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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η επικράτηση των χρόνιων νοσημάτων τις τελευταίες δεκαετίες ως συνέπεια
της αύξησης του προσδόκιμου επιβίωσης και του σύγχρονου τρόπου ζωής, αλλά και η
κυριαρχία  της  πληροφορίας  και  της  χειραφέτησης  των  ασθενών,  οδηγεί  σε
αναθεώρηση της αντιμετώπισης του χρήστη των υπηρεσιών υγείας, από το σύστημα
και τους λειτουργούς του.

Η συνεχής βελτίωση των δομών του συστήματος υγείας, που αφορούν την
πρωτογενή  πρόληψη  με  παρεμβάσεις  στον  τρόπο  ζωής,   την  διευκόλυνση  της
πρόσβασης  στις δομές υγείας, την αποφυγή περιττών επισκέψεων, εξετάσεων και
νοσηλειών,  την απρόσφορη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας  και  γενικότερα την
αντιμετώπιση του «καταναλωτισμού» που είναι αναποτελεσματικός, αυξάνοντας το
κόστος και μειώνοντας την ικανοποίηση των ασθενών,  είναι η βάση σχεδιασμού των
σύγχρονων συστημάτων υγείας.

Η καθυστέρηση στην αξιολόγηση των συμπτωμάτων από τους ασθενείς και η
δυσπιστία απέναντι στο σύστημα υγείας, οδηγεί σε σοβαρή αύξηση της νοσηρότητας
και θνησιμότητας και σχετίζεται σε πολλές περιπτώσεις με τις κοινωνικοοικονομικές
συνθήκες  ζωής  των  ασθενών,  που  συνδέονται  με  συνήθειες  της  ζωής  τους  και
στοιχεία της προσωπικότητάς τους

Η συσχέτιση των αναγκών της κοινωνίας με το σχεδιασμό των υπηρεσιών της
υγείας  μπορεί  να αποτελέσει  για  τον  21ο αιώνα την λύση των προβλημάτων των
χρηστών  του  συστήματος  αλλά  και  όσων  εμπλέκονται  σε  αυτό,  σε  συνθήκες
δημοσιονομικής κρίσης.

Κεντρικό σημείο  που αφορά τόσο τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα του
συστήματος υγείας, όσο και την αύξηση της ικανοποίησης των ασθενών από αυτό,
είναι  η  θετική  σχέση  ιατρού-  ασθενούς,  μια  σχέση  «σύγκρουσης»  και  «διπλού
δεσμού»   που  μπορεί  να  μετατραπεί  σε  σχέση-  κλειδί  εάν  στηριχτεί  στη  σωστή
ενημέρωση του πάσχοντος για τη νόσο του, την εμπνευσμένη καθοδήγηση και την
κατάλληλη  θεραπεία  με  ειλικρίνεια,  κατανόηση,  θερμή  ανθρώπινη  αντιμετώπιση,
παρέχοντας τον απαιτούμενο  χρόνο και δείχνοντας αμέριστο ενδιαφέρον σε αυτόν.

Λέξεις  κλειδιά:   χρόνια  νοσήματα,  συμπτώματα,  σχέση  ιατρού-ασθενούς,
ικανοποίηση ασθενών, κοινωνικοοικονομική κατάσταση- υγεία, προσδοκίες ασθενών,
αποτελεσματικότητα συστημάτων υγείας
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1.Εισαγωγή

Τις τελευταίες δεκαετίες ο χώρος της υγείας κυριαρχείται από δύο σημαντικές
μεταβολές: την μεγάλη αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης του πληθυσμού  που  τον
20ο αιώνα  είναι 77,4 έτη στις αναπτυγμένες χώρες, από τα 28 έτη που ήταν το 18ο και
τη μετατόπιση, από τα οξέα και λοιμώδη νοσήματα, στα χρόνια που σχετίζονται με
τον τρόπο της ζωής και την φθορά στις μεγάλες ηλικίες (Μάντη, Π. 2000a), όπως η
στεφανιαία νόσος, ο σακχαρώδης διαβήτης, η μεγάλη κατηγορία των κακοηθειών, η
χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια,  οι  αρθρίτιδες,  η νόσος  Alzheimer,  γεγονότα
που  αλλάζουν  τον  παγκόσμιο  χάρτη  της  υγείας   και  τους  σύγχρονους  στόχους
πρόληψης, νοσηλείας και θεραπείας (Magnusson, R. 2009). 

