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Τι είναι η θεραπευτική εκπαίδευση;

Η θεραπευτική εκπαίδευση έχει ως στόχο να βελτιώσει την αντιμετώπιση της νόσου, επιτρέποντας 
στον ασθενή να αυτονομηθεί, να αποκτήσει και να διατηρήσει τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να 
διαχειριστεί καλύτερα την ασθένειά του.

Η θεραπευτική αγωγή της ατοπικής δερματίτιδας, η οποία βασίζεται κυρίως σε προϊόντα τοπικής 
φροντίδας ανάλογα με την έκταση και την σοβαρότητα των βλαβών, προϋποθέτει ορισμένες γνώσεις 
που είναι απαραίτητο να κατέχουν τόσο οι ασθενείς όσο και ο περίγυρός τους.

Ωστόσο, οι φοβίες για συγκεκριμένες θεραπείες (πχ. κορτικοφοβία) ή λόγω προκαταλήψεων (πχ. το γάλα 
ως αλλεργιογόνο) ευθύνονται για πολλές αποτυχημένες θεραπείες.

Πλέον της τυπικής ενημέρωσης, ο ασθενής και η οικογένειά του προσδοκούν να τους δοθεί χρόνος να 
εκφράσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, τα πιστεύω τους, τις γνώσεις και τις φοβίες τους. Η 
θεραπευτική εκπαίδευση ανταποκρίνεται σε αυτή την προσδοκία.

Την θεραπευτική εκπαίδευση του ασθενούς (TPE) πραγματοποιεί συνήθως μία πολυεπιστημονική ομάδα 
(ατομική συμβουλευτική ή ομαδικά εργαστήρια). 

Η εκπαιδευτική διάγνωση βασίζεται πάνω από όλα στην θέσπιση μιας σχέσης αμοιβαίας εμπιστοσύνης 
μεταξύ του ασθενούς και του ιατρού.

Η συνάντηση αυτή δεν πρέπει να εστιάζει μόνο στα συμπτώματα του ασθενούς. Πρέπει να εμβαθύνει και να 
τον ωθεί να εκφραστεί σχετικά με το πώς βιώνει το έκζεμα, ποια αγωγή ακολουθεί και με ποιον τρόπο την 
εφαρμόζει, ποιες δυσκολίες συναντά, ποιο είναι το περιβάλλον, οι συνθήκες διαβίωσής του, οι μελλοντικοί 
του στόχοι κ.λπ. Οφείλουμε επίσης να ρωτάμε τον ασθενή τι περιμένει ακριβώς να αποκομίσει από την 
συνεδρία.

Η συζήτηση αυτή διαρκεί συνήθως μεταξύ 45 λεπτών και 1 ώρας. Για να εκφραστεί ευκολότερα ο ασθενής 
πρέπει να χρησιμοποιούνται όσο το δυνατόν περισσότερες ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, να εστιάζεται ο 
διάλογος στα τελευταία λόγια του ασθενούς, ώστε να εμβαθύνει περισσότερο στο ζήτημα και να του δίνεται 
η δυνατότητα να αναδιατυπώσει την απάντησή του. Η συζήτηση επιτρέπει, επίσης, να αξιολογηθεί το ύψος 
του κινήτρου που ωθεί τον ασθενή να αλλάξει.

Η συζήτηση αυτή (που ισοδυναμεί με λήψη ιστορικού ή αποτύπωση της παρούσας κατάστασης) θα επιτρέψει 
στον ιατρό να καταγράψει τα δυνατά και αδύναμα στοιχεία του ασθενούς, να προσδιορίσει το επίπεδο της 
προόδου του, καθώς και το ύψος του κινήτρου που ωθεί τον ασθενή να αλλάξει.

Υπόδειγμα οδηγού για την διεξαγωγή εκπαιδευτικής διάγνωσης σε ασθενή με ατοπική δερματίτιδα από τον Sébastien 
Barbarot. (Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Νάντης. Γαλλία)

 Πείτε μου την ιστορία της ασθένειάς σας.

 Πού πιστεύετε ότι οφείλεται η ασθένειά σας;

 Ποιοι παράγοντες βελτιώνουν και (ή) επιδεινώνουν την ασθένειά σας;

 Τι σας ενοχλεί περισσότερο στην ασθένειά σας;

 Τι αγωγή ακολουθείτε; Έχετε κάποιους φόβους σχετικά με την αγωγή σας;

 Πώς τα πάτε με τα προϊόντα φροντίδας; Περιγράψτε μου επακριβώς τι κάνετε.

 Υπάρχουν πράγματα που σας εμποδίζει να κάνετε η ασθένειά σας;

 Πώς είναι η καθημερινότητά σας με τον περίγυρό σας;

 Όταν χρειάζεστε βοήθεια, πώς αντιδράτε; Σε ποιον μπορείτε να απευθυνθείτε;

 Τι περιμένετε από την συνάντησή μας;

Διεξαγωγή 
εκπαιδευτικής 

διάγνωσης

Προσδιορισμός 
ενός 

εξατομικευμένου 
προγράμματος ΘΕ.

