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Εισαγωγή:
Οι
αιματολογικές
κακοήθειες απαιτούν εντατική και
μακροχρόνια θεραπεία που επιβαρύνει
σημαντικά
τους
ασθενείς,
επιφέροντας πληθώρα αναγκών για
υποστηρικτική φροντίδα.
Σκοπός:
Η
διερεύνηση
των
ανεκπλήρωτων
αναγκών
υποστηρικτικής φροντίδας ασθενών
με αιματολογικές κακοήθειες κατά τη
διάρκεια και μετά την ενεργό θεραπεία
και των παραγόντων που επηρεάζουν
την εμφάνισή τους.
Μέθοδος Ανασκόπησης: Διεξήχθη
βιβλιογραφική ανασκόπηση στη βάση
δεδομένων Pubmed με τους όρους:
“unmet needs”, “supportive care” και
“hematological malignancies” για τα
έτη 2009-2019 στην Αγγλική γλώσσα.
Ανασκοπήθηκαν 16 μελέτες.

`

Αποτελέσματα:
Συχνά αναφερόμενες ανεκπλήρωτες ανάγκες υποστηρικτικής φροντίδας με ιεραρχική σειρά ήταν οι ανάγκες
πληροφόρησης, συναισθηματικές, οργανικές, πρακτικές/ καθημερινότητας, οικονομικές και οι ανάγκες που
σχετίζονται με την οικογενειακή ζωή. Ειδικότερα, οι ασθενείς με λευχαιμίες και λεμφώματα κατέταξαν τις
ανεκπλήρωτες ανάγκες σε σεξουαλικές, διαχείρισης των ιατρικών και διατροφικών εξόδων, συναισθηματικές,
σε ανάγκες απασχόλησης και ασφάλειας υγείας. Οι ασθενείς με πολλαπλό μυέλωμα ανέφεραν συχνότερα ως
ανάγκες τη δυνατότητα πρόσβασης σε νοσοκομειακό χώρο, την ασφάλιση και τη διαχείριση των ανησυχιών
τους για τη νόσο. Οι ανεκπλήρωτες ανάγκες σεξουαλικότητας και οι πνευματικές ανάγκες ήταν σε χαμηλά
επίπεδα. Προγνωστικοί δείκτες για αυξημένες ανεκπλήρωτες ανάγκες υγείας ήταν το είδος της αιματολογικής
κακοήθειας, η νεαρή ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση, το γυναικείο φύλο, το μηνιαίο εισόδημα και η
συνύπαρξη άγχους και κατάθλιψης.

Συμπεράσματα:
Στη βιβλιογραφία αναφέρεται μεγάλος αριθμός ανεκπλήρωτων αναγκών υποστήριξης σε ασθενείς με
αιματολογική κακοήθεια, που η συχνότητα και η έντασή τους επηρεάζεται από ποικίλους παράγοντες. Παρόλα
αυτά, η μεγάλη ετερογένεια των μελετών (σχεδιασμός, δείγμα, εργαλείο αξιολόγησης αναγκών) καθιστά
ιδιαίτερα δύσκολη την γενίκευση των αποτελεσμάτων.
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