Οι ασθενείς με χρόνια νοσήματα δεν αντιμετωπίζονται πλέον ως ένα σύνολο
συμπτωμάτων  που  πρέπει  να  διαγνωστούν  και  να  θεραπευτούν,  αλλά  ως
εξατομικευμένες περιπτώσεις που πρέπει να εξειδικευθούν, να προσωποποιηθούν και
να προσεγγιστούν αναλόγως (Newman, J. Vidler, E. 2006).

Οι  απαιτήσεις  τους  εκτείνονται  πλέον  όχι  μόνο  στις  υποδομές  των
συστημάτων υγείας αλλά και σε αυτόν ακόμη τον πυρήνα της λήψης των αποφάσεων
δηλαδή την ακολουθούμενη αγωγή, τον τρόπο της θεραπείας και την πληροφόρηση
που θα λάβουν από τους επαγγελματίες υγείας, κυρίως γιατρούς και νοσηλευτές (
Degner,LE. et al 1997).

Η παροχή ιατρικής  βοήθειας  που πολλές  φορές  γίνεται  καθυστερημένα με
πολύ σοβαρές συνέπειες στην περαιτέρω φυσική πορεία της νόσου και την εξέλιξη
των  ασθενών,  σχετίζεται  τόσο  με  αδυναμίες  του  συστήματος,  όσο  και  με  την
ολιγωρία  των  ίδιων  των  ασθενών,  στην  αξιολόγηση  της  σοβαρότητας  των
συμπτωμάτων τους (Caplan, LS. Helzlsouer, KJ. 1992-93).

Από την άλλη πλευρά η επικοινωνία γιατρού και ασθενή  είναι όχι μια απλή
συνεργασία με σκοπό την επίλυση των προβλημάτων υγείας του τελευταίου, αλλά μια
πολύπλοκη «σχέση» που χαρακτηρίζεται από έναν ιδιαίτερο δυναμισμό (Μάντη, Π
2000b).  Παράγοντες  που  σχετίζονται  με  κοινωνικοοικονομικές  παραμέτρους  είναι
γνωστό  από  πολλές  μελέτες  ότι  επηρεάζουν  τόσο  τη  σχέση  μεταξύ  γιατρών  και
ασθενών όσο και  γενικότερα την εξέλιξη της  πορείας  της  νόσου και  μάλιστα της
χρόνιας. (Willems, S. et al 2005).

Με αφορμή ένα συγκεκριμένο περιστατικό στεφανιαίας νόσου, μιας μάστιγας
της  εποχής  μας,  που  μπορεί  να  χαρακτηρισθεί  ως  χρόνια  νόσος  με  επείγουσες
πλευρές,  θα  επιχειρηθεί  η  προσέγγισή  των  θεμάτων  που  προαναφέρθηκαν  και
αποτελούν προβλήματα-κλειδιά για τη σωστότερη και αποτελεσματικότερη ανάπτυξη
των  σύγχρονων  συστημάτων  υγείας  με  ατομικές,  κοινωνικές  και  οικονομικές
προεκτάσεις.
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2. Προσδοκίες των ασθενών με χρόνιες νόσους, από τις υπηρεσίες και
τους επαγγελματίες υγείας.

Οι τρείς κύριες αιτίες θανάτων το 2030 θα είναι το AIDS/HIV, η κατάθλιψη
και  η  ισχαιμική  νόσος  της  καρδιάς  (Mathers,C.  Loncar,D.  2006).  Σύμφωνα  με
υπολογισμούς, οι θάνατοι που οφείλονται σε χρόνια νοσήματα, θα φτάσουν στο 70%
των συνολικών θανάτων το 2030. Αυτό φυσικά οδηγεί σε αυξημένη χρήση πόρων και
αναγκαστική  στροφή  σε  πολιτικές  πρόληψης  των  νόσων  αυτών  στον  21ο αιώνα.
(Magnusson,R.  2009).  Δύο  μόνο  παρεμβάσεις:  η  μείωση  της  κατανάλωσης  του
αλατιού στον πληθυσμό κατά 15% και η εφαρμογή της πολιτικής της Παγκόσμιας
Οργάνωσης  Υγείας  (ΠΟΥ)  για  τη  χρήση  του  καπνού  μπορεί  σε  μια  δεκαετία  να
μειώσει εντυπωσιακά τους θανάτους και το κόστος της υγείας (Asaria, P. et al. 2007)
Η μελέτη της αιτιολογίας των χρόνιων νόσων οδηγεί τους επιστήμονες πίσω στην
εμβρυική ζωή και την ενδομήτρια ανάπτυξη και προτείνει ότι η φροντίδα εγκύων και
εμβρύων  σε  σχέση  με  κοινωνικοοικονομικούς  παράγοντες  μπορεί  να  αποδειχθεί
θεμελιώδης στην πρόληψή τους (Barker,D.J.P. 2012).

