνπ ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ν αζζελήο 

εμαθνινπζεί λα ππνζηεξίδεηαη, φκσο πιένλ δελ επηδηψθεηαη ε ζεξαπεία, ε νπνία είλαη 

αδχλαηε, αιιά ε αληηκεηψπηζε ησλ πφλσλ θαη ησλ ζπκπησκάησλ πνπ βηψλεη ν 

αζζελήο ζην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο δσήο ηνπ. Δπηπξφζζεηα, ε αλαθνπθηζηηθή ηαηξηθή 

ζπκβάιεη ζηελ δηαδηθαζία ηνπ απνραηξεηηζκνχ.  Σε πεξίπησζε πνπ ν επηθείκελνο 

ζάλαηνο είλαη δπλαηφ λα πξνβιεθζεί κε θάπνηα ζρεηηθή αθξίβεηα, φπσο ζπκβαίλεη 

ζηα ηειεπηαία ζηάδηα θαξθίλνπ, πξνζθέξεηαη ζηνλ αζζελή ε δπλαηφηεηα ησλ ιήςεο 

αλαθνπθηζηηθψλ αγσγψλ, έπεηηα απφ ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ ή ησλ θνληηλψλ ηνπ 

πξνζψπσλ. Όκσο,  ε ζπλαίλεζε απνηειεί κηα ςπρνινγηθά πνιχ δχζθνιε απφθαζε, 

θαζψο απαηηεί ηελ παξαδνρή ηνπ αλαπφθεπθηνπ ηέινπο, γηα ην ιφγν απηφ ζεσξείηαη 

ηδηαίηεξα θξίζηκε ε δηαδηθαζία  ιήςεο απηψλ ησλ απνθάζεσλ, ε νπνία απαηηεί 

ηδηαίηεξεο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ. 

Οη Olarte θαη Gullien (2001) δηαηππψλνπλ ηηο πέληε πξνυπνζέζεηο πνπ 

απαηηνχληαη γηα κηα αζζέλεηα ψζηε λα ζεσξεζεί ηεξκαηηθή θαη σο εθ ηνχηνπ, λα 

ππάξμεη αλάγθε γηα Παξεγνξεηηθή θξνληίδα. Οη πξνυπνζέζεηο απηέο είλαη νη θάησζη: 

(1) λα ππάξρεη κηα πξννδεπηηθή, αλίαηε θαη πξνρσξεκέλε λφζνο, (2) ε έιιεηςε κηαο 

ινγηθήο πηζαλφηεηαο αληαπφθξηζεο ζε θάπνηα εηδηθή ζεξαπεία, (3) ηα πνιιαπιά 

πξνβιήκαηα ή ζπκπηψκαηα πνπ έρνπλ ηελ ηάζε λα είλαη έληνλα, πνιππαξαγνληηθά 

θαη επκεηάβιεηα, (4) ε πςειή ζπλαηζζεκαηηθή επίδξαζε ζηνλ αζζελή, ηελ 

νηθνγέλεηα θαη ηελ νκάδα ησλ θνληηλψλ ηνπ πξνζψπσλ, απφ ηελ πηζαλφηεηα ηνπ 

ζαλάηνπ, θαη (5) ε πξφβιεςε γηα επηβίσζε γηα ιηγφηεξνπο απφ 6 κήλεο. Η 

παξεγνξεηηθή θξνληίδα ζηνπο αζζελείο ζην ηέινο ηεο δσήο ηνπο έρεη ζαλ θχξην 

ζηφρν ηελ άλεζε θαη ηελ αλαθνχθηζε. Η βάζε ηεο ζεξαπεπηηθήο πξνζέγγηζεο είλαη ε 
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νινθιεξσκέλε θξνληίδα, πνπ πεξηιακβάλεη ηφζν ηνλ αζζελή, φζν θαη ηελ νηθνγέλεηά 

ηνπ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο απηνλνκίαο θαη ηεο αμηνπξέπεηαο, ζε έλα ζεξαπεπηηθφ 

πεξηβάιινλ. Τα βαζηθά ζεξαπεπηηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ν έιεγρνο 

ησλ ζπκπησκάησλ, ε ζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε, ε εηιηθξηλήο επηθνηλσλία, νη 

νξγαλσηηθέο αιιαγέο ζηελ ζεξαπεία, θαη ε ζπλεξγαζία απφ κηα δηεπηζηεκνληθή 

νκάδα. Κνκβηθφ ζηνηρείν ζηελ παξεγνξεηηθή θξνληίδα είλαη ην γεγνλφο φηη ν 

ζάλαηνο είλαη επηθείκελνο, ζπλεπψο ε ζχγρπζε ή θαηαζηνιή ηνπ αζζελή είλαη 

απνδεθηή (ή αθφκε θαη επηζπκεηή), ελψ ζα πξέπεη λα απνθεχγνληαη νη επεκβαηηθέο 

δηαδηθαζίεο. Η δηάγλσζε ελφο  αζζελή ηειηθνχ ζηαδίνπ κε ην ζηάδην ηεο αγσλίαο 

(agonia) δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο αζζελείο θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο λα 

πξνεηνηκαζηνχλ γηα ην ζάλαην πνπ ζα επέιζεη κέζα ζηηο επφκελεο  ψξεο. Η 

αλάθακςε απφ  απηφ ην ζηάδην είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηε. 

Η αλαθνπθηζηηθή θξνληίδα, φκσο ζα κειεηεζεί κε πιαίζην αλαθνξάο ηνπο 

αζζελείο κε θαξθίλν ζε ηειηθφ ζηάδην. Υπάξρνπλ θάπνηεο πεξηπηψζεηο, φπσο ησλ 

θαξθηλνπαζψλ, ζηηο νπνίεο ε θαηάζηαζε πνπ βξίζθνληαη ζην ηέινο ηεο δσήο 

ζπλνδεχεηαη θαη απφ αβάζηαθηνπο πφλνπο. Ο ζσκαηηθφο θαη ν ςπρηθφο πφλνο πνπ 

βηψλνπλ νη θαξθηλνπαζείο ζε ηειηθφ ζηάδην κπνξνχλ λα αληηκεησπηζζνχλ µε ηε 

ρνξήγεζε ηζρπξψλ αλαιγεηηθψλ θαη αληηθαηαζιηπηηθψλ θαξκάθσλ. Όκσο, ε έληαζε 

ηνπ πφλνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ αζζελή επνκέλσο είλαη ππνθεηκεληθή. 

Αθφκε, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ε ρνξήγεζε ηζρπξψλ αλαιγεηηθψλ, φπσο ε κνξθίλε, 

ζπκβάιεη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ  ζσκαηηθψλ πφλσλ φκσο εληείλεη ηνλ ςπρηθφ πφλν 

αθνχ εκπνδίδεη ηελ επηθνηλσλία ηνπ αζζελή κε ην πεξηβάιινλ. Αθφκε, ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο, ν ςπρηθφο πφλνο δελ κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί,  απνηειεί κέξνο ηεο 

ηειηθήο θαηάζηαζεο ηεο αζζέλεηαο. Τφηε, νη ζεξάπνληεο γηαηξνί δέρνληαη ηα αηηήκαηα 

ησλ αζζελψλ λα επηζπεχζνπλ ην ζάλαηφ ηνπο (Δζληθή Δπηηξνπή Βηνεζηθήο, 2006).  

Τν εζηθφ δίιεκκα ησλ γηαηξψλ, ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ζηεξίδεηαη 

ζην γεγνλφο φηη ν κφλνο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνλ αζζελή ηνπο 

είλαη λα αλαθνπθίζνπλ ηνλ ςπρηθφ ηνπο πφλν, φκσο απηνχ ηνπ είδνπο ε βνήζεηα δελ  

πεξηιακβάλεηαη ζηα πιαίζηα άζθεζεο ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο, αθνχ ν γηαηξφο 

θαιείηαη λα επηηξέπεη θαη λα βνεζήζεη ζηελ ηαηξηθψο ππνβνεζνχκελε απηνθηνλία. 

Υπάξρεη επνκέλσο δηθαίσκα ζηνλ ζάλαην; 
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Απφ λνκηθήο πιεπξάο, ε δηαθνπή ηεο κάηαηεο ζεξαπείαο θαη ε έλαξμε ηεο 

αλαθνπθηζηηθήο ηαηξηθήο πξαθηηθήο δελ ζπληζηά «αλζξσπνθηνλία», φπσο πξνθχπηεη 

απφ ην άξζξν 300 ηνπ Π.Κ., θαζψο ν γηαηξφο νχηε «απνθαζίδεη» νχηε «εθηειεί» 

αλζξσπνθηνλία απφ νίθην, χζηεξα απφ «ζπνπδαία θαη επίκνλε απαίηεζε» ηνπ 

αζζελή. Ο ιφγνο είλαη φηη ν ζάλαηνο δελ απνηειεί ην ζθνπφ ηεο ηαηξηθήο 

παξέκβαζεο, αθνχ  ε επέιεπζε ηνπ ζαλάηνπ είλαη αλαπφθεπθηε ζπλέπεηα ηεο 

αζζέλεηαο. Αληίζεηα, ε επηδίσμε ηεο ηαηξηθήο παξέκβαζεο είλαη ε αλαθνχθηζε ηνπ 

αζζελή.  Έηζη, είλαη δχζθνιν λα ππάξμεη πνηληθή ή άιιε επζχλε ηνπ γηαηξνχ (Δζληθή 

Δπηηξνπή Βηνεζηθήο, 2006). 

Απφ ηελ εζηθή πιεπξά, αλ ε αλαθνπθηζηηθή πξαθηηθή µε ηε ζπλαίλεζε ηνπ 

αζζελή απνηειεί ην ζηφρν ηεο ηαηξηθήο πξάμεο, απνηειεί ηε κνλαδηθή επηινγή ηνπ 

γηαηξνχ, γηα λα εθπιεξψζεη ην δενληνινγηθφ θαζήθνλ ηνπ λα κε βιάπηεη ηνλ αζζελή, 

αθνχ φιεο νη άιιεο παξεκβάζεηο θξίλνληαη κάηαηεο. Αληίζεηα, ε επηκνλή ηνπ γηαηξνχ 

ζε κάηαηεο θαη επίπνλεο παξεκβάζεηο, δελ ζεσξείηαη φηη σθεινχλ ηνλ αζζελή. 

Σπκπεξαζκαηηθά, ε ζπκκφξθσζε ηνπ γηαηξνχ µε ηε ζέιεζε ηνπ αζζελνχο δελ έρεη 

ζθνπφ ην ζάλαην, αιιά ηελ αλαθνχθηζε ηνπ αζζελή. Με ην ζθεπηηθφ απηφ, ε πξάμε 

ηνπ γηαηξνχ θξίλεηαη λνκηθά θαη εζηθά θαηαλνεηή (Δζληθή Δπηηξνπή Βηνεζηθήο, 

2006). Ωζηφζν, θνκβηθφ ζεκείν εδψ απνηειεί ην αλ ε ζέιεζε ηνπ αζζελνχο είλαη 

ειεχζεξε ή φρη θάηη ην νπνίν ζα αλαιχζνπκε ζηελ πνξεία. 

 

1.2 Σθνπόο θαη ζηόρνη ηεο κειέηεο 

 

Η παξνχζα κειέηε ζθνπφ έρεη λα αλαδείμεη ηηο θχξηεο πηπρέο ησλ βηνεζηθψλ 

δηιεκκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη θαξθηλνπαζείο ηειηνχ ζηαδίνπ. Γηα ηελ επίηεπμε 

ηνπ ζθνπνχ ηεο κειέηεο, ηίζεληαη νη αθφινπζνη επηκέξνπο ζηφρνη: 

 Δάλ ζχκθσλα κε ηνλ Kant ππάξρεη δηθαηνινγείηαη ε επηινγή ηεο 

εθνχζηαο επζαλαζία 

 Η κειέηε ησλ θχξησλ πξνζεγγίζεσλ παξνρήο θξνληίδαο αζζελψλ 

ηειηθνχ ζηαδίνπ 

 Η κειέηε βηνεζηθψλ δηιεκκάησλ ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ηνπ πφλνπ 
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 Η κειέηε βηνεζηθψλ δηιεκκάησλ ζρεηηθά κε ηηο πξαθηηθέο δηαηήξεζεο 

ηεο δσήο 

 Η κειέηε βηνεζηθψλ δηιεκκάησλ ζρεηηθά κε ηε ηελ επίζπεπζε ηνπ 

ζαλάηνπ 

 Η κειέηε βηνεζηθψλ δηιεκκάησλ ζρεηηθά κε ηηο πξνγελέζηεξεο νδεγίεο 

Οη παξαπάλσ ζθνπνί θαη ζηφρνη ζα επηδησρζεί λα επηηεπρζνχλ κε ηελ 

αλαζθφπεζε θαη κειέηε ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο. 

 

1.3 Αλαγθαηόηεηα ηεο κειέηεο 

 

Καζψο ε ηαηξηθή γλψζε θαη ε ηερλνινγία εμειίζζνληαη, νη επηινγέο γηα ηελ 

πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ηείλνπλ λα απμάλνληαη. Όηαλ πξνθχπηνπλ απνθάζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηε ζεξαπεία ησλ αζζελψλ θνληά ζην ηέινο ηεο δσήο ηνπο, νη επηινγέο απηέο, 

ζπρλά εκπεξηέρνπλ πεξίπινθα εζηθά δηιήκκαηα. Πνιινί αζζελείο θαη νη νηθνγέλεηέο 

ηνπο έξρνληαη αληηκέησπνη κε απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ησλ 

πξνβιεκάησλ ηνπο, ψζηε λα κεησζεί ε ηαιαηπσξία ηνπ αζζελνχο. Μηα ηέηνηα 

απφθαζε αθνξά θαη ην αλ ζα επηηξέςνπλ ην ηέινο ηεο δσήο ελφο αζζελνχο κε ηνλ 

ηεξκαηηζκφ ηεο ζεξαπείαο ηνπ. Απηέο νη απνθάζεηο  πξέπεη λα ιεθζνχλ είηε απφ ηνλ 

ίδην ηνλ αζζελή ή απφ θάπνηνλ θνληηλφ ηνπο.  

Δπηπιένλ, κε ηηο  εμειίμεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ ζχγρξνλε ηαηξηθή, νη 

άλζξσπνη δνπλ πεξηζζφηεξν θαη ν αξηζκφο ησλ ειηθησκέλσλ απμάλεηαη. Απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα ηα εζηθά δεηήκαηα πνπ πεξηβάιινπλ ηε θξνληίδα ηνπ ηέινπο ηεο δσήο λα 

ζπλερίδνπλ λα απνθηνχλ κεγαιχηεξε ζεκαζία  γηα κεγάιν κέξνο ηεο θνηλσλίαο. 

Σπλεπψο, ε κειέηε απηψλ ησλ ζεκάησλ απνθηά νινέλα απμαλφκελε ζεκαζία, ηφζν 

γηα ηνπο αζζελείο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, φζν θαη γηα ηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ 

πγείαο, αιιά θαη φζνπο ραξάζζνπλ πνιηηηθέο. 
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Κεθάιαην 2: Η εζηθή δηθαηνιόγεζε ηεο εθνύζηαο επζαλαζίαο  

2.1 Δηζαγωγή 

Σηνπο θφιπνπο ηεο εζηθήο θηινζνθίαο ε επζαλαζία ζα κπνξνχζε λα 

πξνζεγγηζηεί θπξίσο απφ δπν ζρνιέο, απηέο ηνπ σθειηκηζκνχ θαη ηεο δενληνινγίαο. 

Σχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ σθειηκηζκνχ ε εζηθφηεηα κηαο πξάμεο θξίλεηαη κε βάζε 

ην πφζν απηή ζπκβάιιεη ζηε γεληθή επδαηκνλία (The Oxford Dictionary of 

Philosoply, pp.388). Σηελ πεξίπησζε ηεο επζαλαζίαο, δειαδή, νη σθειηκηζηέο 

θξίλνπλ ηελ επζαλαζία σο εζηθή ή φρη, αλάινγα κε ην ζε πφζνπο αλζξψπνπο ζα 

πξνθαιέζεη θαιφ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ππνζηεξηθηέο απηήο ηεο θηινζνθηθήο ηάζεο, 

πνπ ηάζζνληαη ππέξ ηεο επζαλαζίαο, ζπλήζσο επηθαινχληαη ηελ αθαίξεζε ηνπ 

βάξνπο ηεο θξνληίδαο ηνπ αζζελνχο ηειηθνχ ζηαδίνπ απφ ηνπο νηθείνπο ηνπ, θαζψο 

επίζεο θαη ηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ απφ ηελ επξχηεξε θνηλφηεηα. Η πξνζέγγηζε 

απηή ηνπ εζηθψο πξάηηεηλ κπνξεί λα είλαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο πξνβιεκαηηθή, κηαο 

θαη ν άλζξσπνο δελ δχλαηαη λα γλσξίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ ην ζχλνιν ησλ ζπλεπεηψλ 

ησλ πξάμεψλ ηνπ θαη ηελ αλαγσγή ηνπο ζην γεληθφ θαιφ, ηνπιάρηζηνλ φρη πάληνηε κε 

ζαθήλεηα. Γηα παξάδεηγκα, ζα κπνξνχζε θαλείο λα αληηηάμεη εχινγα ζηα 

πξναλαθεξφκελα επηρεηξήκαηα φηη ν ζηελφο θχθινο πξνζψπσλ ηνπ αξξψζηνπ ζα 

είλαη πην επηπρήο φηαλ θξνληίδεη θαη πεξλά ρξφλν καδί ηνπ ή φηη ε θνηλφηεηα κπνξεί 

λα έρεη δηαζθαιίζεη ηνπο απαηηνχκελνπο πφξνπο, κέζσ ηνπ αζθαιηζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη άιισλ ηξφπσλ, ρσξίο λα επηβαξχλνληαη ηα ππφινηπα κέιε ηεο. Γελ 

ζα αζρνιεζψ φκσο ζηελ εξγαζία κνπ κε ην εξψηεκα εάλ θαη πφηε ε επζαλαζία 

ελδέρεηαη λα απνβεί επσθειήο ή επηδήκηα γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν. 

Απφ ηελ άιιε ε δενληνινγία πξεζβεχεη νηη ε εζηθή ζπκπεξηθνξά 

θαζνδεγείηαη απφ ηελ έλλνηα ηνπ θαζήθνληνο (The Oxford Dictionary of Philosoply, 

pp.100).  Ο θχξηνο εθθξαζηήο απηήο ηεο εζηθήο ζρνιήο είλαη ν Immanuel Kant, ν 

νπνίνο έρεη επεμεξγαζηεί ζην κέγηζην βαζκφ θαη έρεη δψζεη ηηο δηθέο ηνπ απαληήζεηο 

ζην πεξίθεκν ζσθξαηηθφ εξψηεκα ηεο πιαησληθήο Πνιηηείαο «γηα ην πψο πξέπεη λα 

δεη θαλείο», νξηνζεηψληαο ηα θαζήθνληα ηεο απηνπξγίαο ηνπ αλζξψπνπ κέζα απφ ηηο 

επηηαγέο ηνπ Πξαθηηθνχ Λφγνπ θαη κφλν, ρσξίο λα ελδηαθέξεηαη γηα ηηο ζπλέπεηεο 

ησλ πξάμεσλ ή ηελ επηδίσμε ηεο αηνκηθήο ή ζπιινγηθήο επηπρίαο. Ο θηιφζνθνο 

ππνζηεξίδεη φηη ε έιινγε αλζξψπηλε θχζε, φπσο εθθξάδεηαη ζηνλ εαπηφ καο θαη 

ζηνπο άιινπο, είλαη θαη ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη πάληνηε ηαπηφρξνλα σο 
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απηνζθνπφο, θαη φρη κφλν σο απιφ κέζν γηα ηελ επίηεπμε ηεο επηπρίαο ή άιισλ 

ζηφρσλ, νξίδνληαο απηέο ηηο έλλνηεο ζηηο νπνίεο ζα αλαθεξζψ πην αλαιπηηθά ζε 

επφκελε παξάγξαθν. Η αμία ηεο δσήο κνπ θαη ην εζηθφ βάξνο ησλ πξάμεσλ κνπ δελ 

κεηξψληαη απφ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ επηζπκηψλ ή ησλ νπνησλδήπνηε εκπεηξηθψλ 

θαζεκεξηλψλ επηδηψμεσλ, δηθψλ κνπ θαη ησλ άιισλ. Σχκθσλα κε ηνλ Κant, ε πξάμε 

απφ θαζήθνλ είλαη κία ειεχζεξε πξάμε, αθνχ ν εζηθφο λφκνο ζπγθξνηείηαη έιινγα 

απφ ηελ ειεχζεξε ζέιεζε, δηαζέηνληαο θαζνιηθή εγθπξφηεηα θαη ηζρχ. 

Αλαθνξηθά κε ην δήηεκά καο, ζα πξνζπαζήζσ ζε απηή ηελ εξγαζία  λα 

απαληήζσ εάλ, ζχκθσλα κε ηνλ Kant, ε αμίσζε γηα επίζπεπζε ηνπ ζαλάηνπ ή, 

ελαιιαθηηθά, ην αίηεκα γηα αμηνπξεπή ιήμε ηεο δσήο ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζεβαζηφ 

θαη εάλ ζα κπνξνχζακε λα δηακνξθψζνπκε έλα θαληηαλφ πιαίζην δηθαηνιφγεζεο θαη 

εθπιήξσζεο ηεο επηζπκίαο ηνπ εθάζηνηε αζζελνχο ηειηθνχ ζηαδίνπ, νχησο ψζηε λα 

ιήγεη ην καξηχξηφ ηνπ θαηά ην δπλαηφλ πην αλψδπλα, ρσξίο φκσο ηαπηφρξνλα λα 

παξαβαίλεη ηηο εζηθέο αξρέο ηνπ γηαηξνχ, ηνπ νπνίνπ ε πξνζνρή επηθεληξψλεηαη  

θπζηθά ζηελ αλαθνπθηζηηθή θξνληίδα. 

2.2 Γεληθά γηα ηελ επζαλαζία 

Η επζαλαζία, εηπκνινγηθά θαη κφλν, παξαπέκπεη ζηνλ εχθνιν ήηνη αλψδπλν 

ζάλαην. Καζψο αλαθέξεηαη ζε θάηη θαιφ, φκσο, γηαηί εγείξεη ηφζεο αληηδξάζεηο; 

Δλδεηθηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ε λνκηκνπνίεζε ηεο επζαλαζίαο ηζρχεη ζε ειάρηζηεο 

ρψξεο ζηνλ θφζκν. Γηα απηέο ηηο αληηδξάζεηο, πηζαλφηαηα επζχλεηαη ην γεγνλφο φηη 

ζηνλ θνηλφ λνπ ε επζαλαζία ηαπηίδεηαη κε ηελ απηνθηνλία ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ 

πεξηπηψζεσλ. Απηή ε αληίιεςε φκσο είλαη ζε κεγάιν βαζκφ ιαλζαζκέλε. Η πξάμε 

ηεο απηνθηνλίαο είλαη εμ νξηζκνχ αηνκηθή θαη ε πξφζεζε γηα ηελ εθηέιεζή ηεο είλαη 

ζπλήζσο κε πξνδεδεισκέλε. Δπηπιένλ, έρεη πνηθίια αίηηα, ρσξίο λα ζρεηίδεηαη 

ππνρξεσηηθά κε αζζέλεηα ηειηθνχ ζηαδίνπ, θαη κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε 

αλψδπλν ή επψδπλν ηξφπν. Τα θίλεηξα θαη νη δηθαηνινγεηηθνί ιφγνη πνπ επηθαιείηαη 

ν ππνςήθηνο απηφρεηξαο δηαζέηνπλ πνιχ κεγαιχηεξν εχξνο θαη πνηθηινκνξθία, ρσξίο 

απαξαίηεηα λα ηαπηίδνληαη κε ηα θίλεηξα ελφο αζζελνχο πνπ αηηηάηαη ζπλδξνκή γηα 

ηε ζπληφκεπζε ηεο δσήο ηνπ. Η ζχγρπζε πνπ πξναλέθεξα πξνθχπηεη θπξίσο απφ ηελ 

ελδερφκελε ηαχηηζε ησλ θηλεηνπνηεηηθψλ ιφγσλ ακθφηεξσλ ησλ πξάμεσλ, φηαλ 

ζπλήζσο γίλεηαη αλαθνξά γηα απνθπγή ηεο δπζηπρίαο θαη ηνπ πφλνπ, κε ζπλχπαξμε 

αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ παξαίηεζεο απφ ηε δσή. 
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 Παξ΄φια απηά, νχηε ε επζαλαζία απνηειεί κηα εληαία θη αδηαθνξνπνίεηε 

πξαθηηθή. Ο ραξαθηήξαο ηνπ αλζξψπνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο 

θάησ απφ ηηο νπνίεο ν θαζέλαο θηάλεη ζην ηέινο ηνπ, δεκηνπξγνχλ δηαθνξνπνηήζεηο 

ζηε δηακφξθσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ πξάμε ηεο επζαλαζίαο. Με γλψκνλα ηελ 

έθθξαζε ηεο ζπλαίλεζεο ηνπ πάζρνληνο ε επζαλαζία δηαθξίλεηαη ζε εθνχζηα, 

αθνχζηα θαη κε εθνχζηα ή επζαλαζία κε εηθαδφκελε ζπλαίλεζε. Η έθθξαζε ηεο 

ζπλαίλεζεο ηνπ αζζελνχο ζεσξείηαη δεδνκέλε γηα λα έρνπκε επζαλαζία, έζησ θαη σο 

κε εμεθξαζκέλε, δηφηη, αλ ν αζζελήο αληηηίζεηαη, δελ κηιάκε πιένλ γηα επζαλαζία, 

αιιά γηα δνινθνλία. Με θξηηήξην ηνλ ηξφπν δηελέξγεηάο ηεο ε επζαλαζία δηαθξίλεηαη 

ζε ελεξγεηηθή θαη παζεηηθή, ελψ ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη πξνθχςεη θαη ε ηαηξηθά 

ππνβνεζνχκελε επζαλαζία ή απηνθηνλία
. 
Η επζαλαζία, ινηπφλ, δηαθξίλεηαη ζε δχν 

επίπεδα, ζε απηφ ηεο έθθξαζεο ηεο ζπλαίλεζεο θαη ζε απηφ ηνπ ηξφπνπ δηελέξγεηάο 

ηεο.  

 

2.3 Απηνλνκία & Καηεγνξηθή Πξνζηαθηηθή  

              Η έλλνηα ηεο απηνλνκίαο είλαη ζεκειηψδεο ζηελ θαληηαλή εζηθή ζεσξία. Ο 

Kant, εθθξάδνληαο γεληθφηεξνπο πξνβιεκαηηζκνχο θαη αληηιήςεηο ηεο επνρήο ηνπ, 

πξνζπάζεζε, κεηαμχ άιισλ, κέζσ ηεο απηφλνκεο εζηθήο λα απαιιάμεη ηνλ άλζξσπν 

απφ ηελ επηβνιή ηεο εθθιεζηαζηηθήο απζεληίαο. Γη‘ απηφ θαη ε θαληηαλή αληίιεςε 

ηεο απηνλνκίαο δελ αλαθέξεηαη απιψο ζην θάζε άηνκν μερσξηζηά, αιιά είλαη κηα 

γεληθή αληίιεςε γηα ηελ απηνλνκία ηνπ αλζξψπνπ ελ γέλεη, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν 

άλζξσπνο κπνξεί κέζσ ηνπ Πξαθηηθνχ Λφγνπ λα δηαηππψζεη ηηο βαζηθέο εζηθέο 

αξρέο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ηζρχνπλ γηα φινπο. Η αξρή ηεο απηνλνκίαο, φπσο 

αλαδχεηαη απφ ηελ εζηθή θηινζνθία ηνπ Kant δελ είλαη έλα είδνο αηνκηθήο 

απηνλνκίαο, δειαδή απιά κία δπλαηφηεηα απηνπξνζδηνξηζκνχ θαη δξάζεο ειεχζεξεο 

απφ εμσηεξηθνχο πεξηνξηζκνχο. Αληίζεηα, φπσο εχζηνρα ζεκεηψλεη ε βξεηαλή 

θηιφζνθνο Onora O‘ Neil, «πξφθεηηαη γηα έλα είδνο απηνλνκίαο αξρψλ (principled 

autonomy), ινγηθψλ αξρψλ, ηφζν ζεσξεηηθψλ φζν θαη πξαθηηθψλ, ε νπνία έρεη 

θαηαζηεί θαζνιηθφο λνκνζέηεο»
2
.     

                                                 
2
 Onora O‘ Neil, Acting on Principle: An Essay on Kantian Ethics (2002, θεθ. 4), 
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 Η θαληηαλή απηνλνκία απνηειεί ην «ζεκέιην ηεο εζηθφηεηαο». Τν αμίσκα ινηπφλ ηεο 

απηνλνκίαο ππαγνξεχεη λα κελ εθιέγσ άιινπο γλψκνλεο απφ εθείλνπο, νη νπνίνη 

κπνξνχλ ηαπηφρξνλα λα ηζρχζνπλ κέζα ζηε ζέιεζή κνπ σο θαζνιηθφο λφκνο. Η 

λνκνζέηεζε ησλ εζηθψλ θαλφλσλ γηα ηνλ εαπηφ κνπ, κε ηαπηφρξνλε εγθπξφηεηα θαη 

γηα φινπο ηνπο άιινπο, εθθξάδεηαη θπξίσο απφ ηελ πξψηε δηαηχπσζε ηεο 

θαηεγνξηθήο πξνζηαγήο: «πξάηηε κφλν ζχκθσλα κε έλα ηέηνην γλψκνλα, κέζσ ηνπ 

νπνίνπ κπνξείο ζπλάκα λα ζέιεηο, απηφο ν γλψκνλαο λα γίλεη θαζνιηθφο λφκνο»
3
. 

Απηή είλαη ε αξρηθή δηαηχπσζε ηεο κηαο θαη κφλεο θαζνιηθήο πξνζηαγήο, ε νπνία 

φκσο αλαιχεηαη θαη ζε δηαθνξνπνηεκέλεο θάζε θνξά δηαηππψζεηο, φπνπ ηνλίδνληαη 

θαη άιια ζηνηρεία, πέξα απφ ηελ αλαγθαηφηεηα ην ππνθεηκεληθφ αμίσκα λα 

ζπζρεηίδεηαη θαη λα ηαπηίδεηαη ηειηθά κε ηνλ θαζνιηθφ λφκν. Έηζη, αθνινπζεί ε 

δεχηεξε δηαηχπσζε ηεο θαηεγνξηθήο πξνζηαγήο, ζε ζρέζε κε ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

αλζξσπφηεηαο σο απηνζθνπφ: «Πξάηηε έηζη ψζηε λα ρξεζηκνπνηείο ηελ 

αλζξσπφηεηα, ηφζν ζην πξφζσπφ ζνπ φζν θαη ζην πξφζσπν θάζε άιινπ αλζξψπνπ, 

πάληα ηαπηφρξνλα σο ζθνπφ θαη πνηέ κφλν σο κέζν».
4
 Ο φξνο αλζξσπφηεηα ή 

αλζξψπηλε ηδηφηεηα ζηελ θαληηαλή εζηθή είλαη ζπλψλπκνο κε απηνχο ηεο έιινγεο 

θχζεο θαη ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Ο Kant δηαηείλεηαη πσο ε έιινγε θχζε απνηειεί 

απηνζθνπφ
4
 . Η έλλνηα ηνπ απηνζθνπνχ δελ πξνθχπηεη απζαίξεηα, νχηε πεγάδεη απφ 

θάπνηνλ άιιν εκπεηξηθφ ή κε φξν. Γεληθά, ζθνπφο θαηά Kant είλαη απηφ πνπ 

ρξεζηκεχεη ζηε ζέιεζε σο αληηθεηκεληθφ ζεκέιην γηα ηνλ απηνθαζνξηζκφ ηεο, ελψ 

κέζν είλαη απηφ πνπ καο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα πινπνίεζεο κίαο ζθφπηκεο πξάμεο
5
. 

