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Εισαγωγή-Επιδημιολογικά στοιχεία 

 Η ΚΑ επηρεάζει σχεδόν 6εκατ ανθρώπους 
στις ΗΠΑ και >23εκατ παγκοσμίως 

 1-2% των ενηλίκων στις ανεπτυγμένες 
χώρες 

 Επιπολασμός ≥10% στους πληθυσμούς >70 
ετών 

 Πριν το 1990 επιβίωση <40% στην 5ετία 

 Παραμένει μία από τις κύριες αιτίες 
νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικών 
δαπανών 

ESC guidelines. Eur Heart J. 2012;33:1787-1847 

Jhund P et al. Circulation 2009;119:515-523 



Trends in median survival (excluding deaths within 30 days) according to sex and 

year of admission.  

Pardeep S. Jhund et al. Circulation. 2009;119:515-523 

Copyright © American Heart Association, Inc. All rights reserved. 



Adjusted 30-day (A), 1-year (B) and 5-year (C) mortality  

according to sex and year of admission.  

Pardeep S. Jhund et al. Circulation. 2009;119:515-523 

Copyright © American Heart Association, Inc. All rights reserved. 



Goodlin SJ. JACC 2009; 54:386-396 



 Αλματώδεις εξελίξεις στη διαχείριση της νόσου και 
στη θεραπεία με εμφυτεύσιμες συσκευές 
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 Συνεχή μείωση της λειτουργικής ικανότητας με οξείς 

παροξυσμούς 

 Μικρό προσδόκιμο επιβίωσης 

 Φορτίο συμπτωμάτων παρόμοιο με των ασθενών με 
προχωρημένη καρκινική νόσο 

 



Κατηγορίες ασθενών 

 Ασθενείς με καρκίνο: Διατηρούν καλό λειτουργικό 
επίπεδο ζωής για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 
και έχουν μικρή περίοδο ορατής επιδείνωσης. 

 Ασθενείς με χρόνια οργανική ανεπάρκεια: Η πορεία 
εξασθένησής τους είναι μεγαλύτερης διάρκειας, 
υπάρχει μακροχρόνιος περιορισμός της 
λειτουργικότητάς τους με περιοδικά επεισόδια 
σημαντικής επιδείνωσης, που ακολουθείται από 
πλήρη ή μερική επαναφορά στο προηγούμενο 
επίπεδο. Ο θάνατός τους μπορεί να επέλθει αιφνίδια 
ή κατά τη διάρκεια μιας κρίσης ή μετά από πολλά 
επεισόδια. 

 Ηλικιωμένα άτομα με καταβολή ή άνοια: Μέσος χρόνος 
επιβίωσης τα 8 έτη. Παρατηρείται μια προοδευτική, 
παρατεταμένη επιδείνωση της λειτουργικότητας. 

Murray SA et al. Br Med J 2005; 330:1007-1011 



Murray SA & Sheikh A. Br Med J 2008; 336:958-959 



Αναδρομική ανάλυση αρχείου Medicare, ασθενών με ΚΑ vs 
καρκίνο τους τελευταίους 6 μήνες της ζωής τους 
 

Ασθενείς με 

ΚΑ 

Ασθενείς με 

Καρκίνο 

Ν=5836 Ν=7565 

Εισαγωγή σε 

νοσοκομείο 

60% 35% 

Εισαγωγή σε 

ΜΕΘ 

19% 7% 

Επεμβατική 

αντιμετώπιση 

51% 20% 

Setoguchi S et al. Am Heart J 2010; 160:139-144 



A depiction of the clinical course of heart failure with associated types and intensities of 
available therapies.  

Allen L et al. Circulation 2012;125:1928-1952 

Copyright © American Heart Association 



Ζητήματα δεοντολογίας & λήψη 
αποφάσεων στην προχωρημένη ΚΑ 

1. Σχεδιασμός της φροντίδας  

2. Διαχείριση των συμπτωμάτων 

3. Ενημερωμένη λήψη απόφασης σχετικά 
με τη χρήση των εμφυτεύσιμων 
συσκευών ως θεραπευτική επιλογή 