Οι  νόσοι αυτές, εκτός από την αύξηση της θνησιμότητας επιδεινώνουν την
ποιότητα ζωής, τις επισκέψεις στα τμήματα επειγόντων περιστατικών και αυξάνουν
το χρόνο παραμονής στο νοσοκομείο. (Liddy,C. et al. 2013)

Από την άλλη πλευρά ο «καταναλωτισμός» που σχετίζεται με υπερβολική και
αναποτελεσματική  χρήση των υπηρεσιών υγείας,  άστοχη και  σπάταλη χρήση των
σύγχρονων  τεχνολογικών  μέσων  και  λανθασμένες  κατευθύνσεις  στην  λύση  των
προβλημάτων, εκτινάσσοντας το κόστος υγείας, μειώνοντας την αποδοτικότητα των
υπηρεσιών  και  την  ικανοποίηση  των  ασθενών,  πρέπει  να  αντιμετωπιστεί  μέσω
προσδιορισμού εθνικών –και υπερεθνικών- στόχων για την υγεία και την  ποιότητα,
βελτιώνοντας  της  πρόσβαση στις  υπηρεσίες  υγείας   εξορθολογίζοντας   το  κόστος
τους, δημιουργώντας μια νέα κουλτούρα ποιότητας και ενεργοποιώντας όλους τους
εμπλεκόμενους παράγοντες. (Kizer, K.W. 2001)

 Αυτό  απαιτεί  να  κατανοηθεί  ότι  το  κεντρικό  πρόσωπο  όλης  αυτής  της
διαδικασίας, ο «καταναλωτής» της υγείας, που πολλές φορές ψάχνει στο διαδίκτυο
πληροφορίες για το πρόβλημά του και τη λύση του, πρέπει να ενημερωθεί σε βάθος
από τους ειδικούς επαγγελματίες της υγείας (Thomson, M. Culler, C. 2010). 

Φαίνεται ότι οι ασθενείς με χρόνια νοσήματα όπως ο καρκίνος, έχουν υψηλές
απαιτήσεις  από  τους  επαγγελματίες  της  υγείας,  περισσότερο  τους  γιατρούς  και
λιγότερο τους νοσηλευτές  που περιλαμβάνουν τη σωστή παροχή πληροφοριών με
ευαισθησία και ειλικρίνεια,  την υποστήριξη, (Sapir, R. Et al 2000) κατανόηση και τη
μη  λεκτική  συμπαράσταση  όπως  ένα  οικείο  βλέμμα,  ζεστό  τόνο  φωνής,
συμπαράσταση  στην  έκφραση  του  προσώπου,  ένα  φιλικό  χτύπημα  στον  ώμο.
(Verlinde,E. 2012)

Στην αντιμετώπιση των ασθενών με χρόνιες νόσους από τα συστήματα υγείας,
η  ποιότητα  βελτιώνεται  αν  συνδεθούν  με  την  κοινότητα,  ενισχυθούν  οι  ενεργές
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συνεργασίες  ο σωστός σχεδιασμός και η έγκαιρη εφαρμογή ενός σχεδίου που οδηγεί
σε ευέλικτες παρεμβάσεις και αλλαγές στις συμπεριφορές (Liddy, C. et al. 2013). Η
συνεργασία  ΠΟΥ,  Παγκόσμιας  Τράπεζας,  αναπτυξιακών  οργανισμών,  εθνικών
κυβερνήσεων,  κυβερνητικών  και  μη  οργανώσεων,  ιδιωτικού  τομέα
περιλαμβανομένης και της φαρμακευτικής βιομηχανίας και Πανεπιστημίου, κρίνεται
απαραίτητη (Beaglehole, R. 2007)

3. Συμπτώματα που οδηγούν τον ασθενή στην αναζήτηση βοήθειας. 

