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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Εισαγωγή: Ο θάνατος αποτελεί µια δυσάρεστη κατάσταση για όλους τους ανθρώπους. Λόγω της φύσης του επαγγέλµατος του, το νοσηλευτικό προσωπικό καθηµερινά έρχεται αντιµέτωπο µε το θάνατο και το πένθος. Αναµφισβήτητα,
πρόκειται για µια ιδιαίτερη διαδικασία που γίνεται δυσκολότερη όταν ο νεκρός έχει διαφορετική πολιτισµική καταγωγή.
Σκοπός της µελέτης ήταν να καταγράψει τις γνώσεις και τις στάσεις του νοσηλευτικού προσωπικού σχετικά µε το
πένθος και τα ταφικά έθιµα ατόµων διαφορετικής πολιτισµικής καταγωγής. Επιπρόσθετα, η µελέτη στόχευε να ανιχνεύσει την πηγή προέλευσης των γνώσεων των επαγγελµατιών υγείας και το βαθµό πρόθεσής τους για εκµάθηση
του διαφορετικού τρόπου έκφρασης του πένθους, αλλά και των ταφικών εθίµων σε άτοµα διαφορετικής πολιτισµικής
καταγωγής.
Μεθοδολογία: Πρόκειται για µια συγχρονική µελέτη µε δείγµα 181 µέλη του νοσηλευτικού προσωπικού του Γενικού
Νοσοκοµείου Βόλου η οποία πραγµατοποιήθηκε µε δειγµατοληψία ευκολίας. Η έλλειψη σχετικού ερωτηµατολόγιου,
προσαρµοσµένου και κατάλληλου για τις ανάγκες του ελληνικού πληθυσµού, οδήγησε στη δηµιουργία ενός νέου
µε βάση παρόµοιες διεθνείς µελέτες. Πραγµατοποιήθηκε πιλοτική µελέτη µε 30 συµµετέχοντες. Τα επίπεδα σηµαντικότητας είναι αµφίπλευρα και η στατιστική σηµαντικότητα τέθηκε στο 0,05. Για την ανάλυση χρησιµοποιήθηκε το
στατιστικό πρόγραµµα SPSS 19.0.
Αποτελέσµατα: Από τη µελέτη αναδείχτηκε ότι υπάρχει σηµαντική θετική συσχέτιση µεταξύ των στάσεων και γνώσεων των συµµετεχόντων σε σχέση µε το πένθος και τα ταφικά έθιµα ανθρώπων διαφορετικής πολιτισµικής καταγωγής
Οπότε, όσο υψηλότερη ήταν η γνώση που είχαν οι συµµετέχοντες τόσο θετικότερη ήταν και η στάση τους (p=0,020).
Τα άτοµα που εργάζονταν σε χώρο όπου υπήρχε συγκεκριµένο πρωτόκολλο περιποίησης νεκρού διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης είχαν θετικότερη στάση, συγκριτικά µε τους συναδέλφους τους που εργάζονταν σε χώρο όπου
δεν υπήρχε τέτοιο πρωτόκολλο (p=0,012). Επιπλέον, οι συµµετέχοντες που είχαν διδαχθεί σε προπτυχιακό επίπεδο,
τις διαδικασίες περιποίησης µετά τον θάνατο ασθενή διαφορετικής πολιτισµικής καταγωγής, είχαν σηµαντικά περισσότερη γνώση και θετικότερη στάση, συγκριτικά µε τους συµµετέχοντες που δεν τις είχαν διδαχθεί (p=0,001). Τέλος,
το 44,2% των συµµετεχόντων επιθυµούσαν «αρκετά/ πάρα πολύ» να εκπαιδευτούν σε θέµατα φροντίδας και ταφικών
εθίµων ανθρώπων διαφορετικής πολιτισµικής καταγωγής.
Συµπεράσµατα: Η Ελλάδα είναι µια πολυπολιτισµική χώρα. Κρίνεται σκόπιµο οι σχολές υγείας να εντάξουν στον
εκπαιδευτικό τους σχεδιασµό περισσότερα θέµατα που να άπτονται σε θεµατολογία σχετική µε το θάνατο, έτσι ώστε
οι επαγγελµατίες υγείας να αποκτήσουν γνώσεις και να καταστούν ικανοί να αντιµετωπίσουν µε σεβασµό, στην µετέπειτα επαγγελµατική τους πορεία, το δικαίωµα στον αξιοπρεπή θάνατο.
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ΒΑΣΙΚA ΣΗΜΕΊΑ
• Ο θάνατος αποτελεί µια καθολική εµπειρία για τους ανθρώπους όλων των πολιτισµικών οµάδων.
• Οι παραδοσιακές και θρησκευτικές πρακτικές που σχετίζονται µε το πένθος και τα ταφικά έθιµα ατόµων
έχουν αξιοσηµείωτες διαφορές σχεδόν σε όλες τις κουλτούρες.
• Αναγκαιότητα εκπαίδευσης των επαγγελµατιών υγείας στην προθανάτια και µεταθανάτια φροντίδα ατόµων
διαφορετικής πολιτισµικής και θρησκευτικής προέλευσης.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
νεξάρτητα από τον τρόπο και τον τόπο που ο κάθε
άνθρωπος γεννιέται, είναι γεγονός ότι τελικά πεθαίνει (Gire 2014). Ο θάνατος αποτελεί µια καθολική εµπειρία για τους ανθρώπους όλων των πολιτισµικών
οµάδων. Όταν πεθάνει ένας ασθενής στο νοσοκοµείο, οι
επαγγελµατίες υγείας είναι απαραίτητο να ακολουθήσουν
τις οδηγίες του πρωτοκόλλου που εφαρµόζει το νοσοκοµείο για την φροντίδα του νεκρού. Αυτό διευκολύνει το
νοσηλευτικό προσωπικό να προσφέρει την κατάλληλη