4. Προτελεύτια φροντίδα και 
παρηγορητική θεραπεία 



Σχεδιασμός  της φροντίδας 

 Ετοιμότητα 

 Σχεδιασμός προηγμένου πλάνου φροντίδας 

 Εκπαίδευση του ασθενή σχετικά με την 
πορεία της νόσου και την πρόγνωση 



Διαχείριση των συμπτωμάτων 

 Πόνος 

 Δύσπνοια 

 Επίμονος βήχας 

 Κόπωση 

 Περιορισμός στη φυσική δραστηριότητα 

 Ανησυχία 

 Κατάθλιψη 

 Διαταραχές ύπνου 

 Ναυτία 

 Δυσκοιλιότητα 

 Σύγχυση 

14 



Μηχανική υποστήριξη της 
καρδιάς 

 ICD (Implantable Cardioverter 

defibrillator) Εμφυτεύσιμος 
Καρδιομετατροπέας 
Απινιδιστής 

 CRT (Cardiac 

Resynchronization Therapy) 
Συσκευή Καρδιακού 
Επανασυγχρονισμού 

 VAD (Ventricular Assist Device) 
Συσκευή Υποβοήθησης της 
Κοιλίας 



Αποφάσεις στη μηχανική υποστήριξη 

 Μολονότι η προχωρημένη ΚΑ είναι 
αντένδειξη για εμφύτευση ICD πολλοί 
ασθενείς θα μεταπέσουν στην 
προχωρημένη ΚΑ έχοντας ήδη ένα ICD 

 Πρέπει να γίνει σαφές ότι ένας ICD 

προλαμβάνει τον αιφνίδιο θάνατο λόγω 
κοιλιακής ταχυκαρδίας ή μαρμαρυγής 
παρατείνει όμως πιθανά το θάνατο 
λόγω ανεπάρκειας της αντλίας 

 



 Η ποιότητα θανάτου μπορεί να είναι 
εξίσου σημαντική με την ποιότητα 
ζωής, ιδιαίτερα στο τέλος της ζωής, 
όπου οι ασθενείς μπορεί να δέχονται 
επώδυνους απινιδισμούς 

 Η απενεργοποίηση ενός CRT διαφέρει 
διότι μπορεί να προκαλέσει ραγδαία 
επιδείνωση των συμπτωμάτων 

 

Αποφάσεις στη μηχανική υποστήριξη 



Ηθικά διλήμματα 

 Καταστάσεις που απαιτούν επιλογή και λήψη 
απόφασης μεταξύ δύο εξίσου δυσάρεστων 

εναλλακτικών. 



Ορισμός Ηθικής 

 Σύστημα ακριβών συμπεριφορών και 

πεποιθήσεων που διέπουν το σύστημα των 

αποφάσεων ώστε να διασφαλίζονται τα 

ατομικά δικαιώματα. Περιέχει τις κρίσεις 

που βοηθούν να διαφοροποιηθεί το καλό 

από το κακό, ή υποδεικνύουν πως τα 

πράγματα πρέπει να είναι. 
 

 το σύνολο των θεσμοθετημένων κανόνων 

μιας κοινωνίας που καθορίζουν τη 

συμπεριφορά των ατόμων με βάση το 

κοινωνικά αποδεκτό, το καλό και το κακό  

 



Ορισμός ΒιοΗθικής 

 Είναι μια ένωση αποσταγμάτων της 

νομικής επιστήμης, της ιατρικής 

πρακτικής, της τεχνολογικής προόδου, 

της θεολογικής προοπτικής, του 

φιλοσοφικού προβληματισμού και της 

πολιτικής βούλησης.  
 

 Καθορίζει  

◦ Τι οφείλουμε  

◦ Τι πρέπει να κάνουμε  

όταν παρέχουμε υπηρεσίες υγείας ως 

επαγγελματίες 

 



Προτελεύτια διλήμματα – Αρχές Βιοηθικής 

 Σεβασμός της αυτονομίας  

 Ωφελέειν 

 Μη βλάπτειν 

 Δικαιοσύνη 

 

 «Ασκέειν περί τα νοσήματα δύο, ωφελέειν ή μη 
βλάπτειν» 



ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΤΑ ΗΘΙΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

ΑΣΘΕΝΗΣ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ/
ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ 

ΕΞΕΛΙΞΗ/ΠΟΡΕΙΑ 
ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 

ΝΟΜΙΚΑ 
ΘΕΜΑΤΑ 

ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΠΟΡΩΝ 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΑΝΑΓΚΕΣ 



Σωματικές ανάγκες 

Ψυχολογικές ανάγκες 

 
Κοινωνικοπολιτιστικές  

ανάγκες 

Ίαση 
Επιβίωση 

Ελάχιστος πόνος 

Οικογενειακές σχέσεις 

Επαφή με την 
πραγματικότητα 

Θρησκευτικές & 
ιδεολογικές πεποιθήσεις 

Διαπροσωπικές σχέσεις 

Ανάγκη για 
συναισθηματική 
κάλυψη 

Συμμετοχή στη 
λήψη 
αποφάσεων 

Σεβασμός 

ενημέρωση 

Ατομικότητα 
και αυτονομία 



ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ (Αθήνα 2006) 

 Στον ασθενή τελικού σταδίου  
 «ως αναμφισβήτητο όφελος παραμένει μόνο η 

ανακούφιση από τους πόνους και την ταλαιπωρία. 
Αντίθετα η τεχνητή παράταση των βιολογικών 
λειτουργιών, χωρίς ελπίδα θεραπείας, μπορεί να 
θεωρηθεί βλάβη.» 

