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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τον τρόπο με τον οποίο επιδρούν οι 

νευρογνωστικές διαταραχές στην ποιότητα επικοινωνίας στη ζωή ενός ατόμου από 

την οπτική γωνία του φροντιστή του. Πιο συγκεκριμένα, ερωτήθηκαν φροντιστές 

ατόμων με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και άνοια σχετικά με την ποιότητα 

επικοινωνίας στη ζωή των ασθενών τους. Σκοπός λοιπόν της εργασίας είναι η 

αξιολόγηση της ποιότητας επικοινωνίας στη ζωή ενός ατόμου με εγκεφαλικό και 

άνοια όχι ερωτώντας το ίδιο το άτομο, αλλά τον φροντιστή του.  

 

Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, συλλέχθηκαν μέσω ερωτηματολογίου δεδομένα 

47 συμμετεχόντων. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά ανάμεσα στην ποιότητα επικοινωνίας στη ζωή των δυο ομάδων 

ασθενών σύμφωνα με τους φροντιστές τους. Πιο συγκεκριμένα η αυτό-αντίληψη και 

προσωπικότητα βρέθηκαν να είναι σε λίγο καλύτερο επίπεδο στους ασθενείς με 

εγκεφαλικό σε σύγκριση με τους ασθενείς με άνοια. Η ποιότητα επικοινωνίας στη ζωή 

και των δυο ομάδων ασθενών χαρακτηρίζεται μέτρια προς κακή αφού η άνοια και το 

εγκεφαλικό επηρεάζουν σημαντικές παραμέτρους της υγείας των ασθενών 

(σωματική, ψυχολογική, συναισθηματική). Η κοινωνική ζωή και αλληλεπίδραση, 

ιδιαίτερα των γυναικών ασθενών, δεν είναι πολύ καλή και ακολουθούν οι 

καθημερινές δραστηριότητες και αυτονομία ενώ οι γνωστικές και επικοινωνιακές 

δεξιότητες τους είναι μέτριες. Τέλος, όσο περνάει ο χρόνος που κάποιος έχει την 

πάθηση, τόσο χειροτερεύουν οι γνωστικές και επικοινωνιακές του δεξιότητες αλλά 

όταν δεν υπάρχουν προβλήματα ομιλίας, τότε οι γνωστικές  και επικοινωνιακές 

δεξιότητες κρίνονται καλές από τους φροντιστές. 

 

Τέτοιου είδους αναλύσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν εποικοδομητικά στην 

έρευνα για την αναβάθμιση και κατάλληλο προσανατολισμό των προγραμμάτων 

αποκατάστασης ασθενών με νευρολογικές παθήσεις, όπως επίσης και για την 

αποτελεσματικότερη υποστήριξη τους έτσι ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα 

επικοινωνίας και ζωής τους. 
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ABSTRACT 

 

This diploma thesis investigates the impact of neurocognitive disorders on patients’ 

quality of communication life taking into account caregivers’ views. More specifically,  

caregivers of patients suffering from stroke and dementia were asked about their 

patients’ quality of communication life. The purpose of this study is, thus, the 

assessment of quality of communication life of patients suffering from stroke and 

dementia  not by asking the patient himself/herself but his/her caregiver.  

 

Data resulting from 47 participants was gathered by means of a questionnaire. The 

results showed that there is statistically  significant difference between quality of 

communication life of the two groups of patients according to the responses of their 

caregivers. More specifically, self-perception and personality were found to be better 

in stroke rather than dementia. The quality of communication life in both groups of 

patients is characterized average tending to poor as stroke and dementia affect 

important parameters of patients’ health (physical, psychological, emotional). Social 

life and interaction, especially women’s, is not satisfactory enough followed by daily 

activities and autonomy while cognitive and communication skills are average. Finally, 

the more the time that someone has the disease passes, the worse his/her cognitive 

and communication skills get whereas in case there are no speech problems, cognitive 

and communication skills are deemed satisfactory by caregivers. 

  

Such analyses can be utilized effectively on research regarding the amelioration and 

proper orientation of rehabilitation programs for patients suffering from neurological 

diseases, as well as their substantial support aiming at the improvement of their 

communication and life. 

 

 

 

 



v 
 

Keywords: quality of communication, quality of life, neurological diseases, stroke, 

dementia, caregivers 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ…………………………………………………………………………………………………………….. ii 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ………………………………………………………………………………………………………………. iii 

ABSTRACT…………………………………………………………………………………………………………………iv 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ………………………………………………………………………………………………………….v 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ........................................................................................................................ 1 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΤΟΥΣ ................................ 5 

1.1 Η έννοια της ποιότητας επικοινωνίας στη ζωή ................................................... 5 

1.2 Μέτρηση της ποιότητας επικοινωνίας στη ζωή .................................................. 9 

1.3 Ποιότητα επικοινωνίας στη ζωή ασθενών με νευρολογικές παθήσεις ............ 13 

1.3.1 Οι νευρολογικές παθήσεις: άνοια και εγκεφαλικό ..................................... 13 

1.3.2 Ποιότητα επικοινωνίας στη ζωή ασθενών με εγκεφαλικό και άνοια…….…28  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ............................................................... 30 

2.1 Σκοπός της έρευνας……………………………………………………………………………………….30 

2.2 Η ποσοτική έρευνα............................................................................................. 30 

2.3 Το ερωτηματολόγιο της έρευνας ..................................................................... 311 

2.4 Το δείγμα της έρευνας ....................................................................................... 39 

2.5 Η διαδικασία της έρευνας .................................................................................. 40 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ............................................ 42 

3.1 Περιγραφική στατιστική .................................................................................... 42 

3.2 Επαγωγική στατιστική ........................................................................................ 53 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ................................................................ 84 

4.1 Συμπεράσματα της έρευνας .............................................................................. 84 

4.2 Προτάσεις πρακτικής εφαρμογής ...................................................................... 88 

4.3 Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα ..................................................................... 89 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ .............................................................................................................. 91 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ................................................................................................................ 98 

 



vi 
 

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 

Πίνακας 1. Παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής ...................................... 9 

Πίνακας 2. Τα εργαλεία AQoL ...................................................................................... 13 

Πίνακας 3. Αίτια άνοιας ............................................................................................... 16 