Σχεδιασμός και 
εφαρμογή των 
συνεδριών ΘΕ

Αξιολόγηση των 
δεξιοτήτων που 
έχουν αποκτηθεί

 Ένα πρόγραμμα θεραπευτικής εκπαίδευσης αποτελείται από 4 στάδια

1 2 3 4

Η εκπαιδευτική διά-
γνωση είναι το πρώτο 
στάδιο: Πρόκειται για μια 
συνεδρία για την αξιο-
λόγηση της κατάστασης 
του ατοπικού ασθενούς. 
Για περίπου 45 λεπτά, ο 
ιατρός (ή ο νοσοκόμος) 
συζητά με τον ασθενή τις 
γνώσεις του τελευταίου 
(αξιολόγηση της έντασης 
των εξάρσεων, παρούσα 
αγωγή κ.λπ.), τις δυσκο-
λίες που συναντά, τις 
συνθήκες διαβίωσής του, 
τα μελλοντικά του σχέδια 
και τις ανάγκες του.

 .

Το εξατομικευμένο πρό-
γραμμα καταρτίζεται 
σύμφωνα με τις ανάγκες 
του ασθενούς, όπως 
προκύπτουν κατά την 
εκπαιδευτική διάγνωση. 
Έχοντας καταλήξει με τη 
βοήθεια των πληροφορι-
ών που συλλέγονται στην 
καλύτερη γνωριμία με τον 
ασθενή και στην αξιολό-
γηση των δυνατοτήτων 
του να διαχειριστεί την 
ασθένειά του και να ανα-
λύσει τα κίνητρά του, ο 
ασθενής μαζί με τον ιατρό 
συμφωνούν και προσδιο-
ρίζουν τους στόχους που 
πρέπει να εκπληρωθούν, 
οι οποίοι καλούνται εκ-
παιδευτικοί στόχοι.

Για την εφαρμογή του 
εκπαιδευτικού προγράμ-
ματος προτείνονται στον 
ασθενή είτε ατομικές είτε 
ομαδικές συνεδρίες, είτε 
και τα δύο.

Η διάρκεια και το περιε-
χόμενο των εργαστηρίων 
εξαρτώνται από τις 
εκπαιδευτικές ανάγκες 
του ασθενούς και τις 
διαθέσιμες υποδομές (σε 
νοσοκομείο ή σε ιδιώτη 
γιατρό). 

Ο ασθενής επιλέγει αν 
θέλει να συμμετάσχει στο 
πρόγραμμα είτε μέσω 
ατομικών συνεδριών  
(διάρκειας 45 λεπτών 
έως 1 ώρας) είτε μέσω 
ομαδικών (διάρκειας  
2 ωρών), όπου θα πρέπει 
να αποκτήσει τις δεξιότη-
τες που περιλαμβάνονται 
στο εκπαιδευτικό του 
πρόγραμμα.

Η αξιολόγηση του 
ασθενούς συντελεί στο 
να ελεγχθεί κατά πόσο ο 
ασθενής έχει πετύχει τους 
προβλεπόμενους εκπαι-
δευτικούς στόχους και έχει 
αποκτήσει τις απαιτούμε-
νες δεξιότητες.

Στο τέλος της συζήτησης και σύμφωνα με τις προτεραιότητες που έχουν από κοινού προσδιοριστεί 
(η συμμόρφωση του ασθενούς κρίνεται απολύτως απαραίτητη), προσδιορίζονται οι εκπαιδευτικοί 
στόχοι,ώστε να καταρτιστεί το εξατομικευμένο πρόγραμμα. 
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Διεξαγωγή εκπαιδευτικής διάγνωσης 1

Η θεραπευτική εκπαίδευση έχει ως στόχο να βελτιώσει την αντιμετώπιση της νόσου, επιτρέποντας 
στον ασθενή να αυτονομηθεί, να αποκτήσει και να διατηρήσει τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να 
διαχειριστεί καλύτερα την ασθένειά του.

Η θεραπευτική αγωγή της ατοπικής δερματίτιδας, η οποία βασίζεται κυρίως σε προϊόντα τοπικής 
φροντίδας ανάλογα με την έκταση και την σοβαρότητα των βλαβών, προϋποθέτει ορισμένες γνώσεις 
που είναι απαραίτητο να κατέχουν τόσο οι ασθενείς όσο και ο περίγυρός τους.

Ωστόσο, οι φοβίες για συγκεκριμένες θεραπείες (πχ. κορτικοφοβία) ή λόγω προκαταλήψεων (πχ. το γάλα 
ως αλλεργιογόνο) ευθύνονται για πολλές αποτυχημένες θεραπείες.

Πλέον της τυπικής ενημέρωσης, ο ασθενής και η οικογένειά του προσδοκούν να τους δοθεί χρόνος να 
εκφράσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, τα πιστεύω τους, τις γνώσεις και τις φοβίες τους. Η 
θεραπευτική εκπαίδευση ανταποκρίνεται σε αυτή την προσδοκία.

Την θεραπευτική εκπαίδευση του ασθενούς (TPE) πραγματοποιεί συνήθως μία πολυεπιστημονική ομάδα 
(ατομική συμβουλευτική ή ομαδικά εργαστήρια). 

