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ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΟΓΗΓΟΤ
Ο νδεγφο απηφο απνζθνπεί λα ζπλδξάκεη πξφζσπα ζε εγεηηθέο
θξαηηθέο ζέζεηο θαζψο θαη επαγγεικαηίεο πγείαο ζηελ Δπξψπε θαη
δηεζλψο, πξνθεηκέλνπ λα πξνάγνπλ ηελ αλάπηπμε ππεξεζηψλ
αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο ζε δνκέο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο
Υγείαο. Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Υγείαο (Π.Ο.Υ.) ζπλέζηεζε ην
2014 φηη ε αλαθνπθηζηηθή θξνληίδα ζα πξέπεη λα ελζσκαησζεί ζε
φια ηα πιαίζηα παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο, ελψ ην 2018 ζηελ
Παγθφζκηα Γηάζθεςε γηα ηελ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Υγείαο πνπ
δηνξγάλσζε ζηελ Αζηάλα ηνπ Καδαθζηάλ ιήθζεθε ε απφθαζε φηη ε
αλαθνπθηζηηθή θξνληίδα απνηειεί βαζηθή ζπληζηψζα ησλ
ππεξεζηψλ Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Υγείαο. Σηνλ νδεγφ απηφ
παξέρεηαη πξαθηηθή θαζνδήγεζε γηα ηα απαηηνχκελα βήκαηα πξνο
απηή ηελ θαηεχζπλζε.

ΓΙΑΣΙ ΔΙΝΑΙ ΗΜΑΝΣΙΚΗ Η ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ
ΑΝΑΚΟΤΦΙΣΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΣΗΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ;

Πεξηζζφηεξνη αζζελείο ζα έρνπλ πξφζβαζε ζηελ παξνρή θαη ηα
νθέιε ηεο αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο θαη ηεο θξνληίδαο ζην ηειηθφ
ζηάδην λφζνπ, αλ ε θξνληίδα απηή παξέρεηαη ζηελ θνηλφηεηα. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ, νη
Γεληθνί/Οηθνγελεηαθνί Ηαηξνί θαη άιινη επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ ζπλεξγάδνληαη ζε δνκέο ηεο θνηλφηεηαο
ζα ρξεηαζηεί λα εθπαηδεπζνχλ θαη λα ππνζηεξηρζνχλ απφ εμεηδηθεπκέλεο νκάδεο, ηαηξνχο θαη άιινπο
επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ δηαζέηνπλ εκπεηξία ζηελ παξνρή αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο ζηελ θνηλφηεηα.
Θα ρξεηαζηνχλ επίζεο επαξθή ρξφλν, νηθνλνκηθνχο πφξνπο θαη ππνζηήξημε ζε πξαθηηθά δεηήκαηα, ελψ
ζα πξέπεη λα πθίζηαηαη δπλαηφηεηα ζπληαγνγξάθεζεο ηεο κνξθίλεο θαη θάζε άιιεο ελδεδεηγκέλεο
θαξκαθεπηηθήο αγσγήο.
Ζ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Υγείαο δηαζέηεη
κνλαδηθή δπλακηθή σο πξνο ηελ παξνρή
αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο ζε όλες ηις
παθήζεις θαη ζε όλα ηα ζηάδια απηψλ, ηελ
αληαπφθξηζε ζε όλο ηο θάζμα ηων
αναγκών ηνπ αηφκνπ ζε όλα ηα πλαίζια
δηαβίσζεο θαη θξνληίδαο ηνπ, πθίζηαηαη δε
ζε όλες ηις τώρες ηνπ θφζκνπ.

ΜΙΑ ΑΠΟΣΤΠΩΗ ΣΗ ΠΑΡΟΤΑ
ΚΑΣΑΣΑΗ
Δπαγγεικαηίεο πγείαο απφ 30 επξσπατθά
θξάηε απνηχπσζαλ ην έηνο 2018 κέζσ
εξσηεκαηνινγίσλ
ηηο
ππεξεζίεο
αλαθνπθηζηηθήο
θξνληίδαο
ζηελ
πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε ησλ ρσξψλ ηνπο
(βι. ράξηε).
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Αλ θαη δηαπηζηψζεθε ζεκαληηθή πξφνδνο ζε πνιιέο ρψξεο ιφγσ βειηηψζεσλ ζηηο πνιηηηθέο πγείαο, ζηελ
εθπαίδεπζε θαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ, παξακέλνπλ αθφκε νξηζκέλα εκπφδηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα
αληηκεησπηζζνχλ. Σηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη ηα εκπφδηα θαη νη δπλαηφηεηεο πνπ επηζεκάλζεθαλ:

