
Εκπαίδευση αυτοφροντίδας σε 
ασθενείς με καρκίνο 

Δρ. Πράπα Παρασκευή Μαρία 
Προϊσταμένη Ογκολογικής Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας                                                 
Γ’ Πανεπιστημιακή  Παθολογική  κλινική 
Γ.Ν.Ν.Θ.Α. η «Σωτηρία» 
Καθηγήτρια (ΣΕΠ)  ΓΧΝ 64, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο 

 



Disclosures 

Honorarium for lecture  

   Roche 

Travel accommodations 

   Takeda, Boehringer Ingelheim, Aenorasis 



Εκπαίδευση ασθενή 

H διαδικασία απόκτησης και βελτίωσης των γνώσεων 

και των δεξιοτήτων του πάσχοντα η οποία έχει ως 

απώτερο στόχο την τροποποίηση της ανθρώπινης 

συμπεριφοράς και ως εκ τούτου την διατήρηση ή 

βελτίωση της υγείας.  

 

Kate Lorig - Patient Education: A Practical Approach 



Στόχοι 
εκπαίδευσης 

ασθενούς 

Αύξηση του 
επιπέδου 
γνώσεων 

Ενίσχυση της 
αυτονομίας 

Αύξηση της 
αυτοπεποίθησης 

Εφαρμογή νέων 
δεδομένων 

Βελτίωση 
φροντίδας 

Αύξηση βαθμού 
ικανοποίησης 

Πρόληψη 
επιπλοκών 

Μείωση χρόνου 
νοσηλεία – 

Μείωση κόστους 

Berger et al., 2018, Scaramuzzo , 2017 



Ανάγκες για εκπαίδευση  

Ποικίλουν και εξαρτώνται από : 
 

 Την  ηλικία  

 Το στάδιο της ασθένειας  

 Ο χρόνος μετά τη διάγνωση  

 Το φύλο 

 Το είδος της κακοήθειας  

 Το εκπαιδευτικό επίπεδο του ασθενή  

 Η εθνικότητα   

 

 

 
 

Mistry et al., 2010 

 



Θέματα για εκπαίδευση ασθενών 

Θεραπεία 

Ανεπιθύμητες ενέργειες της θεραπείας  

Δραστηριότητες αυτοφροντίδας 

Συμμόρφωση στη θεραπεία, διατροφή  

Συμμετοχή σε πρωτόκολλα κλινικών δοκιμών   



Μέθοδοι 
διδασκαλίας 

Ατομική 

Οπτική επαφή νοσηλευτή-
ασθενούς  

Συχνά συνοδεύεται και από 
επίδειξη  

Προσαρμογή της διδασκαλίας στο 
άτομο (π.χ. δυσκολία κατανόησης, 

έλλειψη συγκέντρωσης) 

Ομαδική 

Απαιτείται λιγότερος χρόνος σε 
σχέση με την ατομική  

Όταν η ομάδα αποτελείται από 
πολλά μέλη, η δυναμική της 

ομάδας κάνει τη διδασκαλία πιο 
ενδιαφέρουσα, ελκυστική και 

ζωντανή  

Αλληλοκάλυψη πληροφοριών από 
τις ερωτήσεις των ασθενών  

Προσαρμογή της διδασκαλίας στο 
άτομο (π.χ. δυσκολία κατανόησης, 

έλλειψη συγκέντρωσης)  



Μέσα Διδασκαλίας 
 

Έντυπα υλικά  

Video, DVD,CD 

Σύγχρονη τεχνολογία (Internet, μέσα κοινωνικής δικτύωσης,  webinar, e-mail)  

Λεκτική διδασκαλία (χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλη μέθοδο) 

Επίδειξη  

Οπτικά βοηθήματα (π.χ. εικόνες, αφίσες) 

Χρήση πολλαπλών μεθόδων διδασκαλίας  

Jusko Friedman , 2010;  Scaramuzzo , 2017 



Έντυπο υλικό 
 

•Παρέχει χρήσιμες πληροφορίες στον ασθενή τις οποίες δεν είναι δυνατόν να τις 

συγκρατήσει από τις προφορικές οδηγίες  

Ενισχυτικό της προφορικής διδασκαλίας  

•Ακρίβεια στο περιεχόμενο των μηνυμάτων  

Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο εάν θέλουμε να τονίσουμε κάποια  σημαντικά 