Η εκπαιδευτική διάγνωση βασίζεται πάνω από όλα στην θέσπιση μιας σχέσης αμοιβαίας εμπιστοσύνης 
μεταξύ του ασθενούς και του ιατρού.

Η συνάντηση αυτή δεν πρέπει να εστιάζει μόνο στα συμπτώματα του ασθενούς. Πρέπει να εμβαθύνει και να 
τον ωθεί να εκφραστεί σχετικά με το πώς βιώνει το έκζεμα, ποια αγωγή ακολουθεί και με ποιον τρόπο την 
εφαρμόζει, ποιες δυσκολίες συναντά, ποιο είναι το περιβάλλον, οι συνθήκες διαβίωσής του, οι μελλοντικοί 
του στόχοι κ.λπ. Οφείλουμε επίσης να ρωτάμε τον ασθενή τι περιμένει ακριβώς να αποκομίσει από την 
συνεδρία.

Η συζήτηση αυτή διαρκεί συνήθως μεταξύ 45 λεπτών και 1 ώρας. Για να εκφραστεί ευκολότερα ο ασθενής 
πρέπει να χρησιμοποιούνται όσο το δυνατόν περισσότερες ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, να εστιάζεται ο 
διάλογος στα τελευταία λόγια του ασθενούς, ώστε να εμβαθύνει περισσότερο στο ζήτημα και να του δίνεται 
η δυνατότητα να αναδιατυπώσει την απάντησή του. Η συζήτηση επιτρέπει, επίσης, να αξιολογηθεί το ύψος 
του κινήτρου που ωθεί τον ασθενή να αλλάξει.

Η συζήτηση αυτή (που ισοδυναμεί με λήψη ιστορικού ή αποτύπωση της παρούσας κατάστασης) θα επιτρέψει 
στον ιατρό να καταγράψει τα δυνατά και αδύναμα στοιχεία του ασθενούς, να προσδιορίσει το επίπεδο της 
προόδου του, καθώς και το ύψος του κινήτρου που ωθεί τον ασθενή να αλλάξει.

Υπόδειγμα οδηγού για την διεξαγωγή εκπαιδευτικής διάγνωσης σε ασθενή με ατοπική δερματίτιδα από τον Sébastien 
Barbarot. (Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Νάντης. Γαλλία)

 Πείτε μου την ιστορία της ασθένειάς σας.

 Πού πιστεύετε ότι οφείλεται η ασθένειά σας;

 Ποιοι παράγοντες βελτιώνουν και (ή) επιδεινώνουν την ασθένειά σας;

 Τι σας ενοχλεί περισσότερο στην ασθένειά σας;

 Τι αγωγή ακολουθείτε; Έχετε κάποιους φόβους σχετικά με την αγωγή σας;

 Πώς τα πάτε με τα προϊόντα φροντίδας; Περιγράψτε μου επακριβώς τι κάνετε.

 Υπάρχουν πράγματα που σας εμποδίζει να κάνετε η ασθένειά σας;

 Πώς είναι η καθημερινότητά σας με τον περίγυρό σας;

 Όταν χρειάζεστε βοήθεια, πώς αντιδράτε; Σε ποιον μπορείτε να απευθυνθείτε;

 Τι περιμένετε από την συνάντησή μας;

Στο νοσοκομείο:
η συνεδρία αυτή (εκπαιδευτική διάγνωση) 
πραγματοποιείται ιδανικά από έναν ιατρό 

και έναν νοσοκόμο. Μέσα σε περίπου 1 
ώρα προσεγγίζονται όλα τα ζητήματα της 

ατοπικής δερματίτιδας και οι συνέπειές 
της στην καθημερινότητα του ασθενούς, 

ακούγοντας προσεκτικά τον ασθενή και με τη 
βοήθεια μιας φόρμας πρώτης συνεδρίας.

Στο ιατρείο ιδιώτη ιατρού:
υπάρχει η δυνατότητα να ακολουθηθεί η ίδια 

προσέγγιση του ασθενούς σε συντομότερο 
όμως χρόνο (30 λεπτά) εστιάζοντας τη 
συζήτηση σε ορισμένα κύρια σημεία. 

 Ένα πρόγραμμα θεραπευτικής εκπαίδευσης αποτελείται από 4 στάδια

Η αξιολόγηση του 
ασθενούς συντελεί στο 
να ελεγχθεί κατά πόσο ο 
ασθενής έχει πετύχει τους 
προβλεπόμενους εκπαι-
δευτικούς στόχους και έχει 
αποκτήσει τις απαιτούμε-
νες δεξιότητες.