Πίνακας 4. Ταξινόμηση και συχνότητα αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων ........... 22 

Πίνακας 5. Παράμετροι κινδύνου αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου .................... 23 

Πίνακας 6. Ποσοστά αναπηρίας και δυσκολιών σε ασθενείς με εγκεφαλικό επεισόδιο

 ...................................................................................................................................... 25 

Πίνακας 7. Ηλικία ασθενών ......................................................................................... 44 

Πίνακας 8.Χρόνος πάθησης ασθενών ......................................................................... 44 

Πίνακας 9. Περιγραφικά μέτρα του σκορ του ερωτηματολογίου .............................. 45 

Πίνακας 10. Μέσοι όροι των επιμέρους διαστάσεων του ερωτηματολογίου για τους 

ασθενείς με άνοια, με εγκεφαλικό, αλλά και το σύνολο αυτών ................................ 46 

Πίνακας 11. Item-by-item Pearson correlations .......................................................... 67 

Πίνακας 12. Στατιστικά σημαντικές διαφορές με βάση την ασθένεια ....................... 71 

Πίνακας 13 Στατιστικά σημαντικές διαφορές επιμέρους τομέων με βάση την ασθένεια

 ...................................................................................................................................... 72 

Πίνακας 14. Στατιστικά σημαντικές διαφορές με βάση το φύλο ............................... 73 

Πίνακας 15. Στατιστικά σημαντικές διαφορές επιμέρους τομέων με βάση το φύλο 73 

Πίνακας 16. Στατιστικά σημαντικές διαφορές με βάση την ηλικία ............................ 74 

Πίνακας 17. Στατιστικά σημαντικές διαφορές επιμέρους τομέων με βάση την ηλικία

 ...................................................................................................................................... 74 

Πίνακας 18. Στατιστικά σημαντικές διαφορές με βάση τον χρόνο πάθησης ............. 76 

Πίνακας 19. Στατιστικά σημαντικές διαφορές επιμέρους τομέων με βάση τον χρόνο 

πάθησης ....................................................................................................................... 77 

Πίνακας 20. Στατιστικά σημαντικές διαφορές με βάση τα προβλήματα ομιλίας ...... 78 

Πίνακας 21. Στατιστικά σημαντικές διαφορές επιμέρους τομέων με βάση την ύπαρξη 

προβλημάτων ομιλίας ................................................................................................. 79 

Πίνακας 22. KMO και Bartlett’stest ............................................................................. 80 

Πίνακας 23. Επεξήγηση συνολικής διακύμανσης ....................................................... 80 

Πίνακας 24. Component Matrix .................................................................................. 82 



vii 
 

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ 

Γράφημα 1. Φύλο ασθενών ......................................................................................... 42 

Γράφημα 2. Ασθένεια .................................................................................................. 43 

Γράφημα 3. Μέσοι όροι επιμέρους τομέων του ερωτηματολογίου………………………..45 

Γράφημα 4. Μέσοι όροι ασθενών με άνοια, εγκεφαλικό και συνολικά, για τη διάσταση 

των καθημερινών δραστηριοτήτων και της αυτονομίας ............................................ 48 

Γράφημα 5. Μέσοι όροι ασθενών με άνοια, εγκεφαλικό και συνολικά, για τη διάσταση 

της αυτό-αντίληψης και της προσωπικότητας ............................................................ 49 

Γράφημα 6. Μέσοι όροι ασθενών με άνοια, εγκεφαλικό και συνολικά, για τη διάσταση 

της κοινωνικής ζωής και αλληλεπίδρασης .................................................................. 50 

Γράφημα 7. Μέσοι όροι ασθενών με άνοια, εγκεφαλικό και συνολικά, για τη διάσταση 

των γνωστικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων ........................................................ 52 

Γράφημα 8. Μέσοι όροι ασθενών με άνοια, εγκεφαλικό και συνολικά, για τη διάσταση 

των γενικών ερωτήσεων .............................................................................................. 53 



1 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Τοποθέτηση του προβλήματος 

 

Δύο σημαντικές νευρολογικές παθήσεις της σημερινής κοινωνίας είναι η άνοια και το 

αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Τα περιστατικά άνοιας παρουσιάζουν σημαντική 

αύξηση τα τελευταία χρόνια, κάτι το οποίο οδηγεί στο να καταστούν τα ανοϊκά 

νοσήματα σημαντικό πρόβλημα για τη δημόσια υγεία (Σταθόπουλος και συν., 2009; 

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την άνοια- νόσο Alzheimer, 2014). Σύμφωνα με εκτιμήσεις, 

το 2030 ο αριθμός των ατόμων με άνοια παγκοσμίως αναμένεται να φτάσει τα 88 

εκατομμύρια, από 44 εκατομμύρια που είναι σήμερα, ενώ το 2050 ο αριθμός αυτός 

αναμένεται να τριπλασιαστεί. Σήμερα, στην Ελλάδα υπάρχουν 200.000 άτομα με 

άνοια, τα οποία εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τις 600.000 το 2050 (Εθνικό Σχέδιο 

Δράσης για την άνοια- νόσο Alzheimer, 2014). 

 

Από την άλλη πλευρά, το εγκεφαλικό επεισόδιο είναι η κύρια αιτία αναπηρίας των 

ενηλίκων σε όλο τον κόσμο και η τρίτη κύρια αιτία θανάτου μετά από τα καρδιακά 

νοσήματα και τον καρκίνο (Δοκουτσίδου και Αντωνίου, 2009). Αν και το εγκεφαλικό 

επεισόδιο θεωρείται ως η τρίτη αιτία θνησιμότητας στις ανεπτυγμένες χώρες, 

κατατάσσεται ως η δεύτερη αιτία θανάτου στις αναπτυσσόμενες χώρες. Επίσης, 

αντιπροσωπεύει μια σημαντική αιτία μακροπρόθεσμης αναπηρίας με δυνητικά 

σημαντικές επιπτώσεις στους ασθενείς, τις οικογένειές τους, και τις υπηρεσίες 

υγειονομικής περίθαλψης, όσον αφορά διάφορες συναισθηματικές και 

κοινωνικοοικονομικές πτυχές. Η συχνότητα του εγκεφαλικού επεισοδίου εκτιμάται 

μεταξύ 22,7 και 103,23 / 1.00.000 άτομα σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, εκ των οποίων 

