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Οξηζκόο       

Πξνζαξκνγή ηωλ ζεξαπεηώλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ππό-νκάδεο αζζελώλ  

 

θνπόο:  

Θεηηθή αληαπόθξηζή ζηε ζεξαπεία  

 

Απνθπγή εκθάληζεο αλεπηζύκεηωλ ελεξγεηώλ  

 

 ωζηή επηινγή θαξκάθνπ, ηελ θαηάιιειε ρξνληθή ζηηγκή, ζηελ θαηάιιειε 
δόζε θαη κνξθή, κε ηε κέγηζηε απνηειεζκαηηθόηεηα θαη αζθάιεηα 

 

Βειηίωζε ηεο πνηόηεηαο ηεο δωήο ηωλ αζζελώλ κε ξεπκαηηθέο παζήζεηο 

 



Γηαθνξεηηθό θνξηίν λνζεξόηεηαο 

Γηαθνξεηηθά γνλίδηα 

Γηαθνξεηηθέο αλάγθεο 

Γηαθνξεηηθέο πξνηηκήζεηο  

Γηαθνξεηηθέο πξνζδνθίεο 

Γηαθνξεηηθό πεξηβάιινλ δηαβίωζεο 

Γηαθνξεηηθή πξνζωπηθόηεηα πνπ αληηκεησπίδεη δηαθνξεηηθά θάζε θαηάζηαζε 

Γηαθνξεηηθή αληίδξαζε ζηηο θαξκαθεπηηθέο αγωγέο 

Γηαθνξεηηθέο ειιείψεηο θαη ηνμηθό θνξηίν πνπ έρεη ζπζζσξεύζεη ζηε δσή ηνπ 



Παγίσζε κνλόπιεπξεο αληίιεςεο όηη ε επηινγή ηεο ζεξαπείαο 
απνηειεί απνθιεηζηηθή αξκνδηόηεηα ηνπ γηαηξνύ  

Γηζηαθηηθόηεηα εκπινθήο ηνπ αζζελνύο ζηε ζεξαπεπηηθή 
δηαδηθαζία 

Αλεπαξθήο ή θαη αλύπαξθηε ελεκέξσζε ηνπ αζζελνύο αλαθνξηθά 
κε ηελ πάζεζή ηνπ 

Διιηπήο εθπαίδεπζε γηαηξώλ θαη αζζελώλ ζε επηθνηλσληαθό επίπεδν  

Πεξηνξηζκέλνο ρξόλνο πνπ δηαηίζεηαη ζε θάζε αζζελή  

Μεγάινο ρξόλνο αλακνλήο γηα ξαληεβνύ 

πλεξγαζία κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ επαγγεικαηηώλ πγείαο 

 



Δπξύηαην θάζκα παζήζεσλ θαη εθδειώζεώλ ηνπο 

 

Απαηηείηαη ζηέξεν ππόβαζξν θιηληθήο εκπεηξίαο θαη ηαηξηθήο 
γλώζεο 

 

Αλάγθε γηα θαιώο αλεπηπγκέλεο επηθνηλσληαθέο δεμηόηεηεο κε 
ηνπο αζζελείο, θάηη πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζπρλά ζηηο 
ζπνπδέο ηνπο 

 

Υπνζηειέρσζε ησλ λνζνθνκείσλ ζε ηαηξηθό θαη λνζειεπηηθό 
πξνζσπηθό αλαινγηθά κε ηνλ πξννδεπηηθά απμαλόκελν 
αξηζκό αζζελώλ κε ξεπκαηηθέο παζήζεηο 

 



Απμεκέλεο θαη ζύλζεηεο αλάγθεο 

Πνιιαπιέο εθδειώζεηο ηεο πάζεζεο ζε δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα 