Τα αληηθείκελα ησλ επηζπκηψλ θαη ησλ ξνπψλ καο ζηελ θαζεκεξηλή εκπεηξία 

ζπληζηνχλ ππνθεηκεληθνχο ζθνπνχο θαη δηαζέηνπλ ζρεηηθή αμία. Αληίζεηα, ηα 

αλζξψπηλα πξφζσπα δηαζέηνπλ απφιπηε, άλεπ φξσλ αμία, απνηειψληαο 

αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο, δειαδή φληα ησλ νπνίσλ ε χπαξμε είλαη απηνζθνπφο
4
. 

Δπνκέλσο, ε αμία ηνπο δελ δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζεί κε θάηη άιιν, δελ δηαζέηνπλ 

ηηκή αληαιιαγήο. Δίλαη γεγνλφο φηη ζηηο θαζεκεξηλέο καο επαθέο ζε κία νξγαλσκέλε 

θνηλσλία, ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ εαπηφ καο θαη ηνπο ζπλαλζξψπνπο καο ζπρλά σο κέζα 

γηα ηελ επίηεπμε πνηθίισλ ζηφρσλ, εζηθά αδηάθνξσλ. Η ζεκειηψδεο ζχιιεςε ηνπ 

Kant φκσο ππαγνξεχεη πσο δελ κπνξεί θαλείο λα ρξεζηκεχζεη κφλν σο κέζν ζην 

                                                 
3
 Κant, Τα ζεκέιηα ηεο κεηαθπζηθήο ησλ εζψλ (ΘΜΗ, φ.π., 71, 81) 

4
 Kant, ΘΜΗ, 81 

5
 Kant, ΘΜΗ 79 
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πεδίν ηεο εζηθήο, αιιά πάληα ηαπηφρξνλα σο θάηνρνο αληηθεηκεληθήο, απφιπηεο 

αμίαο, δειαδή ηεο ίδηαο ηεο έιινγεο θχζεο.  

Πνηνη είλαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο έλα έιινγν νλ νθείιεη λα ππαθνχεη ζηελ 

θαηεγνξηθή πξνζηαγή; Οη δηαηππψζεηο παξέρνπλ αθξηβψο ην πψο παξαθηλείηαη έλαο 

άλζξσπνο λα πξάηηεη ζχκθσλα κε ηελ θαηεγνξηθή πξνζηαγή. Η ζέιεζε ππνηάζζεηαη 

ζην λφκν πνπ ε ίδηα έρεη ζεζπίζεη γηα ηνλ εαπηφ ηεο, ελψ παξάιιεια ε θαζνιηθή 

εγθπξφηεηα ηνπ λφκνπ εμαζθαιίδεη ην πξάηηεηλ απφ θαζήθνλ θαη ην ζεβαζκφ ζηελ 

αλζξψπηλε ηδηφηεηα. Η θαλνληζηηθή απηνλνκνζέηεζε ηνπ δξψληνο είλαη ηαπηφρξνλα 

ζπλλνκνζέηεζε κε θαη γηα φινπο ηνπο άιινπο. 

Σπλνςίδνληαο, ν θαληηαλφο ηζρπξηζκφο πνπ ζεσξεί ηελ απηνλνκία σο ηελ 

αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ δπλαηφηεηα ηεο εζηθήο, βαζίδεηαη θαηά θχξην ιφγν, ζην 

γεγνλφο πσο ε απηνλνκία απαηηεί απφ ηνπο αλζξψπνπο λα παξαθηλνχληαη απφ έλα 

θίλεηξν ην νπνίν δελ βαζίδεηαη ζηηο αηζζεηεξηαθέο αλάγθεο ηνπο (δηφηη ηφηε 

πξνθχπηεη εηεξνλνκία). Τν θηλεηνπνηεηηθφ αίηην, πνπ δελ βαζίδεηαη ζε αηζζεηεξηαθέο 

αλάγθεο θαη ην νπνίν δχλαηαη λα παξαθηλεί ηνπο αλζξψπνπο, είλαη ην θαζήθνλ, ην 

νπνίν απνηειεί έλα θαζαξφ ή εζηθφ δηαθέξνλ πνπ παξέρεη ζηα έιινγα άηνκα έλαλ 

επαξθή ιφγν νχησο ψζηε λα πξάηηνπλ 
6
. «Τν θαζήθνλ είλαη ε αλαγθαηφηεηα κηαο 

πξάμεο πνπ πξνθχπηεη απφ ζεβαζκφ γηα ηνλ εζηθφ λφκν» 
7
. Σπλεπψο, ε έλλνηα ηνπ 

θαζήθνληνο ζηνλ Kant είλαη αιιειέλδεηε κε ηελ έλλνηα ηνπ ζεβαζκνχ, δειαδή ηε 

βαζηά αληίιεςε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηεο αμίαο ηνπ δηθνχ καο θαη ησλ άιισλ 

πξνζψπσλ. 

Kαζηζηψληαο ηελ απηνλνκία σο ην ζεκέιην ηεο αμηνπξέπεηαο ελφο αλζξψπνπ
8
  

θαη ηαπηφρξνλα ηελ απηνλνκία σο ηελ ελ δπλάκεη ηδηφηεηα φισλ ησλ αλζξψπσλ, 

γίλεηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε ηεο αλαγλψξηζεο ηεο αμηνπξέπεηαο ζην πξφζσπν φισλ. 

Καζέλαο νθείιεη λα παξέρεη θαη ηαπηφρξνλα λα ηνπ παξέρεηαη ν ζεβαζκφο, σο έλαο 

άλζξσπνο κε αμηνπξέπεηα, αθξηβψο δηφηη ζην πξφζσπν ηνπ αλαγλσξίδεηαη  ε ηδηφηεηα 

ηνπ απηφλνκνπ φληνο. Σε αληίζεηε πεξίπησζε, φπνπ ε βνχιεζε ηνπ θάζε αλζξψπνπ 

δελ λνείηαη σο απηφλνκε, κπνξνχλ λα δηθαηνινγεζνχλ ηαθηηθέο νη νπνίεο δελ 

ζέβνληαη είηε ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ θάπνηνπ είηε ηνπο άιινπο. Τειηθά, ζχκθσλα κε ηνλ 

Κant, ε εζηθφηεηα είλαη ν κφλνο φξνο πνπ δηαζέηεη αμηνπξέπεηα, ε νπνία ζπληζηά 

                                                 
6
 Allison, 1996, 135 

7
 Κant, ΘΜΗ, 43 

8
Kant, ΘΜΗ, 91 
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ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα, ραξαθηεξηζηηθή ππφζηαζε φισλ ησλ έιινγσλ φλησλ, πνπ 

έρεη απφιπηε άλεπ φξσλ αμία θαη ζεκέιην ηεο νπνίαο είλαη ε απηνλνκία. Σχκθσλα κε 

ηνλ David Velleman, ε θαληηαλή αμηνπξέπεηα δελ επηδέρεηαη δηαβάζκηζεο θαη δελ 

απνηειεί κία θνηλή αμία ή έλα θνηλφ αγαζφ, πνπ νθείινπκε λα επηδηψμνπκε, λα 

πξνσζήζνπκε ή λα κεγηζηνπνηήζνπκε
9
. Απνδίδνπκε αμία ζε έλα πξφζσπν κε 

ζπγθεθξηκέλν ηξφπν θαη φρη ζε ζπγθεθξηκέλν βαζκφ. Η Frances Kamm ηνλίδεη φηη 

είλαη ιάζνο λα πξνζνκνηάδνπκε ηελ απηνλνκία σο αμία κε ηελ απηνλνκία σο 

δηθαίσκα
10

. O ζεβαζκφο ζηελ αμηνπξέπεηα ηεο αλζξψπηλεο πξνζσπηθφηεηαο, ζηελ 

απφιπηε αμία ηεο αλζξψπηλεο ηδηφηεηαο  είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ νξζνινγηθφηεηα 

θαη  ηελ ειεπζεξία, αθνχ ηαπηίδεηαη κε ηελ ειεχζεξε πξάμε απφ θαζήθνλ, δειαδή κε 

ηελ θαλνληζηηθή απηνλνκνζέηεζή καο. 

2.4 Kant & απηνθηνλία  

Σην έξγν ηνπ ν Kant θπζηθά δελ αλαθέξεηαη ζε θαλέλα ζεκείν  εηδηθψο γηα 

επζαλαζία, ζηξέθεηαη  φκσο ξεηά θαηά ηεο απηνθηνλίαο, ζεσξψληαο ηελ σο έγθιεκα 

θαη σο παξάβαζε ελφο ηέιεηνπ θαζήθνληνο πξνο ηνλ εαπηφ καο, φηαλ απηή 

δηαπξάηηεηαη γηα ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο .
11

 Οη ιφγνη απηνί ζρεηίδνληαη κε αξλεηηθά 

εκπεηξηθά βηψκαηα, φπσο αηζζήκαηα απειπηζίαο, δπζηπρίαο θαη αεδίαο πξνο ηε δσή, 

έηζη ψζηε ην άηνκν λα επηζπκεί λα παξαηηεζεί απφ απηή. Απηή ε αηηηνιφγεζε 

ζεσξείηαη παξάινγε θαη εζηθά κε απνδεθηή απφ ην θηιφζνθν θαη ραξαθηεξίδεηαη σο 

εγσηζηηθή θαη θαηαδηθαζηέα. Γηα ηνλ άλζξσπν είλαη θπζηθφ λα ζέιεη λα δήζεη, φκσο 

δηαθέξεη ε άκεζε ξνπή γηα δσή απφ ην θαζήθνλ γηα ηε δηαηήξεζή ηεο
12

. Άιισζηε 

ηφηε κφλν έρεη εζηθή αμία ε δηαηήξεζε ηεο δσήο καο, φηαλ γίλεηαη δειαδή απφ 

θαζαξφ ζεβαζκφ πξνο ηνλ εζηθφ λφκν. Γεληθά, θαηά Kant, ν θάζε άλζξσπνο ζέιεη λα  

δηαηεξήζεη ηε δσή ηνπ, σζηφζν απηφ ην πξάηηεη ζπλήζσο φρη «απφ θαζήθνλ», αιιά 

«ζχκθσλα πξνο ην θαζήθνλ»
13

. Σηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, θαηά ηηο νπνίεο ν 

ππνθεηκεληθφο γλψκνλαο, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν θάπνηνο δηαηεξεί ηε δσή ηνπ, 

δχλαηαη λα θαζνιηθεπηεί θαη λα απνηειέζεη πξάμε απφ θαζήθνλ,  ηφηε απνθηά 

πξάγκαηη έλα εζηθφ πεξηερφκελν
14

. Γηα ηνλ Kant, ε γεληθή πξνζηαγή πνπ πξνβάιιεη 

                                                 
9
 Velleman D.J., (1999), ζ. 612-613. 

10
Kamm F.M., (1999): "Physician-Assisted Suicide, the Doctrine of Double Effect, and the 

Ground of Value", Ethics, 109, pp. 586-605, σ. 591. 
11

 Kant, ΘΜΗ, 72, ΜΗ ζει.. 276-277 
12

ΘΜΗ, 39 ππνζεκ. 46 
13

 ΘΜΗ, ζ. 39 
14

 ΘΜΗ, ζ. 39 
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ην θαζήθνλ επηηάζζεη ζηνλ άλζξσπν λα πξάηηεη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε ν γλψκνλαο 

ηεο πξάμεο λα κπνξεί λα γίλεη κε ηε ζέιεζή ηνπ έλαο λφκνο ηεο θχζεο κε θαζνιηθή 

δηάζηαζε.
15

  H απηνθηνλία ινηπφλ είλαη εζηθά απνδνθηκαζηέα, φηαλ δηαπξάηηεηαη, 

φπσο πξνείπα, γηα ιφγνπο απνθπγήο ηεο δπζηπρίαο. Η δηαηήξεζε ηεο δσήο ζπληζηά 

έλα ηέιεην θαζήθνλ πξνο ηνλ εαπηφ καο θαη, σο ηέηνην, δελ επηδέρεηαη θακηά εμαίξεζε 

πξνο φθεινο νπνηαζδήπνηε εκπεηξηθήο ξνπήο. Καη απηφ δηφηη ζχκθσλα κε ηελ πξψηε 

δηαηχπσζε ηεο θαηεγνξηθήο πξνζηαγήο, ν «γλψκνλαο απηήο ηεο πξάμεο δελ κπνξεί 

λα γίλεη θαζνιηθφο λφκνο ηεο θχζεο θαη, θαηά ζπλέπεηα, ζπγθξνχεηαη εληειψο κε ην 

αλψηαην αμίσκα θάζε θαζήθνληνο». Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηε δεχηεξε δηαηχπσζε 

ηεο θαηεγνξηθήο πξνζηαγήο, απηφο πνπ απηνθηνλεί γηα ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο, 

ρξεζηκνπνηεί ηνλ εαπηφ ηνπ, δειαδή ην πξφζσπφ ηνπ, κφλν σο κέζνλ, θαη φρη 

ηαπηφρξνλα σο ζθνπφ, φπσο πάληα νθείιεη, κε ζπλέπεηα ε πξάμε ηεο απηνθηνλίαο λα 

θξίλεηαη εμίζνπ απαξάδεθηε εζηθά
16

. Όπσο έρσ πξναλαθέξεη, ε αλζξψπηλε ηδηφηεηα 

είλαη απηνζθνπφο, ελψ εμνινζξεχνληάο ηελ, ν απηνθηφλνο ηε ρξεζηκνπνηεί  κφλν σο 

κέζν. Απφ ηέιεην, ινηπφλ, θαζήθνλ πξνο ηνλ εαπηφ καο, ν θαζέλαο καο νθείιεη λα 

δηαηεξεί ηε δσή ηνπ, αθφκε θαη φηαλ, θηλεηνπνηείηαη απφ άζρεκα ζπλαηζζήκαηα θαη 

ηελ επηζπκία απνθπγήο ησλ δεηλψλ, πνπ απηή ζπρλά καο επηθπιάζζεη. 

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν θηιφζνθνο αλαθέξεη ζηα έξγα ηνπ άιιεο 

πεξηπηψζεηο, φπνπ κε δηαθνξεηηθφ δηθαηνινγεηηθφ ππφβαζξν ζα κπνξνχζε λα 

ζεσξεζεί ε πξάμε ηεο απηνρεηξίαο επηηξεπηή ή θαη απνιχησο λνκηκνπνηεκέλε εζηθά. 

Η θνηλή ζπληζηακέλε απηψλ ησλ πεξηζηάζεσλ είλαη φηη ε δηθαηνιφγεζε ηεο 

δηελέξγεηαο ηεο πξάμεο βαζίδεηαη φρη ζε νπνηεζδήπνηε εκπεηξηθέο θιίζεηο θαη ξνπέο, 

αιιά απφ ζεβαζκφ ζην πξφζσπν ην δηθφ καο ή θαη ησλ άιισλ, φηαλ δηαθαίλεηαη ν 

θίλδπλνο απψιεηαο ηεο αμηνπξέπεηαο. Φαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ ηα 

πεξηπησζηνινγηθά εξσηήκαηα απφ ηε Μεηαθπζηθή ησλ Ηζψλ
17

 φπνπ έλα απφ ηα 

oπνία πεξηγξάθεη κηα πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία «θάπνηνο πνπ δαγθψζεθε απφ έλα 

ιπζζαζκέλν ζθχιν αηζζάλεηαη ήδε ηελ ιχζζα λα επέξρεηαη. Δμεγεί ζε επηζηνιή πνπ 

αθήλεη πσο αθνχ, θαζ‘ φζνλ γλσξίδεη, ε αζζέλεηα απηή είλαη αλίαηε, ζα αθαηξέζεη 

ηελ δσή ηνπ ψζηε λα κελ βιάςεη θαη άιινπο ζηελ παξάλνηά ηνπ (ην πξναλάθξνπζκα 

ηεο νπνίαο ήδε αηζζάλεηαη). Έπξαμε εζθαικέλα;»
18

 Όηαλ θάπνηνο δελ κπνξεί λα 
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16 ΘΜΗ σ. 82. 
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δηαηεξήζεη ηαπηφρξνλα ηε δσή ηνπ κε ηελ ηηκή, ηελ αμηνπξέπεηα, ηελ έιινγε θχζε 

ηνπ, άξα θαη ηελ εζηθφηεηά ηνπ, ηφηε ν ζάλαηνο κπνξεί λα είλαη φρη απιψο 

δηθαηνινγεκέλνο, αιιά ζε θάπνηεο θαηαζηάζεηο λα απνηειεί θαη ππνρξέσζε καο, 

ζχκθσλα κε ην θηιφζνθν. Δμάιινπ ν Kant δελ δηαηείλεηαη φηη ε δσή είλαη πάληνηε 

θαη κε θάζε θφζηνο ηεξή, φπσο ζσζηά ηνλίδεη θαη ν Wood
19

. Η ηήξεζε ηεο 

εζηθφηεηαο ζπληζηά πςειφηεξν θαζήθνλ απφ ηε δηαηήξεζε ηεο δσήο. 

 

2.5  Υπάξρεη  δηθαηνιόγεζε ηεο επζαλαζίαο κε θαληηαλνύο όξνπο; 

Οη πξναλαθεξφκελεο απφςεηο ηνπ Kant κπνξνχλ λα ρξεζηκεχζνπλ ζε κία 

ελδερφκελε δηθαηνιφγεζε θάπνησλ πεξηπηψζεσλ δηελέξγεηαο επζαλαζίαο κε θαληηαλή 

πξνζέγγηζε. Έρσ ήδε ηνλίζεη βέβαηα ηηο ελλνηνινγηθέο δηαθνξέο κεηαμχ απηνθηνλίαο 

θαη επζαλαζίαο, νπφηε απαηηείηαη πξνζεθηηθή επεμεξγαζία θαη επηρεηξεκαηνινγία, 

έηζη ψζηε λα κελ ππνπέζνπκε ζε ζθάικαηα θαη αληηθάζεηο. Σηε βηβιηνγξαθία, έρνπλ 

θαηαγξαθεί επηρεηξήκαηα ππέξ θαη θαηά ηεο επζαλαζίαο, κέζσ πξνβνιήο θαη 

πξνέθηαζεο ησλ θαληηαλψλ ρσξίσλ πεξί απηνθηνλίαο. 

Γεληθφηεξα, κπνξνχκε λα δηαηππψζνπκε δηάθνξα εξσηήκαηα επί ηνπ ζέκαηνο, 

φπσο ηα εμήο: Μπνξεί ην αίηεκα γηα επζαλαζία, ππφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, λα 

θαηαζηεί θαηεγνξηθή πξνζηαγή; Οθείινπκε λα πξνζηαηεχνπκε ηε δσή κε θάζε 

ζπζία; Μπνξείο φκσο λα ηεξκαηίζεηο ηελ αλζξψπηλε δσή, ρσξίο λα ππνβαζκίζεηο ηελ 

ίδηα ηε δσή; Άιινη δηαηππψλνπλ ην εξψηεκα φηη πσο κπνξείο λα εκπνδίζεηο ηνπο 

αλζξψπνπο λα απνθαζίζνπλ ρσξίο λα αξλείζαη ζε απηνχο ηελ απηνλνκία; 

Γεκηνπξγείηαη έλα δίιεκκα αλάκεζα ζηελ εγγελή αμία ηεο δσήο θαη ηελ αμία ηεο 

δσήο πνπ εμαξηάηαη απφ ηηο αηνκηθέο επηινγέο. 

 

 Υπάξρνπλ γχξσ καο πνιιέο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο έλα άλζξσπνο παχεη 

λα έρεη δηάζεζε θαη επηζπκία γηα δσή, εμαηηίαο ησλ θαθνηπρηψλ θαη ηνπ αβάζηαρηνπ 

πφλνπ πνπ ηνπ παξνπζηάδνληαη, ηα νπνία θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη, φπσο, ζην 

θεληξηθφ δήηεκά καο, έλαο αζζελήο κε  θαξθίλν ηειηθνχ ζηαδίνπ. Μάιηζηα, ζπρλά 

παξαηεξνχληαη θαη άλζξσπνη, πνπ δηαζέηνπλ ηζρπξή πξνζσπηθφηεηα θαη ζέιεζε, νη 

                                                 
19

 Wood, A.W., Kantian Ethics, 2008,  ζ.187 



 

 

19 

 

νπνίνη θηάλνπλ ζην ζεκείν λα επηζπκνχλ δηαθαψο ην ζάλαην, φρη επεηδή είλαη δεηινί , 

αιιά γηαηί δπζαλαζρεηνχλ θαη αληηδξνχλ έληνλα γηα ηελ αζζέλεηα πνπ ηνπο έηπρε. 

Παξ‘ φι‘ απηά, θάπνηνη απφ απηνχο ηνπο αλζξψπνπο κπνξεί λα επηιέγνπλ λα 

δηαηεξνχλ ηε δσή ηνπο, επεηδή ην ζεσξνχλ σο θαζήθνλ θαη φρη γηαηί αγαπνχλ ηε δσή 

ή θνβνχληαη ην ζάλαην, δειαδή λα ζηνράδνληαη θαη λα απνθαζίδνπλ κε θαληηαλνχο 

φξνπο, έζησ θη αλ δελ ην γλσξίδνπλ. Πην ζχλεζεο βέβαηα, φπσο δηαπηζηψλνπκε απφ 

ηελ εκπεηξία, είλαη έλαο άξξσζηνο λα επηζπκεί λα ζπλερίζεη λα δεη, εμαηηίαο ηνπ 

θφβνπ ηνπ ζαλάηνπ θαη ηεο επηθείκελεο απψιεηαο ησλ, έζησ θαη ιίγσλ, απνιαχζεσλ 

πνπ ηνπ έρνπλ απνκείλεη. 

Έλαο άλζξσπνο ινηπφλ κε θαξθίλν ηειηθνχ ζηαδίνπ, ν νπνίνο νδεγείηαη ζηελ 

απειπηζία απφ ηνπο αβάζηαθηνπο πφλνπο θαη αηζζάλεηαη απνζηξνθή απέλαληη ζηε 

δσή, κπνξεί λα δεηά ηε ζπλδξνκή καο, πξνθεηκέλνπ λα ζπληνκεχζεη ηε δσή ηνπ. 

Δληνχηνηο, εμαθνινπζεί λα δηαηεξεί ηε ινγηθή ηνπ, κε απνηέιεζκα λα είλαη αθφκα ζε 

ζέζε λα πξνβιεκαηίδεηαη αλαθνξηθά κε ην εάλ ην αίηεκά ηνπ γηα επζαλαζία 

ελαληηψλεηαη ζην θαζήθνλ πνπ έρεη ν ίδηνο απέλαληη ζηνλ εαπηφ ηνπ. Σπλεπψο, 

κηιψληαο κε θαληηαλνχο φξνπο, ζέινπκε λα εξεπλήζνπκε ην ελδερφκελν ν γλψκνλαο 

ηεο επζαλαζίαο λα δχλαηαη λα απνηειέζεη έλαλ θαζνιηθφ λφκν ηεο θχζεο, δειαδή λα 

θαηαζηεί θαηεγνξηθή πξνζηαγή. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ην γλψκνλα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο  πξάμεο, ν αζζελήο ζέηεη σο αμίσκα ηελ απφηνκε δηαθνπή ηεο δσήο 

ηνπ, εμαηηίαο ηνπ πφλνπ ηνπ θαη κε ζθνπφ λα απνηξέςεη ηελ επηδείλσζε ηεο δπζηπρίαο 

ηνπ θαη ηελ παχζε ησλ απνιαχζεσλ πνπ ζπλεπάγεηαη ε δηαηήξεζε ηεο δσήο ηνπ ζηηο 

ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο. Δπνκέλσο, πξνθχπηεη ην εξψηεκα αλ θαη θαηά πφζν ν 

δηθαηνινγεηηθφο ιφγνο απνθπγήο ηνπ πφλνπ είλαη εθηθηφ λα απνηειέζεη έλα λφκν ηεο 

θχζεο κε θαζνιηθφ ραξαθηήξα. Κάηη ηέηνην είλαη αδχλαην, θαζψο, φπσο ιέεη ν ίδηνο ν 

Kant, αλαθεξφκελνο ζηελ απηνθηνλία,  έλα θπζηθφ ζχζηεκα, ζην νπνίν ζα 

επηθξαηνχζε ζηνλ ίδην βαζκφ ν λφκνο ηεο απηνθαηαζηξνθήο ηεο δσήο κε ηελ 

επηδίσμε ηεο απηνζπληήξεζεο, ζα ραξαθηεξηδφηαλ σο δηθνξνχκελν θαη κε πιήξε 

αληίθαζε απέλαληη ζηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ, κε ζπλέπεηα λα είλαη αδχλαηε ε χπαξμή 

ηνπ σο θπζηθνχ ζπζηήκαηνο. Έηζη, κε ζρεηηθή αζθάιεηα, κπνξνχκε λα 

πξνεθηείλνπκε ηελ θαληηαλή ζπιινγηζηηθή θαη ζην γλψκνλα απηφ πνπ αθνξά ηελ 

επηινγή ηεο επζαλαζίαο, θαηαιήγνληαο ζην ζπκπέξαζκα φηη ην αίηεκα απνθπγήο ηνπ 

πφλνπ θαη ηεο δπζηπρίαο δελ δχλαηαη λα απνηειέζεη έλαλ θαζνιηθφ λφκν ηεο θχζεο 

θαη, θαη‘ επέθηαζε, έξρεηαη ζε άκεζε ζχγθξνπζε κε ην αλψηαην εθείλν αμίσκα πνπ 
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ραξαθηεξίδεη ην θάζε θαζήθνλ 
20

.  Η απηνλνκία ηεο ζέιεζεο είλαη ε ηδηφηεηα εθείλε 

πνπ δηαζέηεη ε ζέιεζε λα απνηειεί απηή θαη θαλέλαο άιινο ηνλ απνθιεηζηηθφ λφκν, 

αλαθνξηθά κε ηνλ εαπηφ ηεο. Έηζη, κε βάζε ην αμίσκα πνπ αθνξά ηελ απηνλνκία, ν 

άλζξσπνο νθείιεη λα απνξξίπηεη νπνηνζδήπνηε άιινπο γλψκνλεο, εζηηάδνληαο κφλν 

ζε φζνπο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ηζρχνπλ ζηε ζέιεζή ηνπ σο λφκνο κε θαζνιηθή 

δηάζηαζε. Η αμίσζε γηα επζαλαζία κέζα ζην πιαίζην απνθπγήο ηνπ πφλνπ θαίλεηαη 

λα θαιθηδεχεη ηελ απηνλνκία ηνπ εζηθνχ πξνζψπνπ θαηαιχνληαο θαη‘ απηφλ ηνλ 

ηξφπν ηελ εζηθφηεηά ηνπ, γεγνλφο πνπ θπζηθά  πιήηηεη βάλαπζα ηελ αμηνπξέπεηά ηνπ. 

Δπηπιένλ, ζχκθσλα θαη κε ηε δεχηεξε δηαηχπσζε ηεο θαηεγνξηθήο πξνζηαγήο, ην 

εζηθφ πξφζσπν παχεη λα είλαη απηνζθνπφο θαη κεηαρεηξίδεηαη ηνλ εαπηφ ηνπ κφλν σο 

απιφ κέζν. Σε θάζε πεξίπησζε, πάλησο, ν πάζρσλ, θαηά ηελ θαληηαλή νπηηθή, είλαη 

αδχλαηνλ λα δηαηππψλεη ιεινγηζκέλν αίηεκα επζαλαζίαο βαζηδφκελνο ζηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο, ζπλεπψο, εάλ ην αίηεκά ηνπ εηζαθνπζζεί, ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ζα παξαβηαζζεί ε απηνλνκία ηνπ θαη ζα θαηαιπζεί ε αμηνπξέπεηά 

ηνπ σο εζηθνχ πξνζψπνπ
21

.  

Υπνζηεξίδεη φκσο ν Πξσηνπαπαδάθεο φηη «ε εθαξκνγή ησλ πεξί ηελ 

απηνθηνλία ζέζεσλ ηνπ Kant ζηε ζρεηηθή κε ηελ επζαλαζία ζπδήηεζε ζπληζηά 

εμεδεηεκέλε πξνζαξκνγή ησλ απφςεσλ απηψλ ζε έλα δήηεκα νπζησδψο δηαθνξεηηθφ 

απφ εθείλν γηα ην νπνίν εμεηέζεζαλ, ην νπνίν εχινγα αδπλαηνχλ λα θαιχςνπλ 

πιήξσο.»
22

. Σπλερίδεη ιέγνληαο φηη ε θαληηαλή ζπιινγηζηηθή δελ δείρλεη λα αθνξά 

πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ην εζηθφ πξφζσπν εμεηάδεη ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο δσήο ηνπ 

έρνληαο σο ξπζκηζηηθή αξρή ηεο βνχιεζήο ηνπ θπξίσο (ή απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ) 

ηελ δηαθχιαμε ηεο αμηνπξέπεηάο ηνπ, θάηη πνπ ζηελ πεξίπησζε ηεο επζαλαζίαο είλαη 

ηδηαηηέξσο ζχλεζεο. Ωο πξνο απηφ ην ηειεπηαίν, ζα κπνξνχζε θαλείο εχινγα λα 

ηξέθεη ηζρπξέο επηθπιάμεηο σο πξνο ην εάλ ν Kant ζα θαηαδίθαδε εζηθψο έλα αίηεκα 

επζαλαζίαο, ην νπνίν ζα απνζθνπνχζε ζε θάηη ηέηνην.  