περίπου το 70% των ασθενών επιβιώνουν στην οξεία αρχική φάση. Ο αριθμός των 

μακροχρόνιων επιζώντων μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο βαίνει αυξανόμενος, λόγω 

της βελτιωμένης ιατρικής και κοινωνικής φροντίδας, της επιτυχούς και 

αποτελεσματικής δευτερογενούς πρόληψης, ιδίως των αντί-υπερτασικών 

παραγόντων (Mahmoodi et al., 2015). 
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Η ύπαρξη νευρολογικών παθήσεων επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την ποιότητα 

επικοινωνίας στη ζωή των ατόμων. Η έννοια της ποιότητας ζωής ενέχει τόσο 

υποκειμενική, όσο και αντικειμενική διάσταση, καθώς εξαρτάται από την 

υποκειμενική εμπειρία των ατόμων, αλλά και από διάφορους εξωτερικούς 

παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής αυτών (Jackson, 2011). Η ποιότητα 

ζωής σχετίζεται με τη σωματική, την ψυχολογική και την κοινωνική ευημερία. Αυτό 

που θα πρέπει να τονιστεί είναι πως, η ποιότητα ζωής είναι μία έννοια με πολλές 

διαστάσεις, η οποία δίνει το δικαίωμα σε ένα άτομο ασθενή να επικοινωνεί για τις 

επιδράσεις που έχει ένα σύμπτωμα / μία ασθένεια πάνω στη σωματική, ψυχολογική 

και κοινωνική διάσταση της ζωής του (Θεοφίλου και Παναγιωτάκη, 2010). 

Μελετώντας την ποιότητα ζωής ο Jackson (2011) υποστήριξε ότι είναι μία σύνθετη 

έννοια με πολλές προοπτικές και βασικές διαστάσεις όπως την συναισθηματική 

ευημερία, τις διαπροσωπικές σχέσεις, την προσωπική ανάπτυξη, την κοινωνική 

δραστηριοποίηση και τα ανθρώπινα δικαιώματα.  

 

Η άνοια επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα επικοινωνίας στη ζωή των ατόμων, καθώς 

ο ασθενής υφίσταται διαταραχή της καθημερινής του λειτουργίας (αυτό-

εξυπηρέτηση), καθώς και της κοινωνικής και επαγγελματικής του δραστηριότητας. Η 

άνοια οδηγεί σε απώλεια μνήμης, λόγου, δυσκολία στη συγκέντρωση και στην 

αφαιρετική ικανότητα, προβλήματα στον προσανατολισμό και την οπτικό-χωρική 

ικανότητα των ατόμων (Miesen, 2004; Dupuis et al., 2004; Thomas et al., 2005; Liu και 

Gallagher-Thompson, 2009; National Institute for Health and Clinical Excellence, 

2011). 

 

Το εγκεφαλικό επίσης επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα επικοινωνίας στη ζωή των 

ασθενών. Η ανικανότητα που επέρχεται στο άτομο μετά από το εγκεφαλικό 

επεισόδιο συνεπάγεται μειωμένη ποιότητα ζωής (Lin et al., 2011). Παρά το γεγονός 

ότι η ανικανότητα αυτή ποικίλει ανάλογα με το βαθμό της νευρολογικής ανάκτησης 

(Teasell και Hussein, 2013), αλλά και την ηλικία των ατόμων (Bagg et al., 2002), οι 

ασθενείς έπειτα από εγκεφαλικό επεισόδιο έχουν προβλήματα στην ομιλία και την 

επικοινωνία, συναισθηματικές διαταραχές, ελλείμματα στην οπτικό-χωρική 

αντίληψη, ανοσογνωσία, δυσκολία στη γραφή, τη μάθηση και στη χρήση γλωσσικών 
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συμβόλων, αλλά και απραξία, καθώς και αυξημένα ποσοστά θνησιμότητας (Wolfe, 

2000; Alaszewskietal., 2003; Teasell και Hussein, 2013). 

 

Πολλές έρευνες έχουν διεξαχθεί στο πεδίο της μέτρησης και εκτίμησης γενικότερα 

της ποιότητας ζωής σε ασθενείς με εγκεφαλικό και σε ασθενείς με άνοια, εξετάζοντας 

την άποψη των ίδιων των ασθενών ή των φροντιστών για την κατάσταση τους. 

Ωστόσο, δεν έχει γίνει κάποια έρευνα σε αυτές τις ομάδες ασθενών στην Ελλάδα, που 

να εξετάζει το θέμα της ποιότητας ζωής και επικοινωνίας τους πιο συγκεκριμένα, από 

την οπτική γωνία των ατόμων που έχουν αναλάβει την φροντίδα τους. Συνεπώς, θα 

είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να εξεταστεί η επίπτωση αυτών των δύο παθήσεων στην 

ποιότητα ζωής των ατόμων, όσον αφορά κυρίως με το πόσο έχει αλλάξει η 

επικοινωνία τους και με γνώμονα τις απόψεις των φροντιστών τους για την έκβαση 

της κατάστασης τους. 

 

 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα 

 

Μέσα από τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης εκτιμάται ότι θα παραχθούν 

αποτελέσματα που θα συμβάλλουν τόσο στη θεωρητική γνώση, όσο και στην 

πρακτική εφαρμογή. Αναφορικά με τη θεωρητική συμβολή της μελέτης αυτής, τα 

αποτελέσματα εκτιμάται ότι θα βοηθήσουν στο να προσδιοριστεί η άποψη των 

φροντιστών για την ποιότητα της επικοινωνίας στη ζωή ατόμων με άνοια συγκριτικά 

με τα άτομα που έχουν υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο, αλλά και στο πώς τα 

δημογραφικά στοιχεία επιδρούν στην ποιότητα ζωής τους και πιο συγκεκριμένα στην 

επικοινωνία τους. Η θεωρητική γνώση που θα παραχθεί θα συμβάλλει σε αυτό το 

πεδίο μελέτης, το οποίο δεν έχει εξεταστεί, ιδίως στην Ελλάδα. Σε πρακτικό επίπεδο, 

