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«Η «σημασιοδότηση» του φροντιστή στην ασθένεια του καρκίνου: η επαφή με το 

υποφέρειν του άλλου» 
Έρευνα ποιοτικής μεθοδολογίας με φροντιστές ασθενών με καρκίνο που μιλούν για την εμπειρία 

της φροντίδας 

 

 
Αντικείμενο της παρούσας συνάντησης θα αποτελέσει η έρευνα ποιοτικής μεθοδολογίας που 
πραγματοποιήθηκε σε φροντιστές ασθενών με καρκίνο, έχοντας ως σκοπό να μελετήσει τον τρόπο που 
βιώνεται από τους ίδιους η εμπειρία της ασθένειας του καρκίνου και η εμπειρία της φροντίδας κατά την 
διάρκεια των θεραπειών και των νοσηλειών τους. Αν και ο φροντιστής ενός ασθενή με καρκίνο είναι 
αυτός που αναλαμβάνει τόσο τις άμεσες, πρακτικές ανάγκες όσο και τις αθέατες προσωπικές ανάγκες 
του ασθενούς, είναι παράλληλα εκείνος που συνήθως παραμένει «έξω από το πλάνο» και εκτός του 
ενδιαφέροντος και της παροχής φροντίδας. 
 
Ο λόγος των φροντιστών προσανατολίστηκε γύρω από κάποιους βασικούς θεματικούς άξονες και σε 
σχέση με το κατά πόσον η  φροντίδα στην ασθένεια του καρκίνου αποτελεί μια διεργασία 
επαναδιαπραγματεύσης ζητημάτων από την προσωπική ιστορία των φροντιστών, και το κατά πόσον σε 
αυτήν την διεργασία είναι σημαντική η επίδραση της πραγματικότητας της ασθένειας, της εικόνας 
σώματος του ασθενή, της σωματικής φροντίδας-επαφής, της αντίληψης του πόνου, οι σχέσεις εξουσίας, 
η γνώση της αλήθειας για την ασθένεια και η λειτουργία του τρίτου. 
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