Δππάζεηα ζηηο ινηκώμεηο πνπ νθείινληαη ζηε ιήςε 
αλνζνθαηαζηαιηηθώλ θαξκάθσλ 

πλλνζεξόηεηεο 

Αλαπνηειεζκαηηθή ελεκέξσζε 

Αδπλακία ζπκθηιίσζεο κε ηελ αζζέλεηα 

Γπζθνιία ζηελ πξόζβαζε ζε νιηζηηθή θξνληίδα 

Αδπλακία ζπκκόξθσζεο ζηε ζεξαπεία 

 



Αζζελνθεληξηθή πξνζεγγηζε 

Αιιειεπίδξαζε γηαηξνύ θαη αζζελή γηα ηε ράξαμε ελόο επηηπρνύο ζεξαπεπηηθνύ 
πιάλνπ 

Παξνρή Θεξαπεπηηθήο Δθπαίδεπζεο ζηνπο αζζελείο κε ζθνπό ηελ επλντθόηεξε 
δηαρείξηζε ηεο δσήο θαη ηεο λόζνπ ηνπο 

Παξνρή εθπαίδεπζεο ζε επηθνηλσληαθό επίπεδν ησλ επαγγεικαηηώλ πγείαο κε ζηόρν 
ηελ θαιύηεξε ζπλεξγαζία κε ηνπο αζζελείο 

Οξηνζέηεζε ζαθώλ, ξεαιηζηηθώλ, όρη κόλν καθξνπξόζεζκσλ, αιιά θαη 
βξαρππξόζεζκσλ ζηόρσλ, πξνζαξκνζκέλσλ ζηηο δπλαηόηεηεο ηνπ αζζελνύο, 
ώζηε λα έρεη θίλεηξν ν αζζελήο  λα θαηαβάιιεη πξνζπάζεηα. 

Αμηνιόγεζε ηνπ πιάλνπ δξάζεο 



πµµόξθωζε ζηε ζεξαπεία θαη ζηηο ππνδείμεηο ησλ γηαηξώλ θαη 
Απηνπαξαθνινύζεζε. Παξάγνληεο πνπ επλννύλ ηε 
ζπκκόξθσζε: 

Δλαζρόιεζε ηεο νηθνγέλεηαο κε ηε ζεξαπεία 

Πεξηνξηζκέλε αιιαγή θαξκάθσλ ζε θάζε επίζθεςε  

αιιά θαη γηαηξώλ  ύγρπζε 

Βειηίσζε ηεο ρξεζηηθόηεηαο ησλ ζπζθεπαζηώλ 

Απινύζηεξεο νδεγίεο, αθόκα θαη ζε έληππε ή θαη ειεθηξνληθή κνξθή  

Πξνζαξκνγή ηεο ζεξαπείαο ζηνλ ηξόπν δωήο ηνπ αζζελνύο 

Κηλεηνπνίεζε ηνπ αζζελνύο  ζηε ιήςε επσθειώλ πξσηνβνπιηώλ  

 

 

 



 Η Δμαηνκηθεπκέλε ηαηξηθή, παξά ηα ζεκαληηθά εκπόδηα ηα νπνία 
θαιείηαη λα πξνζπειάζεη, κπνξεί λα πξνζθέξεη ζεκαληηθά νθέιε 
ζε θάζε αζζελή θαη θπξίσο ζηηο πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο δελ 
επηηπγράλεηαη εύθνια ε ύθεζε. 

 Απώηεξνο ζηόρνο ε ζεξαπεία λα είλαη θνκκέλε θαη ξακκέλε ζηα 
κέηξα ηνπ θάζε αζζελνύο 

 Πξόθιεζε ε κεηάβαζε ζε κειινληηθό επίπεδν από ηελ 
Δμαηνκηθεπκέλε Θεξαπεία ζηελ Δμαηνκηθεπκέλε Πξόιεψε 

 

 



›     ύιινγνο Υπνζηήξημεο Ρεπκαηνπαζώλ Γπηηθήο Αηηηθήο 
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