περιποίηση στο νεκρό και να φροντίσει να ακολουθηθούν
πιστά οι θρησκευτικές ιδιαιτερότητες ή πεποιθήσεις του
(Παϊκοπούλου & Γέραλη 2009). Σύµφωνα µε τον Pattison
(2008) το γραφείο τελετών ανάλογα µε τις θρησκευτικές
και πολιτισµικές αντιλήψεις του νεκρού, επιτρέπει και
στους συγγενείς να συµµετάσχουν στη φροντίδα του σώµατος.
Η προετοιµασία για το θάνατο, οι τελετουργίες και ο
θρήνος αποτελούν σηµαντικές µεταβατικές περιόδους
στη ζωή ενός ανθρώπου. Ανεξάρτητα από το πρωτόκολλο που ακολουθούν τα νοσοκοµεία ανά τον κόσµο και
από τον τρόπο που το νοσηλευτικό δυναµικό αντιµετωπίζει το θάνατο των ασθενών, ακολουθούνται συγκεκριµένες πρακτικές ανάλογα µε την κουλτούρα και/ή τη θρησκεία που το κάθε άτοµο πρεσβεύει. Οι παραδοσιακές
και θρησκευτικές πρακτικές διαφέρουν σχεδόν σε όλες
τις κουλτούρες (Bahar et al 2012).
Η βασική θέση του χριστιανισµού εδράζεται στην πίστη της ανάστασης των νεκρών κατά τη ∆ευτέρα Παρουσία, ενώ είναι κάθετα αντίθετος µε την καύση των νεκρών
(Χατζηφώτης 1997). Μια πολύ σηµαντική φροντίδα για τον
ετοιµοθάνατο είναι η εξοµολόγηση και η Θεία Κοινωνία
από τον ιερέα (Μερακλής 2004). Επίσης, ένας χριστιανός
ορθόδοξος όταν πεθαίνει, ενταφιάζεται µε τελετουργία
που φανερώνει το σεβασµό, τις ευχές και τις τιµές προς
το νεκρό (Χατζηφώτης 1997). Η κηδεία είναι ένας τρόπος
έκφρασης, µέριµνας και αγάπης των ζωντανών προς τον
θανόντα, και καθώς οι χριστιανοί πιστεύουν στη ∆ευτέρα
Παρουσία, θάβουν τον νεκρό µε ιδιαίτερη φροντίδα για να
αναστηθεί (Μερακλής 2004).
Στον ισλαµισµό, η ζωή και ο θάνατος είναι στα χέρια του Αλλάχ. Όσοι ασπάζονται τον ισλαµισµό, δεν είναι
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σύµφωνοι µε τη διενέργεια νεκροψίας, ενώ προτιµάται
η ταφή και όχι η αποτέφρωση. Η ταφή πρέπει να γίνεται το συντοµότερο δυνατό µετά το θάνατο (Shaw 2014).
Τους ζεστούς µήνες, περιποιούνται και θάβουν τον νεκρό
αµέσως, για να αποφύγουν την άσχηµη µυρωδιά λόγω
ζέστης (Bahar et al 2012). Τις τελευταίες ώρες του ατόµου πρέπει να βρίσκεται ένα άτοµο κοντά του για να τον
ενηµερώσει για την Shahadah, µαρτυρία ότι δεν υπάρχει
αληθινός Θεός αλλά ο Αλλάχ και ο Μωάµεθ είναι ο αληθινός δούλος του και αγγελιοφόρος του, ως µια τελική
δήλωση της πίστης. Επίσης, η παρουσία κάποιου κοντά
του για να απαγγείλει το κοράνι, είναι απαραίτητη. Οι µουσουλµάνοι ιδανικά προτιµούν να πεθαίνουν σε ιερό χρόνο όπως στο Ραµαζάνι ή την ηµέρα Παρασκευή (Tayeb
et al 2010).
Σύµφωνα µε τον ιουδαϊσµό, το νεκρό σώµα δεν πρέπει να πλυθεί, αλλά τυλίγεται µόνο σε σεντόνι και από κει
και µετά επιλαµβάνεται η Chevra Kadisha, ένας οργανισµός που απαρτίζεται από Ιουδαίους άντρες και γυναίκες που µεριµνούν για τα νεκρά σώµατα και τα προετοιµάζουν για την κηδεία, αλλά και τα προστατεύουν από
βεβήλωση-ιεροσυλία, σκόπιµη ή µη, έως την κηδεία
(Babacan and Obst 1998). Οι κηδείες γίνονται όσο το δυνατόν συντοµότερα µετά το θάνατο, γιατί πιστεύεται ότι
η ψυχή ξεκινά για τον ουρανό αµέσως µετά το θάνατο.
Επικρατεί ακόµα η πεποίθηση ότι το σώµα είναι µια ιερή
αποθήκη της ψυχής και θα πρέπει να αντιµετωπίζεται µε
ευσέβεια (Lobar et al 2006).
Οι βουδιστές πιστεύουν ότι το πνεύµα αιωρείται πάνω
από το σώµα για τρεις µέρες µετά το θάνατο. Για τον λόγο
αυτό, το σώµα δεν πρέπει να µετακινηθεί σε αυτή τη χρονική περίοδο. Ακόµα πιστεύουν πως αν κάποιος αγγίξει
το σώµα, πέρα από την απαραίτητη καθαριότητα, θα διαταραχτεί το πνεύµα (Walsh-Burke 2006). ∆εν εφαρµόζουν ειδικές πρακτικές ως προς τη φροντίδα του νεκρού.
Βουδιστές διαφορετικών χωρών εφαρµόζουν τις δικές
τους πρακτικές που σχετίζονται µε την φροντίδα. Οι τοπικές παραδόσεις καθορίζουν αν θα γίνει ταφή ή καύση του
σώµατος του νεκρού (Bahar et al 2012).
Τέλος, για τους Ινδούς όταν πεθάνει κάποιος, είναι
σηµαντικό να στρέψουν το κεφάλι προς τα νότια (Kemp
2005). Επίσης, στον ινδουϊσµό προτιµάται η καύση/αποΤΟΜΟΣ 11 - ΤΕΥΧΟΣ 3
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τέφρωση των νεκρών. Σκοπός των αποτεφρώσεων
