
The Doctor-Patient Relationship 

Η ΣΧΕΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΗ  

(Ιστορική περίοδος  ΕΟΠΥΥ !?) 

Δρ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΕΑΣ  Καρδιολόγος  

Διευθυντής  ΙΑΣΩ  GENERAL 



Επαφές Γιατρού και  ασθενούς 

Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα ο ΕΟΠΥΥ 

αποζημιώνει ετησίως 12 εκατομμύρια 

επισκέψεις σε συμβεβλημένους γιατρούς. 

200 τον μήνα.  

Υποτυπώδους αξίας αλλά μεγίστης σημασίας   

Διότι παρέχεται Ιατρική 

Φροντίδα! 



Η φύση της σχέσης καθορίζει 

την επιτυχία ή την αποτυχία 

της επαφής (επίσκεψης) 

Κεντρικό ρόλο σε αυτό, είναι η 

σωστή ανταλλαγή 

πληροφοριών 
 



Διάρκεια της Ιατρικής 

επίσκεψης! 

Τουλάχιστον 8 λεπτα 

 

???????????????????? 



Επικοινωνία και Διάγνωση 

   

Οι ασθενείς που αισθάνονται άνετα και οι 

οποίοι ενθαρρύνονται να μιλήσουν 

ελεύθερα είναι πιο πιθανό να αποκαλύψει 

την πραγματική αιτία για τη επίσκεψη! 



Επικοινωνία και Θεραπεία 

   Συμβουλές διαβεβαίωσης και η υποστήριξη 

από το γιατρό μπορεί να έχει σημαντική 

επίδραση στην Θεραπεία 

 



Τύποι Ιατρικών διαγνωσεων 

 

 

 

 

    Γιατρέ είναι σοβαρό? 

    Θα ζήσω? 



Ο ιδανικός ασθενής! 

Είναι έτοιμος να εγκαταλείψει Κακές 

συνήθειες και ασχολίες  αν το απαιτεί η 

θεραπεία του! 

Με αντάλλαγμα : 

Θέλει να  καλυτερέψει γρήγορα 

Ζητάει  πάντα βοήθεια  και συνεργάζεται με 

τον  Γιατρό  του! 



Ο ιδανικός Ιατρός 
 Εφαρμόζει ένα υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων 

και γνώσεων 

 

 Πράττει  μόνο για το καλό του ασθενούς 

του. 

 

 Παραμένει αντικειμενικός και 

συναισθηματικά ανεπηρέαστος! 

 

 Σέβεται την προνομιακή   του θέση . 



Σύγκρουση συμφερόντων 

 Τα συμφέροντα των ασθενών -κατά της 

κοινωνίας 

 Συμφέροντα του ασθενούς -κατά άλλων 

ασθενών 

 Προβλήματα της εμπιστευτικότητας 



Paternalism 

   Παραδοσιακός  τύπος σχέσεως!   

   Ο Ιατρός παίρνει τον ρόλο  του 

<<γονέα>> 

 

   Υποταγή Ασθενούς 

 



Η άποψη  του ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ  στις σχέσεις Ιατρού ασθενών! 

Ο ιατρός Χρειάζεται.. 

1) Γνώση 

2) Σοφία 

3) Ανθρωπισμό ! 

Κατά τον ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ .. 

Ο Ιατρός  είναι ο Καπετάνιος  

Και ο Ασθενής  τηρεί υπάκουα τις  Διαταγές του!  



Σχέση απόλυτου ελέγχου του 

ασθενούς, 

“πληρώνεις για να 

κάνεις ότι σου 

λέω!!” 

 



Πατερναλίστικη προσέγγιση 

 

 

 

 

“Σου έχω πεί 1,000 

φορές, σταμάτα το  το 

κάπνισμα !!”….με το 

καλό!! 



Πεποιθήσεις  και οι προσδοκίες 

του Ασθενούς 

Επηρεάζονται.. 

 

Από Προηγούμενη εμπειρία, το μορφωτικό 

του επίπεδο  τα μέσα μαζικής ενημέρωσης! 

Από την Οικογένεια και τους  φίλους του; 

Πολιτιστικές επιρροές? Την κοινωνική του 

σημασία. 

 



Επιρροή του ασθενούς σχετικά 

με τη διαβούλευση 

 Η ικανότητα του ασθενούς να συμβάλει 

στην συζήτηση  εξαρτάται από διάφορους 

παράγοντες: π.χ 

 Κοινωνικό και μορφωτικό επίπεδο  

 Φύλο 

 Η  ιδιαίτερη πιθανή εθνική του καταγωγή! 

 





ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

  έλλειψη κατάλληλης εκπαίδευσης των ιατρών  

  η έλλειψη χρόνου. 

 Η δίκαιη και αποτελεσματική αξιοποίηση των 
συγκεκριμένων και περιορισμένων πόρων που διαθέτει 
το σύστημα υγείας είναι ένα βασικό ζητούμενο, 
εξαιρετικά επίκαιρο για τη χώρα μας.  

 Εκτός από την εξατομίκευση της ιατρικής φροντίδας με 
βάση τις ανάγκες και προτιμήσεις του ατόμου μια άλλη 
διεθνής τάση στην άσκηση της ιατρικής, άμεσα 
συνδεδεμένη με τις επιδιώξεις των συστημάτων υγείας, 
είναι η «τεκμηριωμένη ιατρική» (evidence-based 
medicine)   

 