τα αποτελέσματα από αυτήν την έρευνα θα οδηγήσουν στο να προσδιοριστούν οι 

παράγοντες εκείνοι που απασχολούν τους συγγενείς των ασθενών ως προς την 

ποιότητα ζωής και επικοινωνίας των τελευταίων. Τα ευρήματα αυτά θα μπορούσαν 

να φανούν χρήσιμα ως προς την κατάθεση προτάσεων για τη βελτίωση της ποιότητας 

ζωής και επικοινωνίας των ατόμων με άνοια και εγκεφαλικό, στη βάση και των 

δημογραφικών στοιχείων που επηρεάζουν αυτή την ποιότητα ζωής και επικοινωνίας. 
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Δομή της εργασίας 

 

Η παρούσα εργασία διαρθρώνεται σε τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο αναλύεται η 

έννοια της ποιότητας ζωής και επικοινωνίας και η μέτρησή τους, ενώ εξετάζεται και 

πιο συγκεκριμένα η ποιότητα ζωής και επικοινωνίας σε ασθενείς με άνοια και έπειτα 

από εγκεφαλικό επεισόδιο. Το δεύτερο κεφάλαιο περιγράφει τη μεθοδολογία, το 

μεθοδολογικό εργαλείο, το δείγμα και τη διαδικασία της έρευνας. Στο επόμενο 

κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης. Τέλος, στο 

τέταρτο κεφάλαιο συνοψίζονται τα κυριότερα συμπεράσματα της έρευνας, 

κατατίθενται προτάσεις πρακτικής εφαρμογής στη βάση των ευρημάτων αυτών, ενώ 

τέλος κατατίθενται και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα, λαμβάνοντας υπόψη 

αφενός τα ευρήματα της παρούσης και αφετέρου τους περιορισμούς της. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΠΑΘΗΣΕΙΣ 

 

1.1 Η έννοια της ποιότητας επικοινωνίας στη ζωή 

 

Η έννοια της ποιότητας ζωής αναφέρεται από τον Αριστοτέλη ακόμα, όταν συνέδεσε 

τη συγκεκριμένη έννοια με την έννοια της ευδαιμονίας με φιλοσοφικές προεκτάσεις 

(Townsend-White et al., 2012). Άλλωστε, υποστηρίζεται από τους Κουτσοπούλου-

Σοφικίτη και συν. (2009) πως, η ποιότητα ζωής αντανακλά την ικανοποίηση του 

ατόμου από τη θέση του στον κόσμο και την αντίληψη και την ικανοποίηση σε μια 

σειρά από βασικούς τομείς με ιδιαίτερη έμφαση στην ευημερία. Αυτό που θα πρέπει 

να τονιστεί είναι πως, δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισμός της έννοιας της 

ποιότητας ζωής. Παρ’ όλα αυτά, αρκετοί ερευνητές (Ραγιά, 1993; Σπανού και 

Καλοχαιρέτης, 2005; Σπυρίδη και συν., 2008) αναφέρουν πως η ποιότητα ζωής έχει 

τρεις διαστάσεις: τη σωματική, την ψυχική, και την κοινωνική. Αυτό γίνεται αντιληπτό 

από το γεγονός ότι η ποιότητα ζωής περικλείει αρκετές έννοιες.  

 

Πιο συγκεκριμένα, καθώς αναδύθηκε και αναπτύχθηκε η καταναλωτική κοινωνία η 

ποιότητα ζωής συνδέθηκε με πιο ευρείες έννοιες, στο πλαίσιο και της οικονομικής 

ανάπτυξης (Καϊτελίδου και συν., 2007). Το επίπεδο διαβίωσης, ο ελεύθερος χρόνος, 

η διατήρηση της καλής υγείας, η προστασία του περιβάλλοντος, η μειωμένη 

εγκληματικότητα, καθώς και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και η 

διεύρυνση της υγειονομικής περίθαλψης στο σύνολο του πληθυσμού αποτελούν 

σημαντικές παραμέτρους της ποιότητας ζωής (Townsend-White et al., 2012). Η 

αυτονομία και η  κυριαρχία στο περιβάλλον είναι επίσης άλλοι δυο παράγοντες που 

καθορίζουν την ψυχολογική ευεξία και συνεπώς εμπεριέχονται στην έννοια της 

ποιότητας ζωής (Βαλάσση-Αδάμ, 2001). Η καλή λειτουργία μιας κοινότητας 

θεωρείται υπεύθυνη για την ευημερία των κατοίκων της περιοχής, η ομαδική και 

ατομική συνοχή, η συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, καθώς και το επίπεδο 

πολιτικοποίησης αποτελούν μερικές ακόμη παραμέτρους της ποιότητας ζωής 

(Hancock et al., 1999). 
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Η φτώχεια, η ανισότητα στη διανομή του εισοδήματος και κατά συνέπεια η κοινωνική 

τάξη στην οποία ανήκει ένα άτομο επίσης αποτελούν προσδιοριστικούς παράγοντες 

της ποιότητας ζωής (Καϊτελίδου και συν., 2007; Κουτσοπούλου-Σοφικίτη και συν., 

2009). Η ανασφάλεια από την εργασία, τυχόν προβλήματα στον εργασιακό χώρο, 

καθώς και μη ικανοποίηση από την εργασία επίσης εμπίπτουν στον ευρύ ορισμό της 

ποιότητας ζωής, καθώς επηρεάζουν τη σωματική, ψυχική και κοινωνική διάσταση της 

ποιότητας ζωής (Ραγιά, 1993; Σαρρής, 2001). Οι διαπροσωπικές σχέσεις, η 

σεξουαλικότητα, η κοινωνική υποστήριξη, η αυτοπεποίθηση, η συνοχή της 

οικογένειας, η διατήρηση των ενδιαφερόντων ψυχαγωγίας, η χαρά και η αίσθηση 

ασφάλειας είναι ακόμα ορισμένοι παράγοντες που χαρακτηρίζουν μία καλή ποιότητα 

ζωής (Καϊτελίδου και συν., 2007; Cleary και Drennan, 2005). Κατά συνέπεια, οι 

ψυχολογικοί και οι οικονομικό-κοινωνικοί παράγοντες, συνδυάζονται σε τρεις 

περιοχές: την εξωτερική  (οικονομία, εργασία, στέγη), τη διαπροσωπική (οικογένεια, 

φίλοι, σύντροφος), και την εσωτερική (αυτοεκτίμηση, διάθεση) (Νάκου, 2001). 