Στο τέλος της συζήτησης και σύμφωνα με τις προτεραιότητες που έχουν από κοινού προσδιοριστεί 
(η συμμόρφωση του ασθενούς κρίνεται απολύτως απαραίτητη), προσδιορίζονται οι εκπαιδευτικοί 
στόχοι,ώστε να καταρτιστεί το εξατομικευμένο πρόγραμμα. 
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Προσδιορισμός ενός εξατομικευμένου 
προγράμματος θεραπευτικής εκπαίδευσης2

Ο προσδιορισμός ενός εξατομικευμένου προγράμματος δεσμεύει τον ασθενή να πραγματοποιήσει 
συγκεκριμένες δραστηριότητες.  
Η δέσμευση αυτή εναποθέτει την ευθύνη στον ασθενή, τον ενθαρρύνει και τον κινητοποιεί ώστε 
να αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες και να εκπληρώσει τους από κοινού προσδιορισμένους 
στόχους.
Η συμφωνία αυτή μπορεί να είναι είτε προφορική είτε γραπτή. 
Επιπλέον, ευνοεί τη δημιουργία θετικών συνθηκών εκπαίδευσης και μελλοντικά θα μπορούσε να 
αξιοποιηθεί ως βοήθημα για την αξιολόγηση της προόδου του ασθενούς.

Το εξατομικευμένο πρόγραμμα έχει ως στόχο να κάνει τον ασθενή πιο αυτόνομο σε μία ή περισσότερες 
δραστηριότητες και να τον βοηθήσει να ζήσει καλύτερα με την ασθένειά του.

 Παραδείγματα απαραίτητων δεξιοτήτων του ασθενούς
 Υπάρχουν 2 είδη συνεδριών 

  Οι προτεινόμενες τεχνικές ψυχαγωγίας και τα εργαλεία θεραπευτικής 
εκπαίδευσης για τις ατομικές και τις ομαδικές συνεδρίες 

για ένα παιδί: 

Για τις ατομικές συνεδρίες 
Οι τεχνικές
-  Η ενεργός ακρόαση και η συλλογή 

πληροφοριών
- Η διατύπωση ερωτήσεων ανοιχτού τύπου
Τα εργαλεία 
- το καβαλέτο
- Το μπλοκ ζωγραφικής
- ο PO SCORAD
- Το μπλοκ «πώς να απλώνεις την κρέμα σου» 

Η ατομική συνεδρία 

είναι μια εξατομικευμένη ιατρική επίσκεψη 
(διάρκειας 30 λεπτών έως 1 ώρας), κατά την 
οποία λαμβάνονται υπόψη τα προβλήματα που 
συναντά ο ασθενής.
για παράδειγμα: κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας 
μπορεί να γίνει επίδειξη της σωστής χρήσης των 
δερματολογικών προϊόντων.

για έναν ενήλικα: 

αναγνώριση των 
ερυθρών περιοχών που 

χρήζουν φροντίδας.

1 εφαρμογή των 
μαλακτικών 

προϊόντων (ή του 
δερμοκορτικοειδούς 

του) χωρίς βοήθεια από 
τους γονείς.

2
γνώση των διάφορων 

«τεχνασμάτων», ώστε να 
περιοριστεί το αίσθημα 

κνησμού (= εναλλακτικές 
του ξεσμού).

3

εφαρμογή της 
σωστής ποσό-
τητας του δερ-

μοκορτικοειδούς 
μόνο στις ερυθρές 
περιοχές και με 

την ενδεδειγμένη 
συχνότητα.

αξιολόγηση της 
βαρύτητας της 
ασθένειάς του 
βάσει του PO 

SCORAD, ώστε 
να διαχειρίζεται 

καλύτερα την 
αγωγή του.

γνώση του πότε 
να διακόψει 

την αγωγή του 
και πότε να τη 

συνεχίσει.

διαχείριση του 
πόνου χωρίς τη 
βοήθεια κάποιου 

ειδικού.

1 2 3 4

Ο καλύτερος τρόπος για να αποκτήσει ο ασθενής τις απαραίτητες δεξιότητες και να εκπληρώσει τους 
στόχους του είναι η συμμετοχή του σε συνεδρίες θεραπευτικής εκπαίδευσης. 
Οι συνεδρίες μπορεί να είναι θεωρητικές, ενημερωτικές ή/και πρακτικές αλλά πρέπει να είναι πάντοτε 
συμμετοχικές.
Η «εκπαίδευση» έγκειται στην κατάρτιση του ασθενούς αναπτύσσοντας τις δεξιότητες και την 
προσωπικότητά του.
Ο ασθενής πρέπει να έχει ενεργό ρόλο, ώστε να δεχτεί και να ενσωματώσει τις αλλαγές.

024849-Remis-Workshop-Forum-GR-o15929.indd   4 25/03/15   15:37



Προσδιορισμός ενός εξατομικευμένου 
προγράμματος θεραπευτικής εκπαίδευσης

Ο προσδιορισμός ενός εξατομικευμένου προγράμματος δεσμεύει τον ασθενή να πραγματοποιήσει 
συγκεκριμένες δραστηριότητες.  
Η δέσμευση αυτή εναποθέτει την ευθύνη στον ασθενή, τον ενθαρρύνει και τον κινητοποιεί ώστε 
να αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες και να εκπληρώσει τους από κοινού προσδιορισμένους 
στόχους.
Η συμφωνία αυτή μπορεί να είναι είτε προφορική είτε γραπτή. 
Επιπλέον, ευνοεί τη δημιουργία θετικών συνθηκών εκπαίδευσης και μελλοντικά θα μπορούσε να 
αξιοποιηθεί ως βοήθημα για την αξιολόγηση της προόδου του ασθενούς.