Με αφορμή  την περίπτωση του  ασθενή που αποτελεί τη βάση της παρούσας
μελέτης,  διαπιστώνουμε ότι  ανησύχησε  καθυστερημένα από κάποια συμπτώματα,
ενώ  σύμφωνα  με  την  φυσική  ιστορία  της  νόσου  θα  πρέπει  να  τα  είχε  και  στο
παρελθόν, χωρίς να τον κινητοποιήσουν (Stern,S. 2005). Η λάθος αντιμετώπισή του
όμως εκ μέρους του συστήματος υγείας, ανέβαλε τη διάγνωση κάτι που θα μπορούσε
να αποβεί μοιραίο. (Mehta,D. 1997).

 Σύμφωνα  με  την   ταξινόμηση  του  Irving Zola (Πίνακας  1)  πέντε  τύποι
αντιδράσεων μέσω βίωσης ενός συμπτώματος ως παθολογικού οδηγούν τον ασθενή
στον ειδικό (Τσελέπη, Χ. 2000)  και ο ασθενής μας πληροί τουλάχιστον τους τρείς:

Πίνακας 1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
1. Αντιληπτή παρεμπόδιση της 

επαγγελματικής ή φυσικής 
δραστηριότητας

Δε μπορούσε να εργαστεί πια κανονικά

2. Αντιληπτή παρεμπόδιση των 
κοινωνικών ή προσωπικών 
σχέσεων

3. Ύπαρξη διαπροσωπικής κρίσης
4. Χρονική οριοθέτηση των 

συμπτωμάτων 
Παρά την αρχική καθησύχαση από τους 
γιατρούς, τα συμπτώματα 
επανεμφανίσθηκαν  ( πιθανώς πολλές 
φορές) μέχρι που παρεμπόδισαν την 
εργασία του και αυτό απετέλεσε πηγή 
ανησυχίας

5. Επικύρωση Η πίεση της γυναίκας του συνετέλεσε 
στην επίσκεψη στον ειδικό

 

Η πρώιμη αναγνώριση των συμπτωμάτων είναι πολύ σημαντική, αφού όπως
είναι  γνωστό π.χ.  στον καρκίνο  του μαστού μια  καθυστέρηση τριών μηνών στην
αξιολόγησή τους  και  την  αναζήτηση ιατρικής  βοήθειας,  αυξάνει  κατά 20-30% τη
θνησιμότητα (Burgess,  C. 2001).  Όμως εκτός από παράγοντες που σχετίζονται  με
τους ασθενείς (αδιαφορία, φόβος, ολιγωρία, κακή εκτίμηση) υπάρχουν και αυτοί που
σχετίζονται  με  το  σύστημα (αξιολόγηση,  διάγνωση και  αντιμετώπιση) (Caplan,LS
Helzlsouer KJ. 1992-93) Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο ασθενής του περιστατικού
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που μας απασχολεί, που καθυστέρησε  εξαιτίας λόγων σχετιζόμενους και με τις δύο
κατηγορίες παραγόντων.

Γενικά έχει παρατηρηθεί ότι από τους ασθενείς με συμπτώματα, γύρω στο ένα
τρίτο  αδρανεί,  ένα  τρίτο  αντιμετωπίζει  μόνο του ή με  εναλλακτικές  θεραπείες  το
πρόβλημά του και μόνο το ένα τρίτο απευθύνεται στον ειδικό. Παράγοντες όπως το
επίπεδο  μόρφωσης,  η  θρησκεία  και  η  κοινωνική  τάξη  παίζουν  ρόλο  στη  στάση
απέναντι στην ασθένεια και το σύμπτωμα (Gabe, J. Et al 2004).