θέματα στον ασθενή  

•Χαμηλό κόστος για αναπαραγωγή   

Μπορεί να μεταφερθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί 

•Ενίσχυση των προφορικών οδηγιών  

Μονιμότητα της πληροφορίας  

Scaramuzzo , 2017 



Ο απώτερος στόχος της 

εκπαίδευσης ασθενών  

Να δοθεί στους 

ασθενείς η 

δυνατότητα να 

λαμβάνουν 

αποφάσεις και να 

συμμετέχουν στη 

φροντίδα τους. 



Η φιλοσοφία ενός αποτελεσματικού προγράμματος εκπαίδευσης έχει 

ως στόχο την τροποποίηση της συμπεριφοράς μέσω της ενίσχυσης 

του ασθενή για αυτοέλεγχο, της εφαρμογής ρεαλιστικών στόχων και 

προσδοκιών και της ενθάρρυνσης της ενεργού συμμετοχής στη 

θεραπευτική διαδικασία.  

 



Αυτοφροντίδα  
 

Αφορά το σύνολο των ενεργειών στις 

οποίες προχωρούν οι άνθρωποι από 

μόνοι τους για τη διατήρηση της 

υγείας, της ευεξίας, καθώς και για την 

πρόληψη ασθενειών, ή την 

αντιμετώπιση ήπιων συμπτωμάτων 

υγείας. 

  



Αξιολόγηση της 

μάθησης/ απόκτησης 

δεξιοτήτων 
Αξιολόγηση του  

επίπεδου επικοινωνίας 

του ασθενούς  

Επιλογή της κατάλληλης 

χρονικής στιγμής για  

εκπαίδευση 

Καθορισμός των 

γνώσεων του ατόμου  

Καθορισμός των 

φραγμών του ατόμου 

για αυτοφροντίδα 

Προσδιορισμός των 

καλύτερων μέσων για 

μάθηση  

Αξιολόγηση των 

προτιμήσεων των 

ασθενών για σύντομη ή 

πληρέστερη 

πληροφόρηση  

Ανάπτυξη στρατηγικών 

για εκπαίδευση του 

ασθενή και του 

φροντιστή  

Δημιουργία σχεδίου 

διδασκαλίας 

αυτοφροντίδας ώστε το 

περιεχόμενο της να 

ικανοποιεί τις ανάγκες 

του εκπαιδευόμενου  

Δημιουργία 

κατάλληλου 

περιβάλλοντος ώστε ο 

ασθενής να συμμετέχει 

ενεργητικά στη 

διδασκαλία  

αυτοφροντίδας 

Προσδιορισμός της 

εκπαιδευτικής μεθόδου 

που θα χρησιμοποιηθεί  

Scaramuzzo , 2017 













 Αυτό που πρέπει να μεταφέρεται σε ασθενείς και συγγενείς προς 

αποφυγή πανικού είναι ότι: 

 Οι οδηγοί είναι ενδεικτικοί, απευθύνεται σε όλους τους ασθενείς και δεν 

είναι εξατομικευμένοι. 

 Διαβεβαιώστε τον ασθενή ότι μπορεί να μη βιώσει όλες αυτές τις 

παρενέργειες. 

 Διαβεβαιώστε ότι οι περισσότερες παρενέργειες μπορούν να 

αντιμετωπιστούν. 

 Αναγνωρίστε φόβους για να διερευνήσετε τις ανησυχίες του για 

συγκεκριμένες παρενέργειες. 

 Δηλώστε διαθεσιμότητα, πρέπει πάντα να δίνονται σε ασθενείς και 

συγγενείς συνοδευόμενοι από στοχευμένες επεξηγήσεις. 

 







Ερωτήσεις; 

Απορίες; 

eprapa@hotmail.com 
 

Σας ευχαριστώ πολύ 
22 

mailto:eprapa@hotmail.com