Το εξατομικευμένο πρόγραμμα έχει ως στόχο να κάνει τον ασθενή πιο αυτόνομο σε μία ή περισσότερες 
δραστηριότητες και να τον βοηθήσει να ζήσει καλύτερα με την ασθένειά του.

 Παραδείγματα απαραίτητων δεξιοτήτων του ασθενούς
 Υπάρχουν 2 είδη συνεδριών 

  Οι προτεινόμενες τεχνικές ψυχαγωγίας και τα εργαλεία θεραπευτικής 
εκπαίδευσης για τις ατομικές και τις ομαδικές συνεδρίες 

για ένα παιδί: 

Για τις ατομικές συνεδρίες 
Οι τεχνικές
-  Η ενεργός ακρόαση και η συλλογή 

πληροφοριών
- Η διατύπωση ερωτήσεων ανοιχτού τύπου
Τα εργαλεία 
- το καβαλέτο
- Το μπλοκ ζωγραφικής
- ο PO SCORAD
- Το μπλοκ «πώς να απλώνεις την κρέμα σου» 

Η ατομική συνεδρία 

είναι μια εξατομικευμένη ιατρική επίσκεψη 
(διάρκειας 30 λεπτών έως 1 ώρας), κατά την 
οποία λαμβάνονται υπόψη τα προβλήματα που 
συναντά ο ασθενής.
για παράδειγμα: κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας 
μπορεί να γίνει επίδειξη της σωστής χρήσης των 
δερματολογικών προϊόντων.

Η ομαδική συνεδρία

Με τη συμμετοχή μικρών ομάδων (6 έως 10 ατό-
μων ), οργανώνονται εργαστήρια όπου συμμετέ-
χουν είτε οι γονείς μαζί με τα παιδιά είτε χωριστά. 
Ενδέχεται επίσης, να δημιουργηθούν εργαστήρια 
σύμφωνα με την ηλικία του κάθε παιδιού, ώστε 
να διευκολυνθεί ο διάλογος και η κατανόηση. 
Στελεχώνονται από ένα έναν ειδικό και έναν συ-
ντονιστή, και μπορούν να συμμετέχουν σε αυτά 
δερματολόγοι, αλλεργιολόγοι, παιδίατροι, ψυχο-
λόγοι, διαιτολόγοι, νοσοκόμοι κ.λπ.
Κάθε εργαστήριο διαρκεί περίπου 2 ώρες και 
προωθεί τη διαδραστικότητα, εναλλάσσοντας 
διαστήματα σκέψης, συζήτησης και θεωρίας.
Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ενεργός συμμετοχή 
του ασθενούς και ο ρυθμός εκμάθησής του.

Για τις ομαδικές συνεδρίες
Οι τεχνικές
- Σημεία αναφοράς για τη διαχείριση της ομάδας
- Δυναμική της ομάδας 
Τα εργαλεία 
-  Τεχνική με κάρτες Metaplan και  

άλλες τεχνικές εμψύχωσης
-  Οι κάρτες PO SCORAD
-  Το επιτραπέζιο «Το παιχνίδι της χήνας»
-  Το φωτογραφικό υλικό
-  Τα μπλοκ ζωγραφικής

για έναν ενήλικα: 

Σχεδιασμός και εφαρμογή των  
ατομικών και ομαδικών συνεδριών  
θεραπευτικής εκπαίδευσης3

Ο καλύτερος τρόπος για να αποκτήσει ο ασθενής τις απαραίτητες δεξιότητες και να εκπληρώσει τους 
στόχους του είναι η συμμετοχή του σε συνεδρίες θεραπευτικής εκπαίδευσης. 
Οι συνεδρίες μπορεί να είναι θεωρητικές, ενημερωτικές ή/και πρακτικές αλλά πρέπει να είναι πάντοτε 
συμμετοχικές.
Η «εκπαίδευση» έγκειται στην κατάρτιση του ασθενούς αναπτύσσοντας τις δεξιότητες και την 
προσωπικότητά του.
Ο ασθενής πρέπει να έχει ενεργό ρόλο, ώστε να δεχτεί και να ενσωματώσει τις αλλαγές.
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Αξιολόγηση των δεξιοτήτων που  
έχουν αποκτηθεί 4 

Η αξιολόγηση μπορεί να διε-
νεργηθεί κατά τη διάρκεια όλων 
των σταδίων της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας: 
-  στην αρχή και κατά τη διάρκεια 

της εκπαιδευτικής διάγνωσης, 
ώστε να προσδιοριστούν οι 
εκπαιδευτικές ανάγκες.

-  κατά τη διάρκεια της εκπαιδευ-
τικής διαδικασίας, ώστε αυτή να 
προσαρμοστεί στους ρυθμούς 
του ασθενούς και να ρυθμίσει τις 
δυσκολίες του (τι έχει κατανοή-
σει, τι ξέρει να κάνει). 

-  στο τελικό στάδιο, ώστε να 
επικαιροποιηθούν τα απο-
τελέσματα της θεραπευτικής 
διάγνωσης και να υπολογιστούν 
οι τρέχουσες αλλαγές, με στόχο 
ενδεχομένως την πρόταση ενός 
νέου εκπαιδευτικού προγράμ-
ματος στον ασθενή.