Οι λόγοι της καθυστέρησης των ασθενών μπορεί ακόμη  να σχετίζονται με τις
συνήθειες της ζωής τους, την προσωπικότητά τους και την δυσπιστία τους προς το
σύστημα  υγείας.  Πχ.  έχει  δειχθεί  ότι  καπνιστές  είτε  διότι  το  κάπνισμα  προκαλεί
συμπτώματα παρόμοια με αυτά του καρκίνου του πνεύμονα, είτε διότι δημιουργεί
ενοχές, είτε διότι σχετίζεται με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, καθυστερούσαν
να ζητήσουν ιατρική βοήθεια. Επίσης η δυσπιστία προς το σύστημα υγείας αποτελεί
παράγοντα καθυστέρησης και σε καρκίνο του μαστού και του τραχήλου της μήτρας
(Carter-Haris,L. et al 2014). Η δυσπιστία αυτή  φαίνεται ότι ξεκινά από τις εξετάσεις
προσυμπτωματικού  ελέγχου  όπως  το  test Παπανικολάου  και  η  ψηλάφηση  του
μαστού. Περισσότερο θετικές μεταξύ των γυναικών ήσαν οι έγγαμες, οι εργαζόμενες,
οι πιο μορφωμένες και όσες αξιολογούσαν την υγεία τους ως καλή. (Yang,T.  et al
(2011)

Σημαντικός παράγοντας ευαισθητοποίησης κατά την εμφάνιση συμπτωμάτων,
είναι  και  το  επίπεδο  υγειονομικής  ενημέρωσης.  Γυναίκες  με  χαμηλό  επίπεδο
ενημέρωσης  βρέθηκαν  να  ολιγωρούν  στην  αξιολόγηση  των  συμπτωμάτων  τους
(Boxel,E.  et al 2012). Πιο ενημερωμένοι είναι οι  νεότεροι σε ηλικία,  οι  γυναίκες,
κατά σειρά λευκοί, μαύροι και ισπανόφωνοι στiς ΗΠΑ, και όσοι είχαν υψηλό ετήσιο
εισόδημα (Kutner,M.  et al 2007).

4.  Γιατρός-Ασθενής:  Σχέση  συγκρούσεων  και  κατάσταση  «διπλού
δεσμού»

Η  σχέση γιατρού-ασθενή έχει περιγραφεί με πολλούς τρόπους ένας από τους
οποίους σύμφωνα με τον Freidson (1970) είναι  σχέση συγκρούσεων που σχετίζεται
με τη  διαφορά οπτικής γωνίας, αντιλήψεων και ενδιαφερόντων των δύο κόσμων που
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εκφράζουν  και  που  βρίσκονται  σε  σύγκρουση,  αλλά  συνδέονται  μέσα  από
επαγγελματικούς κανόνες ( Μάντη, Π. 2000c). Έτσι οι ασθενείς απαιτούν μεγαλύτερη
προσοχή και χρόνο από τους γιατρούς,  περισσότερες πληροφορίες από αυτόν που
εκείνοι  είναι  διατεθειμένοι  να  τους  δώσουν  ενώ  οι  γιατροί  αντιμετωπίζουν  τις
περιπτώσεις των ασθενών συμβατικά την ώρα που οι ασθενείς αμφισβητούν ότι η
περίπτωσή  τους  είναι  τυπική  και  τελικά  παλεύουν  να  κερδίσουν  ένα  τρόπο
αντιμετώπισης  προνομιακό  σε  σχέση  με  αυτό  που  το  σύστημα  μπορεί  να  δώσει
(Gabe, J. Et al 2004).

Οι  γιατροί  μερικές  φορές  φαίνεται  να  υποεκτιμούν  τόσο  την  ανάγκη  των
ασθενών για πληροφόρηση σχετικά με τη νόσο και τις επιπλοκές της θεραπείας όσο
και την καθοδήγηση που θα τους οδηγήσει στην επιλογή της πιο αποτελεσματικής
θεραπείας. Αυτά απαιτούν περισσότερο διαθέσιμο χρόνο και  σωστή ενεργοποίηση
τρίτων προσώπων όπως φίλοι και συγγενείς. (Oskay-Ozcelik,G. et al 2007). Γι’ αυτό
παρατηρείται  ότι  από τη στιγμή που θα τεθεί  η  διάγνωση,  80% των ασθενών θα
αναζητήσει   πληροφορίες  από  τουλάχιστον  μια  ανεξάρτητη  πηγή,  πολλές  φορές
αμφιβόλου ποιότητας, διαφορετική από το γιατρό τους (McLallen, A. Et al 2011). 