Εμπόδια
Φόρτοσ εργαςίασ των
Γενικϊν/Οικογενειακϊν Ιατρϊν και
ζλλειψθ χρόνου για τθν παροχι
ανακουφιςτικισ φροντίδασ

Δυνατότθτεσ
Συχνότερα

Οι Γενικοί/Οικογενειακοί Ιατροί είναι
κινθτοποιθμζνοι
Πολυάρικμοι ςτρατθγικοί ςχεδιαςμοί
και κατευκυντιριεσ γραμμζσ

Ολοζνα και περιςςότεροι αςκενείσ
εμφανίηουν πολλαπλζσ χρόνιεσ πακιςεισ
παρά μεμονωμζνεσ διαγνϊςεισ

Εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ και
πθγζσ πλθροφόρθςθσ

Τα άτομα που χριηουν ανακουφιςτικισ
φροντίδασ ςπάνια εντοπίηονται εγκαίρωσ

Χριςθ εξειδικευμζνων εργαλείων για
τον εντοπιςμό αςκενϊν που χριηουν
ανακουφιςτικισ φροντίδασ

Ζλλειψθ κατάρτιςθσ

Εκ των προτζρων ςχεδιαςμόσ τθσ
φροντίδασ

Ζλλειψθ πολυεπιςτθμονικισ ομάδασ ςτθν
πρωτοβάκμια φροντίδα υγείασ

Ανάπτυξθ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων
και μζςων επικοινωνίασ,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ
επικοινωνίασ εκτόσ εργάςιμων ωρϊν

Ζλλειψθ επαγγελματιϊν υγείασ
εξειδικευμζνων ςτθν ανακουφιςτικι
φροντίδα
Οι περιςςότεροι αςκενείσ και
επαγγελματίεσ υγείασ είναι απρόκυμοι
να ςυηθτιςουν το κζμα του επικείμενου
κανάτου

Αναπτυςςόμενθ ζρευνα
Λιγότερο
ςυχνά

Συμμετοχι τθσ κοινότθτασ
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ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΔ ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΣΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ
Σην κνληέιν Γεκφζηαο Υγείαο ηνπ Π.Ο.Υ. αλαθνξηθά κε ηελ Αλαθνπθηζηηθή Φξνληίδα, ηνλίδεηαη ε αλάγθε
1
αλάπηπμεο ζε 4 πεδία, σο βαζηθφ πιαίζην γηα ηε βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο. Τα
πεδία απηά αθνξνχλ εμίζνπ θαη ηελ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Υγείαο:

Η Πρωτοβάκμια Φροντίδα Υγείασ αποτελεί κακοριςτικό κεμζλιο για τθν κακολικι κάλυψθ του πλθκυςμοφ
ςε κζματα υγείασ
1. Πολιτικζσ υγείασ


4. Διακεςιμότθτα φαρμάκων



Οπιοειδι, βαςικά φάρμακα
Ποςόςτωςθ ειςαγωγϊν
φαρμάκων

Κόςτοσ

Συνταγογράφθςθ,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ
τθσ ςυνταγογράφθςθσ ςτθν
κοινότθτα

Διανομι

Διάκεςθ

Διοικθτικι διαχείριςθ
(Φαρμακοποιοί, ρυκμιςτικζσ αρχζσ
φαρμάκων, όργανα επιβολισ του
νόμου)

Ζνταξθ τθσ ανακουφιςτικισ φροντίδασ ςτα εκνικά
ςχζδια δράςθσ για τθν υγεία, ςτισ πολιτικζσ υγείασ
και ςτισ ςχετικζσ ρυκμίςεισ

Ζγκαιροσ εντοπιςμόσ αςκενϊν με δυνθτικζσ
ανάγκεσ ανακουφιςτικισ φροντίδασ

Μοντζλα χρθματοδότθςθσ/παροχισ υπθρεςιϊν τα
οποία υποςτθρίηουν τθν παροχι ανακουφιςτικισ
φροντίδασ