είναι να εξαγνιστεί και να ελευθερωθεί η ψυχή από το
σώµα του νεκρού. Η καύση γίνεται εντός εικοσιτεσσάρων
ωρών από τη στιγµή του θανάτου. Πριν την αποτέφρωση,
το σώµα αντιµετωπίζεται ως ιερό και λατρεύεται µε τον
ίδιο τρόπο όπως µια θεότητα (Hadders 2013).
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ
Σκοποί και στόχοι της µελέτης
Πρόκειται για µια συγχρονική µελέτη που είχε σκοπό
να καταγράψει τις γνώσεις και τις στάσεις του νοσηλευτικού προσωπικού σχετικά µε το πένθος και τα ταφικά
έθιµα ατόµων διαφορετικής πολιτισµικής καταγωγής.
Επιπρόσθετα, η µελέτη στόχευε να ανιχνεύσει την πηγή
προέλευσης των γνώσεων των επαγγελµατιών υγείας
και τον βαθµό πρόθεσής τους για µάθηση του διαφορετικού τρόπου πένθους, αλλά και ταφικών εθίµων ατόµων
διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης.
∆είγµα
Τον πληθυσµό στόχο αποτέλεσε το νοσηλευτικό προσωπικό του Γενικού Νοσοκοµείου Βόλου, που απαρτίζεται από νοσηλευτές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης καθώς
και βοηθούς νοσηλευτών. Σε σύνολο 258 µέλη του νοσηλευτικού προσωπικού όλων των βαθµίδων, τελικά έλαβαν µέρος στη µελέτη 181 άτοµα.
Εργαλείο συλλογής δεδοµένων
Κατά τη βιβλιογραφική ανασκόπηση δεν βρέθηκε
σχετικό ερωτηµατολόγιο που να είναι προσαρµοσµένο
και κατάλληλο για τις ανάγκες του ελληνικού πληθυσµού.
Για το λόγο αυτό, δηµιουργήθηκε ένα ερωτηµατολόγιο µε
βάση παρόµοιες µελέτες που πραγµατοποιήθηκαν διεθνώς. Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιµοποιήθηκε
ποσοτική µέθοδος και πιο συγκεκριµένα ερωτηµατολόγιο, µε «κλειστές» ερωτήσεις µε διχότοµες απαντήσεις
τύπου «ναι» ή «όχι» και διατάξιµες απαντήσεις 5βαθµης
κλίµακας Likert («καθόλου», «λίγο», «µέτρια», «πολύ»,
«πάρα πολύ»). Πραγµατοποιήθηκε πιλοτική µελέτη µε 30
συµµετέχοντες στην οποία έγινε έλεγχος της εγκυρότητας του ερωτηµατολογίου. Πραγµατοποιήθηκαν ελάχιστες συντακτικές διορθώσεις, καθώς οι συµµετέχοντες
κατανοούσαν πλήρως το περιεχόµενο των ερωτήσεων
και το αντικείµενο της µελέτης. Ο συντελεστής εσωτερικής συνέπειας Cronbach’s alpha για τις ερωτήσεις τύπου
Likert ήταν 0,81, γεγονός που δηλώνει πολύ καλή αξιοπιστία του ερωτηµατολογίου.
Μέθοδος συλλογής δεδοµένων
Τα ερωτηµατολόγια διανεµήθηκαν µε δειγµατοληψία
ευκολίας και συλλέχθηκαν από την ερευνήτρια σε χρονική περίοδο 2 µηνών, το έτος 2016. Η διανοµή έγινε σε
όλα τα τµήµατα του νοσοκοµείου.
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Ηθική και ∆εοντολογία
Τηρήθηκε η ανωνυµία των συµµετεχόντων και το
ερωτηµατολόγιο διανεµήθηκε σύµφωνα µε την έγκριση
της αρµόδιας επιστηµονικής επιτροπής του νοσοκοµείου,
τηρώντας της αρχές της ηθικής και δεοντολογία που ορίζει η ∆ιακήρυξη του Ελσίνκι.
Στατιστική ανάλυση και επεξεργασία δεδοµένων
Για την περιγραφή των ποσοτικών µεταβλητών χρησιµοποιήθηκαν οι µέσες τιµές (mean) και οι τυπικές
αποκλίσεις (Standard Deviation=SD). Οι απόλυτες (Ν)
και οι σχετικές (%) συχνότητες χρησιµοποιήθηκαν για την
περιγραφή των ποιοτικών µεταβλητών. Για τη σύγκριση
ποσοτικών µεταβλητών µεταξύ δυο οµάδων χρησιµοποιήθηκε το Student’s t-test. Για τον έλεγχο της σχέσης δυο
ποσοτικών µεταβλητών χρησιµοποιήθηκε ο συντελεστής
συσχέτισης του Pearson (r). Η ανάλυση γραµµικής παλινδρόµησης (linear regression analysis) µε τη διαδικασία
διαδοχικής ένταξης/αφαίρεσης (stepwise) χρησιµοποιήθηκε για την εύρεση ανεξάρτητων παραγόντων που σχετίζονται µε τη βαθµολογία γνώσης και τη βαθµολογία στάσεων από την οποία προέκυψαν συντελεστές εξάρτησης
(β) και τα τυπικά σφάλµατά τους (standard errors=SE).
Τα επίπεδα σηµαντικότητας είναι αµφίπλευρα και η στατιστική σηµαντικότητα τέθηκε στο 0,05. Για την ανάλυση
χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραµµα SPSS 19.0.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Το δείγµα αποτελείται από 181 άτοµα µέλη του νοσηλευτικού προσωπικού (ΝΠ) µε µέση ηλικία τα 42,4 έτη
(SD=6,6 έτη). Το 85,6% των συµµετεχόντων ήταν γυναίκες. Επίσης, το 72,9% του ΝΠ ήταν έγγαµοι ή σε συµβίωση. Το 22,7% του δείγµατος δεν είχαν παιδιά και το 48,1%