Και ο ασθενής της περίπτωσης που εξετάζουμε, στα εξωτερικά ιατρεία του
εφημερεύοντος νοσοκομείου, λόγω βιασύνης των γιατρών δεν αξιολογήθηκε σωστά
με  ότι  αυτό  συνεπάγεται.  Μπορεί  πράγματι  οι  γιατροί  των  επειγόντων  να
διαμαρτύρονται ότι αντιμετωπίζουν πολλά άνευ  σοβαρότητας περιστατικά, που σε
κάποια μελέτη έφταναν το 94%, ενώ οι ασθενείς τα θεωρούσαν σοβαρά σε ποσοστό
59%  (Μάντη,  Π.  2000c)  αλλά  δεν  είναι  λίγες  οι  περιπτώσεις  που  μια  πρόχειρη
εξέταση οδήγησε σε τραγωδία.

Οι Bloor και Horobin (1975) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι συγκρούσεις
που παρουσιάζονται στις σχέσεις γιατρού- ασθενή οφείλονται σε δύο αντικρουόμενες
υποθέσεις  που κάνει  ο πρώτος για το δεύτερο. Για το γιατρό ο ασθενής πριν τον
συναντήσει πρέπει να μπορεί να αξιολογεί τα συμπτώματά του και να αναζητά τη
σωστή αντιμετώπιση για τον εαυτό του, ενώ μετά την εξέταση να είναι απολύτως
υπάκουος  και  να  ακολουθήσει  κατά  γράμμα  τις  οδηγίες  του.  Είναι  αυτό  που
αποκαλείται «διπλός δεσμός». (Weiss. M. 2011)

 Αυτό όμως δεν  είναι  δυνατό.  Στο  σύγχρονο κόσμο,  οι  πολίτες  που έχουν
μεγαλύτερη  πληροφόρηση  αμφισβητούν  ευκολότερα  την  ιατρική  αυθεντία.
Χρειάζεται επομένως σωστή επικοινωνία και συνεργασία ανάμεσα σε γιατρούς και
ασθενείς  οι  οποίοι  πρέπει  να  ενεργοποιούνται  για  να  παίρνουν  υπεύθυνη  θέση
απέναντι στη νόσο και την αντιμετώπισή της. Αυτό θα πρέπει να αφορά όχι μόνο τη
θεραπεία αλλά και την πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή πρόληψη ( Newman, J.
Vidler, E. 2006).

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να πείσει ο γιατρός τον ασθενή για την ικανότητά
και το ενδιαφέρον του. Ο πιο σίγουρος όμως είναι η εξατομίκευση των αναγκών του
ασθενή και η προσέγγισή του σύμφωνα με τις ανάγκες αυτές προσπαθώντας να είναι
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ειλικρινής-διπλωμάτης,  επιεικής-  αυστηρός  στη  σωστή  αναλογία  (  Pilnic,  A.
Coleman, T. 2003)

5. Σχέση μεταξύ κοινωνικής τάξης και υγείας.

Σύμφωνα  με  πολλές  μελέτες  που  συνοψίζονται  στην  προσέγγιση  της
συμπεριφοράς  και των πολιτιστικών αξιών,  η  κοινωνική  τάξη παίζει  μέσω των
συνηθειών  ζωής  όπως  το  κάπνισμα,  η  διατροφή,  η  κατανάλωση  αλκοόλ,  που
σχετίζονται με τις χρόνιες νόσους, σημαντικό ρόλο στην εκδήλωσή τους. (Μάντη, Π.
2000d). Τα ποσοστά ανθυγιεινής συμπεριφοράς, είναι αυξημένα μεταξύ των ατόμων
χαμηλής κοινωνικοοικονομικής κατάστασης και αντιπροσωπεύουν κοινωνικές δομές,
χαμηλή  αυτοεκτίμηση  και  δυσπροσαρμοστικότητα  στο  stress.  (  Fiscella,K.
Williams,D. 2004) 

Τα άτομα αυτά, έχουν λιγότερες ευκαιρίες να επικοινωνήσουν με τους γιατρούς
που  θα  μπορούσαν να  τους  ενημερώσουν  για  τα  προβλήματα  που  συνεπάγεται  ο
ανθυγιεινός τρόπος της ζωής τους, αλλά και όταν αυτό συμβαίνει φαίνεται ότι  με
εξαίρεση το κάπνισμα, οι επαγγελματίες της υγείας αφιερώνουν λιγότερο χρόνο στο
να τους μιλήσουν (Verlide,E. 2012), γιατί φαίνεται ότι οι πληροφορίες που δίνονται,
συνδέονται  με  τα  χαρακτηριστικά  των  ασθενών  και  την  επικοινωνιακή  τους
συμπεριφορά.  Οι  γιατροί  επιμένουν  περισσότερο  να  προσφέρουν  συμβουλές  στα
υψηλότερης μόρφωσης άτομα,  ίσως διότι  αυτά κάνουν περισσότερες  ερωτήσεις  ή
μπορούν να κατανοούν ευκολότερα (Willems,S. 2005)