Η αξιολόγηση είναι πολύ σημα-
ντική καθώς επιτρέπει να γίνει 
ένας απολογισμός της θεραπευ-
τικής εμπειρίας και της προσαρ-
μογής στη χρόνια ασθένεια.

Παραδείγματα δεξιοτήτων που 
εξετάζονται:

-  μπορώ να εξηγήσω τι είναι η 
ατοπική δερματίτιδα. 

-  ξέρω να διαχειρίζομαι τον 
κνησμό κατά τη διάρκεια της 
νύχτας.

-  γνωρίζω πώς να εφαρμόζω 
σωστά τα μαλακτικά 
προϊόντα.

-  ξέρω να εξηγήσω 
πού εφαρμόζονται τα 
δερμοκορτικοειδή. 

Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης 
του ασθενούς στην αγωγή, της 
ποιότητας ζωής του ή της βαρύ-
τητας της ατοπικής δερματίτιδας 
μπορεί να διευκολυνθεί από τη 
χρήση τεχνικών και εργαλείων 
θεραπευτικής εκπαίδευσης όπως 
τα παρακάτω. 

Ορισμένες προσεγγίσεις για την ανάπτυξη 
προγραμμάτων θεραπευτικής εκπαίδευσης 
σε ιδιωτικά ιατρεία

Φυσικά και είναι δυνατό να αναπτύξει κανείς μια ποιοτική δραστηριότητα θεραπευτικής εκπαίδευσης 
σε ένα ιδιωτικό ιατρείο, κάτω φυσικά από ορισμένες προϋποθέσεις.

Συνιστάται στον ιατρό να παρακολουθήσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχετικά με τη θεραπευτική 
εκπαίδευση: σε πολλές χώρες έχουν δημιουργηθεί σεμινάρια ευαισθητοποίησης, ειδικές οργανώσεις, 
πανεπιστημιακά προγράμματα, ακόμα και προγράμματα τηλεκπαίδευσης (www.fondation-dermatite-
atopique.org). Στις μέρες μας, υπάρχουν ορισμένες νοσοκομειακές δομές που έχουν ως αντικείμενο την 
αντιμετώπιση της ατοπικής δερματίτιδας μέσω της θεραπευτικής εκπαίδευσης (χάρτης σχολείων ατοπίας 
στο www.fondation-dermatite-atopique.org) και με τις οποίες θα ήταν δυνατή και εποικοδομητική η 
ανταλλαγή απόψεων.

Πρέπει, ωστόσο, να γίνει μια αναδιοργάνωση του ωραρίου του ιατρείου καθώς μία συνεδρία θεραπευτικής 
εκπαίδευσης διαρκεί από 30 έως 40 λεπτά. Οι επισκέψεις των ασθενών στο ιατρείο και οι έκτακτες 
περιπτώσεις πρέπει να προσαρμοστούν ανάλογα.

 Διεξαγωγή
1   Ο ιατρός, κατά την πρώτη επίσκεψη του ασθενούς ή της 

οικογένειας που αντιμετωπίζει δυσκολίες με την αγωγή, 
παρουσιάζει την εκπαιδευτική διαδικασία, προσδιορίζο-
ντας τους στόχους και τα στάδια που πρέπει να καλυ-
φθούν. Μια εκτεταμένη αρχική συνάντηση μπορεί να αντι-
κατασταθεί από περισσότερες μικρότερης διάρκειας 
εφόσον οργανωθούν.

2   Υψίστης σημασίας είναι και ο έλεγχος για την ύπαρξη 
κορτικοφοβίας.

3   Το εξατομικευμένο σχέδιο δράσης στο τέλος της συνάντη-
σης ενσωματώνεται στο βιβλιάριο υγείας του ασθενούς 
και τον βοηθά να τηρήσει την θεραπευτική αγωγή.

4   Ορισμένες συναντήσεις μπορούν να εστιάσουν σε διαφο-
ρετικά θέματα:
-  τα αίτια του εκζέματος και ό,τι αυτά συνεπάγονται 

στον σχεδιασμό της θεραπείας. Εργαλεία όπως το 
εκπαιδευτικό καβαλέτο διευκολύνουν την επεξήγηση των 
μηχανισμών της ασθένειας.

-  η επίδειξη της σωστής χρήσης της αγωγής είναι ένα πολύ σημαντικό στάδιο: Πότε πρέπει να 
εφαρμόζεται; Πώς πρέπει να εφαρμόζεται; Πού πρέπει να εφαρμόζεται; Σε πόση ποσότητα; Πότε 
πρέπει να διακοπεί η αγωγή; Πότε πρέπει να ξεκινήσει πάλι;

Η θεραπευτική εκπαίδευση παραμένει μία προσωπική και εθελοντική επένδυση τόσο από την πλευρά του 
ιατρού όσο και του ασθενούς. Στον ιδιωτικό τομέα δεν υπάρχει κάποια επιχορήγηση για τη ανάπτυξη 
προγραμμάτων θεραπευτικής εκπαίδευσης. 