Έρσ ήδε αλαθεξζεί ζηελ αλάγθε γηα πξνζεθηηθή θαη φρη εμεδεηεκέλε 

πξνζαξκνγή ησλ απφςεσλ ηνπ Kant πεξί απηνθηνλίαο ζην δήηεκά καο. Αιιά, ζα 

δηαθσλήζσ κε ηνλ Πξσηνπαπαδάθε, ππνζηεξίδνληαο φηη, αληηζέησο, φπσο έρσ δείμεη 

αλσηέξσ, ε θαληηαλή πξνζέγγηζε ελδηαθέξεηαη πξσηίζησο γηα ηε δηαθχιαμε ηεο 
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Δπζαλαζία θαη ην δηαθχβεπκα ηεο απηνλνκίαο, Δπαγγεινο Πξσηνπαπαδάθεο 
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αμηνπξέπεηαο θαη ην ζεβαζκφ ζηελ έιινγε θχζε. Σχκθσλα κε πνιινχο θαληηαλνχο 

ζρνιηαζηέο, ε δηελέξγεηα ηεο επζαλαζίαο κπνξεί λα λνκηκνπνηείηαη εζηθά ζε 

πεξηπηψζεηο «αδπλακίαο δηαηήξεζεο ηεο αμηνπξέπεηαο» θαη «σο έθθξαζε ζεβαζκνχ 

πξνο έλα πξφζσπν». Πνιινί ζεσξνχλ, αθνινπζψληαο ηα θαληηαλά γξαπηά, φηη ε 

αμηνπξέπεηα ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο απνηειεί πςειφηεξε αμία απφ ηελ ίδηα ηε δσή, 

αθνχ ε δσή σο δψξεκα θαη κφλν δελ κπνξεί λα έρεη εζηθή αμία. Αληίζεηα, κφλν ε 

αμηνπξέπεηα δηαζέηεη ην ηεξάζηην εζηθφ βάξνο. Έηζη, ε αμίσζε ηνπ ζαλάηνπ κπνξεί 

λα  ζεκειηψλεηαη ζηελ ππεξάζπηζε ελφο πςειφηεξνπ αγαζνχ απφ ηε δσή, φπσο είλαη 

ε αμηνπξέπεηα. Γηα παξάδεηγκα, ν Velleman ζεκεηψλεη φηη φηαλ έλα πξφζσπν δελ 

κπνξεί λα δηαηεξήζεη ηαπηφρξνλα δσή θαη αμηνπξέπεηα, ίζσο ηφηε ν ζάλαηνο λα είλαη 

εζηθά επηηξεπηφο, θαη ζπκπιεξψλεη πσο ν ζεβαζκφο γηα θάπνην αληηθείκελν κε 

αμηνπξέπεηα, κπνξεί θάπνηεο θνξέο λα απαηηεί ηελ θαηαζηξνθή ηνπ 
23

. 

 

Αλαθνξηθά κε ην δηθαηνινγεηηθφ ιφγν απνθπγήο ηνπ πφλνπ θαη πάιη, νθείισ 

λα αλαθεξζψ ζηελ άπνςε ηεο Kamm, ε νπνία εθθξάδεη κία δηαθνξεηηθή ζέζε. 

Γηαηείλεηαη φηη ν ίδηνο ν πφλνο ζπληζηά ην δηθαηνινγεηηθφ ιφγν ηεο επηδίσμεο 

ζπληφκεπζεο ηεο δσήο, θαη φρη ην γεγνλφο πσο είλαη αλππφθνξνο ή ην γεγνλφο ηεο 

απψιεηαο ηεο αμηνπξέπεηαο θαζ' απηήο. Όηαλ ε έιινγε θχζε θαη ε δπλαηφηεηα 

ζθνπνζεζίαο θαη δξάζεο ηνπ αξξψζηνπ είλαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλεο, ηφηε ε Kamm 

ζεσξεί φηη κπνξνχκε λα επηθεληξσζνχκε ζηνλ πφλν θαη λα αθνπγθξαζηνχκε ην 

αίηεκα επζαλαζίαο, αηζζαλφκελνη ζπκπάζεηα γηα απηφλ. Τνπ πξνζθέξνπκε ηελ 

αξσγή καο, φρη γηα λα ηεξκαηίζνπκε ηελ αλαμηνπξεπή ηνπ θαηάζηαζε, αιιά αθξηβψο 

επεηδή βξίζθεηαη ζε απηή ηε ζέζε, είλαη επηηξεπηφ λα ηεξκαηίζνπκε ηνλ πφλν
24

.  

Ιζρπξίδεηαη φηη ν πφλνο είλαη κεγαιχηεξν θαθφ γηα ηνλ αζζελή απφ ην ζάλαην, ε αμία 

ηνπ λα κελ βηψλεη πφλν ην πξφζσπν έρεη κεγαιχηεξε βαξχηεηα απφ ηε ζπλέρηζε ηεο 

χπαξμεο ηνπ, θαζψο θαη φηη ε επζαλαζία κπνξεί λα πξνζηαηεχεη ηνλ άλζξσπν, αθφκε 

θαη αλ ηνλ εθκεδελίδεη, αθνχ πξνζηαηεχεη ηελ αηηηνινγεκέλε επηινγή ηνπ. 

Ο Velleman αληηθξνχεη ηα πξνεγνχκελα, ζεκεηψλνληαο πσο ε απνθπγή ηνπ 

πφλνπ θαη κφλν δελ ζπληζηά έιινγε επηινγή. Δπίζεο, ιέεη φηη δελ κπνξνχκε λα 

πξνζηαηεχνπκε ηηο επηινγέο ηνπ πξνζψπνπ, ρσξίο λα πξνζηαηεχνπκε ην ίδην ην 
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 Velleman D.J., (1999), ζ. 616-617. 
24

Kamm F.M., σ. 604. 
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πξφζσπν, πφζν κάιινλ φηαλ απηέο νη επηινγέο δελ ζεσξνχληαη έιινγεο
25

. Θα 

ζπκθσλήζσ κε ην ζρνιηαζηή, ν νπνίνο πηζηεχεη φηη ν άλζξσπνο πνπ πνλά δελ έρεη 

ράζεη, νχηε επίθεηηαη ππνρξεσηηθά λα ράζεη ηελ αμηνπξέπεηά ηνπ, έηζη ψζηε λα 

αηηηάηαη λα πεζάλεη, θαη ζεσξεί φηη ην θξίζηκν ζηνηρείν πνπ πξέπεη απαξαίηεηα λα 

ιεθζεί ππφςε είλαη ην φξην ηνπ δηαξθνχο αλππφθνξνπ, αβάζηαρηνπ πφλνπ. Σηελ 

πεξίπησζε ηνπ θαξθηλνπαζνχο ηειηθνχ ζηαδίνπ πνπ εμεηάδνπκε, είλαη αιεζέο πσο 

ππάξρνπλ πνιιέο δηαβαζκίζεηο ηνπ πφλνπ θαη ηεο επίδξαζεο πνπ απηφο επηθέξεη ζηε 

ζσκαηηθή θαη ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ. Με ηε ζχγρξνλε αλαιγεζία θαη ηε 

γεληθφηεξε παξνρή αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο, πνιινί αζζελείο έρνπλ δπλαηφηεηα λα 

ζέζνπλ θαη λα ηθαλνπνηήζνπλ δηάθνξνπο ζθνπνχο ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο, 

βηψλνληαο θπζηθά ζπρλά πνιιέο δηαθπκάλζεηο. Ο Velleman, αθνινπζψληαο, θαηά ηε 

γλψκε κνπ, πην πηζηή θαληηαλή πξνζέγγηζε απφ ηελ Kamm, ηζρπξίδεηαη φηη κφλν 

φηαλ ν αζζελήο εζηηάδεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηνλ αλππφθνξν πφλν, δειαδή φηαλ 

κεηαηξέπεηαη ζε έλα είδνο «ςπρνινγηθνχ εδνληζηή», ηφηε κπνξεί λα αμηψζεη ηε 

επίζπεπζε ηνπ ζαλάηνπ. Ο αβάζηαρηνο, δηαξθήο πφλνο ινηπφλ εκπνδίδεη ην άηνκν 

απφ ην λα ζέζεη νπνηνλδήπνηε άιιν ζθνπφ, πξνθαιψληαο ηελ απψιεηα ηεο 

αμηνπξέπεηαο θαη ηεο απηνλνκίαο ηνπ, βπζίδνληαο ην ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηε δσψδε 

θχζε ηνπ
26

. Η απψιεηα ηεο αμηνπξέπεηαο θαη ηεο έιινγεο θχζεο, έρνπκε ήδε δείμεη 

φηη κπνξεί λα απνηειέζεη δηθαηνινγεηηθφ ιφγν γηα δηελέξγεηα επζαλαζίαο, ππφ 

θαληηαλή νπηηθή. 

Αο ζηαζνχκε γηα ιίγν θαη ζην ιεγφκελν αλζξσπηζηηθφ επηρείξεκα. Η 

γεληθφηεξε ζηάζε ηνπ αλζξψπνπ κπξνζηά ζηνλ ζάλαην είλαη αξλεηηθή. Αληίζεηα, 

ζεηηθά δηαθείκελνο απέλαληη ζηνλ ζάλαην κπνξεί λα είλαη κφλν εθείλνο πνπ βηψλεη 

κηα ηδηαίηεξα επψδπλε αζζέλεηα, ρσξίο ειπίδεο βειηίσζεο, φπσο νη αζζελείο κε 

θαξθίλν ηειηθνχ ζηαδίνπ θαη βιέπνπλ φηη ε δσή ηνπο δελ έρεη πιένλ αμία. Σηελ 

πεξίπησζε απηή, απηφ πνπ εχρεηαη ν πάζρσλ είλαη έλαο θαηά ην δπλαηφλ αλψδπλνο, 

αμηνπξεπήο θαη ζχληνκνο ζάλαηνο, κε άιια ιφγηα έλαο ζάλαηνο αλζξψπηλνο. Απηφ 

αθξηβψο εμαζθαιίδεη ε επζαλαζία ζηνλ πάζρνληα άλζξσπν, ζχκθσλα κε ηνπο 

ππέξκαρνπο ηεο επζαλαζίαο. Ο αζζελήο πνπ ππνθέξεη θαη έρεη αηηεζεί λα ηνπ 

δηελεξγεζεί επζαλαζία, απηφ πνπ δεηά δελ είλαη ηίπνηε άιιν παξά ε ηθαλνπνίεζε κηαο 

επηζπκίαο ε νπνία είλαη θνηλή ζε θάζε άλζξσπν, θαη ν θαζέλαο ζηε ζέζε ηνπ ζα 
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δεηνχζε ην ίδην: λα ηειεηψζεη ηε δσή ηνπ αλζξψπηλα. Με βάζε ηα πξνεγνχκελα, ζα 

κπνξνχζε θαλείο λα ηζρπξηζηεί φηη ε θαληηαλή πξνζέγγηζε είλαη πνιχ απζηεξή, ζε 

ζρέζε κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν αζζελή. Αληηζέησο, πηζηεχσ πσο νη πεξηζζφηεξεο 

πξνεθηάζεηο ηεο θαληηαλήο ζεσξίαο ζην δήηεκά καο είλαη απφιπηα αλζξσπηζηηθέο. Η 

απζηεξφηεηα ζηελ επηινγή ησλ γλσκφλσλ θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ιφγσλ καο 

παξέρεη δηθιίδεο αζθαιείαο έλαληη ηνπ θηλδχλνπ χπαξμεο πεξηπηψζεσλ «νιηζζεξνχ 

θαηήθνξνπ», θηλδχλνπ πνπ ειινρεχεη δηαξθψο ζε παξφκνηεο θαηαζηάζεηο, ζε φιεο ηηο 

θνηλσλίεο ηνπ θφζκνπ. Ο ζεβαζκφο ζηελ απηνλνκία θαη ζηνλ εζηθφ λφκν δελ 

ζεκαίλεη φηη κπνξψ λα κεηαρεηξίδνκαη ηνλ εαπηφ κνπ θαη ηνπο άιινπο φπσο επηζπκψ 

θαηά πεξίζηαζε, απεξίζθεπηα θαη αζπιιφγηζηα. Τν φξην ηνπ αλππφθνξνπ πφλνπ, 

θαζψο θαη άιιεο θαηαζηάζεηο πνπ επεξξεάδνπλ θαη θινλίδνπλ ηελ αλζξψπηλε 

ηδηφηεηα ζε πνιιέο άιιεο αζζέλεηεο, φρη απιψο δελ ππνλνκεχνπλ, αιιά εληζρχνπλ ζην 

κέγηζην βαζκφ ην αλζξσπηζηηθφ επηρείξεκα. 
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Κεφαλαιο 3 

3.1 Οι προγενέςτερεσ οδηγίεσ 

 

Σε κηα πξνζπάζεηα λα απνθεπρζνχλ νη εζηθέο δηαθσλίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ δηαηήξεζε θαη ηελ δηαθνπή ηεο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο θαη λα ελζαξξχλνπλ ηελ 

ρξήζε ηεο θαηάιιειεο αληηκεηψπηζεο ησλ αζζελψλ ηειηθνχ ζηαδίνπ, πνιινί 

ππνζηεξηθηέο γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αζζελψλ θαη ησλ «θαιψλ ζαλάησλ» πξνηείλνπλ 

ηε ρξήζε ησλ πξνγελέζηεξσλ νδεγηψλ. Οη εθ ησλ πξνηέξσλ νδεγίεο ή δειψζεηο  

πξνζέζεσλ είλαη ηα έγγξαθα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα:  

 Να πεξηγξάςνπλ ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο επηζπκίεο ηνπ 

αζζελή ζρεηηθά κε ηαηξηθή ηνπ πεξίζαιςε.  

 Τελ παξνρή εηδηθψλ νδεγηψλ ζρεηηθά κε ζεξαπείεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κε αλάλεςεο, ηε δσξεά νξγάλσλ, ηελ 

παξεγνξεηηθή θξνληίδα, ηε ζίηηζε κε ζσιήλεο θ.ιπ.  

 Τνλ νξηζκφ πιεξεμνχζηνπ γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο πνπ ζα κηιήζεη εθ κέξνπο ηνπ αζζελή, ζε 

πεξίπησζε πνπ απηφο ή απηή δελ βξίζθεηαη ζε ζέζε λα επηθνηλσλήζεη.  

Οη εθ ησλ πξνηέξσλ νδεγίεο ζηφρν έρνπλ λα δηαηεξήζνπλ ηελ αηνκηθή 

απηνλνκία, λα ζέβνληαη ηελ αηνκηθή επηινγή, θαη ηελ πξφιεςε θαηαζηάζεσλ ζηηο 

νπνίεο ρνξεγείηαη ζηνλ αζζελή ζεξαπεία πνπ απηφο ή απηή δελ ζα ήζειε. Δπεηδή 

πεξηιακβάλνπλ θξίζηκεο απνθάζεηο γηα ηε θξνληίδα ηνπ ηέινπο ηεο δσήο, ππάξρνπλ 

εζηθέο αλεζπρίεο πνπ έρνπλ εθθξαζηεί ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπο. Οη αλεζπρίεο απηέο 

πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα (Stein, 2003):  

 Οη εθ ησλ πξνηέξσλ νδεγίεο κπνξεί λα επεξεάζνπλ 

ηνπο παξφρνπο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη λα πεξηνξίζνπλ ηελ 

θξνληίδα. 

 Έλα άηνκν πνπ θνβάηαη κήπσο απνθηήζεη θάπνηα 

αλαπεξία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεί ηηο εθ ησλ πξνηέξσλ νδεγίεο γηα 

λα πεξηνξηζηεί ε ζεξαπεία, φηαλ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, έλα άηνκν δελ 
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κπνξεί λα γλσξίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα 

αληηκεησπίζεη θαη λα πξνζαξκνζηεί ζην λα δεη κε αλαπεξία.  

 Οη εθ ησλ πξνηέξσλ νδεγίεο είλαη ρξνλνβφξεο γηα ηνπο 

επαγγεικαηίεο ηεο πγείαο, θαη δελ είλαη ρξήζηκεο εάλ κηα ηαηξηθή 

απφθαζε απαηηεί άκεζε απάληεζε.  

Σπλεπψο, νη εθ ησλ πξνηέξσλ νδεγίεο κπνξνχλ λα παξέρνπλ ζηνπο αζζελείο  

θάπνηα εξεκία (Hompson et al., 2003). Οη αζζελείο κπνξεί λα παξεγνξεζνχλ 

γλσξίδνληαο φηη νη δχζθνιεο απνθάζεηο, ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο θαη ζεξαπείεο πνπ 

θάλνπλ ή δελ ζέινπλ-έρνπλ ήδε γίλεη ζα φζν είλαη αθφκε ζε ζέζε λα επηθνηλσλήζεη. 

Δπηπιένλ, κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ ηελ εξεκία απφ ηε γλψζε φηη ε νδεγία εθ ησλ 

πξνηέξσλ κπνξεί λα εκπνδίδεη ή λα ειαρηζηνπνηεί ηε δηαθσλία κεηαμχ ησλ 

αγαπεκέλσλ ηνπ. 

Σηελ Διιάδα, νη «νδεγίεο κε αλάλεςεο» απνηέιεζαλ αληηθείκελν ζπδήηεζεο 

απφ ηελ Δζληθή Δπηηξνπή Βηνεζηθήο (2013)
27

. Οη Οδεγίεο κε Αλάλεςεο είλαη κηα 

κνξθή «πξνγελέζηεξσλ νδεγηψλ» (advance directives) ή πην ζπγθεθξηκέλα, ησλ 

«δηαζεθψλ δσήο»  (living wills). Απνηεινχλ έθθξαζε ησλ επηζπκηψλ ηνπ αζζελή γηα 

ηελ ελδεδεηγκέλε ηαηξηθή κεηαρείξηζή ηνπ, ζε πεξίπησζε πνπ ν ίδηνο δελ έρεη, θάπνηα 

ζηηγκή,  ηελ ηθαλφηεηα λα ιάβεη ηέηνηνπ είδνπο απνθάζεηο, ιφγσ θάπνηαο αζζέλεηαο, 

αηπρήκαηνο θηι. Οη νδεγίεο απηέο κπνξνχλ λα ιάβνπλ δχν βαζηθέο κνξθέο: 

 νξίδνπλ έλαλ αληηπξφζσπν ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ν 

νπνίνο απνθηά ηελ εμνπζία λα ιακβάλεη απνθάζεηο γηα ηελ δηελέξγεηα 

ή κε ηαηξηθψλ πξάμεσλ ζε θάπνηα θξίζηκε ζηηγκή,  

 νξίδνπλ ζπγθεθξηκέλεο ηαηξηθέο πξάμεηο, πνπ ν αζζελήο 

αξλείηαη ή επηζπκεί, νπφηε γίλεηαη ιφγνο γηα «δηαζήθεο δσήο».  

Σηελ πξψηε πεξίπησζε, ε βνχιεζε ηνπ αληηπξνζψπνπ είλαη απνθιεηζηηθή, 

επηθξαηεί, επνκέλσο,  ζε ζρέζε κε ηε βνχιεζε νπνηνπδήπνηε άιινπ, ν δε 

αληηπξφζσπνο κπνξεί λα είλαη ν ζχδπγνο ή θάπνην άιιν πξφζσπν. Σηελ πεξίπησζε 

ησλ «δηαζεθψλ δσήο», ε επηζπκία ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζπλήζσο απνθιείεη 

ζπγθεθξηκέλεο επψδπλεο ηαηξηθέο ή ππνζηεξηθηηθέο πξάμεηο, κε ζπλέπεηα ηε δηαθνπή 

                                                 
27

 Δζληθή Δπηηξνπή Βηνεζηθήο, (2013). Η δεζκεπηηθφηεηα ησλ νδεγηψλ κε αλάλεςεο. Σχζηαζε, 9 

Γεθεκβξίνπ. Γηαζέζηκν ζην:  

http://www.bioethics.gr/images/pdf/GNOMES/SYSTASH_DNR_final%20GR.pdf 
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ηεο παξάηαζεο ηεο δσήο. Πεξίπησζε, απνθιεηζκνχ ηαηξηθήο πξάμεο είλαη θαη νη 

«νδεγίεο κε αλάλεςεο». 

Η Δπηηξνπή έιαβε ππφςε ηεο κηαο ζεηξά απφ γεγνλφηα, θαζψο θαη φηη ε 

ζεζκηθή αλαγλψξηζε ησλ πξνγελέζηεξσλ νδεγηψλ απνηειεί αληηθείκελν δηακάρεο ζε 

δηεζλέο επίπεδν. Σε νξηζκέλα θξάηε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ππάξρεη ζρεηηθή 

λνκνζεζία (φπσο ζηελ Γεξκαλία, ηελ Ιζπαλία, ηελ Οιιαλδία θιπ.), ην ίδην θαη ζε 

νξηζκέλεο Πνιηηείεο ησλ ΗΠΑ, φπνπ νη «νδεγίεο κε αλάλεςεο» εθαξκφδνληαη απφ ηα 

λνζνθνκεία. Σην ειιεληθφ δίθαην, νη πξνγελέζηεξεο νδεγίεο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 

9 ηεο Σχκβαζεο ηνπ Οβηέδν (λ. 2619/1998), ζχκθσλα κε ην νπνίν νθείινπλ «λα 

ιακβάλνληαη ππ‘ φςε». Απηή ε δηαηχπσζε θξίλεηαη αζαθήο σο πξνο ηε 

δεζκεπηηθφηεηά ηνπο, γηα ηνλ ηαηξφ θαη γηα ηνπο ζπγγελείο, γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί 

πξνβιήκαηα ζηελ εθαξκνγή. Καηά ηνλ Κψδηθα Ιαηξηθήο Γενληνινγίαο (άξζξν 12 ηνπ 

λ. 3418/2005), ζε πεξίπησζε πνπ έλαο αζζελήο είλαη αδχλαην λα ζπλαηλέζεη ζε 

ηαηξηθή πξάμε, ηε ζρεηηθή απφθαζε ιακβάλνπλ νη νηθείνη ηνπ. Δπηπιένλ, ν γηαηξφο 

κπνξεί λα ελεξγήζεη ρσξίο ζπλαίλεζε ζε επείγνπζεο πεξηζηάζεηο, ελψ δηθαηνινγείηαη 

λα ζηξαθεί ζε παξεγνξεηηθή αγσγή, κφλνλ φηαλ ε ζπλέρηζε ηεο παξερφκελεο 

ζεξαπείαο θξίλεηαη πσο δελ έρεη φθεινο.  Σπλεπψο, θαηά ηελ Δζληθή Δπηηξνπή 

Βηνεζηθήο, ε ζεκαζία ησλ «νδεγηψλ κε αλάλεςεο» έρεη λφεκα κφλνλ φηαλ ν γηαηξφο 

θξίλεη φηη ε αλαδσνγφλεζε δελ έρεη κφληκν ζεηηθφ απνηέιεζκα. Σε απηή ηελ 

πεξίπησζε, ν γηαηξφο δεζκεχεηαη λα κελ πξνρσξήζεη ζηελ επαλαθνξά ηνπ αζζελή. 

Σε θάζε άιιε πεξίπησζε, ε Δπηηξνπή ζεσξεί φηη νη νδεγίεο «κε αλάλεςεο» δελ 

πξέπεη λα επεξεάδνπλ ηελ απφθαζε ηνπ ηαηξνχ ή άιινπ επαγγεικαηία πγείαο.  

Οη πξνγελέζηεξεο νδεγίεο απνηεινχλ έλα κέζν ψζηε λα δηαηεξήζεη ν αζζελήο 

ηελ δπλαηφηεηα λα αζθεί ην δηθαίσκα ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ ηνπ, λα ζπλαηλεί ή λα 

αξλείηαη λα ππνβιεζεί ζε κηα ζεξαπεία, ζε θαηαζηάζεηο πνπ πιένλ δελ ζα κπνξεί 

πξαθηηθά λα ην θάλεη. Αθνξνχλ ιηγφηεξν  ηελ ζπληφκεπζε ηεο δσήο θαη πεξηζζφηεξν 

ηελ κε παξάηαζή ηεο θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ  νκαιή κεηάβαζε ζηελ αλαθνπθηζηηθή 

θξνληίδα .  Καηά ηελ θαληηαλή παξάδνζε απηφ πνπ θαζηζηά ην άηνµν εζηθφ πξφζσπν 

είλαη ε απηνλνµία ηνπ, ε ηθαλφηεηά ηνπ, δειαδή, λα ζέηεη ην ίδην ηνπο ζθνπνχο πνπ 

ζα επηδηψμεη, αλαινγηδφµελν θάζε θνξά εάλ ε επηδίσμή ηνπο ζα µπνξνχζε λα 

θαηαζηεί θαζνιηθφο λφµνο. Η απηνλνµία ηνπ αλζξψπνπ εμαξηάηαη απφ ηε δπλαηφηεηά 

ηνπ λα πξνβαίλεη ζε έιινγεο εθηηµήζεηο θαη κέζα ζε απηφ ην πιαίζην ζα κπνξνχζακε 
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λα αλαξσηεζνχκε εάλ νη πξνγελέζηεξεο νδεγίεο ζα κπνξφπζαλ λα δηθαηνινγεζνχλ 

ζχκθσλα κε ηνλ Καλη. Θα κπνξνχζε λα θαηαζηεί σο θαζνιηθφο λφκνο ην θαζήθνλ  

λα κελ παξαηείλσ ηελ δσή θάπνηνπ ελάληηα ζηελ εχινγε βνχιεζή ηνπ, αιιά λα 

ππνζηεξηρζεί κε ηελ αλαθνπθηζηηθή θξνληηδα φσ ν ίδηνο εεη εθθξάζεη; Υπνζηεξίδεη ν 

Πξσηνπαπαδάθεο φηη  «ην δηθαίσκά κνπ λα αθήλνκαη ζηελ επέιεπζε ηνπ θπζηθνχ 

κνπ ηέινο εάλ απηφ επηζπκψ, είλαη δηθαίσκα απηνλνκίαο, θαη αληιεί ηελ ηζρχ ηνπ 

απεπζείαο απφ ηνλ ίδην ηνλ ππξήλα ηεο θαληηαλήο εζηθήο ζθέςεο, ηελ δηαθχιαμε ηεο 

αμηνπξέπεηαο ηεο έιινγεο εζηθήο αλζξσπφηεηαο. Δθείλνο ζηνλ νπνίν επηβάιιεηαη ε 

ηερλεηή παξάηαζε ηεο επαρζνχο δσήο ηνπ ελάληηα ζηελ βνχιεζή ηνπ, θαίλεηαη λα 

εηεξνλνκείηαη αθ‘ελφο θαηά ηξφπν αθχζηθν γηα απηφ πνπ ν Καλη απνθαιεί έιινγε 

εζηθή αλζξσπφηεηα, αθ‘εηέξνπ θαηά ηξφπν φρη αδήξηην, φπσο ζπκβαίλεη ζηελ 

πεξίπησζε ηεο θπζηθήο εηεξνλνκίαο, αιιά,αληηζέησο, θαηά ηξφπν πεπνηεκέλν θαη 

αλνίθεηα επηβεβιεκέλν. Με άιια ιφγηα, ε αζέιεηε ηερλεηή παξάηαζε ηεο δσήο 

θάπνηνπ ελάληηαζηελ έιινγε βνχιεζή ηνπ κνηάδεη πεξηζζφηεξν απφ ηελ κηα κε 

επηβνιή βαζαληζκνχ, θαη απφ ηελ άιιε κε πιήξε πεξηθξφλεζε ηεο απηνλνκίαο ηνπ». 

28
 Με ην εξγαιείν ησλ πξνγελέζηεξσλ νδεγηψλ επηηξέπεηαη ζην άηνκν φρη κφλν λα 

παξεκπνδίζεη αλεπηζχκεηεο ή επηβαξπληηθέο, θαηά ηε γλψκε ηνπ, ζεξαπείεο, αιιά θαη 

λα εθθξάζεη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ αμίεο θαη επηζπκίεο θαη λα αμηψζεη νη πξνζσπηθέο 

ηνπ ζηαζκίζεηο κεηαμχ δσήο θαη αμηνπξέπεηαο λα γίλνπλ ζεβαζηέο αλεμάξηεηα απφ ηηο 

σο αληηθεηκεληθέο εθιακβαλφκελεο ζηαζκίζεηο ησλ νηθείσλ ηνπ ή ηεο ηαηξηθήο 

νκάδαο. Όπσο είρα αλαθέξεη θαη παξαπάλσ ν άλζξσπνο είλαη θπζηθφ λα ζέιεη λα 

δήζεη, φκσο δηαθέξεη ε άκεζε ξνπή γηα δσή απφ ην θαζήθνλ γηα ηε δηαηήξεζή ηεο,
29

 

ελψ ε ηήξεζε ηεο εζηθφηεηαο ζπληζηά πςειφηεξν θαζήθνλ απφ ηε δηαηήξεζε ηεο 

δσήο. 
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3.2 Η ππνζηήξημε ηνπ αζζελή θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ θαη ε επηθνηλωλία κε ην 

ηαηξηθό πξνζωπηθό 

 

Η επηθνηλσλία ησλ αζζελψλ κε θαξθίλν, νη νπνίνη βξίζθνληαη θνληά ζην ηέινο 

ηεο δσήο ηνπο έρεη κηα απμαλφκελε ζεκαζία θαη απαηηεί απφ ηνπο θιηληθνχο γηαηξνχο 

έλα μερσξηζηφ ζχλνιν δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο. Οη αζζελείο κε πξνρσξεκέλεο θαη 

αλίαηεο κνξθέο θαξθίλνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή επίδξαζε ηεο 

αλίαηεο αζζέλεηαο, ηηο απνθάζεηο γηα ηε ζεξαπεία πνπ είλαη πνιχπινθεο θαη ζπρλά 

πεξηιακβάλνπλ ηελ εμέηαζε ησλ θιηληθψλ δνθηκψλ, θαζψο θαη ηηο πξνθιήζεηο ηεο 

δηαηήξεζεο ηεο ειπίδαο, δηαηεξψληαο παξάιιεια ξεαιηζηηθνχο ζηφρνπο. Οη 

ζεξάπνληεο πξέπεη λα θαζηεξψζνπλ κηα ζρέζε πνπ βαζίδεηαη ζηελ εκπηζηνζχλε θαη 

ηνλ ακνηβαίν ζεβαζκφ κε ηνπο αζζελείο, νη νπνίνη έρνπλ ζπρλά πξφζβαζε ζε ηαηξηθέο 

πιεξνθνξίεο, πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθέο ξίδεο, έρνπλ δηάθνξα 

επίπεδα θνηλσληθήο ππνζηήξημεο, θαη αληηκεησπίδνπλ ηηο ππαξμηαθέο θαη πλεπκαηηθέο 

αλεζπρίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζάλαην, ελψ φια ηα πξνζπαζνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε 

ζε πνιχπινθα ζπζηήκαηα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Δπεηδή νη λέεο ζεξαπεπηηθέο 

ηερλνινγίεο επηηξέπνπλ ζηνπο αζζελείο απηνχο λα δνπλ πεξηζζφηεξν, νη 

επηθνηλσληαθέο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ζεξάπνληεο έρνπλ γίλεη φιν θαη 

πην πεξίπινθεο, θαζψο πεξηιακβάλνπλ ηελ αβεβαηφηεηα, ηελ ειπίδα θιπ (Back et al., 

2008).  