 «Η εξακολούθηση ή μη της παρέμβασης δεν μπορεί 
να επαφίεται μόνο στην κρίση του ιατρού… η 
απόφαση πρέπει να λαμβάνεται από τον ίδιο τον 
ασθενή, εφόσον αυτός είναι σε θέση να εκφράσει τη 
γνώμη του, ή από τους οικείους του.» 



ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Αθήνα 2002) 

• «η ιατροφαρμακευτική τεχνολογία δεν παρατείνει μόνο τη 
ζωή, αλλά ενίοτε και τη διαδικασία του θανάτου» 

• «η χρήση της ιατρικής επέμβασης καλό είναι να επεκτείνεται 
μέχρι του σημείου όπου οι επιπλοκές και τα επιπρόσθετα 
προβλήματα που δημιουργεί δεν βασανίζουν περισσότερο 
απ’ όσο ανακουφίζουν» 

• Επισημαίνεται «το ενδεχόμενο να προκληθεί με 
θεραπευτικές υπερβολές τεχνητή παράταση των φυσικών 
ορίων της ζωής και διατήρηση μιας κατάστασης επ’ αόριστον, 
με αποτέλεσμα μέχρι και την καταρράκωση της αξιοπρέπειας 
του ασθενούς». 



Επαγγελματίες υγείας 

• Η θεραπευτική προσέγγιση εστιάζει στην 
παράταση της ζωής 

• Θεωρούν ότι συζήτηση με τους ασθενείς επί 
των θεμάτων που αφορούν τη φροντίδα στο 
τέλος της ζωής δίνει την αίσθηση του 
επικείμενου θανάτου ή την επιθυμία από 
μέρους τους για περιορισμό ή απόσυρση της 
θεραπείας 

Goldstein NE & Lynn J. Perspect Biol Med 2006; 49:10-18 
Heckman GA et al. Clin Interv Aging 2007; 2:209-218 





Ασθενείς 

• Επιθυμούν (ιδιαίτερα οι νοσηλευόμενοι) 
συζητήσεις με τη θεραπευτική ομάδα σχετικά 
με τα θέματα φροντίδας στο τέλος της ζωής 

Jaarsma T et al. Eur J heart Fail 2009; 11:433-443 





 Διλήμματα που αφορούν τα 
ατομικά δικαιώματα  

(αυτονομία ¥ πατερναλισμός) 

 Πληροφορημένη συναίνεση 

 Τεχνολογία ή ποιότητα ζωής; 

 Εντολή για μη ανάνηψη (Do not resuscitate-DNR, Do not 

attempt resuscitate- DNaR) 

 Έλεγχος της συμπεριφοράς (καταστολή, προληπτική 

διασωλήνωση πριν το θάνατο κλπ) 

 



Η σύγχρονη τάση στις επιστήμες υγείας είναι η 
αυτονομία του ασθενούς στη λήψη των αποφάσεων 

Η σχέση φροντιστών και ασθενών, περνά από το παραδοσιακό πατερναλιστικό 

πρότυπο, σε ένα νέο πρότυπο, εκείνο της συναίνεσης ύστερα από ενημέρωση  



Συγκατάθεση μετά από ενημέρωση 

Σκοποί: 

 Η ηθική διάσταση της διατήρησης της 
αυτονομίας και αυτοδιάθεσης του 
ασθενή 

 Η νομική διάσταση της εφαρμογής 
θεραπείας σύμφωνα με τους 
κανονισμούς και το δίκαιο 



Συγκατάθεση μετά από ενημέρωση 

Στάδια: 

1. Παροχή πληροφοριών για τη νόσο, τη 
θεραπεία, τα οφέλη, τους κινδύνους καθώς και 
γενικές πληροφορίες για τις δομές και το 
προσωπικό 

2. Κατανόηση των πληροφοριών και 
ανταπόκριση σε αυτές: επιπλέον 
πληροφόρηση, επεξήγηση, συζήτηση επί 
προσωπικών αντιλήψεων κλπ 

3. Συμμετοχή, σύμφωνα με τις επιθυμίες στη 
λήψη αποφάσεων για την αγωγή 



Διλήμματα που αφορούν στη  
διάθεση των πόρων  

(δικαιοσύνη ¥ ωφελιμισμός) 