Διάκεςθ βαςικϊν φαρμάκων

Συμμετοχι ςτθν υγιεινομικι περίκαλψθ
(Υπεφκυνοι χάραξθσ πολιτικϊν υγείασ, ρυκμιςτικζσ
αρχζσ, Π.Ο.Υ, Μθ Κυβερνθτικζσ Οργανϊςεισ)

2. Εκπαίδευςθ


Υποςτιριξθ από τα μζςα
ενθμζρωςθσ και το ευρφ κοινό

Προγράμματα ςπουδϊν,
εκπαιδευτικά προγράμματα για
επαγγελματίεσ υγείασ (ειδικοφσ και
εκπαιδευόμενουσ)

Εξειδικευμζνθ κατάρτιςθ

Βαςικά πεδία επαγγελματικισ
επάρκειασ για τθν παροχι
πρωτοβάκμιασ ανακουφιςτικισ
φροντίδασ

Εκπαίδευςθ και υποςτιριξθ των
φροντιςτϊν τθσ οικογζνειασ
(Μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ και κοινό,
επαγγελματίεσ υγείασ -ειδικευμζνοι και
εκπαιδευόμενοι-, ειδικοί ανακουφιςτικισ
φροντίδασ, επαγγελματίεσ Πρωτοβάκμιασ
Φροντίδασ Υγείασ, φροντιςτζσ
οικογζνειασ)

3. Εφαρμογι
Αλαζεσξεκέλε ζηξαηεγηθή Γεκφζηαο Υγείαο γηα
 Διαμορφωτζσ κοινισ γνϊμθσ
ηελ αλαθνπθηζηηθή θξνληίδα, κε επηθέληξσζε
 Τεκμθρίωςθ τθσ ζρευνασ
ζηελ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Υγείαο (πεγέο:
Stjernswärd et al. 2007, Π.Ο.Υ. & UNICEF 2018
 Καταρτιςμζνο προςωπικό
1-3
θαη Π.Ο.Υ. 2018) . Φξήζε θαηφπηλ άδεηαο.
 Στρατθγικόσ και επιχειρθματικόσ ςχεδιαςμόσ- μζςα, υποδομζσ
 Προδιαγραφζσ, κατευκυντιριεσ οδθγίεσ και παρεμβάςεισ
(Μζλθ τθσ κοινότθτασ και επαγγελματίεσ υγείασ ςε θγετικζσ κζςεισ, διοικθτικό προςωπικό)

Τν ηειεπηαίν δηάζηεκα, κηα ζεηξά απφ δηεζλείο ζπζηάζεηο θνκβηθήο ζεκαζίαο ελζαξξχλνπλ ηα θξάηε λα
πηνζεηήζνπλ πνιηηηθέο πγείαο θαη πξαθηηθέο, θαζψο θαη πξσηνβνπιίεο έξεπλαο θαη εθπαίδεπζεο, νη νπνίεο
ππνζηεξίδνπλ ηελ αλαθνπθηζηηθή θξνληίδα ζε φιεο ηηο ρψξεο:



Απφθαζε Παγθφζκηνπ Σπκβνπιίνπ Υγείαο 67.19 (Παγθφζκην Σπκβνχιην Υγείαο, 2014)
Δληάζζνληαο ηελ αλαθνπθηζηηθή θξνληίδα θαη ηελ αληηκεηψπηζε ζπκπησκάησλ ζηελ
Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Υγείαο (Π.Ο.Υ., 2018)
 Ζ Γηαθήξπμε ηεο Αζηάλα γηα ηελ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Υγείαο (Π.Ο.Υ. & UNICEF, 2018)