είχε 2 παιδιά. Ακόµα, το 61,9% των συµµετεχόντων ήταν
απόφοιτοι ΤΕΙ. Τα δηµογραφικά στοιχεία των συµµετεχόντων, παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα 1.
Όσον αφορά στην εργασιακή εµπειρία των συµµετεχόντων, ο µέσος όρος των ετών προϋπηρεσίας ήταν 17,6
(SD=8,2 έτη). Το 60,8% των συµµετεχόντων είχαν αντιµετωπίσει θάνατο ατόµου διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης στη διάρκεια της επαγγελµατικής τους πορείας.
Ακόµα, το 8,3% των συµµετεχόντων είχε στο χώρο εργασίας του συγκεκριµένο πρωτόκολλο περιποίησης νεκρού
διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης. Το 7,7% είχε διδαχθεί, σε προπτυχιακό επίπεδο, τις διαδικασίες περιποίησης µετά το θάνατο, ασθενή διαφορετικής πολιτισµικής
καταγωγής και το 5,5% είχε συµµετάσχει σε προγράµµατα
συνεχιζόµενης κατάρτισης σχετικά µε το πένθος ατόµων
διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης (πίνακας 2).
Αναφορικά µε τις γνώσεις του ΝΠ για τη φροντίδα
και τη διαχείριση του θανάτου ατόµων διαφορετικής πολιτισµικής καταγωγής, τα ποσοστά σωστών απαντήσεων
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κυµαίνονταν από 7,2% µέχρι 90,1%. Το 7,2% των συµµετεχόντων γνώριζε αν επιτρέπεται η παρουσία θεραπευτών
(healers), ιµάµηδων ή µάγων κατά και µετά τον θάνατο
ασθενούς διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης. Επίσης, το 13,3% των συµµετεχόντων γνώριζαν αν σε κάποιες κουλτούρες, επιτρέπεται να αγγίξει (αγκάλιασµα,
χειραψία) ο επαγγελµατίας υγείας τους συγγενείς του
νεκρού, µετά την ανακοίνωση του θανάτου και µε το ίδιο
ποσοστό ήταν ενήµεροι για το αν επιτρέπεται στους συγγενείς να συµµετέχουν στην προετοιµασία του νεκρού διαφορετικής πολιτισµικής καταγωγής. Το 90,1% των συµµετεχόντων γνώριζε ότι δεν είναι εφικτό να περιποιηθεί
έναν νεκρό άνδρα που ασπάζεται το Ισλάµ, µια γυναίκα
επαγγελµατίας υγείας. Επιπρόσθετα, το 89,0% των συµµετεχόντων θεωρούσαν ότι οι ασθενείς έχουν το δικαίωµα να επιλέξουν τον τρόπο ταφής τους και το 84,5% γνώριζε ότι τα άτοµα διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης
έχουν διαφορετικά ταφικά έθιµα ( πίνακας 3).
Σύµφωνα µε την πολυπαραγοντική γραµµική παλινδρόµηση βρέθηκε ότι οι συµµετέχοντες που είχαν διδαχθεί σε προπτυχιακό επίπεδο, τις διαδικασίες µεταθανάτιας περιποίησης ασθενή διαφορετικής πολιτισµικής
καταγωγής είχαν υψηλότερη βαθµολογία σε σύγκριση µε
τους συµµετέχοντες που δεν τις είχαν διδαχθεί, ενώ και
οι συµµετέχοντες που είχαν συµµετάσχει σε προγράµµατα συνεχιζόµενης κατάρτισης σχετικά µε το πένθος
ατόµων διαφορετικής πολιτισµικότητας είχαν υψηλότερη βαθµολογία σε σύγκριση µε τους συµµετέχοντες που
δεν είχαν συµµετάσχει σε τέτοια προγράµµατα (πίνακας
4). Επίσης, το 64,1% των συµµετεχόντων έκρινε ότι είναι
«αρκετά/ πάρα πολύ» σκόπιµη η παρουσία πολιτισµικού
διαµεσολαβητή κατά την ανακοίνωση των δυσάρεστων
ειδήσεων του θανάτου στην οικογένεια.
Όσον αφορά στις στάσεις του νοσηλευτικού προσωπικού απέναντι στο θάνατο ατόµων διαφορετικής
πολιτισµικής καταγωγής, το 44,2% των συµµετεχόντων
επιθυµούσαν «αρκετά/πάρα πολύ» να εκπαιδευτούν σε
θέµατα φροντίδας και ταφικών εθίµων ανθρώπων διαφορετικής πολιτισµικής καταγωγής. Επίσης, το 51,4%
των συµµετεχόντων πίστευαν «αρκετά/πάρα πολύ» ότι
πρέπει να υπάρχει συνεργασία µεταξύ επαγγελµατία
υγείας και οικογένειας στην προετοιµασία του νεκρού.
Ακόµα, το 57,4% των συµµετεχόντων γνώριζαν «αρκετά/
πάρα πολύ» τις διαδικασίες περιποίησης ενός ασθενή
µετά τον θάνατό του. Το 90,6% των συµµετεχόντων θεωρούσαν «αρκετά/πάρα πολύ» σηµαντικό να τηρούνται
τα ταφικά έθιµα σε νεκρούς διαφορετικής πολιτισµικής
προέλευσης. Το 90,0% τηρούσε «αρκετάπάρα πολύ» την
ίδια στάση συµπεριφοράς σε όλους τους νεκρούς, ακόµα
και αν κάποιοι έχουν διαφορετική πολιτισµική ταυτότητα
(πίνακας 5).
Ολοκληρώνοντας, στην παρούσα µελέτη υπήρξε
σηµαντική θετική συσχέτιση µεταξύ των βαθµολογιών