Σε κάθε περίπτωση, η εκπαιδευτική διαδικασία είναι ποιοτική: εμπλουτίζει την ιατρική πράξη και 
συμβάλει στην βελτίωση των πρακτικών.

Η θεραπευτική εκπαίδευση είναι μια «εποικοδομητική διαδικασία» όσον αφορά την ικανοποίηση 
του ιατρού σχετικά με τις χρόνιες ασθένειες.

CHILDREN’S DERMATOLOGY LIFE QUALITY INDEX

1.   Over the last week, how itchy, «scratchy», sore or painful has your skin been?

5.   Over the last week, how much has your skin trouble affected going out, playing, or doing hobbies?

2.   Over the last week, how embarrassed or self conscious, upset or sad have you been because of your skin?

6.   Over the last week, how much have you avoided swimming or other sports because of your skin trouble? 

3.   Over the last week, how much has your skin affected your friendships?

7.   Last week, how much has your skin 
affected your friendships?

 OR

 was it holiday time ?

If school time: Over the your skin 
problem affect your school work?

If holiday time: How much over 
the last week, has your skin problem 
interfered with your enjoyment of the 
holiday?

4.   Over the last week, how much have you changed or worn different or special clothes/shoes because of your skin?

8.   Over the last week, how much trouble have you had because of your skin with other people calling you names, teasing, bullying, asking questions or avoiding you?

9.   Over the last week, how much has your sleep been affected by your skin problem?

10.   Over the last week, how much of a problem has the treatment for your skin been?
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Very much  
Quite a lot  
Only a little  
Not at all  

Very much  
Quite a lot  
Only a little  
Not at all  

Very much  
Quite a lot  
Only a little  
Not at all  

Very much  
Quite a lot  
Only a little  
Not at all  

Very much  
Quite a lot  
Only a little  
Not at all  

Very much  
Quite a lot  
Only a little  
Not at all  

Very much  
Quite a lot  
Only a little  
Not at all  

Very much  
Quite a lot  
Only a little  
Not at all  

Very much  
Quite a lot  
Only a little  
Not at all  

Prevented school  
Very much  
Quite a lot  
Only a little  
Not at all  

Hospital No:
Name:
Age:
Address:

Diagnosis:

Date:

CDLQI 
SCORE:

Please check that you have answered EVERY question. Thank you. 

The aim of this questionnaire is to measure how much your skin problem has affected you OVER THE LAST WEEK. Please tick  one box for each question.

DERMATOLOGY LIFE QUALITY INDEX

© AY Finlay, GK Khan, April 1992 www.dermatology.org.uk, this must not be copied without the permission of the authors.

1.   Over the last week, how itchy, sore, painful or stinging has your skin been? Very much  

A lot  

A little  

Not at all  

2.   Over the last week, how embarrassed or self conscious, upset or sad have 

you been because of your skin?

Very much  

A lot  

A little  

Not at all  

3.   Over the last week, how much has your skin interfered with you going 

shopping or looking after your home or garden?

Very much  

A lot  

A little  

Not at all  

Not relevant  

4.   Over the last week, how much has your skin influenced the clothes you wear? Very much  

A lot  

A little  

Not at all  

Not relevant  

5.   Over the last week, how much has your skin affected any social or leisure 

activities?

Very much  

A lot  

A little  

Not at all  

Not relevant  

6.   Over the last week, how much has your skin made it difficult for you to do any 

sport?

Very much  

A lot  

A little  

Not at all  

Not relevant  

8.   Over the last week, how much has your skin created problems with your 

partner or any of your close friends or relatives?

Very much  

A lot  

A little  

Not at all  

Not relevant  

9.   Over the last week, how much has your skin caused any sexual difficulties? Very much  

A lot  

A little  

Not at all  

Not relevant  

10.   Over the last week, how much of a problem has the treatment for your skin 

been, for example by making your home messy, or by taking up time?

Very much  

A lot  

A little  

Not at all  

Not relevant  

7.   Over the last week, has your skin prevented you from working or studying? 

  If «No», over the last week how much has your skin been a problem at work 

or studying?

A lot  

A little  

Not at all  

Yes 
 

No  

Not relevant  

Hospital No:

Name:

Address:

Date:

Diagnosis:

 
CDLQI

SCORE:

The aim of this questionnaire is to measure how much your skin problem has affected your life OVER 

THE LAST WEEK. Please tick  one box for each question.

Please check that you have answered EVERY question. Thank you. 

Παραδείγματα εργαλειών θεραπευτικής εκπαίδευσης  
για χρήση πριν ή μετά τις συνεδρίες:

για την αξιολόγηση της προόδου:

-  κάρτες αυτοαξιολόγησης PO 
SCORAD.

για την αξιολόγηση της συνολικής 
επίδρασης των προγραμμάτων 
θεραπευτικής εκπαίδευσης μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί ένα ερωτημα-
τολόγιο αναφορικά με την ποιό-
τητα ζωής.