1

Stjernsward J, Foley KM, Ferris FD, et al. The public health strategy for palliative care. J Pain Symptom Manage 2007, 33:486-93.
Π.Ο.Υ. & UNICEF. Γηαθήξπμε ηεο Αζηάλα. Παγθόζκηα Γηάζθεςε γηα ηελ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Υγείαο. Αζηάλα, Καδαθζηάλ, 25-26 Οθησβξίνπ
2018. Γελεχε, Νέα Υφξθε: Π.Ο.Υ. & UNICEF, 2018.
3
Π.Ο.Υ. Δληάζζνληαο ηελ αλαθνπθηζηηθή θξνληίδα θαη ηελ αληηκεηώπηζε ζπκπησκάησλ ζηελ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Υγείαο: ν νδεγόο ηνπ Π.Ο.Υ. γηα
ππεύζπλνπο ζρεδηαζκνύ, εθαξκνγήο θαη δηαρείξηζεο πνιηηηθώλ πγείαο. Γελεχε: Π.Ο.Υ., 2018.
2
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1. ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΔ ΠΟΛΙΣΙΚΗ
Υθίζηαηαη ζήκεξα εζληθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ αλαθνπθηζηηθή θξνληίδα ζηε ρώξα ζαο;
Δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ παξνρή ππεξεζηώλ ζην πιαίζην ηεο θνηλόηεηαο ζηελ
παξαπάλω ζηξαηεγηθή;
Αλ δελ πθίζηαηαη αθόκε εζληθή ζηξαηεγηθή, εμεηάζηε πώο ηα επόκελα παξαδείγκαηα ζα
κπνξνύζαλ λα παξέρνπλ δεδνκέλα γηα ηελ αλάπηπμε αλάινγεο πνιηηηθήο ζε ηνπηθό επίπεδν.

??

Μηα ππνζηεξηθηηθή εζληθή πνιηηηθή απνηειεί ζεκειηψδε πξνυπφζεζε γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο παξνρήο
αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο ζηελ θνηλφηεηα. Αξθεηέο ρψξεο έρνπλ θαηαθέξεη λα αλαπηχμνπλ εζληθέο
ζηξαηεγηθέο γηα ηε θξνληίδα αηφκσλ κε λνζήκαηα ηειηθνχ ζηαδίνπ, ζηηο νπνίεο ελζσκαηψλεηαη ε
επηθέληξσζε ζηελ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Υγείαο. Σηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη νξηζκέλα παξαδείγκαηα
ρξήζηκσλ πξσηνβνπιηψλ πνιηηηθήο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζηελ Δπξψπε απφ ην 2014, νη νπνίεο
κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ κηα νπζηαζηηθή βάζε γηα ηελ νινθιεξσκέλε παξνρή αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο
πνπ ζα αθνξά φινπο ηνπο ηνκείο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο θαη θνηλσληθήο πξφλνηαο.








Δζληθή Σηξαηεγηθή γηα ηελ Αλαθνπθηζηηθή Φξνληίδα (Διβεηία, 2013-2015)
Δζληθφ Σρέδην Γξάζεο γηα ηελ Αλάπηπμε ηεο Αλαθνπθηζηηθήο Φξνληίδαο θαη ηεο Φξνληίδαο
Τειηθνχ Σηαδίνπ (Γαιιία, 2015-2018)
Φηιφδνμνη Σηφρνη γηα ηελ Αλαθνπθηζηηθή Φξνληίδα θαη ηε Φξνληίδα Τειηθνχ Σηαδίνπ (Αγγιία, 20152020)
Σηξαηεγηθφ Πιαίζην Γξάζεο γηα ηελ Αλαθνπθηζηηθή Φξνληίδα θαη ηε Φξνληίδα Τειηθνχ Σηαδίνπ
(Σθσηία, 2016-2021)
Υπεξεζίεο Αλαθνπθηζηηθήο Φξνληίδαο. Τξηεηέο Αλαπηπμηαθφ Πιαίζην (Ηξιαλδία, 2017-2019)
Σηξαηεγηθφο Σρεδηαζκφο γηα ηελ Αλάπηπμε ηεο Αλαθνπθηζηηθήο Φξνληίδαο (Πνξηνγαιία, 20172018)
Δζληθή Σηξαηεγηθή γηα ηελ Αλαθνπθηζηηθή Φξνληίδα (Κξναηία, 2017-2020)

2. ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΔ
Δηεμάγνληαη πξνζπάζεηεο γηα ηε κείωζε ηωλ θξαγκώλ ωο πξνο ηηο ζπδεηήζεηο πνπ
αθνξνύλ ηνλ ζάλαην, ην ζλήζθεηλ θαη ην πέλζνο;
Πώο εθπαηδεύνληαη ζηελ αλαθνπθηζηηθή θξνληίδα νη Γεληθνί/Οηθνγελεηαθνί Ιαηξνί θαη νη
νκάδεο πγείαο ηεο θνηλόηεηαο, ζήκεξα ζηε ρώξα ζαο;

??