Οη αλεζπρίεο ησλ αζζελψλ έρνπλ θαη πιεξνθνξηαθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά 

ζηνηρεία, θαζψο νη αζζελείο ρξεηάδνληαη ηφζν πιεξνθνξίεο φζν θαη ζπλαηζζεκαηηθή 

ππνζηήξημε γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηηο αλεζπρίεο ηνπο. Δπνκέλσο, ε επηθνηλσλία κε 

ηνλ νγθνιφγν ηνπο πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε θαη ηηο δχν απηέο πηπρέο (Wright et al. 

2004). Όηαλ απηέο νη αλεζπρίεο δελ επηιχνληαη,  νδεγνχλ ζε ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα 

θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο (Heaven & Maguire, 1998). Οη βαζηθέο δεμηφηεηεο 

επηθνηλσλίαο επηηξέπνπλ ζηνπο γηαηξνχο λα δηαρεηξίδνληαη απηέο ηηο αλεζπρίεο θαη 

ζπλεπψο λα παξέρνπλ πην απνηειεζκαηηθή θαη ζπκπνλεηηθή θξνληίδα. Οξηζκέλεο 

ζπκπεξηθνξέο ησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ πγείαο  έρεη απνδεηρζεί φηη βνεζνχλ λα 

αληηκεησπηζηνχλ απηέο νη αλεζπρίεο, φπσο είλαη νη αλνηθηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο, νη 

νπνίεο δίλνπλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζηνπο αζζελείο λα κηιήζνπλ, θαη ε ελζπλαίζζεζε 

(Merckaert et al., 2005) .  
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Τν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο βηβιηνγξαθίαο γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπ θαξθίλνπ 

επηθεληξψλεηαη ζηελ δηάγλσζε. Οη αζζελείο πξνηηκνχλ λα αθνχλ ηηο θαθέο εηδήζεηο 

πξφζσπν κε  πξφζσπν, θαη ζε έλα ηδησηηθφ, ήζπρν κέξνο. Φξεηάδνληαη έλα γηαηξφ ν 

νπνίνο είλαη ζε ζέζε λα ζπδεηά ηηο επηινγέο ηεο ζεξαπείαο θαη ηελ πξφγλσζε κε 

ζαθήλεηα, ηελ πιήξε πξνζνρή ηνπ γηαηξνχ, ηνπο δίλεη ην ρξφλν γηα λα θάλνπλ 

εξσηήζεηο θαη ηνπο δίλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πψο ε δηάγλσζε ζα επεξεάζεη ηε 

δσή ησλ αζζελψλ (Salander, 2002). Οη αζζελείο δηαθέξνπλ σο πξνο ηελ επηζπκία 

ηνπο λα έρνπλ έλα αθφκε κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ή έλα θίιν καδί ηνπο θαηά ηε 

δηάγλσζε, κε κεξηθνχο λα πξνηηκνχλ λα έρνπλ κφλνη ηνπο απηή ηε ζπδήηεζε.  

Διαθξψο δηαθνξεηηθέο απφ ηηο πξνθιήζεηο ηεο επηθνηλσλίαο πνπ αθνξά ηελ 

πξφγλσζε είλαη νη πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη νγθνιφγνη, φηαλ ζπδεηνχλ γηα 

ηηο αληηθαξθηληθέο ζεξαπείεο κε αζζελείο ησλ νπνίσλ ν θαξθίλνο έρεη πξνρσξήζεη. Οη 

πξνγελέζηεξεο νδεγίεο απνηεινχλ κέξνο απηψλ ησλ ζπδεηήζεσλ θαη αθνξνχλ 

πεξηπηψζεηο αζζελψλ νη νπνίνη ζα ήζειαλ λα δηαθφςνπλ ηε ρξήζε παξεκβάζεσλ γηα 

ηε δηαηήξεζε ηεο δσήο (Tulsky, 2005). Τα πεξηζζφηεξα έγγξαθα πξνγελέζηεξσλ 

νδεγηψλ πεξηιακβάλνπλ δχν γεληθέο πξνηηκήζεηο: πξψηνλ, νξίδνπλ έλα άηνκν 

ππεχζπλν γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ ζα είλαη ζχκθσλεο κε ηηο επηζπκίεο ηνπ 

αζζελνχο, εάλ ν αζζελήο ράλεη ηελ ηθαλφηεηα ιήςεο απνθάζεσλ θαη, δεχηεξνλ, 

πεξηιακβάλνπλ ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ αζζελή ζρεηηθά κε ηε κειινληηθή ρξήζε 

ζπγθεθξηκέλσλ παξεκβάζεσλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο δσήο, φπσο ε CPR. Καζψο ε 

αζζέλεηα εμειίζζεηαη θαη δπζρεξαίλεηαη ε ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε ηνπ αζζελή, 

θάπνηνη αζζελείο είλαη πην πξφζπκνη λα απνδερζνχλ ηηο παξεκβάζεηο δηαηήξεζεο ηεο 

δσήο, νη νπνίεο φκσο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε κηα κεησκέλε θαηάζηαζε ηεο πγείαο 

(Fried et al., 2006). Σε γεληθέο γξακκέο, ε ζπδήηεζε γηα ηηο πξνγελέζηεξεο νδεγίεο ζα 

πξέπεη λα επηθεληξσζεί πεξηζζφηεξν ζηνπο ζηφρνπο ηεο θξνληίδαο απφ φ, ηη ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ζεξαπείεο, θαη νη ζεξάπνληεο ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί 

γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζην ζπλαηζζεκαηηθφ πεξηερφκελν ηεο ζπδήηεζεο. Η βαζηθή 

αξρή είλαη φηη ε ζπδήηεζε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηηο πξνηηκήζεηο, ηνπο ιφγνπο, 

ηηο αμίεο θαη ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ αζζελή, εμαζθαιίδνληαο φηη ν αζζελήο θαηαλνεί 

ηηο ζπλέπεηεο ησλ αλαθεξφκελσλ πξνηηκήζεψλ ηνπ θαη φηη ν γηαηξφο θαηαιαβαίλεη ηηο 

αμίεο ηνπ αζζελή. Οη πεξηζζφηεξνη αζζελείο θαη νη νηθνγέλεηεο ζέινπλ λα ζπδεηήζνπλ 

ηε κεηάβαζε ζηελ παξεγνξεηηθή θξνληίδα κε ηνπο νγθνιφγνπο ηνπο θαη αηζζάλνληαη 

απνγνήηεπζε, φηαλ νη ζπλνκηιίεο απηέο δελ γίλνληαη έγθαηξα. Κάπνηεο κειέηεο 
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αλαθέξνπλ επίζεο ηελ δπζαξέζθεηα γηα ηε κεηάβαζε ζηελ παξεγνξεηηθή θξνληίδα, 

θαη αλαθέξνπλ ηελ έιιεηςε γλψζεο, πξνζπκίαο θαη δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο  ηνπ 

γηαηξνχ σο εκπφδηα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή κεηάβαζε ζηελ παξεγνξεηηθή θξνληίδα 

(Miyashita et al., 2007).  

Παξά, φκσο, ηα επξήκαηα ησλ κειεηψλ θη εξεπλψλ γηα ηελ επηθνηλσλία, ε 

εκπεηξηθή βηβιηνγξαθία πνπ πεξηγξάθεη ηε θξνληίδα ζην ηέινο ηεο δσήο  θαη ηηο 

απνθάζεηο CPR. Οη Puchalski et al. (2000) γηα ηνπο αζζελείο ηειηθνχ ζηαδίνπ, πνπ 

πεξηιάκβαλε πάλσ απφ 800 αζζελείο κε θαξθίλν, θαηέιεγε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη 

γηαηξνί παξεμεγνχλ ηηο επηζπκίεο ησλ αζζελψλ γηα CPR ζρεδφλ ζηηο κηζέο 

πεξηπηψζεηο, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη ε επηθνηλσλία ζρεηηθά κε CPR ήηαλ 

αλεπαξθήο. Μφλν ην 23% ησλ αζζελψλ αλαθέξεη φηη έγηλε ζπδήηεζε γηα CPR κε ην 

γηαηξφ ηνπο, θαη θπξίσο, απφ εθείλνπο πνπ δελ είραλ ζπδεηήζεη γηα ηε CPR, ην 58% 

δελ ελδηαθεξφηαλ γηα απηή ηελ πξαθηηθή.  

Οη Heyland et al. (2006), ζηε κειέηε ηνπο γηα αζζελείο κε θαξθίλν ζε 

πξνρσξεκέλν ζηάδην, βξήθαλ φηη κφλν ην 3% αλέθεξε φηη ζπδήηεζε γηα ηε CPR κε 

ην γηαηξφ ηνπο, θαη φηη νη αζζελείο θνληά ζην ηέινο ηεο δσήο ηνπο είλαη 5,5 θνξέο πην 

πηζαλφ λα ζέινπλ κηα ζπδήηεζε γηα απηά ηα ζέκαηα κε ην γηαηξφ ηνπο. Απηέο νη 

κειέηεο δείρλνπλ ηε δπζθνιία ηεο αχμεζεο ηεο ρξήζεο ησλ πξαθηηθψλ δηαηήξεζεο 

ηεο δσήο, φπσο ε CPR, απφ ηνπο αζζελείο νη νπνίνη δελ είλαη δηαηεζεηκέλνη λα 

ζπδεηήζνπλ γηα ην ζάλαην.  

Η επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη ησλ κειψλ ηεο 

νηθνγέλεηαο ηνπ αζζελή  είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ πξφβιεςε ηεο 

εηνηκφηεηαο (Cherlin et al., 2005). Οη Hebbert et al. (2006) δείρλνπλ φηη ε αλεπαξθήο 

πιεξνθφξεζε θαη νη απξφβιεπηεο θαηαζηάζεηο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αβεβαηφηεηα 

ησλ νηθνγελεηψλ, ζρεηίδνληαη κε ρεηξφηεξε έθβαζε ηεο πγείαο ηνπ Αηφκνπ πνπ 

θξνληίδεη ηνλ αζζελή. Τέινο, ε επηθνηλσλία πξηλ απφ ην ζάλαην εμαθνινπζεί λα έρεη 

θάπνην αληίθηππν ζηελ νηθνγέλεηα, αθφκε θαη κεηά ην ζάλαην. Οη κειέηεο δείρλνπλ 

φηη ε εηνηκφηεηα πέλζνπο ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο έρεη επηπηψζεηο ζηε ζσκαηηθή 

ηνπο πγεία, ηελ εκθάληζε  θαηάζιηςεο, ηελ θαηάρξεζε νπζηψλ, αθφκε θαη ην ζάλαην 

ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο (Prigerson & Jacobs, 2001; Christakis & Allison, 2006). 
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Κεθάιαην 4: Η θξνληίδα ηέινπο δωήο 

 

4.1 Η έλλνηα ηεο θξνληίδαο ηέινπο δωήο 

 

Η δηαρείξηζε ησλ αζζελψλ θαηά ην ηέινο ηεο δσήο κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζε δχν θάζεηο. Η πξψηε αθνξά ηε δηαδηθαζία ηεο απφ θνηλνχ 

ιήςεο απνθάζεσλ πνπ θαηεπζχλεη ηε ζεξαπεία ή απνθαηάζηαζε θαη επηδηψθεη ηελ 

έιιεηςε πφλνπ. Η δεχηεξε αθνξά ηηο ελέξγεηεο πνπ αλαιακβάλνληαη φηαλ ππάξμεη 

θάπνηα αιιαγή ζηνπο ζηφρνπο θαη επηθεληξψλεηαη ηφζν ζηηο αλζξσπηζηηθέο θαη φζν 

θαη ζηηο ηερληθέο δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη λα θηλεηνπνηεζνχλ γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη νη 

αλάγθεο ηνπ αζζελνχο θαη ηεο νηθνγέλεηαο ηθαλνπνηνχληαη. Παξά ην γεγνλφο θαη φηη 

ηα δχν απηά δεηήκαηα είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθά ζηε θξνληίδα ηνπ ηέινπο δσήο, ε 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ δελ είλαη κνλαδηθή (American Academy of Pediatrics, 

1994; Society of Critical Care Medicine Ethics Committee, 1990).  

Ο δηαρσξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ ζε δχν θάζεηο είλαη, θαηά 

θάπνην ηξφπν, ηερλεηή. Οη αζζελείο θαη νη νηθνγέλεηεο δελ κεηαβαίλνπλ μαθληθά απφ 

ηελ ειπίδα γηα ηελ επηβίσζε θαη ηελ ζεξαπεία ζηελ απνδνρή ηνπ ζαλάηνπ θαη ηελ 

επηδίσμε ηεο αλαθνχθηζεο. Απηή ε δηαδηθαζία ζπκβαίλεη ζηαδηαθά ζε δηάθνξεο 

ρξνληθέο πεξηφδνπο πνπ κπνξεί λα δηαξθνχλ απφ ψξεο έσο εβδνκάδεο. Οκνίσο, ε 

δηαθνπή ησλ ζεξαπεηψλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο δσήο ζπάληα ζπκβαίλεη απφηνκα θαη 

είλαη επίζεο κηα ζηαδηαθή δηαδηθαζία ε νπνία είλαη παξάιιειε κε ηε κεηαηφπηζε ησλ 

ζηφρσλ ηνπ αζζελή θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ.  Η παξεγνξεηηθή θξνληίδα θαη ε 

εληαηηθή ηαηξηθή θξνληίδα δελ είλαη ακνηβαία απνθιεηφκελεο επηινγέο, αιιά κάιινλ 

ζα πξέπεη λα ζπλππάξρνπλ (Danis, 1998). Όινη νη αζζελείο εληαηηθήο ζεξαπείαο 

αληηκεησπίδνπλ απμεκέλν θίλδπλν ζλεζηκφηεηαο θαη κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ 

ηελ έληαμε ησλ αξρψλ ηεο παξεγνξεηηθήο θξνληίδαο ζηε θξνληίδα ηνπο. Ο βαζκφο 

ζηνλ νπνίν νη ηαηξηθέο θαη λνζειεπηηθέο παξεκβάζεηο επηθεληξψλνληαη ζηελ ζεξαπεία 

ή ζηελ αλαθνχθηζε ηνπ αζζελή εμαξηάηαη απφ ηελ θιηληθή θαηάζηαζε, αιιά 

ζπλήζσο θαη νη δχν ζηφρνη είλαη παξφληεο ζε θάπνην βαζκφ. Παξά ην γεγνλφο φηη 

πνιινί αζζελείο εμππεξεηνχληαη θαιχηεξα κε ηε κεηαθνξά ηνπο ζε άιια 
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πεξηβάιινληα (φπσο π.ρ. ζην ζπίηη ή ζε θάπνην ζάιακν λνζνθνκείνπ), πνπ κπνξεί λα 

είλαη πην επλντθά γηα ηελ παξεγνξεηηθή θξνληίδα, θάπνηνη αζζελείο είλαη ηφζν 

εμαξηεκέλνη απφ ηελ ηερλνινγία πνπ ππάξρεη ζηηο κνλάδεο εληαηηθήο ζεξαπείαο ζην 

ηέινο ηεο δσήο ηνπο πνπ ε κεηαθνξά ηνπο δελ είλαη δπλαηή. Γηα εθείλνπο νη νπνίνη 

αλακέλεηαη λα επηβηψζνπλ κφλν γηα έλα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά ηελ δηαθνπή  

ηεο ππνζηήξημεο ηεο δσήο ηνπο κέζσ ηεο ηερλνινγίαο, ε κεηαθνξά ζε έλα λέν 

πεξηβάιινλ είλαη δχζθνιε θαη κπνξεί λα δηαηαξάμεη ηελ ηαηξηθή πεξίζαιςε ηνπ 

αζζελνχο. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, κεηαμχ άιισλ, νη  γηαηξνί εληαηηθήο ζεξαπείαο 

πξέπεη λα ιακβάλνπλ εμεηδηθεπκέλε θαηάξηηζε θαη γλψζεηο γηα ηε δηαθνπή ησλ 

ζεξαπεηψλ δηαηήξεζεο ηεο δσήο (Truog et al., 2001).  

Οη Singer et al. (1999) πξνζδηφξηζαλ ηνπο πέληε παξάγνληεο πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ ηελ θαιή θξνληίδα ζην ηέινο ηεο δσήο ησλ αζζελψλ, νη νπνίνη 

ζπλνςίδνληαη σο εμήο: λα ιακβάλνπλ επαξθή θξνληίδα γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ πφλνπ 

θαη ησλ ζπκπησκάησλ, λα απνθεχγεηαη ε αθαηάιιειε παξάηαζε ηνπ ζαλάηνπ, λα 

επηηπγράλεηαη κηα αίζζεζε ειέγρνπ, λα επηηπγράλεηαη αλαθνχθηζε ηνπ ςπρνινγηθνχ 

βάξνπο, θαη λα εληζρχνληαη νη ζρέζεηο κε ηνπο αγαπεκέλνπο. Η εκπεηξία ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζην ρψξν ηεο πγείαο ζεσξνχλ φηη ε πιεηνςεθία ησλ αζζελψλ πνπ 

πεζαίλνπλ θνβνχληαη ηνλ πφλν θαη ηελ δχζπλνηα (Council on Scientific Affairs 

American Medical Association, 1996). Καη‘ αξράο, αζζελείο ζα πξέπεη λα είλαη 

ζίγνπξνη φηη ε δηαρείξηζε ηνπ πφλνπ ηνπο θαη ηεο αγσλίαο ηνπο ζα είλαη ε πςειφηεξε 

πξνηεξαηφηεηα απφ ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ ηνπο θξνληίδνπλ. Αλάινγα κε ηηο 

πξνζσπηθέο ηνπο πξνηηκήζεηο θαη ηηο πλεπκαηηθέο ηνπο πεπνηζήζεηο, κεξηθνί αζζελείο 

ζα ζέινπλ πεξηζζφηεξν λα είλαη θαηεζηαικέλνη απφ ηνπο άιινπο. Οη γηαηξνί ζα 

πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο ηηο επηζπκίεο ηνπ αζζελή θαη ζα πξνζαξκφζνπλ ηηο 

ζπλζήθεο ηεο θαηαζηνιήο ζηηο αηνκηθέο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ηνπ αζζελνχο.  

Σεκαληηθή είλαη θαη ε αλάγθε δηαβεβαίσζεο ησλ αζζελψλ φηη 

αληηκεησπίδνληαη κε ζεβαζκφ θαη αμηνπξέπεηα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα, φζν θαη κεηά 

ηε δηαδηθαζία ηνπ ζαλάηνπ (Truog et al., 2001). Μηα πνιηηηθή πνπ επηηξέπεη θαη 

ελζαξξχλεη ηε ζπλερή παξνπζία ηεο νηθνγέλεηαο θαη ησλ θίισλ ζην πιεπξφ ηνπ 

αζζελή είλαη έλα κέζν γηα λα εθθξαζηεί απηή ε δέζκεπζε. Γηα ηνπο αζζελείο νη 

νπνίνη δηαηεξνχλ θάπνηεο απφ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο, ε επθαηξία λα απνραηξεηήζνπλ 

ηνπο αγαπεκέλνπο ηνπο είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο. Οη αζζελείο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ 
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φηη νη πνιηηηζηηθέο ηνπο πεπνηζήζεηο είλαη θαηαλνεηέο θαη νη πξνζδνθίεο ηνπο 

ηθαλνπνηνχληαη (Danis et al., 1999). Οη γηαηξνί πξέπεη λα πξνγξακκαηίδνπλ ην κέιινλ 

ζηνλ ηνκέα απηφ θαη λα είλαη βέβαηνη φηη θαηαλννχλ πιήξσο ηηο ζρεηηθέο πνιηηηζηηθέο 

πξνζδνθίεο ηνπ αζζελή ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ηνπ ζαλάηνπ, ην ρεηξηζκφ ηνπ 

ζψκαηνο κεηά ην ζάλαην ηνπ, ηηο απφςεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ απηνςία θαη ηε δσξεά 

νξγάλσλ, θαη πνιηηηζκηθέο λφξκεο ηνπ ζξήλνπ. Γηα ην ιφγν απηφ, ε εθ ησλ πξνηέξσλ 

ζπδήηεζε κε ηνπηθνχο εθπξνζψπνπο πνιηηηζηηθψλ ή θαη ζξεζθεπηηθψλ νκάδσλ 

κπνξεί λα είλαη ρξήζηκε. Σηνπο αζζελείο ζα πξέπεη λα δνζεί θάζε επθαηξία λα 

βηψζνπλ ην πλεπκαηηθφ λφεκα θαη ηελ εθπιήξσζε. Η ζπκκεηνρή ησλ θιεξηθψλ είλαη 

ζπρλά επηζπκεηή, θαη νη αζζελείο ζα πξέπεη λα ελζαξξχλνληαη λα αζθνχλ 

ζξεζθεπηηθέο ηειεηέο ελψ βξίζθνληαη ζηηο κνλάδεο πγείαο (Truog et al., 2001).  

Δθηφο, φκσο, απφ ηηο αλάγθεο ηνπ αζζελή, έκθαζε ζα πξέπεη λα δίλεηαη θαη 

ζηηο αλάγθεο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ (Truog et al., 2001). Παξά ην γεγνλφο φηη νη 

αλάγθεο ηνπ αζζελνχο πξέπεη λα είλαη ν πξσηαξρηθφο ζηφρνο ησλ επαγγεικαηηψλ 

πγείαο, ππάξρεη απμαλφκελε ζπλαίλεζε φηη κηα νηθνγελεηαθφ-θεληξηθή πξνζέγγηζε 

είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζηε θξνληίδα ηνπ ηέινπο ηνπ θχθινπ δσήο (Curley, 1999). 

Οη νηθνγέλεηεο ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη γηα ην ηη λα πεξηκέλνπλ θαη γηα ην ηη 

ζπκβαίλεη θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ ζαλάηνπ. Η επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ ηαηξνχ θαη ηεο 

νηθνγέλεηαο κπνξεί λα είλαη δχζθνιε, ειιείςεη πξνεγνχκελεο ζρέζεο. Οη πάξνρνη ηεο 

πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο θαη άιισλ επαγγεικαηηψλ κε ηνπο νπνίνπο είλαη πην 

εμνηθεησκέλε ε νηθνγέλεηα κπνξεί λα είλαη ζε ζέζε λα παξάζρνπλ κηα ρξήζηκε 

δηαζχλδεζε κε ηελ νκάδα ηεο κνλάδαο εληαηηθήο ζεξαπείαο ή ησλ επαγγεικαηηψλ πνπ 

παξέρνπλ ηε θξνληίδα ηνπ ηέινπο ηεο δσήο. Η κειέηε ηνπ Hampe (1975) εληφπηζε 

νθηψ αλάγθεο ησλ ζπδχγσλ ησλ αζζελψλ πνπ πεζαίλνπλ ζην λνζνθνκείν, νη νπνίεο 

ζπλνςίδνληαη σο εμήο: λα είλαη θνληά ζην άηνκν πνπ πεζαίλεη,  λα είλαη ρξήζηκνη, γηα 

λα είλαη ζίγνπξνη γηα ηελ άλεζε ηνπ αγαπεκέλνπ ηνπο  πξνζψπνπ, λα ελεκεξψλνληαη 

γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ, λα ελεκεξψλνληαη γηα ηνλ επηθείκελν ζάλαηφ, λα 

ελζαξξχλνληαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, λα παξεγνξνχληαη θαη ππνζηεξίδνληαη απφ ηα 

κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, θαη λα γίλνληαη απνδεθηνί, λα ππνζηεξίδνληαη θαη λα 

παξεγνξνχληαη απφ ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο.  

Σε αληίζηνηρε έξεπλα γηα ηνπο γνλείο ησλ παηδηψλ ζε παηδηαηξηθέο κνλάδεο 

εληαηηθήο ζεξαπείαο θαη ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο, νη Meyer et al. (1998) θαηέιεμαλ 
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ζηελ αθφινπζε  ηεξαξρία: ηηο θπζηθέο αλάγθεο, φπσο ε πείλα θαη ν χπλνο, ηελ 

αζθάιεηα ησλ παηδηψλ ηνπο, άκεζε πξφζβαζε ζην παηδί ηνπο, ηελ πξφζβαζε ζηελ 

θαιχηεξε δπλαηή θξνληίδα πγείαο, ηηο αθξηβείο πιεξνθνξίεο απφ ηελ νκάδα ηεο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ηελ  ζπκκεηνρή ζηε θξνληίδα ησλ παηδηψλ ηνπο, ηελ 

εθπιήξσζε ηνπ γνλετθνχ ηνπο ξφινπ, ηελ θνηλσληθή ππνζηήξημε θαη ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή εμπγίαλζε θαη ηελ απνδνρή.  

Τα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο κπνξνχλ λα παξακεινχλ ηηο δηθέο ηνπο ζσκαηηθέο 

θαη ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο, ζε βάξνο ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο λα ζπκκεηέρνπλ ζηε 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη ηε θξνληίδα ησλ αγαπεκέλσλ ηνπο πξνζψπσλ. Οη 

αλάγθεο ησλ νηθνγελεηψλ έρνπλ αμηνινγεζεί απφ έλα εξγαιείν έξεπλαο, γλσζηφ σο 

Critical Care Family Needs Inventory (Leske, 1986). Μηα κεηα-αλάιπζε πνιιψλ 

κειεηψλ πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη απηφ ην εξγαιείν εληφπηζαλ ηηο πην ζεκαληηθέο 

αλάγθεο ηεο νηθνγέλεηαο, πνιιέο απφ ηηο νπνίεο επηθεληξψζεθαλ ζηελ επηζπκία ηνπο 

λα έρνπλ ζπλερή επηθνηλσλία κε ηελ νκάδα ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (Hickey, 

1976). Σπλδπάδνληαο ηηο πιεξνθνξίεο απφ ηα απνηειέζκαηα πξνεγνχκελσλ κειεηψλ, 

νη αλάγθεο ησλ νηθνγελεηψλ ζπλνςίδνληαη σο εμήο (Mayer et al., 1998; Leske, 1986; 

Hampe, 1975; Coolican, 1994; Furukawa, 1996):  

 Να είλαη κε ην αγαπεκέλν ηνπο πξφζσπν  

 Να είλαη ρξήζηκνη γηα ηνλ αζζελή  

 Να ελεκεξψλνληαη απφ ηελ αιιαγή ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο 

ηνπ αζζελή 

 Να θαηαιαβαίλνπλ ηη γίλεηαη κε ηνλ αζζελή θαη γηαηί  

 Να είλαη ζίγνπξνη γηα ηελ άλεζε ηνπ αζζελνχο  

 Να αηζζάλνληαη παξεγνξηά  

 Να εμσηεξηθεχνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο 

 Να είλαη βέβαηνη φηη νη απνθάζεηο ηνπο ήηαλ ζσζηέο  

 Να βξίζθνπλ λφεκα ζην ζάλαην ηνπ αγαπεκέλνπ ηνπο 

πξνζψπνπ  

 Να ηξέθνληαη 

Η εληαηηθή ηαηξηθή θξνληίδα (πνπ παξέρεηαη ζηηο Μνλάδεο Δληαηηθήο 

Θεξαπείαο, ζηηο νπνίεο λνζειεχνληαη ζπλήζσο νη αζζελείο ζην ηειηθφ ζηάδην ησλ 
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αζζελεηψλ) αλήθεη ζην λνζειεπηηθφ κνληέιν θξνληίδαο θαη νη γηαηξνί θαινχληαη 

θάπνηα ζηηγκή λα αιιάμνπλ ζηφρνπο θαη λα πηνζεηήζνπλ έλα κνληέιν πνπ εζηηάδεη 

θπξίσο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζπκπησκαηνινγίαο. Μηα ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ 

ησλ πξνζεγγίζεσλ ηεο θξνληίδαο είλαη ηα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 

πξνζδηνξηζηεί αλ ελδείθλπηαη κηα ζπγθεθξηκέλε εμέηαζε, δηαγλσζηηθφ ηεζη, ή 

ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε. Σην ζεξαπεπηηθφ λνζειεπηηθφ κνληέιν, ηα θξηηήξηα 

ζρεηίδνληαη κε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ε δηαδηθαζία ζα ζπκβάιεη ζηελ ζεξαπεία  ηνπ 

αζζελή απφ ηελ αζζέλεηα. Σηελ παξεγνξεηηθή πξνζέγγηζε, ηα θξηηήξηα ζρεηίδνληαη 

κε ην αλ ε παξέκβαζε ζα ζπκβάιεη ζηελ αλαθνχθηζε ησλ ζπκπησκάησλ, ηε 

βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθήο θαηάζηαζεο ηνπ αζζελή, ή ζα βειηηψζεη ηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο, ςπρνινγηθέο ή πλεπκαηηθέο ηνπ αλεζπρίεο (Brody et al., 1997; 

Dannis et al., 1999). Σχκθσλα κε απηή, πξέπεη λα εθαξκφδνληαη κφλν νη παξεκβάζεηο 

πνπ είλαη σθέιηκεο γηα ηελ αλαθνχθηζε ηνπ αζζελή. Σηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, 

σζηφζν, αλαπξνζδηνξίδνληαη νη ζηφρνη θαη ηα κέζα ηεο θξνληίδαο θαη κεηψλεηαη ε 

ρξήζε εμεηάζεσλ, δνθηκψλ θαη δηαδηθαζηψλ, θαζψο πιένλ δελ ππάξρεη ειπίδα γηα 

ζεξαπεία ηνπ αζζελή.  

Η θξνληίδα ησλ αζζελψλ κε θαξθίλν ηειηθνχ ζηαδίνπ δελ ζα κπνξνχζε λα 

είλαη νινθιεξσκέλε ρσξίο ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πφλνπ. Πνιινί αζζελείο πεζαίλνπλ  

βηψλνληαο ζεκαληηθφ πφλν (Support Principal Investigators, 1995). Έλαο πηζαλφο 

ιφγνο γηα απηφ είλαη ε ηζρπξή ηάζε  θάπνησλ ζηελ ηαηξηθή πξνο ηε ζεξαπεία ησλ 

αζζελεηψλ θαη φρη ησλ ζπκπησκάησλ Αληίζεηα, ε παξεγνξεηηθή θξνληίδα 

αληηζηξέθεη ηηο πξνηεξαηφηεηεο απηέο θαη ηνπνζεηεί ηε δηαρείξηζε ησλ ζπκπησκάησλ 

ζε πςειφηεξν ζεκείν απφ ηε δηάγλσζε θαη ηελ νξηζηηθή ζεξαπεία. Έλαο άιινο ιφγνο 

γηα ηνλ νπνίν ν πφλνο είλαη αλεπαξθψο δηαρεηξίζηκνο είλαη επεηδή είλαη ππνθεηκεληθφο  

θαη είλαη δχζθνιν λα κεηξεζεί. Η παξεγνξεηηθή θξνληίδα πξνζθέξεη αλαθνχθηζε 

απφ ηνλ πφλν, θαζψο ζεσξεί ηελ δηαρείξηζή ηνπο κηα πςειή πξνηεξαηφηεηα. 