στάσεων και γνώσεων. Συγκεκριµένα, όσο περισσότερες γνώσεις είχαν οι συµµετέχοντες γύρω από το υπό
διερεύνηση θέµα, τόσο πιο θετική ήταν η στάση τους
απέναντι στο θάνατο ατόµων διαφορετικής πολιτισµικής
καταγωγής (Πίνακας 6).
Τέλος, σύµφωνα µε την πολυπαραγοντική γραµµική
παλινδρόµηση όσο υψηλότερη ήταν η γνώση που είχαν
οι συµµετέχοντες τόσο θετικότερη ήταν και η στάση τους,
ενώ οι συµµετέχοντες που είχαν στο χώρο εργασίας τους
και εφάρµοζαν συγκεκριµένο πρωτόκολλο περιποίησης
νεκρού διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης είχαν
υψηλότερη βαθµολογία σε σύγκριση µε τους συµµετέχοντες που δεν είχαν τέτοιο πρωτόκολλο στο χώρο εργασίας τους (Γράφηµα 1).
ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Σκοπός της µελέτης ήταν να καταγράψει τις γνώσεις
και τις στάσεις του νοσηλευτικού προσωπικού σχετικά
µε το πένθος και τα ταφικά έθιµα ατόµων διαφορετικής
πολιτισµικής καταγωγής. Αναλύοντας την παράµετρο
των γνώσεων, το 64,1% των συµµετεχόντων πίστευαν
ότι είναι «αρκετά/πάρα πολύ» απαραίτητη η παρουσία
πολιτισµικού διαµεσολαβητή κατά την ανακοίνωση των
δυσάρεστων ειδήσεων του θανάτου στην οικογένεια.
Όµως, µε βάση την µελέτη των Kelly and Minty (2007) για
τους ιθαγενείς του Καναδά η χρήση διερµηνέων αποτελεί
πρόκληση µιας και έχουν διαφορετική προσέγγιση στον
τρόπο ανακοίνωσης των δυσάρεστων ειδήσεων. Μόλις
το 24,3%, γνώριζε ότι ο επαγγελµατίας υγείας πρέπει να
σχηµατίζει το σύµβολο της πίστεως του ατόµου που µόλις
απεβίωσε, ανάλογα µε την θρησκευτική του προέλευση.
Το εύρηµα είναι σύµφωνο µε τη µελέτη των Παϊκοπούλου και Γέραλη (2009) που αναφέρεται ότι, αν ο νεκρός
είναι Χριστιανός Ορθόδοξος, τότε ο επαγγελµατίας υγείας
κρατάει το δεξί του χέρι και κάνει το σταυρό του τρεις φορές. Το ίδιο συµβαίνει και µε τους Ρωµαιοκαθολικούς,
όπως αναφέρει ο Goopy (2006) ότι όταν ένας ασθενής
πεθάνει στην Ιταλία, οι νοσηλευτές κάνουν στον νεκρό το
«σηµάδι του σταυρού».
Επιπλέον, η συντριπτική πλειοψηφία των συµµετεχόντων στην παρούσα µελέτη γνώριζε ότι είναι απαγορευτικό επαγγελµατίας υγείας διαφορετικού φύλου να περιποιηθεί έναν νεκρό αντίθετου φύλου που ασπάζεται το
Ισλάµ. Το αποτέλεσµα αυτό ενισχύεται και µε τα ευρήµατα
του Shaw (2014), ο οποίος αναφέρει ότι οι επαγγελµατίες
υγείας γνωρίζουν ότι στον ισλαµισµό οι άνδρες φροντίζουν το ανδρικό σώµα και οι γυναίκες το γυναικείο.
Επιπλέον το 89,0% των συµµετεχόντων θεωρούσαν
ότι οι ασθενείς έχουν το δικαίωµα να επιλέξουν τον τρόπο ταφής τους. Με αυτό το εύρηµα συµφωνούν και οι
Παϊκοπούλου και Γέραλη (2009), οι οποίες αναφέρουν ότι
ο ετοιµοθάνατος επιλέγει αν θέλει ταφή ή καύση. Αντίθετα, σε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στην Κύπρο από
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τους Televantos et al (2013) αναδείχτηκε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συµµετεχόντων δεν υποστηρίζει την
καύση των νεκρών.
Παράλληλα, το 67,4% στη µελέτη µας, πιστεύει ότι η
έλλειψη γνώσεων του επαγγελµατία υγείας, µπορεί να
αποτελέσει ασεβή στάση στην περίπτωση θανάτου ατόµου
διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης. Μελέτη του 2002
(Kayser-Jones 2002) κατέληξε ότι η έλλειψη προσοχής
σε σχέση µε τις πολιτισµικές ανάγκες και η ακατάλληλη
και ανεπαρκής επικοινωνία µεταξύ των νοσηλευτών και
των ενοίκων οίκων ευγηρίας ήταν σηµαντικοί παράγοντες που επηρέασαν την εµπειρία του θανάτου. Παρόµοια
αποτελέσµατα είχε και η ανάλυση του Kemp (2005) που
υποστηρίζει ότι η αυξανόµενη ειδική-πολιτισµική γνώση
για θέµατα σχετικά µε το θάνατο, θα αποτελέσει για τους
νοσηλευτές µε µια βάση για την εξερεύνηση των ατοµικών ή οικογενειακών τους πιστεύω.
Αξιοσηµείωτο είναι ότι σύµφωνα µε την παρούσα
µελέτη, όσο περισσότερες γνώσεις είχε το νοσηλευτικό
προσωπικό τόσο πιο θετική ήταν η στάση του απέναντι
στο θάνατο ατόµων διαφορετικής πολιτισµικής καταγωγής. Το αποτέλεσµα αυτό ενισχύεται µε την έρευνα των
Wilson and Kirshbaum (2011) που κατέληξε στο ότι η
εκπαίδευση του νοσηλευτικού προσωπικού σε θέµατα
γύρω από το θάνατο, αλλά και η υποστήριξη από άλλους
επαγγελµατίες, συµβάλλουν σηµαντικά στην ανάπτυξη στρατηγικών για την αντιµετώπιση του θανάτου των
ασθενών.
Ακόµη αναφορικά µε τη στάση των επαγγελµατιών