Σηηο θπβεξλεηηθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο εσαιζθηηοποίηζης ηοσ κοινού ζε ζέκαηα
αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο πεξηιακβάλνληαη νη εμήο: National Council for Palliative Care ζηελ Αγγιία,
Living Matters, Dying Matters ζηε Βφξεηα Ηξιαλδία, Good life, Good death, Good grief ζηε Σθσηία. Οη
πξσηνβνπιίεο απηέο ελζαξξχλνπλ ηα κέιε ηεο θνηλσλίαο λα αλαπηχμνπλ κηα πην δεθηηθή ζηάζε φζνλ
αθνξά δεηήκαηα ζαλάηνπ, ζλήζθεηλ θαη πέλζνπο. Σην βηληενζθνπεκέλν πιηθφ πνπ απεπζχλεηαη ζην
θνηλφ, ηνπο αζζελείο θαη ηνπο θξνληηζηέο ηεο νηθνγέλεηαο κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ ζρεηηθψλ
ζπδεηήζεσλ, πεξηιακβάλεηαη θαη ην εμήο: How to Live and Die Well.
Γηαηίζεηαη επίζεο εθπαηδεπηηθφ πιηθφ προπηστιακού επιπέδοσ, φπνπ πεξηιακβάλνληαη παξνπζηάζεηο
power point θαη θείκελα πξνο ζπδήηεζε.
Σην πιηθφ μεηαπηστιακής καηάρηιζης πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο:
 Oκάδα Αλαθνξάο ηεο ΔΑPC γηα ηελ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Υγείαο
 Κιηληθά καζήκαηα γηα ηε θξνληίδα ηειηθνχ ζηαδίνπ [Οδεγφο Δθπαίδεπζεο ηνπ Βαζηιηθνχ Κνιεγίνπ
Γεληθψλ Ηαηξψλ (RCGP: Royal College of General Practitioners), 2016]
 Βαζηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα ηελ αλαθνπθηζηηθή θξνληίδα ζηελ Οηθνγελεηαθή Ηαηξηθή (Ηηαιία,
2012), ζηελ ηηαιηθή γιώζζα
 Βίληεν γηα ηελ έγθαηξε παξνρή αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο (Παλεπηζηήκην ηνπ Δδηκβνχξγνπ, 2018)
 Δξγαιεία γηα ηελ ππνβνήζεζε ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ζηνλ εληνπηζκφ αζζελψλ πνπ ρξήδνπλ
αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο (Σθσηία, 2016)
 Πξφηππα Daffodil (Μarie Curie, RCGP, 2019)
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Πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ηα νπνία απεπζχλνληαη ζε Γεληθνχο/Οηθνγελεηαθνχο Ηαηξνχο έρνπλ αλαπηπρζεί
ζε δηάθνξεο ρψξεο, φπσο ε Ηηαιία θαη ε Ηζπαλία. Οη Γεληθνί/Οηθνγελεηαθνί Ηαηξνί έρνπλ επίζεο ηε
δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπλ κεηαπηπρηαθνχο ηίηινπο θαη δηπιψκαηα ζπνπδψλ ζηελ αλαθνπθηζηηθή
θξνληίδα, κέζσ πξνγξακκάησλ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο.

3. ΠΛΑΙΙΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ
Παξέρνληαη ππεξεζίεο αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο ζηελ θνηλόηεηα ζύκθωλα κε κηα
ζπζηεκαηηθή θαη ζπληνληζκέλε πξνζέγγηζε;
Πώο εληνπίδνληαη ζήκεξα ζηελ θνηλόηεηα νη αζζελείο κε αλάγθεο ππνζηεξηθηηθήο θαη
αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο;

??