Δπηπιένλ, νη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηελ πξνψζεζε ηεο άλεζεο ηνπ αζζελνχο.  

Υπάξρνπλ πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα γηα ηνπο αζζελείο ηειηθνχ 

ζηαδίνπ νη νπνίνη παξακέλνπλ ζε κνλάδεο απμεκέλεο θξνλπίδαο. Τα πιενλεθηήκαηα 

πεξηιακβάλνπλ ηε ζπλέρεηα ηεο θξνληίδαο θαη ηε κεγαιχηεξε δηαζεζηκφηεηα ησλ 

λνζειεπηψλ θαη ησλ γηαηξψλ. Τα νθέιε ηεο εμφδνπ απφ ηε κνλάδα κπνξεί λα 
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πεξηιακβάλνπλ ηελ επηζηξνθή ζε έλα πην νηθείν (θαη πηζαλψο πην ηδησηηθνχ 

ραξαθηήξα) πεξηβάιινλ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί ιηγφηεξν ηελ ηερλνινγία θαη έρεη 

ρακειφηεξν θφζηνο. Σε θάζε πεξίπησζε, πνιιά κπνξνχλ λα γίλνπλ γηα λα εληζρπζεί ε 

άλεζε ηνπ αζζελνχο, φπσο είλαη ε παξνρή πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθήο δσήο θαη έλα 

άλεην θξεβάηη, ν ήξεκνο θσηηζκφο θαη ε κείσζε ηνπ ζνξχβνπ, ε εμάιεηςε ησλ  

πεξηηηψλ εμεηάζεσλ θαη κεραλεκάησλ, θαζψο θαη ε παξνρή ρψξνπ θαη ρξφλνπ γηα 

αιιειεπίδξαζε ηνπ αζζελή κε ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο αγαπεκέλνπο ηνπ (Jastremski 

& Harvey, 1998). Πέξα απφ απηά ηα απιά κέηξα, κπνξεί λα ππάξρνπλ πνιηηηζηηθνί ή 

πλεπκαηηθνί παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ αλαθνχθηζε θαη ηελ 

παξεγνξηά ηνπ αζζελή, φπσο είλαη ε επθαηξία γηα πξνζεπρή ή  κνπζηθή, πνπ κπνξεί 

λα απμήζνπλ ηελ άλεζε ηνπ αζζελνχο (Sulmasy, 1999).  

Η δηαρείξηζε ηνπ πφλνπ κπνξεί λα γίλεη, ζε κεγάιν βαζκφ κε ηε ρξήζε 

θαξκάθσλ θαη ζπγθεθξηκέλα, νπηνεηδψλ. Τα νπηνεηδή απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηε 

ζεξαπεία ηνπ πφλνπ  ζηνπο αζζελείο πξηλ ην ζάλαην, αιιά θαη ζεκαληηθφ αληηθείκελν 

εζηθψλ δηακαρψλ, θαζψο πξνθαινχλ  αλαιγεζία, θαηαζηνιή, αλαπλεπζηηθή 

θαηαζηνιή θαη λαπηία. Η κνξθίλε είλαη ην πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελν νπηνεηδέο 

αλαιγεηηθφ ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, θπξίσο ιφγσ ηνπ ρακεινχ ηνπ θφζηνπο, ηεο 

δξαζηηθφηεηαο, ηεο αλαιγεηηθήο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, θαη ηνπ απνηειέζκαηνο 

επθνξίαο πνπ κπνξεί λα επηθέξεη (Shapiro et al., 1995 ). Οη ηξέρνπζεο εζηθέο θαη 

λνκηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο  πνπ αθνξνχλ ηε ρνξήγεζε αλαιγεηηθψλ θαη 

εξεκηζηηθψλ ζηνπο αζζελείο ζην ηέινο ηεο δσήο είλαη έλα δήηεκα εμέρνπζαο 

ζεκαζίαο. Σπγθεθξηκέλα, νη γηαηξνί ζα πξέπεη λα ρνξεγνχλ δφζεηο πνπ έρνπλ σο 

ζθνπφ λα αλαθνπθίζνπλ ηνλ πφλν θαη ηελ ηαιαηπσξία ηνπ αζζελή, αιιά δελ 

πξννξίδνληαη λα πξνθαιέζνπλ ηαρχηεξα ην ζάλαην. Δπεηδή νη πξνζέζεηο είλαη 

νπζηαζηηθά ππνθεηκεληθέο θαη ηδησηηθέο, νη κφλνη ηξφπνη γηα λα ζπκπεξάλνπκε ηε 

θχζε ησλ πξνζέζεσλ ηνπ ηαηξνχ είλαη κε θάπνηα πξνζσπηθή αλαθνξά θαη απφ ηελ 

αλάιπζε ησλ πξάμεψλ ηνπ. Καηά ζπλέπεηα, ε ηεθκεξίσζε ζρεηηθά κε ηηο πξνζέζεηο 

θάπνηνπ ζην δηάγξακκα ηνπ αζζελνχο είλαη  έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο παξνρήο 

θξνληίδαο ζην ηέινο ηεο  δσήο.  

Η πείλα θαη ε δίςα είλαη δχν αθφκε δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνπο αζζελείο 

θαη ηνπο γηαηξνχο ζην ηέινο ηεο δσήο. Οξηζκέλνη πηζηεχνπλ φηη ζηνλ αζζελή ηειηθνχ 

ζηαδίνπ πξέπεη πάληα λα δίλεηαη ηξνθή θαη πγξά. Απφ ηελ άπνςε απηή, θάπνηνη 
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επαγγεικαηίεο πγείαο πηζηεχνπλ φηη ε πείλα θαη ε δίςα ζα πξέπεη πάληα λα 

αληηκεησπίδνληαη θαη λα ελζαξξχλνπλ ηελ παξνρή ηξνθήο ζε αζζελείο ζην ηειηθφ 

ζηάδην , αθφκε θαη φηαλ νη αζζελείο δελ είλαη πιένλ ζε ζέζε γηα λα ιάβνπλ ηξνθή 

απφ ην ζηφκα. Οη ηξέρνπζεο πξαθηηθέο παξεγνξεηηθήο θξνληίδαο, σζηφζν, 

αλαγλσξίδνπλ φηη ε απψιεηα ηνπ αηζζήκαηνο ηεο πείλαο θαη ηεο δίςαο είλαη 

θπζηνινγηθέο αληηδξάζεηο ζηε δηαδηθαζία ηνπ ζαλάηνπ, θαη φηη ε αλαγθαζηηθή ζξέςε 

θαη ελπδάησζε ζε απηή ηελ πεξίπησζε, παξαηείλεη κφλν ηε δηαδηθαζία ηνπ ζαλάηνπ 

(Gillick, 2000).  

Αλαπφζπαζην κέξνο ηεο θξνληίδαο πνπ παξέρεηαη ζηνπο αζζελείο κε θαξθίλν 

ηειηθνχ ζηαδίνπ είλαη θαη νη απνθάζεηο γηα ηελ δηαθνπή ησλ ηαηξηθψλ παξεκβάζεσλ 

θαη ηεο κεραληθήο ππνζηήξημεο πνπ θξαηνχλ ηνλ αζζελή ζηε δσή. Κάζε παξέκβαζε 

ζε έλαλ αζζελή ηειηθνχ ζηαδίνπ ζα πξέπεη λα αμηνινγείηαη ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο 

ηνπ αζζελνχο. Κάζε παξέκβαζε πνπ δελ πξνάγεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ αζζελνχο ζα 

πξέπεη λα εμαιείθεηαη. Απηή ε απιή ζπκβνπιή είλαη δχζθνιν λα αθνινπζεζεί ζηελ 

πξάμε.  

Τέινο, έλα αθφκε  δήηεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θξνληίδα ησλ αζζελψλ πξηλ 

ην ζάλαην είλαη θαη  γλσζηνπνίεζε ηνπ ζαλάηνπ ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. Η 

αλαθνίλσζε ηεο δπζάξεζηεο εηδήζεο είλαη έλα απφ ηα πην δχζθνια θαζήθνληα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη γηαηξνί, αιιά είλαη κηα θνηλή αλάγθε ζηελ πξαθηηθή ηεο ηαηξηθήο 

θξνληίδαο ησλ αζζελψλ ηειηθνχ ζηαδίνπ. Υπάξρνπλ θάπνηεο εκπεηξηθέο έξεπλεο γηα 

ην ζέκα απηφ, νη  νπνίεο απνηππψλνπλ ηελ έιιεηςε επίζεκεο εθπαίδεπζεο ησλ ηαηξψλ 

γηα ην πψο λα αλαθνηλψζεη ηα άζρεκα λέα. Αθφκα θαη ζε απηνί ηελ πεξίπησζε, 

ππάξρνπλ νξηζκέλεο αξρέο πνπ κπνξνχλ λα αθνινπζνχληαη (Cambell, 1995). Γηα 

παξάδεηγκα, νη δπζάξεζηεο εηδήζεηο  ζα πξέπεη λα αλαθνηλψλνληαη θαηά πξφζσπν, 

φηαλ απηφ είλαη δπλαηφλ. Η ηδαληθή ηνπνζεζία είλαη ζε έλα ηδησηηθφ ρψξν πνπ έρεη 

θαζίζκαηα. Οη  γηαηξνί ρξεζηκνπνηνχλ κεξηθέο θνξέο άγλσζηε νξνινγία, φηαλ κηινχλ 

κε ηνπο αζζελείο θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο, ε νπνία ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη θαη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη πην θαηαλνεηνί φξνη. Δηδηθφηεξα νη ηαηξνί δελ ζα πξέπεη λα 

θνβφληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ιέμεηο φπσο ν ζάλαηνο.  Έηζη, γίλεηαη ζαθέο φηη ε 

αλάπηπμε απηψλ νξηζκέλσλ επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ ζα πξέπεη λα απνηειέζεη 

πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ ηαηξψλ. 
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4.2 Οη εθαξκνδόκελεο πνιηηηθέο θαη πξνζεγγίζεηο γηα ηε θξνληίδα 

ηέινπο δωήο 

 

Ο ζάλαηνο είλαη ην ζεκείν ζην νπνίν νη δσηηθέο ζσκαηηθέο ιεηηνπξγίεο 

ζηακαηνχλ. Σε πξνεγνχκελεο επνρέο, ν ζάλαηνο ελφο αλζξψπνπ ήηαλ πνιχ πην 

εχθνιν λα νξηζηεί ζε ζρέζε κε ν, ηη ζπκβαίλεη ηψξα. Όηαλ ε θαξδηά ή νη πλεχκνλεο 

ζηακαηνχζαλ λα ιεηηνπξγνχλ, ην άηνκν έπαπε λα δεί. Όκσο, απηή ε δηαθνπή ησλ 

δσηηθψλ νξγάλσλ ζπλέβαηλε ζε θνληηλή  κεηαμχ ηνπο ρξνληθή δηαθνξά. Με ηε 

πξφνδν πνπ έρεη επηηεπρζεί, φκσο, ζηελ ππνζηήξημε ηεο δσήο, ε γξακκή κεηαμχ ηνπ 

πνηνο ζεσξείηαη πσο  είλαη δσληαλφο θαη πνηνο είλαη λεθξφο έρεη γίλεη  ιηγφηεξν 

μεθάζαξε (Capron, & Kas, 1972).  

Όζνλ αθνξά ηνλ νξηζκφ ηνπ ζαλάηνπ, ε δηαηχπσζε ηνπ UDDA (1981) 

αλαθέξεη ζπγθεθξηκέλα φηη έλα άηνκν πνπ έρεη ππνζηεί είηε (1) κε αλαζηξέςηκε 

παχζε ησλ θπθινθνξηθψλ θαη ησλ αλαπλεπζηηθψλ ηνπ ιεηηνπξγηψλ, ή (2) κε 

αλαζηξέςηκε παχζε ησλ ιεηηνπξγηψλ νιφθιεξνπ ηνπ εγθεθάινπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εγθεθαιηθνχ ζηειέρνπο, είλαη λεθξφ.  

Η βειηίσζε ηεο θξνληίδαο γηα αζζελείο πνπ πεζαίλνπλ απαηηεί λα 

θαζνξηζηνχλ πνηα ζηνηρεία είλαη απαξαίηεηα γηα έλα «θαιφ ζάλαην». Πξνεγνχκελεο 

κειέηεο γηα ην ζέκα, θαηαιήγνπλ ζηα παξαθάησ θνηλά ζηνηρεία ελφο θαινχ ζαλάηνπ, 

ηα νπνία έρνπλ αλαγλσξηζηεί σο εμήο (Steinhauser et al., 2000; Steinhauser et al., 

2000a; Singer et al., 1999):  

 Η επαξθήο δηαρείξηζε ηνπ πφλνπ θαη ησλ 

ζπκπησκάησλ.  

 Η απνθπγή κηαο παξαηεηακέλεο δηαδηθαζίαο ζαλάηνπ.  

 Η ζαθήο επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ αζζελή, ηεο 

νηθνγέλεηαο θαη ηνπ γηαηξνχ.  

 Η επαξθήο πξνεηνηκαζία γηα ην ζάλαην, ηφζν γηα ηνλ 

αζζελή, φζν θαη ηνπο αγαπεκέλνπο ηνπο.  

 Η δηαηήξεζε κηαο αίζζεζεο ηνπ ειέγρνπ.  
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 Η επίηεπμε κηαο πλεπκαηηθήο ή ζπλαηζζεκαηηθήο 

αίζζεζεο νινθιήξσζεο.  

 Η αληηκεηψπηζε ηνπ αζζελή σο έλα κνλαδηθφ θαη 

αμηνπξεπέο  άηνκν.  

 Η ελίζρπζε ησλ ζρέζεσλ ηνπ αζζελή κε ηνπο 

αγαπεκέλνπο ηνπ αλζξψπνπο.  

 Η ειαρηζηνπνίεζε ηνπ αηζζήκαηνο ηεο κνλαμηάο.  

Γχν είλαη νη βαζηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ αθνινπζνχληαη φζνλ αθνξά ηελ 

θξνληίδα πνπ παξέρεηαη ζηνπο αζζελείο πνπ βξίζθνληαη ζην ηέινο ηεο δσήο ηνπο, ε  

λνζειεπηηθή θξνληίδα θαη ε παξεγνξεηηθή θξνληίδα. 

Σχκθσλα κε ηελ πξψηε πξνζέγγηζε ηεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο, νη αζζελείο 

ζην ηέινο ηεο δσήο ηνπο κπνξνχλ λα επηιέμνπλ ηελ θξνληίδα ηεο λνζειείαο.  Μηα 

νιηζηηθή θαη θηινζνθηθή πξνζέγγηζε ηεο θξνληίδαο ζην ηέινο ηεο δσήο κέζσ ηεο 

λνζειείαο, ζπκπεξηιακβάλεη ηνπο γηαηξνχο, ηνπο λνζειεπηέο, ηνπο θνηλσληθνχο 

ιεηηνπξγνχο θαη άιινπο επαγγεικαηίεο νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ καδί σο κηα νκάδα 

θξνληίδαο. Ο ζηφρνο ηεο νκάδαο λνζειείαο είλαη λα θάλεη ηνλ αζζελή λα ληψζεη φζν 

πην άλεηα γίλεηαη θαηά ηηο ηειεπηαίεο εκέξεο ηεο δσήο ηνπ. Η λνζειεία δίλεη έκθαζε 

ζηνλ έιεγρν ηνπ πφλνπ, ηε δηαρείξηζε ησλ ζπκπησκάησλ, θαη ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο 

γηα λα  γηα λα αλαθνπθίζεη ηα θπζηθά ζπκπηψκαηα ηνπ αζζελνχο
30

. Οη πεξηζζφηεξνη 

νξηζκνί ηνπ «θαινχ ζαλάηνπ» ζέβνληαη ηελ αξρή ηεο απηνλνκίαο θαη ελζαξξχλνπλ ην 

άηνκν λα επηιέμεη θαη λα ζπκκεηέρεη ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηηο ηαηξηθέο 

επηινγέο ζην ηέινο ηεο δσήο. Η νκάδα λνζειείαο θξνληίδεη ηνλ αζζελή ηειηθνχ 

ζηαδίνπ, ν νπνίνο κπνξεί λα βξίζθεηαη ζην ζπίηη, ζε έλαλ νίθν επγεξίαο, ζε έλα 

λνζνθνκείν, ή ζε κηα μερσξηζηή εγθαηάζηαζε. Δθηφο απφ ηελ ηαηξηθή πεξίζαιςε, ε 

νκάδα λνζειείαο κπνξεί λα παξέρεη ζπλαηζζεκαηηθή θαη πλεπκαηηθή ππνζηήξημε, 

θαζψο θαη θνηλσληθέο ππεξεζίεο.  

Η δεχηεξε κνξθή θξνληίδαο είλαη ε παξεγνξεηηθή θξνληίδα, ε νπνία 

πξνζπαζεί λα επηηχρεη έλαλ απφ ηνπο πξσηαξρηθνχο ζηφρνπο ηεο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο, ηελ αλαθνχθηζε ησλ ζπκπησκάησλ. Η παξεγνξεηηθή ή αλαθνπθηζηηθή 

θξνληίδα κπνξεί λα νξηζηεί σο κηα πξνζέγγηζε πνπ βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο 
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ησλ αζζελψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, νη νπνίνη αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα πνπ 

ζπλδένληαη κε απεηιεηηθέο γηα ηε δσή αζζέλεηεο, κέζσ ηεο πξφιεςεο θαη ηεο 

αλαθνχθηζεο ηνπ πφλνπ, αμηνπνηψληαο ηελ πξψηκε αλαγλψξηζε θαη ηελ άξηηα 

εθηίκεζε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ πφλνπ θαη αληηκεησπίδνληαο άιια πξνβιήκαηα 

ζσκαηηθά, ςπρνθνηλσληθά θαη πλεπκαηηθά (WHO, 2004).  

Η παξεγνξεηηθή θξνληίδα είλαη κηα επηινγή γηα ηνπο αζζελείο πνπ πάζρνπλ 

απφ ζνβαξέο ή αλίαηεο αζζέλεηεο. Δπηθεληξψλεηαη ζηελ επίηεπμε ηεο θαιχηεξεο 

δπλαηήο πνηφηεηαο δσήο γηα έλαλ αζζελή, κε έκθαζε ζηελ ζπλνιηθή θαη 

νινθιεξσκέλε θξνληίδα γηα φιεο ηηο αλάγθεο ηνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηε 

δηαρείξηζε ηνπ πφλνπ θαη ησλ ζπκπησκάησλ, ηελ πλεπκαηηθή, ηελ θνηλσληθή, ηελ 

ςπρνινγηθή θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ επεμία
31

. Η παξεγνξεηηθή θξνληίδα είλαη 

παξφκνηα κε εθείλε ηεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο. Ωζηφζν, ε παξεγνξεηηθή θξνληίδα 

δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζε αζζελείο θνληά ζην ηέινο ηεο δσήο θαη κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ηφζν ζε νμείεο φζν θαη καθξάο δηάξθεηαο θξνληίδα. Μηα νκνηφηεηα 

κεηαμχ ηεο λνζειεπηηθήο θαη ηεο παξεγνξεηηθήο θξνληίδαο είλαη ε ρξήζε κηαο 

δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο επαγγεικαηηψλ, πνπ πεξηιακβάλεη γηαηξνχο, λνζειεπηέο, 

θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο, ςπρνιφγνπο, ηεξείο, θαη άιινπο γηα λα παξέρνπλ 

νινθιεξσκέλε θξνληίδα. Η παξαδνζηαθή ηαηξηθή πξαθηηθή επηθεληξψλεηαη θπξίσο 

ζηελ ζεξαπεία ησλ αζζελεηψλ θαη ηε θξνληίδα ησλ ηξαπκαηηζκψλ, ελψ ε αλαθνχθηζε 

απφ ηα ζπκπηψκαηα είλαη ζπρλά έλαο δεπηεξεχσλ ζηφρνο (Ruddick, 1997). Ωο εθ 

ηνχηνπ, πνιιέο ζεξαπεπηηθέο αγσγέο γηα ηηο αλίαηεο αζζέλεηεο δελ εζηηάδνπλ ζηελ 

αλαθνχθηζε ηεο ζσκαηηθήο ηαιαηπσξίαο, θαη δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή, πλεπκαηηθή θαη ςπρνινγηθή ηαιαηπσξία. Οη ππνζηεξηθηέο ηεο  

παξεγνξεηηθήο θξνληίδαο πηζηεχνπλ φηη ε αδπλακία λα αληηκεησπηζηεί ν πφλνο ηνπ 

αζζελή κε αλίαηε αζζέλεηα παξαβηάδεη δχν απφ ηηο βαζηθέο εζηθέο αξρέο πνπ 

βξίζθνληαη πίζσ απφ ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε (Chrystal-Frances, 2003):   

 Τελ παξνρή βνήζεηαο ή πιενλεθηεκάησλ γηα ηνλ 

αζζελή (επεξγεζία), θαζψο ε απνηπρία λα αλαθνπθηζηεί ν πφλνο θαη 

άιια ζπκπηψκαηα δελ βνεζά ηνλ αζζελή ηειηθνχ ζηαδίνπ.  
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 Η απνθπγή πξφθιεζεο βιαβψλ ζηνλ αζζελή,  θαζψο ε 

απνηπρία λα αλαθνπθηζηεί ν πφλνο θαη ηα άιια ζπκπηψκαηα κπνξεί λα 

βιάςεη πξαγκαηηθά ηνλ αζζελή θαη ηνπο αγαπεκέλνπο ηνπ.  

 

Οη Brown θαη Walter(2013)  αλαθεξφκελνη ζηελ πεξίζαιςε θαη ηελ 

παξεγνξεηηθή θξνληίδα ζε αζζελείο κε θαξθίλν ηελ πεξηγξάθνπλ σο "ππεξεζία Rolls 

Royce πνπ παξέρεηαη ζε ιίγνπο." Η θαζνδεγεηηθή  θηινζνθία  ηνπ Υπνπξγείνπ 

πγείαο ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ είλαη φηη  ε θξνληίδα ζην ηέινο ηεο δσήο είλαη  

δνπιεηά φισλ. Παξά ηηο ηεξάζηηεο δπζθνιίεο πνιιά κπνξνχλ λα γίλνπλ, θαη γίλνληαη 

θαζεκεξηλά ψζηε ε ζεξαπεπηηθή πνξεία ησλ αζζελψλ ηειηθνχ ζηαδίνπ λα γίλεηαη 

πεξηζζφηεξν άλεηε θαη αλζξψπηλε ηφζν απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο αζζελείο θαη ηηο 

νηθνγέλεηεο ηνπο φζν θαη   απφ πνιινχο αθνζησκέλνπο επηζηήκνλεο πγείαο πνπ 

εηδηθεχνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο Αλαθνπθηζηηθήο Φξνληίδαο. Παξνπζίαζηεθε έλα φξακα 

γηα ην ηη, γηα πνιινχο αλζξψπνπο, ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί  έλαο «Καιφο 

ζάλαηνο» ψζηε ν αζζελήο ζην ηέινο ηεο δσήο ηνπ λα αληηκεησπίδεηαη σο άηνκν, κε 

αμηνπξέπεηα θαη ζεβαζκφ. Οη Brown θαη Walter (2013) ηνπνζεηνχλ ηε δνπιεηά ηνπο 

ζε απηφ ην κνληέιν δεκφζηαο πγείαο ηνλίδνληαο φηη νη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί 

δηαζέηνπλ γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα  λα 

αλαπηχμνπλ ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο ησλ ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο θαη λα 

δηαδξακαηίζνπλ έλα βαζηθφ ξφιν ζηελ αλαδηακφξθσζε ηεο παξεγνξεηηθήο θξνληίδα 

θαη ζηελ αλάπηπμε απηήο. Δίλαη αλακθηζβήηεηε ε ζεκαζία ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο 

ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηεο θνηλσληθήο εξγαζίαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο επαγγεικαηίεο 

πγεία θαη  ησλ απιψλ πνιηηψλ, φπνπ  κπνξνχλ  λα δηαδξακαηίζνπλ  έλα θαζνξηζηηθφ 

ξφιν ζηε θξνληίδα ησλ αζζελψλ ηειηθνχ ζηαδίνπ. Υπάξρεη ε αλάγθε  ε θνηλσληθή 

εξγαζία λα ππνζηεξηρζεί, λα κελ ππνλνκεπζεί  θαη λα έρεη έλα ζπκπιεξσκαηηθφ ξφιν 

ζηελ αμία ηεο θξνληίδαο ηνπ ηέινπο δσήο. Tα λνζνθνκεία θαη νη ππεξεζίεο 

παξεγνξεηηθήο θξνληίδαο έρνπλ εμειηρζεί ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, κπνξεί ε 

πξφζβαζε ζηελ εμεηδηθεπκέλε παξεγνξεηηθή θξνληίδα  λα κελ είλαη πάληα δίθαηε, 

πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ θαιχηεξνη ηξφπνη ψζηε απηέο νη αληζφηεηεο λα κεησζνχλ 
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ζεκαληηθά, αιιά ππάξρνπλ απνδείμεηο φηη ε παξεγνξεηηθή ζεξαπεία δελ απνηειεί κία 

ππεξεζία «Rolls Royce‖.
32

 

Σηελ Ιζπαλία θαη άιιεο ρψξεο κε ηε Λαηηληθφ πνιηηηζηηθφ ππφβαζξν, ε 

πξνζέγγηζε ηεο παξεγνξεηηθήο θξνληίδαο έρεη αλαπηχμεη θάπνηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ζην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη νηθνγέλεηεο ησλ αζζελψλ θαη ζηε 

ζηάζε απέλαληη ζηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο θαη ηελ απνθάιπςε ηεο δηάγλσζεο, πνπ 

εκθαλίδνπλ ζαθείο δηαθνξέο απφ ην κνληέιν ηεο Βφξεηαο Δπξψπεο ή ελαιιαθηηθά ην 

Αγγιν-ζαμσληθφ κνληέιν. Παξά ην γεγνλφο φηη ε ζξεζθεία δελ είλαη πιένλ ε ζρεηηθή 

δχλακε πνπ παξάγεη απηέο ηηο δηαθνξέο, κηα ζπγθεθξηκέλε εηθφλα ηνπ θφζκνπ θαη 

ηνπ θχθινπ ηεο δσήο θαη ηνπ ζαλάηνπ, πνπ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί «Καζνιηθή» 

επηθξαηεί ζε ρψξεο φπσο ε Ιζπαλία. Μηα θπξίσο εμσηεξηθή πεγή ειέγρνπ απνηειεί 

ηελ ςπρνινγηθή δνκή ε νπνία επηρεηξεί λα θαζνξίζεη ηηο απφςεηο ηνπ θάζε αηφκνπ 

ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηα γεγνλφηα ζηε δσή ησλ αηφκσλ θαη 

ηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα ηα επεξεάζνπλ, είλαη έλα βαζηθφ κέξνο απηήο ηεο εηθφλαο. 

Απηά ηα πνιηηηζηηθά απνκεηλάξηα πξνεγνχκελσλ ζξεζθεπηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, 

επεξεάδνπλ ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη ηελ αλαθνχθηζε, θαη δηαθέξνπλ απφ ηνλ 

«πξνηεζηαληηθφ» ηξφπν ζθέςεο πνπ  θπξηαξρεί ζηε Βφξεηα Ακεξηθή θαη ηε Βφξεηα 

Δπξψπε, φπνπ ε εζσηεξηθή πεγή ειέγρνπ είλαη ν θαλφλαο.  Μηα εζσηεξηθή πεγή 

ειέγρνπ πεξηιακβάλεη ηελ αληίιεςε φηη ηα γεγνλφηα ηεο δσήο θαη νη επηθξαηνχζεο 

ζπλζήθεο είλαη ην απνηέιεζκα ησλ ελεξγεηψλ ηνπ  αηφκνπ (Olarte & Guillen, 2001). 

Δπηπιένλ, ζηηο Καζνιηθέο ρψξεο, ν φξνο hospice (ή λνζνθνκεηαθφο) έρεη 

αξλεηηθή ρξνηά, αθνχ παιαηφηεξα ε ιέμε ζπλδεφηαλ κε ηελ αθξαία θηψρεηα ή ην 

νξθαλνηξνθείν. Απηή ε παξάδνζε ζεσξείηαη σο έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ηζπαληθνχ 

κνληέινπ. Η Καζνιηθή παξάδνζε ίζσο επεξεάδεη επίζεο θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο παξάδνζεο ηεο παξεγνξεηηθήο θξνληίδαο ζηελ Ιζπαλία. Μία ηέηνηα επηξξνή 

ζπλεπάγεηαη ηελ απφξξηςε ηεο ελεξγεηηθήο επζαλαζίαο θαη ηελ επξεία απνδνρή γηα 

ηελ αλαθνχθηζε ηνπ πφλνπ ζην ζεκείν ηεο θαηαζηνιήο, αθφκε θαη ζε πεξηπηψζεηο 

φπνπ ν ζάλαηνο ζα κπνξνχζε λα επηηαρπλζεί (Olarte & Guillen, 2001). 