υγείας, σύµφωνα µε την µελέτη, τα άτοµα που εργάζονταν σε τµήµα/µονάδα όπου υπήρχε συγκεκριµένο
πρωτόκολλο περιποίησης νεκρού διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης είχαν σηµαντικά θετικότερη στάση,
συγκριτικά µε άλλους συναδέλφους τους που εργάζονταν
σε τµήµα/µονάδα όπου δεν υπήρχε τέτοιο πρωτόκολλο.
Αυτό το εύρηµα της µελέτης, συµβαδίζει µε τα ευρήµατα
των Ulrich et al (2010), που αναφέρουν ότι οι νοσηλευτές
αισθάνονται στρες στην αντιµετώπιση ηθικών ζητηµάτων
που ανακύπτουν κατά τη φροντίδα των ασθενών (τήρηση απορρήτου ασθενή, λήψη αποφάσεων για το τέλος
της ζωής). Για το λόγο αυτό, προτείνουν στις διοικήσεις
των νοσηλευτικών ιδρυµάτων, να δείξουν περισσότερο
ενδιαφέρον στις εξατοµικευµένες ανάγκες που έχει ένας
ασθενής µε διαφορετική πολιτισµική καταγωγή.
Σηµαντικός, όµως, είναι και ο ρόλος της εκπαίδευσης στην κατανόηση και αποδοχή των ταφικών εθίµων
διαφορετικών πολιτισµών. Οι συµµετέχοντες που είχαν
διδαχθεί, σε προπτυχιακό επίπεδο, τις διαδικασίες περιποίησης µετά το θάνατο ασθενή διαφορετικής πολιτισµικής καταγωγής είχαν σηµαντικά περισσότερη γνώση,
συγκριτικά µε τους συµµετέχοντες που δεν είχαν στο
αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών τους παρόµοια µαθήµατα. Οι έρευνες των der Warth & du Toit (2015), Lippe &
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Becker (2015) και Gillan et al (2016) συµφωνούν µε το
παραπάνω αποτέλεσµα, αποδεικνύοντας ότι οι φοιτητές
που εκπαιδεύτηκαν προπτυχιακά, µέσω προσοµοίωσης,
για τη φροντίδα του ανθρώπου στο τέλος της ζωής του,
ανέπτυξαν περισσότερες ικανότητες, βελτίωσαν τη στάση
τους απέναντι στο θάνατο και ήταν καλύτερα προετοιµασµένοι για το θέµα του θανάτου.
Τέλος, οι συµµετέχοντες που είχαν λάβει µέρος σε
προγράµµατα συνεχιζόµενης κατάρτισης σχετικά µε το
πένθος ατόµων διαφορετικής πολιτισµικότητας είχαν
υψηλότερη βαθµολογία σε σύγκριση µε τους συµµετέχοντες που δεν είχαν συµµετάσχει σε τέτοια προγράµµατα. Το ίδιο έδειξε και η έρευνα των Cang-Wong et al
(2009), όπου µια µεγάλη πλειοψηφία των ερωτηθέντων
απέκτησαν την εµπειρία µέσω εκπαίδευσης και κατάρτισης, αλλά και µέσω διαδικτύου και µέσων µαζικής ενηµέρωσης, ενώ επιπρόσθετα εξέφρασαν την επιθυµία για
περισσότερη κατάρτιση, συνεχιζόµενη εκπαίδευση και
συχνότερη επαφή µε διαφορετικούς πολιτισµούς.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Για να µπορέσουν οι επαγγελµατίες υγείας να ανταποκριθούν στην προθανάτια και µεταθανάτια φροντίδα
ατόµων διαφορετικής πολιτισµικής και θρησκευτικής
προέλευσης, χρειάζεται να έχουν γίνει κοινωνοί, είτε στη
διάρκεια της εκπαίδευσής τους είτε µέσω της συνεχιζόµενης εκπαίδευσης, των θρησκευτικών πιστεύω, των
πολιτισµικών ιδεών, καθώς και των διαφορετικών τελετουργιών που πιθανά θα συναντήσουν στην πολυπολιτισµική Ελλάδα. Ενσυναίσθηση, πολιτισµική γνώση και ευαισθησία είναι µερικά από τα χαρακτηριστικά που πρέπει
να αποκτήσουν για να ενασχοληθούν µε το δύσκολο ταξίδι του θανάτου. Η πρόπτυχιακή νοσηλευτική εκπαίδευση
οφείλει να εντάξει στο αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών
περισσότερα µαθήµατα που αφορούν στο θάνατο, το πένθος και τα ταφικά έθιµα διαφορετικών πολιτισµικών και
θρησκευτικών οµάδων, έτσι ώστε οι φοιτητές να αποκτήσουν γνώση για το θέµα αυτό και να καταστούν ικανοί να
αντιµετωπίσουν µε σεβασµό, στη µετέπειτα επαγγελµατική τους πορεία, το δικαίωµα στον αξιοπρεπή θάνατο.
Αλλά και τα νοσηλευτικά ιδρύµατα θα µπορούσαν να διοργανώνουν περισσότερα προγράµµατα συνεχιζόµενης
εκπαίδευσης σχετικά µε παρόµοια θέµατα που αφορούν
άτοµα διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης, δίνοντας
τη δυνατότητα στους νοσηλευτές να αντιµετωπίζουν µε
γνώση και τον σεβασµό που αρµόζει στους νεκρούς διαφορετικών πολιτισµών.
Συµβολή συγγραφέων
Η ΑΠ συµµετείχε στη σύλληψη του σκοπού, συνέλεξε
και ανέλυσε τα δεδοµένα, συνέβαλε στην ερµηνεία των
αποτελεσµάτων και στη συγγραφή του τελικού κειµένου.
Η ΠΑ συµµετείχε στο σχεδιασµό της µελέτης, συνέβαλε
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στη συγγραφή του τελικού κειµένου, ενώ είχε την γενική
εποπτεία της µελέτης. Ο ΠΓ συνέβαλε στην δηµιουργία
του ερωτηµατολογίου και βοήθησε καθοριστικά για την