Έλα θαιφ παξάδεηγκα ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ζα κπνξνχζε κηα πξνζέγγηζε πνπ ελζσκαηψλεη ηελ
αλαθνπθηζηηθή θξνληίδα λα εληαρζεί ζηελ πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε, απνηειεί ην Gold Standards
Framework (GSF), κία ηεθκεξησκέλε θαη ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε κε ζηφρν ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο
θξνληίδαο πνπ παξέρεηαη ζηελ θνηλφηεηα απφ Γεληθνχο/Οηθνγελεηαθνχο Ηαηξνχο θαη άιινπο επαγγεικαηίεο
πγείαο, ζε αζζελείο θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ηεο δσήο ηνπο. Τν πξφγξακκα NECPAL CCOMS-ICO
ζηελ Ηζπαλία ζπληζηά έλα αθφκε παξάδεηγκα επηηπρεκέλεο εθαξκνγήο ελφο πξνγξάκκαηνο πνπ
ζπκπεξηιακβάλεη θαηάξηηζε, ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ θαη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο θιηληθήο πξαθηηθήο. Kαη νη
δχν απηέο πεγέο παξέρνπλ θαηεπζχλζεηο κε ζηφρν λα βνεζήζνπλ ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο λα
εληνπίζνπλ ηνπο αζζελείο εθείλνπο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα σθειεζνχλ απφ κηα πξνζέγγηζε πνπ
ελζσκαηψλεη ηελ αλαθνπθηζηηθή θξνληίδα, λα αμηνινγήζνπλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα ζρεδηάζνπλ ηε θξνληίδα
ηνπο.

Εντοπιςμόσ

Αξιολόγθςθ
Αξιολογθθς

Σχεδιαςμόσ

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Τα ηειεπηαία ηξία ρξφληα έρνπλ αλαπηπρζεί θαη άιιεο θαηλνηνκίεο, φπσο νη αθφινπζεο:








Θεκειηψδεηο αξρέο γηα κηα πξνζέγγηζε πνπ ελζσκαηψλεη ηελ αλαθνπθηζηηθή θξνληίδα (Δζληθή
Αξρή ηεο Γαιιίαο γηα ηελ Υγεία, 2016)
Σπζηάζεηο γηα κηα πξνζέγγηζε πνπ ελζσκαηψλεη ηελ αλαθνπθηζηηθή θξνληίδα (Αξρή Υγείαο ηεο
Γαλίαο, 2017), ζηα δαλέδηθα
Οινθιεξσκέλε θαη πεξηεθηηθή αλαθνπθηζηηθή θξνληίδα γηα άηνκα κε ρξφληεο παζήζεηο
πξνρσξεκέλνπ ζηαδίνπ ζηελ Δπξψπε (2017)
Βειηηψλνληαο ηελ παξνρή αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο ζηελ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Υγείαο ζηηο
Κάησ Φψξεο (2018)
Τν Πξφγξακκα ARIANNA ζηελ Ηηαιία (2018)
Πξσηνβάζκηα Αλαθνπθηζηηθή Φξνληίδα ζηελ Ηξιαλδία (2018)
Ζ Λεπθή Φάξηα ηεο ΔΑPC γηα ηνλ εθ ησλ πξνηέξσλ ζρεδηαζκφ ηεο θξνληίδαο

Ζ αλάπηπμε εξγαιείσλ εθηίκεζεο θαη ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ κε ζθνπφ ηελ ππνβνήζεζε ηνπ εληνπηζκνχ
ησλ αηφκσλ πνπ ρξήδνπλ αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο, είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο. Αλαδεηήζηε ηηο πξαθηηθέο ζε
ηνπηθφ επίπεδν θαη εμεηάζηε πψο ηα δεδνκέλα απηά ζα κπνξνχζαλ λα εθαξκνζηνχλ. Σε κηα πξφζθαηε
(2013) ζπζηεκαηηθή αλαζθφπεζε, εληνπίζζεθαλ νξηζκέλεο πξνζεγγίζεηο πνπ έρνπλ εδξαησζεί κέρξη
ζήκεξα:




GSF Proactive Care Indicator Guidance
Supportive and Palliative Care Indicators Tool (SPICT)
Δξγαιείν NECPAL (ζηα θαηαιαληθά θαη ηα ηζπαληθά)
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4. ΓΙΑΘΔΙΜΟΣΗΣΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

??