 Σε  κία ζπηεκαηηθή αλαζθφπεζε πνπ έγηλε ζε 25 κειέηεο παξαηεξήζεθαλ κεγάιεο 

δηαθνξέο κεηαμχ ησλ αζζελψλ κε θαξθίλν εζλνηηθψλ / θπιεηηθψλ κεηνλνηήησλ ζηηο 
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δηαδηθαζίεο, ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηηο πεπνηζήζεηο ζρεηηθά κε ηε θξνληίδα ηνπο ζην 

ηέινο ηεο δσήο κε πην πηζαλέο εμεγήζεηο λα εηλαη ζξεζθεπηηθέο ή πνιηηηζηηθέο 

δηαθνξέο θαη κεησκέλε πξφζζβαζε  θαη γλψζε γηα ηηο επηινγέο ζηε θξνληηδαο ζην 

ηέινο ηεο δσήο. Οη δηαθνξέο  ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςεο ππάξρνπλ ζε φινπο ηνπο 

ηνκείο ζηηο κεηνλφηεηεο, θαη απηή ε αλαζθφπεζε ππνγξακκίδεη ηηο δηαθνξέο πνπ 

ππάξρνπλ φζνλ αθνξά ηελ πεξίζαιςε γηα ηηο κεηνλφηεηεο κε θαξθίλν.  Οη κεηαβιεηέο 

πνπ εμεηάζηεθαλ πεξηειάκβαλαλ ηε ρξήζε, ηελ πξνηίκεζε, ηηο πεπνηζήζεηο ζρεηηθά 

κε, ή / θαη ηηο ζπδεηήζεηο γηα ηελ παξεγνξεηηθή θξνληίδα, ηελ πξνηίκεζε επηζεηηθήο 

ζεξαπεία, ηε δηαθνπή ηεο επηζεηηθή ζεξαπεία, ηελ επηζπκία  γηα  κε αλαδσνγφλεζε 

θαη ηελ αλάζεζε ιήςεο απνθάζεσλ, φπσο δηαζήθεο δσήο. Δπηπξφζζεηα ζηνπο επξέσο 

απνδεθηνχο ιφγνπο γηα ηηο αληζφηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, κεηαμχ άιισλ  ε 

θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε,  ε πγεηνλνκηθή παηδεία,  ηα γισζζηθά εκπφδηα,  ε 

έιιεηςε αζθάιεηαο πγείαο, ε έιιεηςε ρξεκαηνδφηεζεο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 

θαη ε δπζθνιία πξφζβαζεο ζηα ζπζηήκαηα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ζηα θέληξα 

παξαπνκπήο, κεηαμχ άιισλ, εζηηάδνληαο ζηελ θξνληίδα ηέινπο δσήο ζηηο 

κεηνλφηεηεο κε θαξθίλν παξαηεξήζεθε  φηη  επηθξαηνχζαλ νη πνιηηηζηηθνί θαη νη 

ζξεζθεπηηθνί ιφγνη. Γηαπηζηψζεθε φηη  νη κεηνλφηεηεο ζπλεζέζηεξα θξαηνχλ 

κνηξνιαηξηθέο απφςεηο θαη παξαλνήζεηο  φζνλ αθνξά ηελ πεξίζαιςε ζην λνζνθνκείν 

θαη ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ επνκέλσο, απφ πνιηηηζηηθή άπνςε ε παξνρή 

ζπκβνπιψλ κπνξεί λα παξαθνινπζεί ηηο κνηξνιαηξηθέο πεπνηζήζεηο, ελψ ε 

πιεξνθφξεζε θαη νη ζπλεδξίεο ελδέρεηαη λα βνεζήζνπλ ζηελ εμάιεηςε νξηζκέλσλ 

απνθιίζεσλ ζηε γλψζε θαη λα πξνσζήζνπλ ηελ θξνληίδα ηνπ  ηέινπο δσήο ζχκθσλα 

κε ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ησλ αζζελψλ θαη ησλ αζζελψλ.
33

Αιιαγή ηνπ 

φξνπ απφ «παξεγνξεηηθή» ζε «ππνζηεξηθηηθή» θξνληίδα έρεη ζπλδεζεί κε  πην 

απμεκέλε ρξήζε θαη πην γξήγνξε παξαπνκπή ζε απηέο ηηο ππεξεζίεο  θαη ίζσο  

ζηαδηαθά λα δηαιπζνχλ ηα ζηίγκαηα θαη ηηο παξαλνήζεηο. 

Σε κία κειέηε πνπ έγηλε ζχγθξηζε αλάκεζα ζε αζζελείο κε  πξνρσξεκέλν 

θαξθίλν  Λαηίλνπο  θαη ζηνπο κε-Λαηίλν ιεπθνχο αζζελείο, νη Λαηίλνη αζζελείο κε 

πξνρσξεκέλν θαξθίλν ήηαλ ιηγφηεξν πηζαλφ λα έρνπλ ππνγξάςνπλ νδεγίεο κε-

αλαδσνγφλεζεο (DNR), νη νπνίεο απνηεινχλ κηα κνξθή πξνγελέζηεξσλ νδεγηψλ.Τα 

απνηειέζκαηα ηεο ηξέρνπζαο κειέηεο δείρλνπλ φηη ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ζπδεηήζεσλ 
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γηα  ηε θξνληίδα ζην ηέινο ηεο δσήο  θαη ε απνδνρή DNR είλαη κεγαιχηεξε κεηαμχ 

ησλ Λαηίλσλ αζζελψλ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ιεπθνχο αζζελείο. Δληππσζηάδεη ην 

απνηέιεζκα φηη  νη Λαηίλνη αζζελείο   πνπ έρνπλ ζπδεηήζεη γηα  ηε θξνληίδα ηνπ   

ηέινπο ηεο δσήο είλαη πεξηζζφηεξν  απφ 10 θνξέο πην πηζαλφ λα πξνηηκήζζνπλ 

νδεγίεο κε αλάλεςεο (DNR)  ζε ζχγθξηζε κε ηνπο Λαηίλνπο αζζελείο πνπ δελ έρνπλ 

ζπδεηήζεη γηα ηε θξνληίδα ζην ηέινο ηεο δσήο, ελψ νη ιεπθνί αζζελείο πνπ έρνπλ 

ζπδεηήζεη έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε 1.5 θνξέο πην πηζαλφ λα  επηιέμνπλ νδεγίε κε 

αλάλεςεο καπφ ηνπο ιεπθνχο αζζελείο πνπ δελ ην έθαλαλ. Οη δηαθνξέο φζνλ αθνξά 

ηνλ αληίθηππν ησλ ζπδεηήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ επηινγή κε αλάλεςεο  πνπ πξνέθπςαλ 

εμεγεί ηηο εζληθέο αληζφηεηεο ησλ ιαηίλσλ / κε ιαηηλνακεξηθαλψλ ζηελ επηινγή 

νδεγηψλ κε αλάλεςεο θαη παξέρεη θαη έλα κέζν γηα ηελ εμάιεηςε απηψλ ησλ 

αληζνηήησλ.
34

 

Σε κηα πνιπθεληξηθή κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 47 ρψξεο ηεο 

Δπξψπεο θαη αθνξνχζε ηε δεκφζηα απνδνρή ηεο επζαλαζίαο, έδεημε φηη  

ε ζεκεξηλή δεκφζηα απνδνρή ηεο επζαλαζίαο ηείλεη λα είλαη ζρεηηθά ρακειή έσο 

κέηξηα ζε έλα κεγάιν κέξνο ηεο Δπξψπεο. Η αμηνζεκείσηε απνδνρή, σζηφζν, 

βξίζθεηαη ζε έλα κηθξφ ζχκπιεγκα Γπηηθήο Δπξψπεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ρσξψλ ηεο Γαλίαο, ηνπ Βειγίνπ, ηεο Γαιιίαο, ηεο Σνπεδίαο θαη ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ. 

Τα ζξεζθεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη πνιχ ζεκαληηθνί ιφγνη γηα ηελ εξκελεία ηελ 

απνδνρή ηεο επζαλαζίαο ζηελ Δπξψπε, ηφζν ζην ίδην ην άηνκν φζν θαη ζην επίπεδν 

ηεο ρψξαο. Η απνδνρή ηεο επζαλαζίαο ζρεηηδφηαλ έληνλα αλάινγα κε ηελ ειεπζεξία 

ζε πξνζσπηθήο επηινγέο, κε ηηο ρψξεο κε ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ ειεπζεξία 

επηινγήο ζπλήζσο λα απνδέρνληαη ηελ επζαλαζία σο επηινγή γηα ηνπο αζζελείο. Η 

Διιάδα αλήθεη ζηηο ρψξεο εθείλεο φπνπ ε απνδνρή ηεο επζαλαζίαο είλαη ζρεηηθά 

ρακειφηεξε θαη απηφ επεξεάδεηαη απφ ηε ρακειή απνδνρή ζηελ ειεπζεξία ηεο 

πξνζσπηθήο επηινγήο (απηνδηαρείξηζε).
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Φξεηάδεηαη Γηεπηζηεκνληθή εθπαίδεπζε ζηελ επηθνηλσλία κε ηνπο αζζελείο 

θαη αιιαγέο πνπ ζα βνεζήζεη ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο λα αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο 

αζζελείο ζρεηηθά κε ηελ θξνληίδα ζην ηέινο ηεο δσήο ππνγξακκίδνληαο ηελ αλάγθε 

γηα εμαηνκίθεπζε ζηελ αμηνιφγεζε ησλ αζζελψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο δηφηηείλαη 
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ζεκαληηθφ νη αζζελείο λα ιακβάλνπλ ηελ ππνζηήξημε θαη ηνλ ζεβαζκφ πνπ 

δηθαηνχληαη. 

 

4.3 Η θξνληίδα ηέινπο δωήο αζζελώλ κε θαξθίλν 

 

Παξφιν πνπ ν ζάλαηνο είλαη έλα γεγνλφο ηεο δσήο, ιίγνη άλζξσπνη ζέινπλ λα 

ην ζθεθηνχλ. Μηα νκάδα πνπ αλαγθάδεηαη λα ζθεθηεί ην ζάλαην είλαη νη άλζξσπνη κε 

θαξθίλν ηειηθνχ ζηαδίνπ ζηνπο νπνηνπο δηαγλψζηεθε φηη έρνπλ κφιηο ιίγνπο κήλεο 

δσήο. Κάπνηνη απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ θαίλεηαη πσο κπνξνχλ λα αλαθνπθίζνπλ 

ηνπο αζζελείο κε θαξθίλν ηειηθνχ ζηαδίνπ έρεη πξνθχςεη πσο είλαη θαη νη εμήο (Le 

Wine, 2012):  

 λα είλαη ζην ζπίηη ηνπο αληί γηα ην λνζνθνκείν  

 λα κελ ππνβάιινληαη ζε  άζθνπε ρεκεηνζεξαπεία ή άιιεο δξαζηηθέο 

ζεξαπείεο ηνπ θαξθίλνπ  

 λα κελ έρνπλ ζσιήλα ζίηηζεο  

 λα κηινχλ κε έλαλ ηεξέα θαη λα πεξλνχλ ρξφλν ζε ηδησηηθή 

ζξεζθεπηηθή δξαζηεξηφηεηα  

 λα έρνπλ κηα θαιή ζρέζε κε ηελ νκάδα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο  

 λα κελ πνλάλε 

Τα απνηειέζκαηα δείρλνπλ ηα πην ζεκαληηθά πξάγκαηα γηα ηνπο αζζελείο κε 

θαξθίλν ζην ηέινο ηεο δσήο είλαη: ε πξνζνρή ζηηο ςπρνθνηλσληθέο  θαη πλεπκαηηθέο 

ηνπο αλάγθεο, ε άλεζή ηνπο, νη αλεζπρίεο ηνπο, ε αλάγθε ηνπο λα κελ 

εγθαηαιεηθζνχλ απφ ηελ νκάδα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςήο. Δπηπιένλ, ζεκαληηθά 

ζεσξνχλ θαη ηα πξάγκαηα πνπ έρνπλ κεγαιχηεξε ζεκαζία γηα ηνπο ίδηνπο θαη ηηο 

νηθνγέλεηέο ηνπο. Απηνί νη παξάγνληεο κπνξεί λα είλαη κηα πξφθιεζε γηα λα 

εμαζθαιηζηεί ε θαιή πνηφηεηα δσήο ζην ηέινο ηεο δσήο θαη έλαο εηξεληθφο ζάλαηνο. 

Η γλψζε ησλ αζζελψλ φηη βξίζθνληαη ζην ηέινο ηεο δσήο ζπρλά πξνθαιεί έληνλν 

άγρνο θαη θφβν, γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηνπο αγαπεκέλνπο ηνπο. Σπδεηψληαο, φκσο 

γηα απηφ ην άγρνο θαη ην θφβν κε ηνπο αγαπεκέλνπο, ηνπο θίινπο, ή θάπνην 

πλεπκαηηθφ νδεγφ κπνξεί λα βνεζήζεη. Η πξφθιεζε ηεο παξνρήο θξνληίδαο γηα ηνπο 
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αζζελείο κε πξνρσξεκέλν θαξθίλν δελ έγθεηηαη ζηε γλψζε ησλ πξαθηηθψλ πνπ 

κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ηελ επθαηξία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο λφζνπ θαη ηελ 

παξαηεηακέλε επηβίσζε. Η πξφθιεζε γηα ηνπο γηαηξνχο θαη ηνπο άιινπο παξφρνπο 

πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο  είλαη ε ηθαλφηεηα γηα αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε 

απνηειεζκαηηθψλ νινθιεξσκέλσλ ζρέζεσλ κε ηνπο αζζελείο ηνπο, λα πξνζθέξνπλ 

έλα δίαπιν επηθνηλσλίαο γηα λα κεηαθέξνπλ ηα ζπλαηζζεκαηηθά δχζθνια κελχκαηα 

ζρεηηθά κε ηελ πξφγλσζε, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζεξαπείαο, ηε καηαηφηεηα ηεο 

θξνληίδα, θαη ηηο επηινγέο πνπ πξνζθέξεη ε αλαθνπθηζηηθή θξνληίδα (Le Wine, 

2012). Όηαλ είλαη ζαθέο φηη δελ ππάξρεη θακία πξφνδνο ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

θαξθίλνπ, ε παξεγνξεηηθή θξνληίδα κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε δεκηνπξγία κηαο 

θαηάζηαζεο πνπ δηαηεξεί ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο θαη νδεγεί ζε αλαθνχθηζε θαη 

άλεζε ζηνλ  αζζελή, ψζηε λα έρεη έλα ‗θαιφ ζάλαην‘, επηηπγράλνληαο ηα εμήο (Le 

Wine, 2012):  

 Δζηηάδεη ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο θαη ηηο ζσκαηηθέο αλάγθεο  

 Παξέρεη αλαθνχθηζε απφ ηνλ πφλν, ζέηνληαο ηε σο  θνξπθαία 

πξνηεξαηφηεηα  

 Παξέρεη ελεξγή ππνζηήξημε πξνο ηνπο αγαπεκέλνπο θαη παξέρεη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πψο λα θξνληίζεη θάπνηνο ηνλ αζζελή ζην 

ζπίηη  

Καζψο έλαο κφλν γηαηξφο ή λνζειεπηήο ζπλήζσο δελ κπνξεί λα ρεηξηζηεί φια 

απηά ηα δεηήκαηα, ε παξεγνξεηηθή θξνληίδα αθνινπζεί, ζπλήζσο, κηα νκαδηθή 

πξνζέγγηζε (Le Wine, 2012).  

Σρεηηθά κε  ηε θξνληίδα ησλ αζζελψλ κε θαξθίλν ηειηθνχ ζηαδίνπ, έρνπλ 

δηεμαρζεί πνιιέο έξεπλεο. Οη έξεπλεο πνπ παξαηίζεληαη εζηηάδνπλ ζηα εμήο: ηελ 

πνηφηεηα δσήο ησλ αζζελψλ, ηε ρξήζε πξαθηηθψλ γηα ηελ παξάηαζε ή δηαθνπή ηεο 

δσήο θηι. Οη Constantini et al. (2011) εμεηάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

Liverpool care pathway ζηε βειηίσζε ηεο θξνληίδαο πνπ παξέρεηαη ζην ηέινο ηεο 

δσήο γηα ηνπο αζζελείο κε θαξθίλν, ζην λνζνθνκείν. Η έξεπλαο μεθηλά κε ην 

ζθεπηηθφ φηη νη πεξηζζφηεξνη αζζελείο κε θαξθίλν πεζαίλνπλ ζην λνζνθνκείν θαη 

πνιιέο κειέηεο ζε δηάθνξεο ρψξεο έρνπλ δείμεη ηελ θαθή πνηφηεηα ηεο θξνληίδαο 

ηέινπο δσήο πνπ παξέρεηαη ζε πνιιά λνζνθνκεία. Τν Πξφγξακκα «Liverpool Care 

Pathway γηα ηνλ  αζζελή ηειηθνχ ζηαδίνπ, πνπ αλαπηχρζεθε ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην 
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γηα λα κεηαθέξεη ην κνληέιν λνζειεπηηθήο πεξίζαιςεο ζε λνζνθνκεία, είλαη κηα 

πνιχπινθε παξέκβαζε γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ παξερφκελε θξνληίδα. Οη 

εξεπλεηέο δηεμήγαγαλ κηα ηπραηνπνηεκέλε κειέηε δηαζπνξάο, ζηξσκαηνπνηεκέλε κε 

βάζε ηηο πεξηνρέο θαη ηελ πεξίνδν αμηνιφγεζεο.  Κάπνηα δεχγε ηαηξηθψλ αηζνπζψλ 

απφ δηαθνξεηηθά λνζνθνκεία επηιέρζεθαλ ηπραία γηα λα ιάβνπλ ην LCP-I 

Πξφγξακκα ή γηα λα κελ ιάβνπλ θακία παξέκβαζε. Τν LCP-I Πξφγξακκα 

πινπνηήζεθε απφ κηα Μνλάδα Αλαθνπθηζηηθήο Φξνληίδαο. Τν πξσηεχνλ ηειηθφ 

ζεκείν ηεο κειέηεο ήηαλ ε ζπλνιηθή πνηφηεηα θξνληίδαο ζην ηέινο ηεο δσήο πνπ 

παξέρεηαη ζην ζάιακν γηα  αζζελείο κε θαξθίλν θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο. Δπνκέλσο,  

απηή ε κειέηε, αμηνιφγεζε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα κηαο πιήξσο θαζνξηζκέλεο 

παξέκβαζεο ζηελ θξνληίδα αζζελψλ κε θαξθίλν πξηλ ην ηέινο ηεο δσήο ηνπο.  

Οη Earle et al. (2004) δηεμήγαγαλ κηα έξεπλα γηα λα ραξαθηεξίζνπλ ηελ 

επηζεηηθφηεηα ηεο ζεξαπείαο ηνπ θαξθίλνπ ζην ηέινο ηεο δσήο γηα ηνπο αζζελείο ζην 

ζχζηεκα πγείαο Medicare, θαη ηε ζρέζε ηεο κε ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ πφξσλ 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Οη εξεπλεηέο αλέιπζαλ ηηο αμηψζεηο ηνπ Medicare απφ 

28.777 αζζελείο ειηθίαο 65 εηψλ θαη άλσ, νη νπνίνη έραζαλ ηε δσή ηνπο κέζα ζε 1 

ρξφλν απφ ηε δηάγλσζε θαξθίλνπ ηνπ πλεχκνλα, ηνπ καζηνχ, ηνπ παρένο εληέξνπ, ή 

άιισλ κεηαμχ ησλ εηψλ 1993 θαη 1996 ζε 11 πεξηθέξεηεο ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ 

Ακεξηθήο. Τα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ηα πνζνζηά ηεο ζεξαπείαο κε 

ρεκεηνζεξαπεία απμήζεθαλ απφ 27,9% ην 1993 ζε 29,5% ην 1996. Αλάκεζα ζε 

εθείλνπο πνπ έιαβαλ ρεκεηνζεξαπεία, ην 15,7% εμαθνινπζνχλ λα ιακβάλνπλ ηε 

ζεξαπεία κέρξη θαη 2 εβδνκάδεο πξηλ απφ ην ζάλαην, ζεκεηψλνληαο αχμεζε απφ ην 

13,8% ην 1993 ζε 18,5% ην 1996. Απφ ην 1993 έσο ην 1996, απμήζεθαλ ηα πνζνζηά  

ησλ αζζελψλ πνπ ζεκείσζαλ αχμεζε ζηηο επηζθέςεηο ζηα επείγνληα πεξηζηαηηθά ησλ 

λνζνθνκείσλ (7,2% έλαληη 9,2%), ηε λνζειεία (7,8% έλαληη 9,1%), ή ηελ εηζαγσγή 

ζε κνλάδα εληαηηθήο ζεξαπείαο (7,1% έλαληη 9,4%), θαηά ηνλ ηειεπηαίν κήλα ηεο 

δσήο ηνπο. Παξά ην γεγνλφο φηη ιηγφηεξνη αζζελείο έραζαλ ηε δσή ηνπο ζε 

λνζνθνκεηαθά ηκήκαηα εληαηηθήο θξνληίδαο (32,9% έλαληη 29,5%) θαη πεξηζζφηεξνη 

ρξεζηκνπνίεζαλ ηηο ππεξεζίεο θηινμελίαο (28,3% έλαληη 38,8%), έλα απμαλφκελν 

πνζνζηφ αζζελψλ ππνβιήζεθαλ ζε λνζνθνκεηαθή θξνληίδα εληφο ησλ ηειεπηαίσλ 3 

εκεξψλ ηεο δσήο ηνπο (14,3% έλαληη 17,0%). Δπηπιένλ, ε κεγαιχηεξε ηνπηθή 

δηαζεζηκφηεηα ηεο λνζνθνκεηαθήο θξνληίδαο ζρεηίζηεθε κε ιηγφηεξν επηζεηηθέο 

ζεξαπείεο θνληά ζην ζάλαην. Έηζη, απφ ηελ κειέηε πξνέθπςε φηη ε ζεξαπεία ησλ 
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αζζελψλ κε θαξθίλν θνληά ζην ζάλαην γίλεηαη νινέλα θαη πην επηζεηηθή κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ.  

Μηα ζεηξά εξεπλψλ εζηηάδνπλ ζηελ εθαξκνγή ηεο παξεγνξεηηθήο θξνληίδαο 

ζε αζζελείο κε θαξθίλν ηειηθνχ ζηαδίνπ.  Οη Temel et al. (2010) εμέηαζαλ ηελ 

επίδξαζε ηεο εηζαγσγήο ζηελ παξεγνξεηηθή θξνληίδα ζρεηηθά λσξίο κεηά ηε 

δηάγλσζε, ζηα απνηειέζκαηα ηεο πγείαο ησλ αζζελψλ θαη ηε θξνληίδα πνπ έιαβαλ 

ζην ηέινο ηεο δσήο ηνπο. Οη λενδηαγλσζζέληεο αζζελείο κε θαξθίλν ηνπ πλεχκνλα 

κεηαζηαηηθφ επηιέρζεθαλ ηπραία γηα λα ιάβνπλ είηε έγθαηξε παξεγνξεηηθή θξνληίδα 

ελζσκαησκέλε ζηελ πξφηππε νγθνινγηθή θξνληίδα ή κφλν ηελ πξφηππε νγθνινγηθή 

ζεξαπεία. Απφ ηνπο 151 αζζελείο πνπ ππνβιήζεθαλ ζε ηπραηνπνίεζε, νη 27 πέζαλαλ 

κέζα ζε  12 εβδνκάδεο θαη νη 107 νινθιήξσζαλ ηηο αμηνινγήζεηο. Οη αζζελείο πνπ 

είραλ ππνβιεζεί  ζηηο αξρέο ηεο παξεγνξεηηθήο θξνληίδαο βξέζεθε πσο είραλ κηα 

θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο απφ φ, ηη νη αζζελείο πνπ ππνβιήζεθαλ ζηε ζπλήζε 

θξνληίδα. Δπηπιένλ, ιηγφηεξνη αζζελείο ζηελ νκάδα ηεο παξεγνξεηηθήο θξνληίδαο 

είραλ θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα (16% έλαληη 38%). Παξά ην γεγνλφο φηη φιν θαη 

ιηγφηεξνη αζζελείο ζηελ νκάδα πξψηκεο παξεγνξεηηθήο θξνληίδαο έιαβαλ επηζεηηθή 

θξνληίδα ζην ηέινο ηεο δσήο ηνπο (33% έλαληη 54%), ε δηάκεζνο ηεο επηβίσζεο ήηαλ 

κεγαιχηεξε κεηαμχ ησλ αζζελψλ πνπ έιαβαλ λσξίο παξεγνξεηηθή θξνληίδα (11,6 

κήλεο έλαληη 8.9). Έηζη, γηα ηνπο αζζελείο κε κεηαζηαηηθφ θαξθίλν ηνπ πλεχκνλα, ε 

πξψηκε ή έγθαηξε παξεγνξεηηθή θξνληίδα νδήγεζε ζε ζεκαληηθέο βειηηψζεηο ηφζν 

ζηελ πνηφηεηα ηεο δσήο, φζν  θαη ζηε δηάζεζε. Σε ζχγθξηζε κε ηνπο αζζελείο πνπ 

ιάκβαλαλ ηελ ζπλεζηζκέλε θξνληίδα, νη αζζελείο πνπ έιαβαλ παξεγνξεηηθή 

θξνληίδα είραλ ιηγφηεξν επηζεηηθή θξνληίδα ζην ηέινο ηεο δσήο, αιιά κεγαιχηεξε 

επηβίσζε.  

Αληίζηνηρα, νη Greer et al. (2011) επηδίσμαλ λα δηεξεπλήζνπλ θαηά πφζν ε 

έγθαηξε παξεγνξεηηθή θξνληίδα επεξεάδεη ηε ζπρλφηεηα θαη ην ρξφλν ηεο ρξήζεο 

ρεκεηνζεξαπείαο θαη λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο γηα ηνπο αζζελείο κε θαξθίλν. Η 

πξνεγνχκελε έξεπλα έδεημε φηη ε πηνζέηεζε ηεο παξεγνξεηηθήο θξνληίδαο ακέζσο 

κεηά ηε δηάγλσζε γηα ηνπο αζζελείο κε γεληθεπκέλν κεηαζηαηηθφ θαξθίλν ηνπ 

πλεχκνλα  ζρεηίδεηαη κε βειηηψζεηο ζηελ πνηφηεηα ηεο δσήο, ηε δηάζεζε θαη ηελ 

επηβίσζε. Απηή ε δεπηεξνγελήο αλάιπζε βαζίδεηαη ζε κηα ηπραηνπνηεκέλε 

ειεγρφκελε κειέηε ζε έλα δείγκα απφ  151 λενδηαγλσζζέληεο αζζελείο κε 
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κεηαζηαηηθφ θαξθίλν ηνπ πλεχκνλα ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία ζε έλα ηξηηνβάζκην θέληξν 

θαξθίλνπ, απφ ηνλ Ινχλην ηνπ 2006 έσο ηνλ Ινχιην ηνπ 2009. Οη ζπκκεηέρνληεο 

έιαβαλ είηε έγθαηξε παξεγνξεηηθή θξνληίδα, ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ πξφηππε 

νγθνινγηθή θξνληίδα ή κηα ηππηθή νγθνινγηθή ζεξαπεία κφλν. Μεηά απφ 18 κήλεο 

παξαθνινχζεζεο, νη 133 ζπκκεηέρνληεο (88.1%) είραλ πεζάλεη. Σηε κέηξεζε 

πεξηιακβάλνληαη ν  αξηζκφο θαη ηα είδε ηεο ρεκεηνζεξαπείαο, θαζψο θαη ε ζπρλφηεηα 

θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο ρνξήγεζεο ρεκεηνζεξαπείαο θαη λνζνθνκεηαθήο 

πεξίζαιςεο. Τα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ αγσγψλ 

ρεκεηνζεξαπείαο δελ δηέθεξε ζεκαληηθά ζηελ νκάδα κειέηεο. Ωζηφζν, ζε ζχγθξηζε 

κε ηνπο αζζελείο ζηελ νκάδα ηεο βαζηθήο θξνληίδαο, νη ζπκκεηέρνληεο πνπ 

ιάκβαλαλ παξεγνξεηηθή θξνληίδα είραλ ηηο κηζέο πηζαλφηεηεο πνπ ιακβάλνπλ 

ρεκεηνζεξαπεία 60 εκέξεο πξηλ απφ ην ζάλαην, ην κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα 

κεηαμχ ηεο ηειεπηαίαο δφζεο ελδνθιέβηαο ρεκεηνζεξαπείαο θαη ηνπ ζαλάηνπ 

(δηάκεζεο ηηκέο, 64,00 εκέξεο έλαληη 40,50 εκεξψλ), θαη πςειφηεξν πνζνζηφ 

λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο γηα πεξηζζφηεξν απφ κηα  εβδνκάδα (60,0% έλαληη 

33,3%). Έηζη, αλ θαη νη αζζελείο κε κεηαζηαηηθφ θαξθίλν ηνπ πλεχκνλα έιαβαλ 

αξηζκφ θαη είδε ρεκεηνζεξαπείαο, ζηελ πεξίπησζε ηεο παξεγνξεηηθήο θξνληίδαο 

βειηηζηνπνηήζεθε ε ρξνληθή ζηηγκή ηεο ηειηθήο ρνξήγεζεο ρεκεηνζεξαπείαο θαη ε 

κεηάβαζε ζε λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε, πνπ απνηεινχλ ηα βαζηθά κέηξα ηεο 

πνηφηεηαο ηεο θξνληίδαο πνπ παξέρεηαη ζην ηέινο ηεο δσήο.  

Μηα ζεηξά εξεπλψλ εζηηάδνπλ ζηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο θνληηλνχο αλζξψπνπο 

ησλ αζζελψλ ζην ηέινο ηεο δσήο ηνπο. Οη Wennman-Larsen θαη Tishelman (2002), ζε 

κηα πνηνηηθή κειέηε, επηδηψθνπλ λα δηεξεπλήζνπλ πψο ε νηθνγέλεηα ησλ αζζελψλ 

ηεθκεξηψλνπλ ηηο πξνζδνθίεο ηνπο γηα ηελ παξνρή θξνληίδαο ζην ζπίηη ησλ αζζελψλ 

κε θαξθίλν ζην ηέινο ηεο δσήο, νη νπνίνη ζπκκεηείραλ ζε κνλάδεο παξεγνξεηηθήο 

θξνληίδαο. Γηα ηελ κειέηε δηεμήρζεζαλ δέθα ζπλεληεχμεηο κε έληεθα κέιε ησλ 

νηθνγελεηψλ πνπ θξνληίδνπλ ηνπο αζζελείο, θαηά ηελ έληαμε ζηε θξνληίδα ζην ζπίηη. 

Μηα ζπγθξηηηθή αλάιπζε ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα παξάγεη δχν θχξηα ζέκαηα απφ ηα 

δεδνκέλα. Τν έλα ζέκα αθνξνχζε ηελ αιιαγή ησλ ξφισλ ψζηε λα κπνξέζεη κηα 

νηθνγέλεηα λα θξνληίζεη ηνλ αζζελή, ελψ ην άιιν ζέκα ζρεηίδεηαη κε ηε κεηάβαζε ζε 

κηα λέα θαηάζηαζε ηεο δσήο ηνπ θξνληηζηή. Οη νηθνγέλεηεο ησλ αζζελψλ 

πεξηγξάθνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο σο ηα πξφζσπα πνπ θαηά θχξην ιφγν ζα αλαιάβνπλ 

ηελ επζχλε θαη ηελ παξνρή θξνληίδαο κέρξη ην ζάλαην ησλ ζπγγελψλ ηνπο. Τα 
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απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη νηθνγέλεηεο έρνπλ πνιιέο αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηε δηθή 

ηνπο θαηάζηαζε, ηδίσο ζε ζρέζε κε δεηήκαηα κεηά ην ζάλαην ηνπ αζζελνχο, αιιά 

θαηλφηαλ λα έρνπλ κεξηθέο αλακελφκελεο πεγέο ππνζηήξημεο. Η ππνζηήξημε απφ 

επαγγεικαηίεο πεξηγξάθεηαη λα αθνξά, θαηά θχξην ιφγν, ηα θαζήθνληα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε θξνληίδα. Παξφια απηά, εθθξάδνληαη ειπίδεο γηα ηελ παξνρή 

ππνζηήξημεο θαη ζε άιινπο ηνκείο. Η δηάθξηζε κεηαμχ ησλ πφξσλ πνπ πεξηγξάθνληαη 

σο πθηζηάκελνη ζηε ζεσξία θαη εθείλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ πξάμε είλαη 

επίζεο εκθαλήο ζηελ αλάιπζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. Οη κειεηεηέο θαηαιήγνπλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη αλ θξνληίδα ζην ζπίηη πξφθεηηαη λα απνηειέζεη κηα ζεηηθή 

ελαιιαθηηθή ιχζε γηα ηε λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε, νη αηνκηθέο πξνζδνθίεο ησλ 

κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ην ζρεδηαζκφ ηεο 

ππνζηεξηθηηθήο θξνληίδαο.  