Μια άλλη προσέγγιση είναι η υλιστική ή δομική προσέγγιση, σύμφωνα με την
οποία  παράγοντες  όπως  το  εισόδημα,  η  μόρφωση,  η  εργασία,  η  κατοικία  είναι
καθοριστικοί  για  το  επίπεδο  υγείας  του  πληθυσμού  (Μάντη,Π.  2000d).  Άτομα
χαμηλής  κοινωνικοοικονομικής  κατάστασης,  έχουν  κατώτερο  επίπεδο  υγείας  και
αυξημένη  νοσηρότητα  και  θνησιμότητα  Αυτό  εξηγείται  με  πολλούς  τρόπους.  Η
προβληματική ανάπτυξη στην εμβρυική ηλικία, τα υψηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας,
η υπέρταση, το παθητικό κάπνισμα, η παιδική κακοποίηση, η έκθεση σε τοξικούς
παράγοντες, η μόλυνση του περιβάλλοντος, οι κίνδυνοι από τις συνθήκες ζωής και
εργασίας,   η  ψυχολογική  πίεση,  συναισθηματικές  διαταραχές,   η  έκθεση  στη
διαφήμιση τσιγάρων και ποτών ως πρότυπα ζωής είναι μια σειρά από θέματα που
απασχολούν  με  μεγαλύτερη  ένταση  τα  άτομα  αυτά  και  οδηγούν  σε  κακή  υγεία.
( Fiscella,K. Williams,D. 2004)

Η  κατάσταση  της  υγείας  του  ασθενή  του  παραδείγματός  μας,  που  κάνει
κάποια εργασία που βοηθά στην εκδήλωση των στηθαγχικών ενοχλημάτων του και
προσδιορίζεται  ως  «ανθυγιεινή»  που  όπως  φαίνεται  αντιμετωπίζει  οικονομικές
δυσκολίες που δεν του επιτρέπουν να κάνει μια χειρουργική επέμβαση αλλά είναι και
καπνιστής  και  υπέρβαρος,  θα  μπορούσε  να  εξηγηθεί  και  με  τις  δύο  παραπάνω
θεωρητικές προσεγγίσεις. 
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6. Προτάσεις  για  τη  βελτίωση  της  ικανοποίησης  των  χρηστών
από τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας.

Το σύστημα υγείας οδηγεί στην ικανοποίηση των χρονίως πασχόντων, δίνοντας
βάρος όχι μόνο στο τεχνικό κομμάτι, αλλά κυρίως στη σχέση γιατρού-ασθενή που
πρέπει  να χαρακτηρίζεται από ενδιαφέρον,  ειλικρίνεια,  ευαισθησία και  κατανόηση
(Renzi,C.  2001).  Μεταξύ  των  τριών  κύριων  παραγόντων  ικανοποίησης  (πάροχος,
πρόσβαση, δομή) ο πάροχος και η δομή φάνηκαν να έχουν ιδιαίτερη σύνδεση με την
ικανοποίηση τόσο για τους ενήλικες όσο και τα παιδιά (Harris,LE. 1999). Από τα
βασικά  στοιχεία  της  συμπεριφοράς  του  γιατρού  οι  ασθενείς  και  μάλιστα  οι
γηραιότεροι  και  όσοι  έχουν  πολύπλοκα  προβλήματα  φαίνεται  να  ξεχωρίζουν  ως
απαραίτητη   την  ειλικρίνεια  πρωτίστως  και  ακολούθως  την  ευσυνειδησία
(Duberstein,P. 2007).