 

Σημαντική παράμετρος της ποιότητας ζωής είναι και η ποιότητα επικοινωνίας, η 

οποία υφίσταται αλλοίωση κατά την ύπαρξη νευρολογικής πάθησης. Βλάβες ή 

καταστροφές συγκεκριμένων εγκεφαλικών περιοχών ενδέχεται να προκαλέσουν 

απώλεια μερικών ή όλων των ικανοτήτων κατανόησης και έκφρασης του προφορικού 

ή γραπτού λόγου, ακόμη και προβλήματα στη φωνή. Οι Hirsh και Holland (2000) 

όρισαν την «ποιότητα της επικοινωνίας» στη ζωή ενός ατόμου ως τους τομείς της 

ζωής π.χ. σωματική λειτουργία, κοινωνικό περιβάλλον, οικονομική θέση, νοητική 

κατάσταση μέσα από την προσωπική οπτική του ατόμου. Για τον σκοπό της παρούσας 

έρευνας, η ποιότητα της επικοινωνίας στη ζωή ενός ατόμου ορίστηκε ως ο βαθμός 

στον οποίο ένα άτομο δρα κατά την επικοινωνία και συμμετέχει σε καθημερινές 

δραστηριότητες λαμβάνοντας υπόψιν τους περιορισμούς λόγω προσωπικών και 

περιβαλλοντικών παραγόντων όλα αυτά ερμηνεύοντας τα από την οπτική γωνία του 

φροντιστή του. Όσο πιο θετικοί είναι οι προσωπικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες 

τόσο πιο επιτυχημένες θα είναι οι επικοινωνιακές δράσεις και τόσο καλύτερη η 

ποιότητα ζωής στην επικοινωνία του ατόμου. Προσωπικοί παράγοντες (εσωτερική 

επιρροή στη λειτουργικότητα) είναι η ηλικία, προσωπικότητα, συνήθειες. 

Περιβαλλοντικοί παράγοντες (εξωτερική επιρροή στη λειτουργικότητα) είναι το 
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κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο ζουν. Για τη μέτρηση της ποιότητας ζωής όσον 

αφορά επικοινωνιακές διαταραχές υπάρχει το Voice Handicap Index (Jacobson, 

Johnson, Grywalski, Silbergliet, Jacobson και Benninger, 1997), καθώς και το Hearing 

Handicap Inventory for the Elderly (Ventry και Weinstein, 1982). Περιορίζονται όμως 

σε συγκεκριμένες πλευρές της επικοινωνίας, όπως φωνή και ακοή. 

 

Σε μια προσπάθεια εύρεσης ενός περιεκτικού, συνοπτικού και πιο ακριβή ορισμού 

της ποιότητας ζωής, η καθ’ εαυτή ποιότητα ζωής θεωρείται από τον Παγκόσμιο 

Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) ως καθοριστικός παράγοντας της συνολικής υγείας 

(Καϊτελίδου και συν., 2007). Πιο συγκεκριμένα, ο ΠΟΥ (WHO -World Heritage 

Organization) ορίζει την ποιότητα ζωής ως την «αντίληψη του ατόμου για τη θέση του 

στη ζωή στο πλαίσιο του πολιτιστικού και αξιακού συστήματος μέσα στο οποίο ζουν 

και σε σχέση με τους στόχους, προσδοκίες, δεδομένα και ανησυχίες (WHO, 1998, σελ. 

17). Σύμφωνα με τους Townsend-White et al., (2012), η ποιότητα ζωής αποτελεί τη 

διαφορά μεταξύ της ιδανικής και της πραγματικής κατάστασης μιας κοινωνίας ή 

κοινότητας. Η διαφορά αυτή ορίζεται ως η μέτρηση των παραγόντων που επιδρούν 

σε αυτήν, καθώς και το πώς αυτοί αξιολογούνται από τους κατοίκους, τονίζοντας την 

σημασία που προσδίδουν οι κάτοικοι στους παράγοντες αυτούς, δηλαδή την 

υποκειμενική διάσταση της ποιότητας ζωής.  

 

Επιπρόσθετα, η ποιότητα ζωής στη θεωρία Κοινωνικής Παραγωγής Λειτουργιών 

(ΚΠΛ) (Social Production Functions Theory), θεωρείται ως η ψυχολογική ευεξία που 

υπάρχει στο βαθμό που οι καθολικές ανάγκες της υλικής ευημερίας και της 

κοινωνικής ευημερίας πληρούνται και αναγνωρίζει ότι η υγεία είναι μόνο ένας από 

τους καθοριστικούς παράγοντες της ποιότητας ζωής (Θεοφίλου και Παναγιωτάκη, 

2010). Η θεωρία αυτή υποθέτει ότι οι άνθρωποι είναι ικανοί να παράγουν τη δική 

τους ευημερία, προσπαθώντας να βελτιστοποιήσουν την κάλυψη των αναγκών τους. 

Οι άνθρωποι επιλέγουν οικονομικά αποτελεσματικούς τρόπους για να παράγουν 

ευημερία, προκειμένου να επιτευχθεί η ικανοποίηση των αναγκών τους (Θεοφίλου 

και Παναγιωτάκη, 2010).  
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Κατά συνέπεια, με βάση την προηγηθείσα ανάλυση, μπορούμε να εξάγουμε το 

συμπέρασμα ότι οι δυο βασικές διαστάσεις της ποιότητας ζωής είναι η υποκειμενική 

και η αντικειμενική. Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζονται αυτές οι δύο διαστάσεις, 

καθώς και ορισμένες από τις παραμέτρους που εντάσσονται σε αυτές. 