Δλψ, φκσο, πνιιέο έξεπλεο αλαθέξνληαη ζε ειηθησκέλνπο, ή έζησ ελήιηθεο 

αζζελείο κε θαξθίλν, ππάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο πνπ νη αζζελείο είλαη παηδηά. Οη 

Mack et al. (2005) πξνζπάζεζαλ λα ειέγμνπλ ηηο αμηνινγήζεηο ησλ γνλέσλ θαη ησλ 

γηαηξψλ ηεο πνηφηεηαο ηεο θξνληίδαο ζην ηέινο ηεο δσήο γηα ηα παηδηά κε θαξθίλν 

θαη λα πξνζδηνξίζνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πεξίζαιςε πςειήο 

πνηφηεηαο, φπσο απηή γίλεηαη αληηιεπηή απφ ηνπο γνλείο θαη ηνπο γηαηξνχο. Η έξεπλά 

ηνπο δηεμήρζε κεηαμχ ηνπ 1997 θαη ηνπ 2001, ζε έλα δείγκα απφ 144 γνλείο παηδηψλ 

πνπ έιαβαλ ζεξαπεία ζην Dana-Farber Cancer Institute θαη ηα Ννζνθνκεία θαη ηηο 

Κιηληθέο Παίδσλ ηνπ St Paul θαη ηεο Minneapolis, θαη 52 παηδηάηξνπο-νγθνιφγνπο. 

Σχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, νη πςειφηεξεο βαζκνινγίεο θξνληίδαο πνπ δφζεθαλ 

απφ ηνπο γνλείο γηα ην γηαηξφ ζπλδέζεθαλ κε ηνπο γηαηξνχο πνπ παξέρνπλ ζαθείο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ηη λα πεξηκέλνπλ ζην δηάζηεκα ζην ηέινο ηεο δσήο ηνπ 

παηδηνχ, ηελ επηθνηλσλία κε πξνζνρή θαη επαηζζεζία, ηελ απεπζείαο επηθνηλσλία κε 

ην παηδί, φηαλ ρξεηάδεηαη, θαη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ γνλέα γηα ηηο ζπλζήθεο γχξσ απφ 

ην ζάλαην ηνπ παηδηνχ. Οη απφςεηο ησλ γνλέσλ γηα ηνλ  πφλν θαη  ηνπ παηδηνχ δελ 

εκθάληζαλ ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο κε ηηο αμηνινγήζεηο ησλ γνλέσλ γηα ηε θξνληίδα. 

Οη αμηνινγήζεηο ησλ νγθνιφγσλ γηα ηελ θξνληίδα ζπζρεηηδφηαλ αξλεηηθά κε ηηο 

εθζέζεηο ησλ γνλέσλ γηα ηνλ πφλν ηνπ παηδηνχ. Δπηπιένλ, δελ βξέζεθε θάπνηα ζρέζε 

κεηαμχ ησλ αμηνινγήζεσλ ησλ γνλέσλ θαη ησλ γηαηξψλ γηα ηελ θξνληίδα. Ωο 

ζπκπέξαζκα πξνέθπςε φηη γηα ηνπο γνλείο ησλ παηδηψλ πνπ πεζαίλνπλ απφ θαξθίλν, ε 

επηθνηλσλία γηαηξνχ-αζζελήο είλαη ν θχξηνο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ηεο πςειήο 
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πνηφηεηαο θξνληίδαο. Σε αληίζεζε, νη αμηνινγήζεηο ηεο θξνληίδαο απφ ηνπο γηαηξνχο 

εμαξηψληαη απφ ηε βηνταηξηθή θαη φρη απφ ηηο ζρεζηαθέο πηπρέο ηεο θξνληίδαο.  

 

4.4  Πξνεγνύκελεο έξεπλεο γηα ηα βηνεζηθά δηιιήκαηα ηέινπο δωήο 

 

Τα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη κηα δξακαηηθή αχμεζε ζηελ έξεπλα γηα ηελ 

αλαθνπθηζηηθή θξνληίδα, ε νπνία ζε γεληθέο γξακκέο ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηαλφεζε 

θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο ησλ αζζελψλ θνληά ζην ηέινο ηεο δσήο ηνπο. 

Απηφ ην λέν πεδίν έξεπλαο έρεη δεκηνπξγήζεη κηα ζεηξά απφ εζηθέο αλεζπρίεο γηα 

ηνπο εξεπλεηέο.  

Οη Silveira et al. (2010) ρξεζηκνπνίεζαλ ζηνηρεία απφ ηελ έξεπλα Health and 

retirement study, πνπ αθνξά ελήιηθεο ειηθίαο 60 εηψλ θαη άλσ, νη νπνίνη απεβίσζαλ 

κεηαμχ ηνπ 2000 θαη ηνπ 2006, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηνχλ νη αλάγθεο γηα ηε 

ιήςε απνθάζεσλ θαη ηελ απψιεηα ηεο ηθαλφηεηα ιήςεο απνθάζεσλ. Δπηπιένλ, 

επηδηψθεηαη λα δηεξεπλεζεί ε ζρέζε κεηαμχ ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ αζζελψλ, φπσο 

πξνθχπηνπλ απφ ηηο  εθ ησλ πξνηέξσλ νδεγίεο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο παξέλζεηεο 

ιήςεο απνθάζεσλ απφ θάπνην ζπγγελή. Τα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο έδεημαλ φηη 

απφ ηα 3746 άηνκα πνπ απνηέιεζαλ ην δείγκα ηεο κειέηεο, ζην 42,5% ησλ 

πεξηπηψζεσλ απαηηνχληαλ ε ιήςε θάπνηαο απφθαζεο ζην ηέινο ηεο δσήο. Απφ  

απηνχο ην 70,3% δελ είρε πιένλ ηελ ηθαλφηεηα ιήςεο απνθάζεσλ, ελψ ην 67,6% 

απηψλ ησλ αηφκσλ, κε ηε ζεηξά ηνπ, είρε ζπληάμεη εθ ησλ πξνηέξσλ νδεγίεο. Τα 

άηνκα πνπ είραλ δηαζήθεο δσήο ήηαλ πην πηζαλφ λα ζέινπλ πεξηνξηζκέλε πεξίζαιςε 

(92,7%) ή αλαθνπθηζηηθή θξνληίδα (96,2%) απφ φ, ηη λα επηζπκνχλ θάζε δπλαηή 

θξνληίδα (1,9%). Δπίζεο, ην 83,2% ησλ αηφκσλ πνπ δήηεζαλ πεξηνξηζκέλε 

πεξίζαιςε θαη ην 97,1% ησλ αηφκσλ πνπ δήηεζαλ αλαθνπθηζηηθή θξνληίδα, έιαβαλ 

θξνληίδα ε νπνία ήηαλ ζχκθσλε κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο. Μεηαμχ ησλ 10 αηφκσλ 

πνπ δήηεζαλ λα ηνπο παξαζρεζεί θάζε δπλαηή θξνληίδα, κφλν νη 5 ηελ έιαβαλ. 

Ωζηφζν, ηα άηνκα πνπ δήηεζαλ θάζε δπλαηή θξνληίδα είραλ πνιχ πεξηζζφηεξεο 

πηζαλφηεηεο λα ιάβνπλ επηζεηηθή θξνληίδα, ζε ζχγθξηζε κε εθείλνπο πνπ δελ ην 

δεηήζεη. Τα άηνκα πνπ είραλ ζπλάςεη δηαζήθεο δσήο ήηαλ ιηγφηεξν πηζαλφ λα ιάβνπλ 

θάζε δπλαηή θξνληίδα απφ φ, ηη ηα άηνκα πνπ δελ είραλ ζπληάμεη δηαζήθε δσήο. 
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Άηνκα πνπ είραλ αλαζέζεη ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηελ πγεηνλνκηθή ηνπο πεξίζαιςε 

ζε θάπνην πιεξεμνχζην ήηαλ ιηγφηεξν πηζαλφ λα πεζάλνπλ ζε έλα λνζνθνκείν ή λα 

ιάβνπλ θάζε δπλαηή θξνληίδα ζε ζρέζε κε εθείλνπο πνπ δελ είραλ αλαζέζεη ηε ιήςε 

απνθάζεσλ γηα ηελ πγεηνλνκηθή ηνπο πεξίζαιςε ζε θάπνηνλ. Σπλνιηθά πξνέθπςε φηη, 

κεηαμχ ηνπ 2000 θαη ηνπ 2006, πνιινί ειηθησκέλνη Ακεξηθαλνί ρξεηάζηεθαλ λα 

ιάβνπλ απνθάζεηο θνληά ζην ηέινο ηεο δσήο ηνπο, ζε ζηηγκέο πνπ νη πεξηζζφηεξνη 

δελ είραλ ηελ ηθαλφηεηα λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο. Οη αζζελείο πνπ είραλ 

πξνεηνηκάζεη εθ ησλ πξνηέξσλ νδεγίεο έιαβαλ θξνληίδα πνπ ήηαλ ζε κεγάιν βαζκφ 

ζπκβαηή κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο. Τα επξήκαηα ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο  ππνζηήξημαλ ηε 

ζπλέρηζε ηεο ρξήζεο ησλ πξνγελέζηεξσλ νδεγηψλ.  

Οη Delliens et al. (2001)  δηεμήγαγαλ κηα κειέηε ε νπνία απνηέιεζε ηελ 

επαλάιεςε ηεο νιιαλδηθήο κειέηεο Dutch Death Certificate Study γηα ηε ιήςε 

απνθάζεσλ ζην ηέινο ηεο δσήο. Ο θχξηνο ζηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα εθηηκεζεί ε 

ζπρλφηεηα ηεο επζαλαζίαο (ε ρνξήγεζε ζαλαηεθφξσλ θαξκάθσλ κε ηελ πξφζεζε λα 

ζπληνκεχζνπλ ηε δσή ηνπ αζζελνχο, έπεηηα απφ ξεηφ αίηεκα ηνπ αζζελνχο), ηελ 

ππνβνεζνχκελε απφ ηνλ ηαηξφ απηνθηνλία, θαη άιια παξφκνηεο απνθάζεηο ζηελ 

ηαηξηθή πξαθηηθή ζηελ πεξηνρή ηεο  Φιάλδξαο, ζην Βέιγην. Δπηιέρζεθε έλα ηπραίν 

δείγκα  ηεο ηάμεο ηνπ 20% ζαλάησλ πνπ θαηαγξάθεθαλ κεηαμχ ηεο πξψηεο 

Ιαλνπαξίνπ θαη ηεο 30εο Απξηιίνπ ηνπ 1998. Οη γηαηξνί πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηα 

αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά ζαλάηνπ έιαβαλ έλα εξσηεκαηνιφγην αλά ζάλαην. Απφ ηα 

απνηειέζκαηα εθηηκάηαη φηη 705 ζάλαηνη πξνέθπςαλ απφ επζαλαζία ή ηαηξηθψλ 

ππνβνεζνχκελε απηνθηνλία. Η αλαθνχθηζε απφ ηνλ πφλν θαη ηα ζπκπηψκαηα κε ηε 

ρξήζε νπηνεηδψλ ζε δφζεηο πνπ κπνξνχλ λα ζπληνκεχζνπλ ηε δσή πξνεγνχληαλ ηνπ 

ζαλάηνπ ζε 10416 πεξηπηψζεηο θαη νη απνθάζεηο γηα κε-ζεξαπεία ειήθζεζαλ ζε 9218 

πεξηπηψζεηο, εθ ησλ νπνίσλ νη 3261 ζπλνδεπφηαλ απφ ηε ξεηή πξφζεζε λα 

ηεξκαηίζνπλ ηε δσή ηνπ αζζελνχο. Σπλεπψο, νη απνθάζεηο βηνεζηθήο θχζεο ζην 

ηέινο ηεο δσήο αζζελψλ είλαη ζπλήζεηο ζηελ ηαηξηθή πξαθηηθή ζηε Φιάλδξα. Η 

ζπρλφηεηα ησλ ζαλάησλ ησλ νπνίσλ πξνεγήζεθε ε ιήςε αληίζηνηρσλ απνθάζεσλ 

είλαη παξφκνηα κε εθείλε ζηηο Κάησ Φψξεο, αιιά ρακειφηεξε απφ φηη ζηελ 

Απζηξαιία. Ωζηφζν, ζηε Φιάλδξα ν ξπζκφο ρνξήγεζεο ησλ ζαλαηεθφξσλ 

θαξκάθσλ ζε αζζελείο, ρσξίο ξεηφ αίηεκα ηνπο είλαη παξφκνηα κε ηελ Απζηξαιία, 

θαζψο θαη ζεκαληηθά πςειφηεξνο απφ φηη ζηελ Οιιαλδία.  
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Οη απνθάζεηο ζην ηέινο ηεο δσήο ησλ αζζελψλ ζπρλά επεξεάδνληαη θαη απφ 

πνιηηηζκηθνχο παξάγνληεο. Οη Kwak θαη Haley (2005) δηεμήγαγαλ κηα αλαζθφπεζε 

ηεο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ηε θπιεηηθή ή εζλνηηθή πνιπκνξθία ησλ αζζελψλ θαη 

ηε ιήςε απνθάζεσλ ζην ηέινο ηεο δσήο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηνχλ ηα 

βαζηθά ζπκπεξάζκαηα. Οη κειεηεηέο εληφπηζαλ 33 εκπεηξηθέο κειέηεο ζηηο νπνίεο ε 

θπιή ή ε εζληθφηεηα δηεξεπλήζεθε σο κηα κεηαβιεηή πξφβιεςεο ησλ πξνηηκήζεσλ 

ζηε ζεξαπεία, φπνπ νη θπιεηηθέο ή εζλνηηθέο νκάδεο ζπγθξίζεθαλ ζηηο απνθάζεηο 

πνπ ιακβάλνπλ ζην ηέινο ηεο δσήο ηνπο. Δπηπιένλ, επηιέγεθαλ κειέηεο ζηηο  νπνίεο 

νη απνθάζεηο ζην ηέινο ηεο δσήο αηφκσλ απφ κηα εληαία κεηνλνηηθή νκάδα 

κειεηήζεθε ζε βάζνο. Οη εξεπλεηέο πξνζδηφξηζαλ ηέζζεξηο ηνκείο αλάιπζεο: ηηο 

πξνγελέζηεξεο νδεγίεο, ηηο πξαθηηθέο ππνζηήξημεο ηεο δσήο, ηε γλσζηνπνίεζε θαη 

ηελ επηθνηλσλία γηα ηελ δηάγλσζε, ηελ πξφγλσζε θαη ηηο πξνηηκήζεηο, θαζψο θαη ηνλ 

ραξαθηεξηζκφ ησλ πξσηνγελψλ θνξέσλ ιήςεο απνθάζεσλ. Τα απνηειέζκαηα 

έδεημαλ φηη νη κε ιεπθέο θπιεηηθέο ή εζλνηηθέο νκάδεο γεληθά δελ είραλ γλψζε ησλ εθ 

ησλ πξνηέξσλ νδεγηψλ θαη ήηαλ ιηγφηεξν πηζαλφ απφ ηνπο ιεπθνχο αζζελείο λα 

ζπλάςνπλ  εθ ησλ πξνηέξσλ νδεγίεο. Οη Αθξνακεξηθαλνί βξέζεθαλ λα πξνηηκνχλ κε 

ζπλέπεηα ηε ρξήζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο ππνζηήξημεο ηεο δσήο. Οη  Αζηάηεο θαη νη 

Ιζπαλφθσλνη ήηαλ πην πηζαλφ λα πξνηηκνχλ ηε ιήςε απνθάζεσλ κε επίθεληξν ηελ 

νηθνγέλεηα ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο θπιεηηθέο ή εζλνηηθέο νκάδεο. Παξαιιαγέο κέζα 

ζηηο νκάδεο ππήξραλ θαη είραλ ζρέζε κε ηηο πνιηηηζηηθέο αμίεο, ηα δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, ην επίπεδν ηνπ εθπνιηηηζκνχ θαη γλψζε γηα ηηο επηινγέο ζεξαπείαο 

ζην ηέινο ηεο δσήο.  

Τέινο, ζε εζληθφ επίπεδν, νη Olarte θαη Guillen πξαγκαηνπνίεζαλ κηα κειέηε 

γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο παξεγνξεηηθήο θξνληίδαο ζηελ Ιζπαλία. Τα 

απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο ηνπο έδεημαλ φηη ε πνιηηηζηηθή παξάδνζε ζηελ Ιζπαλία 

επεξεάδεη ηηο ζηάζεηο πξνο ηελ επζαλαζία, ηελ θαηαζηνιή, ηνλ νξηζκφ ηεο terminality 

(ηνπ ηειηθνχ ζηαδίνπ κηαο αζζέλεηαο), ηεο θξνληίδαο ηηο ηειεπηαίεο 48 ψξεο ηεο δσήο, 

ηελ απνθάιπςε ηεο δηάγλσζεο θαη άιιεο πιεξνθνξίεο. Η ζπλνιηθή θξνληίδα ησλ  

αζζελψλ ηειηθνχ ζηαδίνπ κε Ιζπαληθφ πνιηηηζηηθφ ππφβαζξν πεξηιακβάλεη φρη κφλν 

ηε ζεξαπεία ηεο λφζνπ, αιιά θαη ηελ αλαγλψξηζε θαη ην ζεβαζκφ ησλ παξαδφζεσλ 

θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπο. Η επέθηαζε ησλ πξνγξακκάησλ παξεγνξεηηθήο θξνληίδαο 

ζηελ Ιζπαλία (φπσο θαη ζηελ ππφινηπε Δπξψπε) ηα ηειεπηαία ρξφληα ππήξμε 

επηηπρήο φζνλ αθνξά ηελ θάιπςε ηνπ πιεζπζκνχ-ζηφρνπ θαη ηελ ρνξήγεζε ησλ 
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νπηνεηδψλ. Απηή ε επηηπρία, φκσο, έρεη ζπκβεί ζε βάξνο ηεο θαηάξηηζεο ησλ 

επαγγεικαηηψλ θαη ειιείςεη ελφο πιήξσο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο 

παξεγνξεηηθήο θξνληίδαο ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε. Έρεη αλαπηπρζεί κηα 

ηζνξξνπία κε κηα ζρεδφλ ίζε θαηαλνκή ησλ πφξσλ κεηαμχ ηεο θαη 'νίθνλ θξνληίδαο 

θαη ησλ λνζειεπηηθψλ ππεξεζηψλ, παξά ηελ έληνλε ηάζε ηα ηειεπηαία ρξφληα, λα 

δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζηελ θαη' νίθνλ θξνληίδα. Οη κειεηεηέο ζεκεηψλνπλ φηη πεξίπνπ 

206 πξνγξάκκαηα παξεγνξεηηθήο θξνληίδαο είλαη δηαζέζηκα ζηελ Ιζπαλία, ε νπνία 

κηα ρψξα κε πιεζπζκφ πεξίπνπ 40 εθαηνκκχξηα θαηνίθνπο. Υπάξρνπλ, αθφκε,  1.729 

πιήξνπο απαζρφιεζεο επαγγεικαηίεο ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο (εθ ησλ νπνίσλ πεξίπνπ 

300 είλαη γηαηξνί), νη νπνίνη εξγάδνληαη ζε απηέο ηηο δηεπηζηεκνληθέο νκάδεο. Τα 

πθηζηάκελα πξνγξάκκαηα πνπ θξνληίδνπλ γηα 17.484 αζζελείο ηειηθνχ ζηαδίνπ νη 

νπνίνη παξακέλνπλ ζην ζπίηη θαη 20.972 λνζειεπφκελνπο αζζελείο. Πεξηζζφηεξν απφ 

ην 40% φισλ ησλ ζαλάησλ απφ θαξθίλν ζπκβαίλνπλ ζην πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ 

παξεγνξεηηθήο θξνληίδαο. Δλ νιίγνηο, ζην πιαίζην ηεο θπξίαξρεο ηζπαληθήο 

θνπιηνχξαο, κηα παξέκβαζε κε ηελ άκεζε πξφζεζε είηε λα επηηαρχλεη ην ζάλαην ή λα 

πξνθαιέζεη ην ζάλαην ηνπ αζζελνχο ζεσξείηαη εζηθά ιαλζαζκέλε, αιιά ε ρξήζε ηεο 

θαηαζηνιήο γηα ηελ αλαθνχθηζε ηνχ ζσκαηηθνχ ή πλεπκαηηθνχ πφλνπ γίλεηαη 

απνδεθηή. Τν πξψην εζηθφ θαζήθνλ απέλαληη ζηνπο αζζελείο ηειηθνχ ζηαδίνπ είλαη 

λα παξεγνξήζεη ηνπο αζζελείο, ελψ δελ ηνπο ελεκεξψλεη γηα ηελ πξφγλσζε ηεο 

θαηάζηαζήο ηνπο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ε ζπλεηδεηή ζπλαίλεζε δελ απνηειεί έλα 

ζεκαληηθφ δήηεκα. Σπλεπάγεηαη επίζεο φηη ε θαηαζηνιή, πνπ είηε πξνθαιείηαη απφ 

ηελ αζζέλεηα, είηε πξνθαιείηαη απφ ηε ρξήζε θαξκάθσλ, ζεσξείηαη γεληθά σο ν 

«θαιχηεξνο ηξφπνο» δηαρείξηζεο ηνπ πφλνπ, ηδηαίηεξα φηαλ νη αζζελείο γλσξίδνπλ ηελ 

πξφγλσζε ηνπο, θαη αλεμάξηεηα απφ ην αλ επηηαρπλζεί ν ζάλαηφο ηνπο απφ ηε ρξήζε 

απηψλ ησλ θαξκάθσλ.  

 

4.5 Πξνεγνύκελεο έξεπλεο γηα ηα  βηνεζηθά δηιιήκαηα ηέινπο δωήο 

αζζελώλ κε θαξθίλν 

 

Όζνλ αθνξά ηηο έξεπλεο πνπ αθνξνχλ απηή θαζεαπηή ηελ ζρέζε ηεο 

βηνεζηθήο κε ηελ θξνληίδα ησλ αζζελψλ κε θαξθίλν ηειηθνχ ζηαδίνπ, απηέο αθνξνχλ 
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θπξίσο ηηο απνθάζεηο γηα δηαθνπή ή παξάηαζε ηεο δσήο, ηηο πξνγελέζηεξεο νδεγίεο 

θαη ηελ επηθνηλσλία ησλ αζζελψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ κε ην γηαηξφ. Ο πην 

ζεκαληηθφο ηνκέαο ζηνλ νπνίν θξνληίδα ηνπ θαξθίλνπ θαη βηνεζηθή δηαζηαπξψλνληαη 

είλαη ζηελ θξνληίδα πνπ παξέρεηαη ζην αζζελή ηηο ηειεπηαίεο κέξεο πξηλ ην ζάλαην. 

Καζψο ε γνληδησκαηηθή έρεη ζπκβάιεη ζηελ έγθαηξε δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ, θαη 

ζηνλ εληνπηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ δηαηξέρνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν λα αλαπηχμνπλ 

θαξθίλν, ε βηνεζηθή επηκέλεη φηη ν κφλνο ηξφπνο γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί εζηθά απηή 

ηε λέα γλψζε είλαη ε δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο ζην νπνίν νη αζζελείο δέρνληαη 

ελεκέξσζε θαη ζπκβνπιέο ζσζηά. Καζψο νη πξνζπάζεηεο γηα λα αλαθαιπθζνχλ 

πεξηζζφηεξεο ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ γελεηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ παξαγφλησλ 

θηλδχλνπ γηα ηνλ θαξθίλν, εμειίζζνληαη κε ηε δεκηνπξγία βηνηξαπεδψλ, ε βηνεζηθή 

πξνζπαζεί λα δηακνξθψζεη πνιηηηθέο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ. 

Δπηπιένλ, θαζψο ε ηαηξηθή έρεη πξνρσξήζεη ζηε ζεξαπεία δηαθφξσλ κνξθψλ 

θαξθίλνπ, ε βηνεζηθήο ζεσξεί φηη ε δίθαηε πξφζβαζε ζα πξέπεη λα παξέρεηαη ζε 

φζνπο έρνπλ αλάγθε απφ αθξηβή θξνληίδα, φηη ζα  ειαρηζηνπνηνχληαη νη ζπγθξνχζεηο 

ζπκθεξφλησλ ζηελ πξνψζεζε λέσλ ζεξαπεηψλ, φηη νη αζζελείο ζα θαηαλννχλ πιήξσο 

ηε θχζε ησλ παξνρψλ, θαη φηη ε γξακκή κεηαμχ ηεο θιηληθήο έξεπλαο θαη ηεο 

ζεξαπείαο ζα δηαηεξεζεί έηζη ψζηε εθείλνη πνπ θαινχληαη λα ζπλεηζθέξνπλ 

αληδηνηειψο ζηελ ηθαλφηεηα ηεο επφκελεο γεληάο λα θαηαπνιεκήζεη ηνλ θαξθίλν δελ 

ζπκκεηέρνπλ ζε έξεπλεο κε παξαλνήζεηο ή ςεχηηθεο ειπίδεο γηα ην ζθνπφ ηεο 

κειέηεο (Caplan, 2008).  

Ήδε έγηλε ζαθέο φηη ε βηνεζηθή ππεηζέξρεηαη ζε πνιιέο απνθάζεηο πνπ 

θαινχληαη λα ιάβνπλ νη αζζελείο θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο ιίγν πξηλ ην ζάλαην. Γηα ην 

ιφγν απηφ, ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο εξεπλψλ πνπ αλαθέξνληαη ζε απηνχ ηνπ είδνπο 

ηηο απνθάζεηο. Οη McClain et al. (2003) εμέηαζαλ ηε ζεκαζία ηεο πλεπκαηηθφηεηαο 

ζηελ αληηκεηψπηζε κηαο αλίαηεο αζζέλεηαο, φπσο ν θαξθίλνο. Οη εξεπλεηέο είραλ 

ζηφρν λα αμηνινγήζνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο πλεπκαηηθήο επεμίαο, ηεο θαηάζιηςεο, 

θαη ηελ απειπηζία πνπ ληψζνπλ νη αζζελείο κε θαξθίλν ζε ηειηθφ ζηάδην. Έλα δείγκα 

160 αζζελψλ ζε έλα ηκήκα αλαθνπθηζηηθήο λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο κε 

πξνζδφθηκν δσήο ιηγφηεξν απφ 3 κήλεο εξσηήζεθαλ κε κηα ζεηξά απφ ηππνπνηεκέλα 

κέζα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ιεηηνπξγηθήο αμηνιφγεζεο ηεο ζεξαπείαο ηεο 

ρξφληαο αζζέλεηαο, ηεο θιίκαθαο πλεπκαηηθήο επεμίαο, ηεο θιίκαθαο βαζκνιφγεζεο 

ηεο θαηάζιηςεο Hamilton, ην επίπεδν απειπηζίαο Beck, θαη ηηο ζηάζεηο απέλαληη ζηελ 
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επίζπεπζε ηνπ ζαλάηνπ. Ο απηνθηνληθφο ηδεαζκφο βαζίζηεθε ζηηο απαληήζεηο πνπ 

δφζεθαλ ζηελ θιίκαθα βαζκνιφγεζεο θαηάζιηςεο Hamilton. Τα επξήκαηα έδεημαλ 

φηη ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο παξαηεξήζεθαλ κεηαμχ ηεο πλεπκαηηθήο επεμίαο θαη ηεο 

επηζπκίαο γηα επίζπεπζε ηνπ ζαλάηνπ, ηεο απειπηζίαο, θαη ηνπ απηνθηνληθνχ 

ηδεαζκνχ. Τα απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ  έδεημαλ φηη ε πλεπκαηηθή επεμία ήηαλ ν 

ηζρπξφηεξνο πξνγλσζηηθφο δείθηεο ηεο θάζε εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο θαη έρεη κηα 

ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά πέξαλ. Δπηπιένλ, ε θαηάζιηςε ζρεηίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κε 

ηελ επηζπκία γηα επίζπεπζε ηνπ ζαλάηνπ ζε ζπκκεηέρνληεο κε ρακειή πλεπκαηηθή 

επεκεξία, αιιά φρη ζε εθείλνπο πνπ έρνπλ πςειή πλεπκαηηθή επεμία. Έηζη, ε 

πλεπκαηηθή επεμία πξνζθέξεη θάπνηα πξνζηαζία έλαληη ζηελ απειπηζία ηνπ ηέινπο 

ηεο δσήο ζε εθείλνπο γηα ηνπο νπνίνπο ν ζάλαηνο είλαη άκεζνο. Τα επξήκαηα ηεο ελ 

ιφγσ έξεπλαο έρνπλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ πξαθηηθή ηεο παξεγνξεηηθήο 

θξνληίδαο.  

Οη Eliott θαη Olver (2008) εμέηαζαλ ηηο αληηιήςεηο ησλ αζζελψλ θαη ησλ 

νηθνγελεηψλ ηνπο γηα ηηο απνθάζεηο  κε αλάλεςεο ζε αζζελείο κε θαξθίλν. 

Γηεμήρζεζαλ ζπλεληεχμεηο κε 28 αζζελείο (13 γπλαίθεο) κε θαξθίλν, νη νπνίνη 

βξηζθφηαλ ιίγεο εβδνκάδεο απφ ην ζάλαηφ ηνπο, θαη 20 άιισλ αηφκσλ (θπξίσο κέιε 

ησλ νηθνγελεηψλ), ζρεηηθά κε ηελ απφθαζε γηα κε αλάλεςε DNR (δειαδή παξαίηεζε 

απφ ηε CPR), ε νπνία ζπρλά ζεσξείηαη κηα επηινγή κεηαμχ ηεο δσήο θαη ηνπ ζαλάηνπ. 

Φξεζηκνπνηψληαο ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα, νη κειεηεηέο δείρλνπλ φηη θαηά ηε ιήςε 

απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ην CPR, νη αζζελείο θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο θάλνπλ, ζησπεξά,  

εζηθέο θξίζεηο ζρεηηθά κε ηελ αμία ηεο δσήο ηνπ αζζελνχο θαη ησλ ζρέζεψλ ηνπο κε 

ηνπο αγαπεκέλνπο ηνπο.  