Σε πνηνλ βαζκό νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνύλ ηε ζπληαγνγξάθεζε θαη ηε
δηαζεζηκόηεηα ηωλ νπηνεηδώλ θαη άιιωλ θαξκάθωλ ζηε ρώξα ζαο
αληαπνθξίλνληαη ζηηο βέιηηζηεο ζπλζήθεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα;

Σην πιαίζην ηεο Πξσηνβνπιίαο γηα κηα Δπξσπατθή Πνιηηηθή γηα ηνλ Πφλν, έλα ζπλδεδεκέλν πξφγξακκα
έξγνπ πνπ αλέιαβαλ ε Δπξσπατθή Δηαηξεία Ηαηξηθήο Ογθνινγίαο (ESMO: European Society for Medical
Oncology) θαη ε ΔAPC, δηελεξγήζεθε ιεπηνκεξήο αλαζθφπεζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο νπηνεηδψλ. Σηηο
βαζηθφηεξεο ζπζηάζεηο πεξηιακβάλνληαη νη αθφινπζεο:
1.

2.

3.

4.

Περιοριζμοί από ηο Δθνικό σνηαγολόγιο: Έλα Δζληθφ Σπληαγνιφγην ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη΄ ειάρηζηνλ ηε
κνξθίλε άκεζεο απνδέζκεπζεο, ηα δηζθία κνξθίλεο ειεγρφκελεο απνδέζκεπζεο, ηελ ελέζηκε κνξθίλε θαη ηελ
θσδεΐλε γηα ιήςε απφ ηνπ ζηφκαηνο. Οη θπβεξλήζεηο δελ ζα πξέπεη λα πξνρσξνχλ ζηελ έγθξηζε κνξθίλεο
ειεγρφκελεο απνδέζκεπζεο, θαηληαλχιεο ή νμπθσδφλεο, αλ δελ δηαζθαιίζνπλ πξσηίζησο ηελ επξεία δηαζεζηκφηεηα
ηεο κνξθίλεο άκεζεο απνδέζκεπζεο γηα ρνξήγεζε απφ ηνπ ζηφκαηνο.
Ρσθμιζηικοί περιοριζμοί: Οη θπβεξλήζεηο ζα πξέπεη λα απνζχξνπλ ηνπο ππεξβνιηθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ
παξαθσιχνπλ ηελ άξηηα θιηληθή αληηκεηψπηζε ηνπ ζνβαξνχ πφλνπ. Εεηήκαηα πνπ δηαπηζηψζεθαλ ζε πξφζθαηε
έξεπλά καο πεξηιακβάλνπλ πεξηνξηζκνχο ζπληαγνγξάθεζεο, νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ
ζπληαγψλ ή ηε δηαδηθαζία ζπληαγνγξάθεζεο θαξκάθσλ, π.ρ.
 Οη Γεληθνί Ιαηξνί ζηε ινβελία νθείινπλ λα θαηαγξάθνπλ ηηο ζπληαγέο ζε εηδηθό βηβιίν νπηνεηδώλ
 ηε Βόξεηα Μαθεδνλία, νη ζπληαγέο πξέπεη λα εθδίδνληαη από λνζνθνκείν ή μελώλα
 ηελ Ιζιαλδία, νη ζπληαγέο ρξεηάδνληαη δηπιέο ππνγξαθέο
 ηε Ρνπκαλία, κόλν νη νγθνιόγνη κπνξνύλ λα ζπληαγνγξαθνύλ νπηνεηδή πξνθεηκέλνπ λα ηα ιάβεη ν
αζζελήο δσξεάλ
 ηελ Κξναηία, νξηζκέλα νπηνεηδή κπνξνύλ λα ζπληαγνγξαθεζνύλ κόλν θαηόπηλ ζύζηαζεο
νγθνιόγνπ ηαηξνύ.
Δπείγοσζα ζσνηαγογράθηζη: Θα πξέπεη λα ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα επείγνπζα ζπληαγνγξάθεζε νπηνεηδψλ ζε
αζζελείο κε ζνβαξφ πφλν νη νπνίνη δελ κπνξνχλ λα ιάβνπλ ζπληαγή κε θπζηθή παξνπζία. Θα πξέπεη λα εθηηκεζεί ε
δπλαηφηεηα επείγνπζαο ζπληαγνγξάθεζεο δηα ηειεθψλνπ ή κέζσ θαμ πξνο ην θαξκαθείν. Ο θαξκαθνπνηφο ζα
πξέπεη λα δηαζθαιίζεη ηε γλεζηφηεηα θαη ηελ εγθπξφηεηα ηεο ζπληαγήο πξηλ απφ ηε δηάζεζε ηεο ειεγρφκελεο νπζίαο,
ελψ νη ζπληαγέο ζα πξέπεη λα εθηππψλνληαη απφ ηνλ θαξκαθνπνηφ θαη λα θπιάζζνληαη.
Διδικά ένησπα ζσνηαγογράθηζης: Ζ ππνρξέσζε γηα εηδηθά έληππα ζπληαγνγξάθεζεο δελ ζπληζηά θψιπκα
αθεαπηήο. Ζ δηαδηθαζία πξνκήζεηάο ηνπο σζηφζν δελ ζα πξέπεη λα πξνθαιεί ππεξβνιηθή επηβάξπλζε.