στατιστική ανάλυση της µελέτης. Η ΑΚ συνέβαλε στην
εποπτεία των αποτελεσµάτων
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Αθήνα: Εκδόσεις Ελληνικά Γράµµατα.
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Πίνακας 1: ∆ηµογραφικά στοιχεία των συµµετεχόντων

Φύλο

Άνδρες
Γυναίκες

Αριθµός παιδιών

%

26

14,4

155

85,6

42,4

(6,6)

Άγαµος(η)

32

17,7

Έγγαµος(η)/ σε συµβίωση

132

72,9

∆ιαζευγµένος(η)

16

8,8

Ηλικία (σε έτη), µέση τιµή (SD)
Οικογενειακή κατάσταση

N

Χήρος(α)

1

0,6

0

41

22,7

1

30

16,6

2

87

48,1

3

18

9,9

4

4

2,2

5

1

0,6

Αριθµός παιδιών, µέση τιµή (SD)

1,5
(1,1)

Εκπαιδευτικό επίπεδο

Απόφοιτος(η) δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης

53

29,3

Απόφοιτος(η) ΤΕΙ

112

61,9

Απόφοιτος(η) ΑΕΙ

5

2,8

Κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου

11

6,1

N

%

Πίνακας 2: Εκπαίδευση και Εργασία των συµµετεχόντων

Έτη προϋπηρεσίας, µέση τιµή (SD)

17,6 (8,2)

Στο πλαίσιο της επαγγελµατικής σας πορείας, έχετε αντιµετωπίσει θάνατο ατόµου διαφορετικής
πολιτισµικής προέλευσης;

Όχι

71

39,2

Ναι

110

60,8

Στο χώρο εργασίας σας, υπάρχει συγκεκριµένο πρωτόκολλο περιποίησης νεκρού
διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης;

Όχι

166

91,7

Ναι

15

8,3

Έχετε διδαχθεί , σε προπτυχιακό επίπεδο, τις διαδικασίες περιποίησης µετά τον θάνατο ασθενή
διαφορετικής πολιτισµικής καταγωγής;

Όχι

167

92,3

Ναι

14

7,7

Έχετε συµµετάσχει σε προγράµµατα συνεχιζόµενης κατάρτισης σχετικά µε το πένθος ατόµων
διαφορετικής πολιτισµικότητας;

Όχι

171

94,5

Ναι

10

5,5
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Πίνακας 3: Γνώσεις των νοσηλευτών σχετικά µε τη φροντίδα και τη διαχείριση θανάτου ατόµων διαφορετικής πολιτισµικής
καταγωγής
Όχι
N

Ναι
%

N

%

Σωστή
απάντηση
(%)

Γνωρίζετε αν οι άνθρωποι διαφορετικής πολιτισµικής
προέλευσης εκφράζουν την θλίψη και το πένθος τους µε
διαφορετικό τρόπο;

48

26,5

133

73,5

73,5

Γνωρίζετε αν τα άτοµα διαφορετικής πολιτισµικότητας έχουν
διαφορετικά ταφικά έθιµα;

28

15,5

153

84,5

84,5

Γνωρίζετε ποιος από τους επαγγελµατίες υγείας µεταφέρει
τις ειδήσεις του θανάτου στην υπόλοιπη οικογένεια µετά τον
θάνατο ασθενούς διαφορετικής πολιτισµικής καταγωγής;

76

42,0

105

58,0

58,0

157

86,7

24

13,3

13,3

Είστε ενήµεροι για το αν επιτρέπεται στους συγγενείς να
συµµετέχουν στην προετοιµασία του νεκρού διαφορετικής
πολιτισµικής καταγωγής;

157

86,7

24

13,3

13,3

Στο χώρο εργασίας σας, επιτρέπεται στους συγγενείς να συµµετέχουν
στην φροντίδα του νεκρού (π.χ. ντύσιµο);

145

80,1

36

19,9

19,9

Γνωρίζετε αν σε κάποιες κουλτούρες, είναι απαραίτητο οι
συγγενείς να αγγίξουν το χέρι του ασθενούς, την τελευταία
στιγµή της ζωής του;

140

77,3

41

22,7

22,7

Γνωρίζετε αν είναι απαραίτητο για τον επαγγελµατία υγείας
να σχηµατίζει το σύµβολο της πίστεως του ατόµου που µόλις
απεβίωσε, ανάλογα µε την θρησκευτική του προέλευση;

137

75,7

44

24,3

24,3

Γνωρίζετε αν σε κάποιες κουλτούρες, είναι αναγκαίο ο
επαγγελµατίας υγείας να κλείσει τα βλέφαρα του ασθενούς,
αν ο τελευταίος αποβιώσει µε τα µάτια ανοιχτά;

93

51,4

88

48,6

48,6

Γνωρίζετε αν είναι σηµαντικό για τους µουσουλµάνους να
στρέφουν το κεφάλι του νεκρού προς µια συγκεκριµένη
κατεύθυνση (Μέκκα);

145

80,1

36

19,9

19,9

Γνωρίζετε εάν είναι εφικτό να περιποιηθεί έναν νεκρό άνδρα,
µια γυναίκα επαγγελµατίας υγείας που ασπάζεται το Ισλάµ;
Πιστεύετε ότι ο νεκρός πρέπει να τυλίγεται µε σάβανο πριν την
µεταφορά του στο νεκροτοµείο;

163

90,1

18

9,9

90,1

139

76,8

42

23,2

23,2

Γνωρίζετε αν κάποια άτοµα διαφορετικής πολιτισµικής
προέλευσης προτιµούν να πεθάνουν στο σπίτι τους παρά στο
νοσοκοµείο;

113

62,4

68

37,6

37,6

Θεωρείτε ότι οι ασθενείς έχουν το δικαίωµα να επιλέξουν τον
τρόπο ταφής τους (καύση, ταφή);

20

11,0

161

89,0

89,0

Στο χώρο εργασίας σας επιτρέπεται η παρουσία θεραπευτών
(healers), ιµάµηδων ή µάγων κατά και µετά τον θάνατο
ασθενούς διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης;

168

92,8

13

7,2

7,2

Γνωρίζετε αν σε κάποιες κουλτούρες, επιτρέπεται να αγγίξει
(αγκάλιασµα, χειραψία) ο επαγγελµατίας υγείας τους συγγενείς
του νεκρού, µετά την ανακοίνωση του θανάτου;
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Πολυπαραγοντική γραµµική παλινδρόµηση µε εξαρτηµένη µεταβλητή την βαθµολογία γνώσεων και µε ανεξάρτητες τα δηµογραφικά και λοιπά στοιχεία των συµµετεχόντων
β*
Έχετε διδαχθεί , σε προπτυχιακό επίπεδο, τις διαδικασίες
περιποίησης µετά τον θάνατο ασθενή διαφορετικής
πολιτισµικής καταγωγής;
Έχετε συµµετάσχει σε προγράµµατα συνεχιζόµενης
κατάρτισης σχετικά µε το πένθος ατόµων διαφορετικής
πολιτισµικότητας;