 

Σχήμα 1. Διαστάσεις της ποιότητας ζωής και παράμετροι αυτών 

 

 

Σημαντική παράμετρος της ποιότητας ζωής, όπως μπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτό, 

είναι η υγεία. Η ευεξία, η καλή σωματική λειτουργία, η ικανότητα εκτέλεσης 

καθημερινών δραστηριοτήτων και λειτουργιών, η ικανότητα αυτό-φροντίδας, η 

πνευματική και ψυχολογική υγεία των ατόμων αποτελούν σημαντικές παραμέτρους 

της ποιότητας ζωής. Η υγεία επηρεάζεται από πλήθος παραγόντων, σχετικοί με τις 

παραμέτρους της ποιότητας ζωής, όπως η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, το 

επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, η διατροφή, το οικονομικό υπόβαθρο, 

η πρόσβαση στη φαρμακευτική περίθαλψη, το εκπαιδευτικό επίπεδο, το κοινωνικό 

περιβάλλον στο οποίο ζει το άτομο, η εγκληματικότητα και η χρήση παράνομων 

ουσιών, η συμμετοχή στα κοινά είναι ορισμένοι από αυτούς τους παράγοντες που 

επηρεάζουν την υγεία ενός ατόμου (Υφαντόπουλος, 2007; Πατελάρου και Βιβιλάκη, 

2008). Στον πιο κάτω πίνακα απεικονίζονται συνολικά οι παράγοντες εκείνοι που 

επηρεάζουν την ποιότητα ζωής, σύμφωνα με τους Πατελάρου και Βιβιλάκη (2008). 
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Πίνακας 1. Παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής 

 

 

 

 

 

1.2 Μέτρηση της ποιότητας επικοινωνίας στη ζωή 

 

Η μέτρηση της ποιότητας ζωής και επικοινωνίας είναι ιδιαίτερα σημαντική, 

δεδομένου ότι τα αποτελέσματα μπορούν να φανούν χρήσιμα στο σχεδιασμό 

παρεμβάσεων για τη βελτίωσή τους, σε συγκεκριμένες ομάδες ασθενών (Lin et al., 

2011). Οι κλινικές έρευνες ασχολούνται όχι με την ικανοποίηση των ασθενών, αλλά 

με την υγεία αυτών, στις επιμέρους διαστάσεις της, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω 

(σωματική, ψυχολογική και κοινωνική) (Townsend-White et al., 2012). Παρ’ όλο που 

παλαιότερα η αξιολόγηση της υγείας των ασθενών βασιζόταν περισσότερο στους 

δείκτες θνησιμότητας και νοσηρότητας, πλέον δίνεται έμφαση στην ποσοτική 
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έκφραση των σωματικών, ψυχολογικών και κοινωνικών παραμέτρων επιπτώσεων 

μίας ασθένειας στη ζωή των ατόμων (Townsend-White et al., 2012). 

 

Κατά συνέπεια, μέσα από την υποκειμενική διάσταση της ποιότητας ζωής, καθώς οι 

μετρήσεις αυτές βασίζονται στις απαντήσεις των ιδίων των ερωτηθέντων, γίνεται 

προσπάθεια προσδιορισμού του αντίκτυπου που έχει μία ασθένεια στην ποιότητα 

ζωής των ασθενών. Για το σκοπό αυτόν έχουν δημιουργηθεί διάφορα 

ερωτηματολόγια (μεθοδολογικά εργαλεία). Στην ενότητα αυτή θα αναφέρουμε 

συνοπτικά τα πιο σημαντικά. Επισημαίνεται, πως για κάθε ασθένεια έχουν 

σχεδιαστεί και ειδικά εργαλεία μέτρησης της ποιότητας ζωής των συγκεκριμένων 

ασθενών. Ωστόσο, αυτά που αναφέρονται σε αυτήν την ενότητα είναι γενικά 

ερωτηματολόγια μέτρησης της ποιότητας ζωής των ασθενών και δεν ασχολούνται εις 

βάθος με την ποιότητα της επικοινωνίας στη ζωή του ατόμου και μάλιστα όπως αυτή 

εκτιμάται από τον φροντιστή του.  

 

Το πρώτο είναι το Euroqol EQ-5D, το οποίο μελετά τρεις διαστάσεις υγείας: τη 

σωματική, την κοινωνική και την συναισθηματική-ψυχική. Οι ερωτήσεις αυτού του 

ερωτηματολογίου συνθέτουν τους εξής πέντε τομείς: αυτοεξυπηρέτηση, 

κινητικότητα, συνήθεις δραστηριότητες, πόνος-δυσφορία και άγχος-κατάθλιψη. Οι 

απαντήσεις δίνονται σε μία τριτοβάθμια κλίμακα Likert που διαμορφώνεται ως εξής: 

1=κανένα πρόβλημα, 2=κάποια προβλήματα, 3=σημαντικά προβλήματα. Το γεγονός 

ότι το ερωτηματολόγιο αυτό μπορεί να συμπληρωθεί από τους ίδιους τους ασθενείς 

είναι το βασικό του πλεονέκτημα (Υφαντόπουλος, 2007; Vainiola et al., 2010). 

Αντίθετα, το εργαλείο αυτό παρουσιάζει μικρό βαθμό ευαισθησίας και συνεπώς θα 

πρέπει να χρησιμοποιείται παράλληλα με άλλα εργαλεία (Υφαντόπουλος, 2007). 

 

Ένα ακόμη εργαλείο είναι το 15-D, το οποίο περιλαμβάνει τις εξής 15 διαστάσεις της 

υγείας: κινητικότητα, όραση, ακοή, αναπνοή, ύπνος, φαγητό, ομιλία, αφόδευση, 

συνήθεις δραστηριότητες, νοητικές λειτουργίες, δυσφορία, κατάθλιψη, stress, 

ζωτικότητα, σεξουαλική δραστηριότητα. Οι απαντήσεις δίνονται σε μία πενταβάθμια 

κλίμακα Likert που διαμορφώνεται ως εξής: 1=χωρίς δυσκολίες, 2=με μικρές 

δυσκολίες, 3=με μέτριες δυσκολίες, 4=με μεγάλες δυσκολίες, 5=με υπερβολικές 
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δυσκολίες (Υφαντόπουλος, 2007). Το 15-D παρουσιάζει μεγαλύτερη ευαισθησία από 

το Euroqol EQ-5D, μπορεί να συμπληρωθεί εύκολα και γρήγορα, ακόμα και από τους 

ίδιους τους ασθενείς (Vainiola et al., 2010), ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει την αποτίμηση 

του κόστους και της χρησιμότητας προγραμμάτων παρέμβασης για την υγεία για 

αρκετές και διαφορετικές ασθένειες (Petersen et al., 2008). Παρ’ όλα αυτά, το 

συγκεκριμένο εργαλείο δεν επιτρέπει στους ερευνητές να εστιάσουν σε ακραία 

στρώματα του πληθυσμού, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να οδηγήσει σε αναλογική 

ποσόστωση με μεγάλη ακρίβεια (Υφαντόπουλος, 2001).  