Γιάθεζη θαρμάκων: Οη θαξκαθνπνηνί ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ εμνπζηνδφηεζε λα δηνξζψλνπλ ηερληθά ζθάικαηα ζε
ζπλελλφεζε κε ηνλ ζπληαγνγξάθν ηαηξφ.
Περαιηέρω πηγές:
 EAPC Blog για ηο πρόγραμμα «Πρόζβαζη ζηα Οπιοειδή Φάρμακα ζηην Δσρώπη» (ΑΣΟΜΔ: Αccess to
Opioid Medication in Europe)
 Σο 10- point plan ηης «Πρωηοβοσλίας για μια Γιεθνή Πολιηική για ηα Οπιοειδή» (ΔSMO)
5.

ΔΠΟΜΔΝΑ ΒΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΔΥΔΙΑ
Κατεβάςτε την Εργαλειοθήκη- Οδηγό και
μεταβείτε ςτουσ ενεργοφσ ςυνδζςμουσ

4.

2.

1. Εντοπίςτε άτομα
ι οργανιςμοφσ με
ρόλο-κλειδί ςτθ
χϊρα ςασ.
5.

2. Οργανϊςτε
ομάδα εργαςίασ με
ςκοπό τον
προςδιοριςμό των
προκλιςεων και
τθν επίλυςι τουσ.

1.

3. Αναπτφξτε
4.
επικοινωνία με
ειδικοφσ από τθν
Ομάδα Αναφοράσ
τθσ EAPC για τθν
Πρωτοβάκμια
Φροντίδα Υγείασ.

4. Εφαρμόςτε
πιλοτικά και
κεςπίςτε
βελτιϊςεισ ςε
κάκε ζνα από τα
παραπάνω 4
πεδία.

5. Αξιολογιςτε τα
αποτελζςματα και
ςτθ ςυνζχεια
επανεξετάςτε τθν
πορεία των
δράςεων.

Γηα ππνβνιή εξσηεκάησλ: Scott.Murray@ed.ac.uk, sebastien.moine.75@gmail.com θαη Deirdre.Shanagher@hospicefoundation.ie
Γηα ηελ ειεθηξνληθή κνξθή ηνπ εληύπνπ: htpps://eapcnet.eu/eapc-groups/reference/primary-care
[.η.Μ.: 1. Γηα ηελ απόδνζε ηνπ όξνπ palliative care ζηελ ειιεληθή γιώζζα ρξεζηκνπνηνύληαη θαη νη εθθξάζεηο: «παξεγνξηθή θξνληίδα» θαη «παξεγνξεηηθή θξνληίδα». ην παξόλ έληππν
επηιέρζεθε ν όξνο «αλαθνπθηζηηθή (θξνληίδα)» θαηόπηλ ζρεηηθήο επηθνηλσλίαο κε ην Κέληξν Δξεύλεο Δπηζηεκνληθώλ Όξσλ θαη Νενινγηζκώλ ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ.
2. Με δεδνκέλεο ηηο δηαθνξνπνηήζεηο ζηα ζπζηήκαηα πγείαο κεηαμύ ησλ ρσξώλ, ρξεζηκνπνηήζεθε ζπρλά ν πεξηεθηηθόο όξνο «επαγγεικαηίεο πγείαο»].
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