Έτσι  λοιπόν  όταν  ο  γιατρός  εστιάζει  στο  πρόσωπο  και  όχι  στη  νόσο,  και  το
σύστημα υγείας που αφορά τις πληρωμές, τη λίστα αναμονής, την πρόσβαση και τη
λειτουργία του είναι αποτελεσματικό και αντικειμενικό, η ικανοποίηση του ασθενούς
αυξάνεται. Ιδιαίτερη σημασία έχουν το φύλο, η ηλικία, το εισόδημα, το επίπεδο της
μόρφωσης, το θρήσκευμα και το επάγγελμα που όπως φαίνεται διαφοροποιούν τις
απαιτήσεις.(Sancez-Piedra,C. et. al. 2014)

Θα μπορούσαμε λοιπόν να εντοπίσουμε την ικανοποίηση των ασθενών στην καλή
επικοινωνία  με  το  γιατρό,  την  προσεκτική  εκ  μέρους  του  ακρόαση  όσων  έχει  ο
ασθενής  να  πει,  την  αναλυτική,  προσαρμοσμένη  στις  ανάγκες  του   πάσχοντος
εξήγηση του προβλήματος, το σεβασμό σε όσα θα ακούσει και τη διάθεση επαρκή
χρόνου, αλλά και την ενεργητικότητα του ασθενή, την αυτοεκτίμηση και τη διάθεση
του να συνεργαστεί με το γιατρό για την επίλυση του προβλήματός του (Jensen,J. εt.
al. 2010).

Από την προσωπική μας  πείρα στο χώρο της  υγείας,  ο  ασθενής  ικανοποιείται
βεβαίως  κυρίως  από την  καλή έκβαση του προβλήματος  της  υγείας  του,  όμως  η
σωστή σχέση του με το γιατρό στην περίπτωση ειδικά των χρόνιων νοσημάτων, είναι
το κλειδί για τη σωστή αντιμετώπισή τους μια που σε πολλές περιπτώσεις τις λύσεις
που δεν μπορεί να δώσει η ιατρική και ένα προβληματικό σύστημα υγείας, μπορεί να
προσφέρει  η  αμοιβαία  εμπιστοσύνη  που  οικοδομείται  μέσα  από  το  σεβασμό,  τη
διακριτικότητα, την εμπιστοσύνη, το ανθρώπινο ενδιαφέρον και την ειλικρίνεια  που
συνοδεύεται από κατανόηση και ανθρωπιά, ιδιαίτερα σε ένα χώρο όπως ο Ελληνικός
που κυριαρχείται από το συναίσθημα.

7. Συμπεράσματα

Από τη συζήτηση λοιπόν που προηγήθηκε είναι φανερό ότι οι ασθενείς με
χρόνια νοσήματα πρέπει να αντιμετωπίζονται πλέον εξατομικευμένα και με βάση τις
ανάγκες τους, μια που οι απαιτήσεις τους εκτός από τις δομές του συστήματος υγείας,
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περιλαμβάνουν  και  τη  σχέση  με  τους  γιατρούς  από  τους  οποίους  ζητούν  υψηλό
επίπεδο κατάρτισης, σωστή πληροφόρηση  ειλικρίνεια, ενδιαφέρον και ευαισθησία.
Πρέπει  να  αντιμετωπιστεί  η  καθυστέρηση  στην  παροχή  βοήθειας   για  την  οποία
ευθύνονται τόσο οι ίδιοι οι ασθενείς όσο και οι αδυναμίες του συστήματος υγείας που
οδηγούν  σε  δυσπιστία,  λαμβάνοντας  υπ’ όψιν  κοινωνικοοικονομικές  παραμέτρους
που επηρεάζουν τη σχέση μεταξύ γιατρών και ασθενών και την εξέλιξη της πορείας
της χρόνιας νόσου.

Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι η ικανοποίηση που πηγάζει από τη σχέση γιατρού-
ασθενούς, ερμηνεύεται τα τελευταία χρόνια με την εισαγωγή του όρου placebo στη
μελέτη της σχέσης αυτής, καταφέρνοντας να συνδεθεί με χημικούς, κυτταρικούς και
φυσιολογικούς μηχανισμούς εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή. (Benedetti,F. 2013). Το
βιοφυσιολογικό μοντέλο οδηγεί σε ένα ακόμη όρο αυτό του  nocebo που λειτουργεί
αρνητικά στο ζευγάρι με το  placebo, πχ στον πόνο του καρκίνου το ένα περιγράφει
ειλικρινή αυστηρότητα ως καταδίκη (nocebo) και το άλλο ειλικρίνεια κατανόησης με
ελπίδα  (placebo).  Η  σωστή  αναλογία  τους  οδηγεί  στην  ικανοποίηση.  (Spiegel,H.
1997)
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