 

Ένα ιδιαίτερα ευρέως χρησιμοποιούμενο εργαλείο μέτρησης της ποιότητας ζωής 

είναι το SF-36D. Το ερωτηματολόγιο αυτό περιέχει 36 ερωτήσεις, που δημιουργούν 

τους εξής 8 τομείς: σωματική λειτουργικότητα, σωματικός πόνος, γενική υγεία, 

ζωτικότητα, κοινωνική λειτουργικότητα, σωματικός ρόλος, συναισθηματικός ρόλος 

και ψυχική υγεία (Υφαντόπουλος, 2007). Η εύκολη συμπλήρωσή τους από τους ίδιους 

τους ασθενείς, ο μεγάλος βαθμός ευαισθησίας, καθώς και η υψηλή αξιοπιστία και 

εγκυρότητά του, αποτελούν βασικά γνωρίσματά του (Υφαντόπουλος, 2007). Από την 

άλλη πλευρά, είναι αρκετά μεγάλο, ενώ οι διάφορες σύντομες μορφές που έχουν 

δημιουργηθεί δεν επιτρέπουν την πλήρη αποτύπωση όλων των διαστάσεων της 

ποιότητας ζωής των ασθενών, αλλά και την επαρκή αποτίμηση του κόστους και της 

χρησιμότητας των διαφόρων υγειονομικών παρεμβάσεων που σχεδιάζονται 

(Yangetal., 2007). 

 

Ένα ακόμη εργαλείο μέτρησης της ποιότητας ζωής των ασθενών είναι το QWB 

(Quality Well-Being Scale). πρόκειται για μία κλίμακα ποιότητας της ευεξίας των 

ασθενών, που μετρά τρεις διαστάσεις της υγείας: σωματική δραστηριότητα, 

κινητικότητα, κοινωνική δραστηριότητα (Υφαντόπουλος, 2007). Αποτελείται από 

συνολικά 71 ερωτήσεις, με βαθμολογία από το 0.0 (θάνατος) έως το 1.0 (τέλεια 

υγεία) (Groessl et al., 2003). Στα πλεονεκτήματά του συγκαταλέγονται ο υψηλός 

βαθμός αξιοπιστίας, αλλά και η αποτελεσματικότητά του για την ανάλυση 

προγραμμάτων παρέμβασης σε επίπεδο όχι μόνο κόστους και χρησιμότητας, αλλά 

και κόστους-αποτελεσματικότητας (Δημητρόπουλος και συν., 2008). Ωστόσο, δεν 
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αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την παραγωγή αποτελεσμάτων που θα βοηθήσουν 

στην προσαρμογή των ασθενών και την αντιμετώπισή τους(Pietersma et al., 2013). 

 

Το ίδιο μειονέκτημα χαρακτηρίζει και το HUI(Health Utility Index) (Pietersma et al., 

2013). Πρόκειται για ένα δείκτη ωφελιμότητας της υγείας, που συνθέτει οκτώ 

διαστάσεις: όραση, ακοή, ομιλία, κινητικότητα, επιδεξιότητα, επίγνωση, 

συναίσθημα, πόνος-δυσφορία) (Δημητρόπουλος και συν., 2008). Βαθμολογείται 

όπως και το QWB (Horsman et al., 2003). Βασικά πλεονεκτήματά του είναι ότι μπορεί 

να μετρήσει διάφορες πτυχές της υγείας τόσο σε ποσοτικό, όσο και σε ποιοτικό 

επίπεδο, αλλά και ότι μπορεί να συμπληρωθεί εύκολα και γρήγορα από τους ίδιους 

τους ασθενείς (Δημητρόπουλος και συν., 2008). 

 

Ένα ακόμη εργαλείο μέτρησης της ποιότητας ζωής των ασθενών είναι το AQoL 

(Assessment of Quality of Life) (Richardson et al., 2014α). Πλέον υπάρχουν διαθέσιμα 

τέσσερα εργαλεία AQoL, τα οποία παρουσιάζονται παρακάτω, μαζί με τον αριθμό 

ερωτήσεων που περιέχουν, τον εκτιμώμενο χρόνο συμπλήρωσής τους, αλλά και τις 

διαστάσεις που περιλαμβάνονται στο καθένα. 
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Πίνακας 2. Τα εργαλεία AQoL 

 Αριθμός 

ερωτήσεων (items) 

Χρόνος 

συμπλήρωσης  

Διαστάσεις που περιλαμβάνονται 

AQoL-8D 35 ~ 5΄ αυτονομία, ευτυχία, πνευματική 

κατάσταση, σχέσεις, αντιμετώπιση, 

αυτο-αξία, πόνος, αισθήσεις 

AQoL-7D 26 ~ 3-4΄ αυτονομία, πνευματική κατάσταση, 

σχέσεις, αντιμετώπιση, όραση, 

πόνος, αισθήσεις 

AQoL-6D 20 ~ 2-3΄ αυτονομία, πνευματική κατάσταση, 

σχέσεις, αντιμετώπιση, πόνος, 

αισθήσεις 

AQoL-4D 12 ~ 1-2΄ αυτονομία, πνευματική κατάσταση, 

σχέσεις, αισθήσεις 

Πηγή: http://www.aqol.com.au 

 

Όπως παρατηρούμε από την προηγηθείσα ανάλυση, υπάρχουν διάφορα εργαλεία 

για τη μέτρηση της ποιότητας ζωής των ασθενών, κάθε ένα από τα οποία έχει 

πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα και μετρά συγκεκριμένες διαστάσεις της υγείας των 

ασθενών. Η επιλογή του εργαλείου που θα χρησιμοποιηθεί, επομένως, εξαρτάται 

από το τι θέλει ο ερευνητής να μετρήσει, αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

κάθε ερωτηματολογίου. 