 Αποφάσεις διαλογής 

 Αποφάσεις ποιότητας ζωής 

 Οικονομικό κόστος και ασφαλιστικοί φορείς 

 Αποφάσεις για τη μεταμόσχευση των οργάνων 

 

 

 



Διλήμματα που αφορούν την πρακτική 
των επαγγελματιών υγείας  
(ειλικρίνεια ¥ αφοσίωση)  

 Απόσυρση/διατήρηση της θεραπείας 

 Δικαίωμα στο θάνατο 
◦ Θετική ευθανασία (ενεργητική): απόσυρση των συστημάτων 

υποστήριξης της ζωής ή χορήγηση φαρμάκου/ διαδικασία που 

προκαλεί το θάνατο 

◦ Αρνητική ευθανασία (παθητική): καμία ηρωική προσπάθεια ή 

εξειδικευμένη τεχνική για την αποφυγή του θανάτου (π.χ. DNR) 



Κρίσιμα βιο-ηθικά ζητήματα 

 Μη κλιμάκωση ή απόσυρση της αγωγής έναντι της 
ευθανασίας 

 Μη κλιμάκωση έναντι απόσυρσης της αγωγής 
 Κοινά έναντι υπερβολικών θεραπευτικών μέσων 
 Η αρχή του διπλού αποτελέσματος  
 Ματαιότητα 
 Λήψη της απόφασης: 
- Συμμετοχή του ασθενούς 

- Προκαταβολικός σχεδιασμός της φροντίδας 

- Ο ρόλος του αντιπροσώπου 

- Διαδικασία λήψης της απόφασης 

- Σύγκρουση επαγγελματιών υγείας – οικογένειας 

- Επιτροπή δεοντολογίας 

Kranidiotis G et al. Arch Hellenic Med 2010; 27:18-36 



Πληροφόρηση και αποφάσεις στο 
τέλος της ζωής 
Ελληνικό νομικό πλαίσιο  

Υπάρχει δικαίωμα του ίδιου του ασθενούς να ζητήσει την 

θανάτωσή του; 

Υπάρχει δικαίωμα κάποιου άλλου να το κάνει ; 

 

«Το νομικό μας σύστημα θεωρεί ότι η ζωή είναι έννομο αγαθό, 

άξιο προστασίας υπό οιανδήποτε μορφή, ακόμα και αν ο άμεσα 

ενδιαφερόμενος δε την θέλει». 

Άρθρο 299 Π. Κ: «Όποιος θανατώσει άλλον υφίσταται ποινήν 

ισόβιας κάθειρξης».  

 



Bulow H et al Intensive Care Med 2008, 34: 423 - 430 

 «Η άγνοια των θρησκευτικών και πολιτισμικών 
πεποιθήσεων μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη κατάρρευση 
της επικοινωνίας και να κάνει την προσπάθεια 
ενημέρωσης εφιάλτη» 



Υποστηρικτική φροντίδα 

Φροντίδα ξενώνα 

Τελική φροντίδα 

Φροντίδα στο 

τέλος της ζωής 
Ανακουφιστική φροντίδα 



Προτελεύτια φροντίδα 

 Υποστηρικτική φροντίδα (ΥΦ) που αφορά στην πρόληψη 
και στη διαχείριση των αρνητικών επιπτώσεων μιας 
απειλητικής για τη ζωή νόσου και της θεραπείας από τη 
διάγνωση έως και την ίαση, την αποκατάσταση, καθώς 
και το θάνατο και το πένθος.  

 Η φροντίδα στο τέλος της ζωής αν και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως συνώνυμο με τον όρο ανακουφιστική 
φροντίδα αφορά σε μια εκτενή περίοδο 1−2 ετών, όπου 
ασθενής, οικογένεια και επαγγελματίες υγείας έχουν 
επίγνωση του περιορισμένου χρόνου της ζωής λόγω της 
νόσου 

 Τελική φροντίδα είναι παλαιότερος όρος, που σήμερα 
χρησιμοποιείται μόνο για την περιγραφή της φροντίδας, 
η οποία παρέχεται τις τελευταίες ημέρες της ζωής 
 



Ανακουφιστική φροντίδα: 

 Είναι η ενεργητική φροντίδα που στοχεύει στη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών και 
των οικογενειών τους, που αντιμετωπίζουν 
προβλήματα που σχετίζονται με απειλητική για 
τη ζωή νόσο, δια της πρόληψης και ανακούφισης 
σωματικών, ψυχοκοινωνικών και πνευματικών 
προβλημάτων. 