Οη Haines et al. (1990) απνξξίπηνπλ ηελ ηδέα φηη ε απφθαζε γηα κε αλάλεςε 

είλαη κηα εζηθή επηινγή πνπ πξέπεη λα γίλεη απφ ηνλ αζζελή (ή ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο), 

γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη είλαη αλήζηθν λα αθήλνληαη νη αζζελείο λα ιακβάλνπλ 

ηελ απφθαζε, ρσξίο επαξθείο πφξνπο θαη πιεξνθφξεζε. Σε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ γηαηξνχ ζεσξείηαη αλήζηθε. Δπηπξφζζεηα, ν Bains (1998) 

ζεκεηψλεη φηη αλ ε CPR παξνπζηάδεηαη σο κηα κάρε ελάληηα ζηνλ ζάλαην, απηφ 

κπνξεί λα θαηαζηήζεη δχζθνιν γηα ηνπο αζζελείο θαη ηηο νηθνγέλεηεο λα 

πξνρσξήζνπλ ζηελ άξλεζή ηνπ.  
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Τέινο, ζεκαληηθφ ξφιν έρνπλ θαη νη ζξεζθεπηηθέο αληηιήςεηο ηνπ αζζελή, 

ζηελ ιήςε απνθάζεσλ ζην ηέινο ηεο δσήο ηνπο, θαζψο επεξεάδεηαη ε βηνεζηθή ηνπο 

αληίιεςε. Οη Balboni et al. (2007) εμέηαζαλ ηε ζξεζθεπηηθφηεηα θαη ηελ πλεπκαηηθή 

ππνζηήξημε ζε αζζελείο κε πξνρσξεκέλν θαξθίλν απφ δηαθνξεηηθέο θπιεηηθέο / 

εζλνηηθέο νκάδεο ζε ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα δσήο, ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο γηα ηε 

ζεξαπεία, θαη ηηο πξνγελέζηεξεο νδεγίεο. Οη αζζελείο κε πξνρσξεκέλν θαξθίλν νη 

νπνίνη βίσζαλ ηελ απνηπρία ηεο ρεκεηνζεξαπείαο πξψηεο γξακκήο, εξσηήζεθαλ φζνλ 

αθνξά ηελ ζξεζθεπηηθφηεηα, ηελ πλεπκαηηθή ππνζηήξημε, ηελ πνηφηεηα δσήο, ηηο 

πξνηηκήζεηο ηνπο γηα ηελ ζεξαπεία θαη ηε θξνληίδα θαη ηε ρξήζε ησλ πξνγελέζηεξσλ 

νδεγηψλ. Τα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο έδεημαλ φηη ε ηζρπξή πιεηνςεθία ( ην 88%) 

ηνπ πιεζπζκνχ ηεο κειέηεο (πνπ αλήιζε ζε 230 άηνκα) ζεσξνχλ ηε ζξεζθεία λα 

είλαη ηνπιάρηζηνλ ζε έλα βαζκφ ζεκαληηθή. Σρεδφλ νη κηζνί ( ην 47%) αλέθεξαλ φηη 

νη πλεπκαηηθέο αλάγθεο ηνπο ήηαλ ειάρηζηα ή θαζφινπ ππνζηεξηδφκελεο απφ κηα 

ζξεζθεπηηθή θνηλφηεηα, θαη ην 72% αλέθεξαλ φηη νη πλεπκαηηθέο αλάγθεο ηνπο 

ζηεξίρζεθαλ ειάρηζηα ή θαζφινπ απφ ην ηαηξηθφ ζχζηεκα. Η πλεπκαηηθή ζηήξημε 

απφ ζξεζθεπηηθέο θνηλφηεηεο ή απφ ην ηαηξηθφ ζχζηεκα ζπζρεηίζηεθε ζεκαληηθά κε 

ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αζζελψλ. Η ζξεζθεπηηθφηεηα ζρεηηδφηαλ ζεκαληηθά κε ηελ 

επηζπκία λα ιεθζνχλ φια ηα κέηξα γηα λα παξαηαζεί ε δσή ηνπ αζζελή. 

Σπλνςίδνληαο, νη πλεπκαηηθέο αλάγθεο πνιιψλ αζζελψλ κε πξνρσξεκέλν θαξθίλν, 

δελ ππνζηεξίδνληαη απφ ηηο ζξεζθεπηηθέο θνηλφηεηεο ή ην πγεηνλνκηθφ ζχζηεκα, ελψ 

ε πλεπκαηηθή ζηήξημε ζπλδέεηαη κε θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο. Δπηπιένλ, ηα άηνκα κε 

έληνλεο ζξεζθεπηηθέο αληηιήςεηο επηζπκνχλ πην ζπρλά λα ιακβάλνπλ επηζεηηθά 

κέηξα γηα λα παξαηείλνπλ ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο.  

Σην ίδην ζθεπηηθφ, νη Balboni et al. (2011) εμεηάδνπλ ηηο πλεπκαηηθέο αλάγθεο 

ησλ  αζζελψλ κε θαξθίλν θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηα ηαηξηθά έμνδα πεξίζαιςεο ζην 

ηέινο ηεο δσήο ηνπο. Αλ θαη ε πλεπκαηηθή θξνληίδα ζρεηίδεηαη κε ιηγφηεξν επηζεηηθή 

ηαηξηθή θξνληίδα ζην ηέινο ηεο δσήο, απηφ ζπάληα ζπλαληάηαη ζηελ πξάμε. Γελ είλαη 

ζαθέο αλ ε παξάιεηςε ηεο πλεπκαηηθήο θξνληίδαο απμάλεη ην θφζηνο ηεο θξνληίδαο 

ηνπ ηέινπο ηεο δσήο. Γηα ην ιφγν απηφ, δηεμήρζε κηα κειέηε κε 339 αζζελείο κε 

κεηαζηαηηθφ θαξθίλν απφ ην Σεπηέκβξην ηνπ  2002 έσο ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2007, νη 

νπνίνη επηζθέθζεθαλ ηα εμσηεξηθά ηαηξεία θαη κέρξη ην ζάλαην ηνπο. Η πλεπκαηηθή 

θξνληίδα κεηξήζεθε απφ ηηο εθζέζεηο ησλ αζζελψλ γηα ην αλ ε νκάδα ηεο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ππνζηεξίδεη ηηο ζξεζθεπηηθέο / πλεπκαηηθέο αλάγθεο ηνπο. 
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Τν θφζηνο ηεο θξνληίδαο, θαηά ηελ ηειεπηαία εβδνκάδα ηεο δσήο ηνπο, ζπγθξίζεθε 

κεηαμχ ησλ αζζελψλ πνπ αλέθεξαλ φηη νη πλεπκαηηθέο αλάγθεο ηνπο ήηαλ αλεπαξθψο 

θαιπκκέλεο, ζε ζρέζε κε εθείλνπο πνπ αλέθεξαλ φηη νη αλάγθεο ηνπο ήηαλ 

ηθαλνπνηεηηθά θαιπκκέλεο. Σχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, νη αζζελείο πνπ 

αλαθέξνπλ φηη νη ζξεζθεπηηθέο / πλεπκαηηθέο ηνπο αλάγθεο ήηαλ αλεπαξθψο 

ππνζηεξηδφκελεο απφ ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ήηαλ ιηγφηεξν πηζαλφ λα ιάβνπλ 

κηα εβδνκάδα ή θαη πεξηζζφηεξν λνζνθνκεηαθήο θξνληίδαο (54% έλαληη 72,8%) θαη 

είραλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα πεζάλνπλ ζε κηα κνλάδα εληαηηθήο ζεξαπείαο  

(5,1% έλαληη 1,0%). Μεηαμχ ησλ κεηνλνηήησλ θαη ησλ αζζελψλ κε πςειή 

ζξεζθεπηηθφηεηα, εθείλνη πνπ δήισζαλ φηη νη ζξεζθεπηηθέο / πλεπκαηηθέο ηνπο 

αλάγθεο ππνζηεξίδνληαη πιεκκειψο έιαβαλ πεξηζζφηεξε θξνληίδα ζε κνλάδεο 

εληαηηθήο ζεξαπείαο  (11,3% έλαληη 1,2%, θαη 13,1% έλαληη 1,6% αληίζηνηρα), 

έιαβαλ ιηγφηεξε λννθνκεηαθή πεξίζαιςε (45,3% έλαληη 73,1% αληίζηνηρα), θαη είραλ 

πεξηζζφηεξνπο ζαλάηνπο ζηε ΜΔΘ. Τν θφζηνο ηεο θξνληίδαο ηνπ ηέινπο δσήο ήηαλ 

πςειφηεξν φηαλ νη αζζελείο αλέθεξαλ φηη πλεπκαηηθέο αλάγθεο ηνπο ήηαλ αλεπαξθψο 

ππνζηεξηδφκελεο (4.947 δνιάξηα έλαληη 2.833 δνιαξίσλ), ηδηαίηεξα κεηαμχ ησλ 

κεηνλνηήησλ (6.533 δνιάξηα έλαληη 2.276 δνιάξηα,) θαη ησλ αηφκσλ κε πςειή 

ζξεζθεπηηθή ζπλείδεζε ($6.344 έλαληη $2.431). Έηζη, νη αζζελείο κε θαξθίλν πνπ 

αλαθέξνπλ φηη νη πλεπκαηηθέο αλάγθεο ηνπο δελ είλαη θαιά ππνζηεξηδφκελεο απφ ηελ 

νκάδα ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο έρνπλ πςειφηεξν θφζηνο θξνληίδαο ηέινπο 

δσήο, ηδηαίηεξα κεηαμχ ησλ κεηνλνηήησλ θαη ησλ αζζελψλ πςειήο ζξεζθεπηηθφηεηαο. 

Τέινο, ππάξρεη θαη κηα ζεηξά απφ έξεπλεο πνπ εμεηάδνπλ ηα βηνεζηθά 

δηιήκκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ρξήζε ησλ πξνγελέζηεξσλ  νδεγηψλ  απφ αζζελείο κε 

θαξθίλν θαη ηε ρξήζε ησλ γεληθψλ πξνγελέζηεξσλ νδεγηψλ.  Οη νγθνιφγνη, νη 

αζζελείο κε θαξθίλν θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο αληηκεησπίδνπλ κεξηθέο απφ ηηο πην 

δχζθνιεο θαηαζηάζεηο, φηαλ ν αζζελήο θαιείηαη λα ιάβεη κηα απφθαζε κε ην 

ζθεπηηθφ φηη θάπνηα ζηηγκή δελ ζα είλαη ζηελ ςπρηθή θαη λνεηηθή θαηάζηαζε λα 

ιάβεη απνθάζεηο γηα ηε ρξήζε πξαθηηθψλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο δσήο ηνπ. Οη 

πξνγελέζηεξεο νδεγίεο επηδηψθνπλ λα βνεζήζνπλ ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηηο 

θαηαζηάζεηο, θαζψο νξίδνπλ ηα άηνκα πνπ ζα θιεζνχλ λα ιάβνπλ απνθάζεηο εθ 

κέξνπο ηνπ αζζελή θαη απνθιείνπλ νξηζκέλεο παξεκβάζεηο ζηηο νπνίεο ν αζζελείο δελ 

επηζπκεί λα ππνβιεζεί. Οη πξνγελέζηεξεο νδεγίεο πξνεηνηκάδνληαη απφ δηθεγφξνπο 

θαη θπβεξλήζεηο, θαη έρνπλ ζπλήζσο κηα γεληθή κνξθή. Δπνκέλσο πεξηιακβάλνπλ 
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γεληθέο, ππνζεηηθέο θαη ζπρλά άζρεηεο επηινγέο γηα ηνπο αζζελείο κε θαξθίλν. 

Υπάξρνπλ, φκσο, θαη πην ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο πξνγελέζηεξσλ νδεγηψλ, νη νπνίεο 

δηακνξθψλνληαη κε βάζε ηηο αλάγθεο αζζελψλ ζπγθεθξηκέλσλ λφζσλ. Τν βαζηθφ 

πιενλέθηεκα απηήο ηεο θαηεγνξίαο νδεγηψλ είλαη φηη παξνπζηάδνπλ ζηνπο αζζελείο 

θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο ζεξαπείεο θαη παξεκβάζεηο πνπ είλαη πνιχ πηζαλφ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ, γεγνλφο πνπ ηηο θαζηζηά ιηγφηεξν ππνζεηηθέο.  

Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο πνπ εμεηάδνπλ ηηο πξνγελέζηεξεο νδεγίεο θαη ηε 

ρξήζε ηνπο απφ αζζελείο κε θαξθίλν αθνξνχλ ηη γεληθέο κνξθέο πξνγελέζηεξσλ 

νδεγηψλ. Οη Ewer θαη Taubert (1992), ζε εξεπλά ηνπο αλαθέξνπλ φηη ην 16% ησλ 

ηαηξηθψλ εηζαγσγψλ ζηε Μνλάδα Δληαηηθήο Θεξαπείαο ζην Κέληξν Καξθίλνπ M. D. 

Anderson είρε ζπλάςεη θάπνηα πξνγελέζηεξε νδεγία. Τν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 

έιαβε ρψξα ε έξεπλα είρε δηάξθεηα έλα ρξφλν. Ο Stephens (1992) αλέθεξε φηη ζε 

αλαδξνκηθή κειέηε ηνπ ζε έλα δείγκα πνπ απνηεινχληαλ απφ  64 αζζελείο νη νπνίνη 

είραλ ζπλάςεη θάπνηα πξνγελέζηεξε νδεγία ζην Κέληξν Καξθίλνπ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Κάλζαο, πξνέθπςε φηη ην 70% είρε ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηηο 

πξνγελέζηεξεο νδεγίεο, ιφγσ ηεο δπλαηφηεηάο ηνπο  λα βνεζήζνπλ ηνλ αζζελή ζηε 

δηαηήξεζε ηεο απηνλνκίαο ηνπ θαη λα αλαθνπθίζνπλ ηνπο ζπγγελείο ηνπ απφ  'βάξνο' 

ηεο ιήςεο δχζθνισλ απνθάζεσλ. Οη Virmani et al. (1994) κειέηεζαλ κηα νκάδα 

αζζελψλ κε θαξθίλν νη νπνίνη αλακελφηαλ λα έρνπλ 5εηή επηβίσζε θαη δηαπίζησζαλ 

φηη νη αζζελείο πνπ είραλ ζπλάςεη θάπνηα πξνγελέζηεξε νδεγία, είραλ ζρεδφλ 

δηπιάζηεο πηζαλφηεηεο λα έρνπλ ζπδεηήζεη ηα κειινληηθά ηνπο ζρέδηα γηα ηελ πγεία 

κε ηνπο γηαηξνχο ηνπο, ζε ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα πνπ δελ είρε ζπκπιεξψζεη θάπνηα 

πξνγελέζηεξε νδεγία.  

Οη Berry θαη Singer (1998) δηεμήγαγαλ κηα έξεπλα ζρεηηθά κε ηηο νδεγίεο εθ 

ησλ πξνηέξσλ. Οη πξνγελέζηεξεο νδεγίεο είλαη έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο θξνληίδαο 

ζην ηέινο ηεο δσήο. Σθνπφο ησλ ζπγγξαθέσλ ήηαλ: 1) λα αλαπηχμνπλ κηα εηδηθή γηα 

ηνλ θαξθίλν νδεγία εθ ησλ πξνηέξσλ, 2) λα δηαπηζησζεί εάλ ηα εμσηεξηθά ηαηξεία  

νγθνινγίαο βξίζθνπλ απηή ηελ  νδεγία πεξηζζφηεξν απνδεθηή απφ κηα γεληθή 

πξνγελέζηεξε νδεγία, θαη 3) λα  πεξηγξάςνπλ ηηο πξνηηκήζεηο ησλ αζζελψλ κε 

θαξθίλν γηα ηηο ζεξαπείεο δηαηήξεζεο ηεο δσήο. Όζνλ αθνξά ηε κεζνδνινγία πνπ 

αλαπηχρζεθε, αλαπηχρζεθε κηα εηδηθή γηα ηνλ θαξθίλν νδεγία εθ ησλ πξνηέξσλ (ε 

Cancer Living Will) ζε ηέζζεξα βήκαηα: 1) κε αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, 2) 
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ζπλεληεχμεηο απφ βαζηθνχο πιεξνθνξηνδφηεο, 3) νκάδεο εζηίαζεο, θαη 4) αμηνιφγεζε 

ηεο εγθπξφηεηαο ησλ πξνζψπσλ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ. Σηε ζπλέρεηα, 91 αζζελείο 

εζεινληέο κε θαξθίλν έιαβαλ αληίγξαθα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνγελέζηεξεο νδεγίαο  

γηα  ηνλ θαξθίλν θαη ηεο γεληθήο πξνγελέζηεξεο νδεγίαο (ηελ νδεγία The University 

of Toronto Center for Bioethics Living Will), απφ ηελ νπνία είρε πξνθχςεη ε 

πξνζαξκνγή. Η απνδνρή ηεο εθ ησλ πξνηέξσλ νδεγίαο κεηξήζεθε κε πξνζδηνξηζκφ 

ηεο πξνηηκψκελεο νδεγίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Οη ζπκκεηέρνληεο θαηέγξαςαλ ηηο 

πξνηηκήζεηο ηεο ζεξαπείαο ηνπο θαη ζηηο δχν πξνγελέζηεξεο νδεγίεο. Τα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη απφ ηνπο 60 αζζελείο πνπ απάληεζαλ ζηα 

εξσηεκαηνιφγηα, νη 50 εμέθξαζαλ ηελ πξνηίκεζή ηνπο γηα ηελ θάζε εθ ησλ πξνηέξσλ 

νδεγία. Τξηάληα δχν αζζελείο  πξνηίκεζαλ ηελ εμεηδηθεπκέλε γηα ηνλ θαξθίλν Living 

Will θαη 18 αζζελείο  πξνηίκεζαλ ηελ γεληθή Living Will. Οη πεξηζζφηεξνη 

ζπκκεηέρνληεο πνπ πξνηίκεζαλ ηελ εηδηθή γηα ηνλ θαξθίλν Living Will επεηδή ήηαλ 

πην ζπγθεθξηκέλε θαη ζρεηηθή κε ηελ θαηάζηαζή ηνπο. Σπλεπψο, νη δχν ζπγγξαθείο 

αλέπηπμαλ θαη αμηνιφγεζαλ κηα εηδηθή γηα ηνλ θαξθίλν εμεηδηθεπκέλε πξνγελέζηεξε 

νδεγία πνπ πηζηεχνπλ φηη κπνξεί λα ζπληζηάηαη γηα θιηληθή ρξήζε ζε αζζελείο κε 

θαξθίλν. 
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Κεθάιαην 5: Σπκπεξαζκαηηθέο παξαηεξήζεηο 

 

Οη εμειίμεηο ηεο ηαηξηθήο θαη ηεο ηερλνινγίαο επηηξέπνπλ ζηνπο αζζελείο λα 

επηβηψλνπλ γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα, απμάλνληαο, φκσο, κε απηφ ηνλ ηξφπν 

θαη ηα βηνεζηθά δηιήκκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ (Capron, & Kas, 1972). Η παξνχζα 

κειέηε ζθνπφ έρεη λα αλαδείμεη ηηο θχξηεο πηπρέο ησλ βηνεζηθψλ δηιεκκάησλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη αζζελείο κε θαξθίλν ηειηθνχ ζηαδίνπ. 

Γχν είλαη νη βαζηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο ηαηξηθήο πξαθηηθήο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηε θξνληίδα ησλ αζζελψλ ηειηθνχ ζηαδίνπ, ε λνζνθνκεηαθή θαη ε αλαθνπθηζηηθή 

θξνληίδα. Σηελ πεξίπησζε ησλ αζζελψλ πνπ πάζρνπλ απφ θαξθίλν, φηαλ είλαη ζαθέο 

φηη δελ ππάξρεη θακία πξφνδνο ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαξθίλνπ, ε παξεγνξεηηθή 

θξνληίδα κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε δεκηνπξγία κηαο θαηάζηαζεο πνπ δηαηεξεί ηελ 

πνηφηεηα ηεο δσήο θαη νδεγεί ζε αλαθνχθηζε απφ ηα ζπκπηψκαηα ηνπ, ψζηε λα έρεη 

έλα ‗θαιφ ζάλαην‘ (Le Wine, 2012).  Οη πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ε βηνεζηθή ζε 

ν, ηη αθνξά ηνπο αζζελείο πξηλ ην ηέινο ηεο δσήο ηνπο είλαη πνιιέο θαη αθνξνχλ ηα 

εμήο: 

 Τελ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηελ λνζειεπηηθή θξνληίδα 

 Τε δηαρείξηζε ηνπ πφλνπ 

 Τηο απνθάζεηο δηαηήξεζεο ή δηαθνπήο ηεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο 

 Τε καηαηφηεηα ηεο πεξίζαιςεο 

 Τελ ηειηθή θαηαζηνιή 

 Τελ επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ γηαηξνχ θαη  ηνπ αζζελή θαη ηεο 

νηθνγέλεηάο ηνπ 

 Τν δηθαίσκα ηνπ αζζελνχο ζηελ επζαλαζία  

 Τελ ειεπζεξία ηεο βνχιεζεο 

Πην αλαιπηηθά, θαζψο έλαο αζζελήο κε κία ζνβαξή αζζέλεηα, φπσο ν 

θαξθίλνο, πιεζηάδεη ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ, ζπκπηψκαηα, φπσο ν πφλνο, κπνξεί λα 

εληαζνχλ. Έλα κεγάιν κέξνο ηεο αληηκεηψπηζεο απηψλ ησλ ζπκπησκάησλ είλαη ε 

ρξήζε θαξκάθσλ γηα ηελ αλαθνχθηζε απφ ηνλ πφλν θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

άγρνπο, ηα νπνία εγείξνπλ ζεκαληηθά βηνεζηθά δηιήκκαηα (Shapiro et al., 1995). 
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Δπηπιένλ, φηαλ νη αζζελείο βξίζθνληαη ζην ηέινο ηεο δσήο ηνπο, νη ηαηξηθέο 

παξεκβάζεηο κπνξνχλ απιά λα παξαηείλνπλ ηε δσή ηνπο. Όκσο, νη αζζελείο θαη νη 

αγαπεκέλνη ηνπο ζπρλά θαινχληαη λα ιάβνπλ απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηηο δηάθνξεο 

ζεξαπείεο ή αλ ζα πξέπεη λα δηαθνπνχλ (Silveira et al., 2010; Delliens et al., 2001; 

Kwak & Haley, 2005). Παξφια απηά, ππάξρνπλ ζεκαληηθέο εζηθέο ελζηάζεηο (Sprung 

& Eidelman, 1996). 

Σε νξηζκέλνπο αζζελείο ηειηθνχ ζηαδίνπ, ν βαζχο πφλνο πνπ ληψζνπλ, κπνξεί 

λα κελ είλαη δπλαηφ λα  αλαθνπθηζηεί κε νπνηνδήπνηε κέζν εθηφο απφ ηελ ηειηθή 

θαηαζηνιή κέρξη λα ζπκβεί ην ηέινο απφ ηηο ππνθείκελεο  αζζέλεηεο. 

Σε κηα πξνζπάζεηα λα απνθεπρζνχλ νη εζηθέο δηαθσλίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ δηαηήξεζε θαη ηελ δηαθνπή ηεο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο θαη λα ελζαξξχλνπλ ηελ 

ρξήζε ηεο θαηάιιειεο αληηκεηψπηζεο ησλ αζζελψλ ηειηθνχ ζηαδίνπ, πνιινί 

ππνζηεξηθηέο γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αζζελψλ θαη ησλ «θαιψλ ζαλάησλ» πξνηείλνπλ 

ηε ρξήζε ησλ πξνγελέζηεξσλ νδεγηψλ (Silveira et al., 2010; Kwak & Haley, 2005). 

Γηα κεξηθνχο αλζξψπνπο ζην ηέινο ηεο δσήο ηνπο, ην λα εμαθνινπζήζνπλ λα 

ππνθέξνπλ κπνξεί λα θαίλεηαη ρεηξφηεξν απφ ην λα πεζάλνπλ, κε απνηέιεζκα λα 

ζπδεηείηαη ε επηινγή ηνπ ηεξκαηηζκνχ ηεο δσήο είηε κέζσ ηεο επζαλαζίαο ή κέζσ 

ηεο  ππνβνεζνχκελεο απφ ηνλ γηαηξφ απηνθηνλίαο (Delliens et al., 2001). 

Έλα δήηεκα πνπ εμεηάζηεθε ήηαλ ε επηθνηλσλία ησλ αζζελψλ  πνπ πάζρνπλ 

απφ θαξθίλν  ηειηθνχ ζηαδίνπ κε ηνλ ζεξάπνληα ηαηξφ. Οη αζζελείο κε πξνρσξεκέλεο 

κνξθέο θαξθίλνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή επίδξαζε ηεο αλίαηεο 

αζζέλεηαο, ηηο απνθάζεηο γηα ηε ζεξαπεία πνπ είλαη πνιχπινθεο, ηηο πξνθιήζεηο ηεο 

δηαηήξεζεο ηεο ειπίδαο, δηαηεξψληαο παξάιιεια ξεαιηζηηθνχο ζηφρνπο (Cambell, 

1995). 

Σρεηηθά κε ηε θξνληίδα ησλ αζζελψλ κε θαξθίλν ζε ηειηθφ ζηάδην 

παξαηέζεθαλ κηα ζεηξά απφ έξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηεο θξνληίδαο θαη ηελ 

πνηφηεηα δσήο ησλ αζζελψλ (Constantini et al., 2011), ηε ζρέζε ηεο επηζεηηθφηεηαο 

ησλ ζεξαπεηψλ κε ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο (Earle et al., 2004), ηελ εθαξκνγή ηεο 

παξεγνξεηηθήο θξνληίδαο (Temel et al., 2010; Greer et al., 2011). Σρεηηθά κε ηελ 

παξεγνξεηηθή θξνληίδα, απφ ηελ κειέηε πξνθχπηεη φηη νη αζζελείο πνπ έιαβαλ 

παξεγνξεηηθή θξνληίδα είραλ ιηγφηεξν επηζεηηθή θξνληίδα ζην ηέινο ηεο δσήο, 

θαιχηεξε εθαξκνγή ηεο ρεκεηνζεξαπείαο, αιιά θαη κεγαιχηεξε επηβίσζε (Temel et 

al., 2010; Greer et al., 2011). Δπηπιένλ, εμεηάζηεθαλ έξεπλεο πνπ εζηηάδνπλ ζηελ 

νηθνγέλεηα θαη ηνπο θνληηλνχο αλζξψπνπο ησλ αζζελψλ ζην ηέινο ηεο δσήο ηνπο θαη 
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ηηο πξνζδνθίεο ηνπο (Wennman-Larsen & Tishelman, 2002), ηελ επηθνηλσλία ηνπο κε 

ην γηαηξφ (Mack et al., 2005). 

Τέινο, φζνλ αθνξά ηα βηνεζηθά δεηήκαηα ησλ αζζελψλ κε θαξθίλν ηειηθνχ 

ζηαδίνπ, εμεηάζηεθαλ νη απνθάζεηο πνπ θαινχληαη λα ιάβνπλ νη αζζελείο θαη νη 

νηθνγέλεηέο ηνπο  (Eliott & Olver, 2008; Haines et al., 1990; Bains, 1998) , ηηο 

πξνγελέζηεξεο νδεγίεο (Samal & Kraut, 1992; Ewer & Taubert, 1992; Stephens, 

1992; Virmani et al., 1994; Berry & Singer, 1998) θαη ηνλ ηξφπν πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ πλεπκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ αζζελή (McClain et al., 2003; Balboni et al., 2007; 

Balboni et al., 2011). 

Η βηνεζηθή ζθνπφ έρεη λα πξνζηαηέςεη ηνπο αζζελείο θαη ηηο νηθνγέλεηέο, 

επνκέλσο νη αξρέο ηεο θαη ηα δηιήκκαηά ηεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ζηελ 

ράξαμε πνιηηηθψλ θαη ζηελ επηινγή ησλ ζεξαπεηψλ, ηφζν ζε αηνκηθφ, φζν θαη ζε 

θεληξηθφ επίπεδν.  

 Μέζα απφ ηελ παξνχζα έξεπλα πξνζπαζήζακε λα αλαδείμνπκε, φπσο 

πξνινγίζακε, ηνπο βηνεζηθνχο πξνβιεκαηηζκνχο πνπ αλαθχπηνπλ φηαλ ε ζπδήηεζε 

έξρεηαη ζην ηέινο ηεο δσήο αζζελψλ κε θαξθίλν ζε ηειηθφ ζηάδην. Απηφ ζην νπνίν ζα 

πξέπεη λα εζηηάζνπκε, θαηά ηε γλψκε κνπ, πέξα απφ θάζε ζηαηηζηηθή κειέηε θαη 

πέξα απφ θάζε αλαθνξά ζηηο πξαθηηθέο δηαθνπήο ηεο δσήο δελ είλαη άιιν απφ ην 

ζεβαζκφ ζηνλ άλζξσπν. Ο ζεβαζκφο ζηελ ειεπζεξία ηεο επηινγήο ζα πξέπεη αξρηθά 

λα απνηειέζεη ην γλψκνλα ζε θάζε πεξίπησζε ιήςεο απφθαζεο. Όκσο απηή ε 

ειεπζεξία κπνξεί πνιχ ζπρλά λα ηαπηηζηεί κε ηελ επζαλαζία. Γειαδή ν άλζξσπνο ν 

νπνίνο αηηείηαη επζαλαζίαο κήπσο ζηελ νπζία είλαη έλαο άλζξσπνο ν νπνίνο ζέιεη 

λαδ΄ζεη ηέινοο ζηε δή ηνπ αιιά δελ έρεη ν ίδηνο ηε δχλακε λα ην θάλεη; Καη αλ είλαη 

έηζη, ηφηε πνηφο ζα πξέπεη λα νξηζηεί σο αξκφδηνο ν νπνίνο ζα δηαθφςεη ηε δσή ηνπ; 

Δίλαη ν ζεξάπσλ ηαηξφο θαηάιιεινο γηα ην ξφιν απηφ ή κήπσο απηφ αληηβαίλεη ζηηο 

ζεκειηψδεηο αξρέο απφ ηηο νπνίεο θαζνδεγείηαη ε άζθεζε ηνπ ηαηξηθνχ 

ιεηηνπξγήκαηνο; Σε θακία πεξίπησζε απηφο ν ξφινο δελ ζα πξέπεη λα αλαηίζεηαη 

ζηνπο γηαηξνχο κηαο θαη θάηη ηέηνην έξρεηαη ζε πιήξε ξήμε κε ηελ ηαηξηθή επηζηήκε. 

Καζήθνλ ηνπ γηαηξνχ είλαη ε θξνληίδα ηνπ αξξψζηνπ κέρξη ηέινπο. Γίλεηαη βέβαηα 

ζεβαζηή ε αλάγθε ελφο αλζξψπνπ γηα έλα αμηνπξεπέο ηέινο θάηη ην νπνίν φκσο 

κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν αλαθνπθηζηηθή θξνληίδα 

πξνο απηφλ. 
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Τν κφλν ζίγνπξν, φζεο έξεπλεο θαη λα ππάξμνπλ, είλαη νηη ζε ζέκαηα 

βηνεζηθήο ε ζπδήηεζε είλαη αλεμάληιεηε. Κη απην γηαηη δελ ππάξρεη εζηθή θαζνιηθά 

απνδεθηή εηδηθά φηαλ πξφθεηηαη γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ αλζξψπηλε δσή. 
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