-   Το φωτογραφικό υλικό (αξι-
ολόγηση της επίδρασης στην 
ψυχολογία του ασθενούς).
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Αξιολόγηση των δεξιοτήτων που  
έχουν αποκτηθεί 

Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης 
του ασθενούς στην αγωγή, της 
ποιότητας ζωής του ή της βαρύ-
τητας της ατοπικής δερματίτιδας 
μπορεί να διευκολυνθεί από τη 
χρήση τεχνικών και εργαλείων 
θεραπευτικής εκπαίδευσης όπως 
τα παρακάτω. 

Ορισμένες προσεγγίσεις για την ανάπτυξη 
προγραμμάτων θεραπευτικής εκπαίδευσης 
σε ιδιωτικά ιατρεία

Φυσικά και είναι δυνατό να αναπτύξει κανείς μια ποιοτική δραστηριότητα θεραπευτικής εκπαίδευσης 
σε ένα ιδιωτικό ιατρείο, κάτω φυσικά από ορισμένες προϋποθέσεις.

Συνιστάται στον ιατρό να παρακολουθήσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχετικά με τη θεραπευτική 
εκπαίδευση: σε πολλές χώρες έχουν δημιουργηθεί σεμινάρια ευαισθητοποίησης, ειδικές οργανώσεις, 
πανεπιστημιακά προγράμματα, ακόμα και προγράμματα τηλεκπαίδευσης (www.fondation-dermatite-
atopique.org). Στις μέρες μας, υπάρχουν ορισμένες νοσοκομειακές δομές που έχουν ως αντικείμενο την 
αντιμετώπιση της ατοπικής δερματίτιδας μέσω της θεραπευτικής εκπαίδευσης (χάρτης σχολείων ατοπίας 
στο www.fondation-dermatite-atopique.org) και με τις οποίες θα ήταν δυνατή και εποικοδομητική η 
ανταλλαγή απόψεων.

Πρέπει, ωστόσο, να γίνει μια αναδιοργάνωση του ωραρίου του ιατρείου καθώς μία συνεδρία θεραπευτικής 
εκπαίδευσης διαρκεί από 30 έως 40 λεπτά. Οι επισκέψεις των ασθενών στο ιατρείο και οι έκτακτες 
περιπτώσεις πρέπει να προσαρμοστούν ανάλογα.

 Διεξαγωγή
1   Ο ιατρός, κατά την πρώτη επίσκεψη του ασθενούς ή της 

οικογένειας που αντιμετωπίζει δυσκολίες με την αγωγή, 
παρουσιάζει την εκπαιδευτική διαδικασία, προσδιορίζο-
ντας τους στόχους και τα στάδια που πρέπει να καλυ-
φθούν. Μια εκτεταμένη αρχική συνάντηση μπορεί να αντι-
κατασταθεί από περισσότερες μικρότερης διάρκειας 
εφόσον οργανωθούν.

2   Υψίστης σημασίας είναι και ο έλεγχος για την ύπαρξη 
κορτικοφοβίας.

3   Το εξατομικευμένο σχέδιο δράσης στο τέλος της συνάντη-
σης ενσωματώνεται στο βιβλιάριο υγείας του ασθενούς 
και τον βοηθά να τηρήσει την θεραπευτική αγωγή.

4   Ορισμένες συναντήσεις μπορούν να εστιάσουν σε διαφο-
ρετικά θέματα:
-  τα αίτια του εκζέματος και ό,τι αυτά συνεπάγονται 

στον σχεδιασμό της θεραπείας. Εργαλεία όπως το 
εκπαιδευτικό καβαλέτο διευκολύνουν την επεξήγηση των 
μηχανισμών της ασθένειας.

-  η επίδειξη της σωστής χρήσης της αγωγής είναι ένα πολύ σημαντικό στάδιο: Πότε πρέπει να 
εφαρμόζεται; Πώς πρέπει να εφαρμόζεται; Πού πρέπει να εφαρμόζεται; Σε πόση ποσότητα; Πότε 
πρέπει να διακοπεί η αγωγή; Πότε πρέπει να ξεκινήσει πάλι;

Η θεραπευτική εκπαίδευση παραμένει μία προσωπική και εθελοντική επένδυση τόσο από την πλευρά του 
ιατρού όσο και του ασθενούς. Στον ιδιωτικό τομέα δεν υπάρχει κάποια επιχορήγηση για τη ανάπτυξη 
προγραμμάτων θεραπευτικής εκπαίδευσης. 

Σε κάθε περίπτωση, η εκπαιδευτική διαδικασία είναι ποιοτική: εμπλουτίζει την ιατρική πράξη και 
συμβάλει στην βελτίωση των πρακτικών.

Η θεραπευτική εκπαίδευση είναι μια «εποικοδομητική διαδικασία» όσον αφορά την ικανοποίηση 
του ιατρού σχετικά με τις χρόνιες ασθένειες.
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FONDATION POUR LA DERMATITE ATOPIQUE - RECHERCHE ET ÉDUCATION 
Hôtel-Dieu Saint Jacques - 2, rue Viguerie - 31025 TOULOUSE - Tél. : 33 (5) 63 58 98 10 

www.fondation-dermatite-atopique.org 

Επικοινωνία:
fondationdermatiteatopique@pierre-fabre.com

FONDATION 
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