WHO. Definition of Palliative Care. Geneva 2009 



 Σύμφωνα με την Worldwide 
Palliative Care Alliance, ενώ 
περισσότερα από 10 
εκατομμύρια άνθρωποι θα 
μπορούσαν να επωφεληθούν 
από την ΑΦ ετήσια 
(συμπεριλαμβανομένων των 
οικογενειών και των 
φροντιστών τους), ποσοστό 
<8% έχουν πρόσβαση σε 
αυτή. 

Lien Foundation. The Economist 2010 

Πατηράκη – Κουρμπάνη Ε. Νοσηλευτική 2012; 51:351-353 

 



Ανακουφιστική φροντίδα: 

 Παρέχει ανακούφιση από τον πόνο και άλλα οδυνηρά 
συμπτώματα 

 Επιβεβαιώνει τη ζωή και θεωρεί το θάνατο ως μια 
φυσική διαδικασία 

 Δεν σκοπεύει στην επίσπευση ή αναβολή του θανάτου 
 Ενσωματώνει τις ψυχολογικές και πνευματικές 

πτυχές της φροντίδας του ασθενή 
 Παρέχει υποστηρικτικό σύστημα ώστε να βοηθήσει 

τους ασθενείς να ζήσουν όσο πιο ενεργητικά γίνεται 
έως το θάνατο 

 Παρέχει υποστηρικτικό σύστημα προς την οικογένεια 
προκειμένου να ανταπεξέλθει κατά την ασθένεια και 
το πένθος 

Jaarsma T et al. Eur J heart Fail 2009; 11:433-443 

WHO. Definition of Palliative Care. Geneva 2009 



Ανακουφιστική φροντίδα: 

 Χρησιμοποιεί ομαδική προσέγγιση για να 
εκτιμήσει τις ανάγκες των ασθενών και της 
οικογένειας 

 Ενισχύει την ποιότητα ζωής και μπορεί να 
επηρεάσει και την πορεία της νόσου 

 Εφαρμόζεται νωρίς στην πορεία της νόσου, σε 
συνδυασμό με άλλες θεραπείες που στοχεύουν 
στην επιμήκυνση της ζωής και περιλαμβάνει 
έρευνες που απαιτούνται για την καλύτερη 
κατανόηση και διαχείριση οδυνηρών κλινικών 
επιπλοκών 

Jaarsma T et al. Eur J heart Fail 2009; 11:433-443 

WHO. Definition of Palliative Care. Geneva 2009 



Πότε; 

Jaarsma T et al. Eur J heart Fail 2009; 11:433-443 



Εξέλιξη της ανακουφιστικής φροντίδας στην ΚΑ 
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Murray SA et al. Br Med J 2005; 330:1007-1011 



Adler E D et al. Circulation. 2009;120:2597-2606 

Copyright © American Heart Association, Inc. All rights reserved. 

Φροντίδα παράτασης της ζωής 

Παρηγορητική φροντίδα 

Φροντίδα ξενώνων 



Θεραπεία 

Παρηγορητική φροντίδα 

Θάνατος Κίνδυνος Εμφάνιση/ 

Διάγνωση Διαχείριση συμπτωμάτων  

υποστηρικτική φροντίδα 
Φροντίδα θρήνου 

Φροντίδα 

για την 

μείωση του 

κινδύνου 

Τέλος της ζωής 

(σχεδιασμός για τον θάνατο) 
Φροντίδα 

τελευταίων 

στιγμών 

Κίνδυνος Ασθένεια Θρήνος 

Ασθενής 

Οικογένεια 

Επίσημοι και μη φροντιστές 

Φροντίδα τελικού σταδίου 

Ξενώνες 

Προγράμματα Ανακουφιστικής Φροντίδας Ξενώνων 

Ειδικά υποστηρικτικά προγράμματα 



Συμπεράσματα 

 Ενσωμάτωση της παρηγορητικής φροντίδας στην 
ολοκληρωμένη παροχή φροντίδας σε όλη την 
πορεία της νόσου 

 Διαμόρφωση του θεραπευτικού πλάνου με βάση τις 
ανάγκες των ασθενών και των οικογενειών τους 
καθώς και τις ηθικές αξίες 

 Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας ώστε να 
μπορούν να συνοδεύσουν τον ασθενή στις τρεις 
φάσεις της ΚΑ: 

-   Σταθερή χρόνια νόσος 

- Περίοδος κρίσης – παρηγορητική φροντίδα 

- Επικείμενος θάνατος – τελική φροντίδα 

 



Ευχαριστώ για την προσοχή σας! 