Όχι

0,00+

Ναι

12,87

Όχι

0,00

Ναι

13,02

SE**

P

3,96

0,001

4,77

0,007

*συντελεστής εξάρτησης **τυπικό σφάλµα συντελεστή εξάρτησης +υποδηλώνει κατηγορία αναφοράς

Πίνακας 5: Στάσεις νοσηλευτών σχετικά µε την φροντίδα και τη διαχείριση θανάτου ατόµων διαφορετικής πολιτισµικής καταγωγής
Καθόλου

Λίγο

Μέτρια

Αρκετά

Πάρα
πολύ
Ν (%)

Αρκετά/
Πάρα πολύ
(%)

Ν (%)

Ν (%)

Ν (%)

Ν (%)

Πόσο σηµαντικό θεωρείτε ότι είναι να τηρούνται τα ταφικά έθιµα
σε νεκρούς διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης;

3 (1,7)

5 (2,8)

9 (5)

77
(42,5)

87 (48,1)

90,6

Γνωρίζετε τις διαδικασίες περιποίησης ενός ασθενή
µετά τον θάνατό του;

13 (7,2)

24 (13,3)

40 (22,1)

75
(41,4)

29 (16)

57,4

Θεωρείτε ότι είναι σηµαντικό να έχετε συγκεκριµένες
δεξιότητες για να διαχειριστείτε µια κατάσταση πένθους ατόµου
διαφορετικής εθνικότητας;

12 (6,6)

27 (14,9)

22 (12,2)

66
(36,5)

54 (29,8)

66,3

Πιστεύετε ότι η έλλειψη γνώσεων του επαγγελµατία υγείας,
µπορεί να αποτελέσει ασεβή στάση στην περίπτωση θανάτου
ατόµου διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης;

22 (12,2)

18 (9,9)

19 (10,5)

76
(42)

46 (25,4)

67,4

Πιστεύετε ότι πρέπει να υπάρχει συνεργασία µεταξύ
επαγγελµατία υγείας και οικογένειας στην προετοιµασία
του νεκρού;

44 (24,3)

24 (13,3)

20 (11)

52
(28,7)

41 (22,7)

51,4

Πιστεύετε ότι κατά την ανακοίνωση των δυσάρεστων ειδήσεων
του θανάτου στην οικογένεια είναι απαραίτητη η παρουσία
πολιτισµικού διαµεσολαβητή;

21 (11,6)

19 (10,5)

25 (13,8)

59
(32,6)

57 (31,5)

64,1

Τηρείτε την ίδια στάση συµπεριφοράς σε όλους τους νεκρούς,
ακόµα και αν κάποιοι έχουν διαφορετική πολιτισµική ταυτότητα;

3 (1,7)

3 (1,7)

12 (6,6)

56
(30,9)

107 (59,1)

90,0

Θα επιθυµούσατε η υπηρεσία σας να διοργανώνει προγράµµατα
κατάρτισης σχετικά µε το πένθος/ταφικά έθιµα ατόµων
πολιτισµικής διαφορετικότητας;

24 (13,3)

24 (13,3)

22 (12,2)

54
(29,8)

57 (31,5)

61,3

Επιθυµείτε να εκπαιδευτείτε σε θέµατα φροντίδας και ταφικών
εθίµων ανθρώπων διαφορετικής πολιτισµικής καταγωγής;

42 (23,2)

31 (17,1)

28 (15,5)

32
(17,7)

48 (26,5)

44,2

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 : Συντελεστές συσχέτισης του Pearson µεταξύ της βαθµολογίας στάσεων και της βαθµολογίας γνώσεων
Βαθµολογία γνώσεων
Βαθµολογία στάσεων
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

r

0,17

P

0,020

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΓΡΑΦΗΜΑ 1: Βαθµολογία στάσεων ανάλογα µε την ύπαρξη ή µη συγκεκριµένου πρωτοκόλλου περιποίησης νεκρού διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης στο χώρο εργασίας των συµµετεχόντων
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ABSTRACT
Introduction: Death is an uncomfortable situation for everyone. Due to the nature of nursing profession, a
nurse comes everyday face to face with death. Undoubtedly, this is a difficult procedure that becomes even
more difficult when the deceased has a different cultural or ethnic background.
Aim: The aim of the study was to examine the knowledge and attitudes of nurses regarding mourning and
burial customs of persons from different cultural backgrounds. Additionally, the study aimed to examine the
source of health professionals’ knowledge and the degree of their intention to learn the burial customs and
different ways of mourning of different cultures.
Methods: This is a cross-sectional study with a convenience sample of 181 nurses employed in the General
Hospital of Volos. Due to the lack of a questionnaire adapted and suitable to the needs of the Greek population, a
new one was created, based on similar international studies. A pilot study with 30 participants was conducted.
The level of significance was bilateral and the statistical significance was set at 0.05. Statistical analysis was
performed with SPSS 19.0 statistical program.
Results: It emerged from the study that there is a significant positive correlation between the attitude scores
and the knowledge of the participants regarding the burial customs and the way of mourning of people with
different cultural backgrounds. So, the higher the knowledge the participants had, the more positive was
their attitude (p=0,020). It was found that nurses working in a ward with specific protocols about care after
death for different cultures had more positive attitude compared to nurses who worked in wards with no
such protocol (p=0,012). Furthermore, participants who had been taught, at undergraduate level, about after
death multicultural care procedures had significantly more knowledge and more positive attitude compared
to participants who had not received such training (p=0,001). Finally, 44.2% of the participants wanted
“considerably/very much” to be trained in topics of care and burial customs of people from different cultural
backgrounds.
Conclusions: Greece in the last twenty years has become a multicultural country. It is needed for healthcare
schools to include in their syllabus more courses related to death and care for the end of life, so that healthcare
professionals could acquire the appropriate knowledge and become competent to care for the dying patient
with respect to his/her right of a dignified death.
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