 

 

1.3 Ποιότητα επικοινωνίας στη ζωή ασθενών με νευρολογικές παθήσεις 

 

 1.3.1 Οι νευρολογικές παθήσεις: άνοια και εγκεφαλικό 

 

Άνοια  

Η άνοια αποτελεί μία σημαντική νευρολογική πάθηση που βρίσκεται σε ανάπτυξη τα 

τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με υπολογισμούς, κάθε έτος εμφανίζονται περίπου 4,6 
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εκατομμύρια νέα περιστατικά, ιδίως σε άτομα άνω των 60 ετών, και κυρίως στις 

χώρες που βρίσκονται στη Δυτική Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, με συχνότερη 

μορφή άνοιας τη νόσο Alzheimer. Πιο συγκεκριμένα, η νόσος αυτή αιτιολογεί 

περίπου το 70% των περιστατικών άνοιας (Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την άνοια- νόσο 

Alzheimer, 2014). 

 

Ο όρος άνοια χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια σειρά από διαταραχές των 

γνωστικών ικανοτήτων που σχετίζονται με την αυτό - συντήρηση, την εργασία, ή τις 

κοινωνικές σχέσεις (Weiner, 2003, όπως αναφέρεται στους Liu και Gallagher-

Thompson, 2009). Πιο συγκεκριμένα, η άνοια χαρακτηρίζεται από γνωστικές και 

συμπεριφορικές διαταραχές, και παρά το κύριο σύμπτωμα της απώλειας της μνήμης, 

επηρεάζονται και άλλες περιοχές της λειτουργίας του ατόμου. Αυτοί οι τομείς της 

απομείωσης ή αλλαγής της λειτουργίας των ατόμων με άνοια περιλαμβάνουν την 

προσοχή, τον προσανατολισμό, τη γλώσσα, την ομιλία, τη διάθεση, την 

προσωπικότητα, την κρίση, καθώς και την οπτική χωρική απόδοση (Liu και Gallagher-

Thompson, 2009). 

 

Τα κριτήρια για να διαγνωσθεί κάποιο άτομο με άνοια, σύμφωνα με το DSM-IV, είναι 

τα εξής (Πετσάνης, χ.χ.): 

1. Μη λειτουργικότητα του ατόμου στην καθημερινή του ζωή, αλλά και στην 

επαγγελματική του ζωή 

2. Απώλεια μνήμης 

 

Εκτός των παραπάνω, θα πρέπει να ισχύει ένα από τα παρακάτω:  

1. Έκπτωση αφηρημένης σκέψης 

2. Έκπτωση κρίσης 

3. Αφασία, απραξία, αγνωσία, κατασκευαστικές δυσκολίες 

 

Σημαντικό είναι να τονιστεί πως για να γίνει η διάγνωση της άνοιας, δεν θα πρέπει 

να υπάρχει έκπτωση επιπέδου συνείδησης.  
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Οι Dupuis et al. (2004) αναφέρουν ότι η άνοια μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε 

αναστρέψιμη και μη αναστρέψιμη άνοια. Στην πρώτη περίπτωση, η άνοια 

προκαλείται από παράγοντες όπως αντιδράσεις σε φάρμακα, κατάθλιψη, 

αποφρακτική αγγειακή εγκεφαλική νόσο, όγκοι του εγκεφάλου, περιβαλλοντικές 

τοξίνες, διατροφικές ανεπάρκειες, μολύνσεις, φλεγμονώδεις ασθένειες, αλλά και 

άλλες μεταβολικές διαταραχές. Ο δεύτερος τύπος άνοιας προκαλείται από 

παράγοντες που περιλαμβάνουν τη νόσο Alzheimer, αγγειακές παθήσεις, τη νόσο του 

Parkinson, τραύμα κεφαλής, αλλά και το γενετικό υπόβαθρο.  Συνολικά, υπάρχουν 

αρκετές αιτίες δημιουργίας της άνοιας (Σταθόπουλος και συν., 2009). Ο πίνακας 

παρακάτω απεικονίζει αυτά τα αίτια της άνοιας. 
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Πίνακας 3. Αίτια άνοιας 

 

Πηγή: Παπαγεωργίου, χ.χ. 
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Σύμφωνα με τους Dupuis et al. (2004) άνοια μπορεί να οριστεί ως ένα σύνδρομο 

επίκτητης διανοητικής αναπηρίας που παράγεται από δυσλειτουργία του 

εγκεφάλου, η οποία ενυπάρχει σε τουλάχιστον τρεις από τους ακόλουθους τομείς της 

ψυχικής δραστηριότητας: τη γλώσσα, τη μνήμη, τις οπτικοχωρικές δεξιότητες, το 

συναίσθημα ή την προσωπικότητα, και τις γνωστικές δεξιότητες (αφαίρεση, 

υπολογισμός, κρίση, εκτελεστική λειτουργία). Ο Παπαγεωργίου (χ.χ., σελ. 1), 

αναφέρει πως: «Ως άνοια (α + νούς) θεωρείται η παθολογική κατάσταση η οποία 

χαρακτηρίζεται από επίκτητη και σοβαρή έκπτωση των νοητικών λειτουργιών που 

προκαλείται από την βλάβη του εγκεφάλου από διάφορα αίτια». Σύμφωνα με άλλο 

ορισμό, «άνοια είναι η απώλεια πνευματικών ικανοτήτων που προϋπήρχαν, σαν 

αποτέλεσμα εκφύλισης, δυσλειτουργίας και καταστροφής των νευρόνων του 

ανθρώπινου εγκεφάλου. Η άνοια αποτελεί την κλινική έκφραση πολλών 

νευροεκφυλιστικών νοσημάτων» (Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την άνοια- νόσο 

Alzheimer, 2014, σελ. 8). Ένας πιο πλήρης ορισμός της άνοιας δίνεται από τον 

Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Biernacki, 2007, σελ. 2): 

 

«Ένα σύνδρομο που οφείλεται στη νόσο του εγκεφάλου, συνήθως 

χρόνιας ή προοδευτικής φύσεως, στο οποίο υπάρχει μια διαταραχή 

πολλαπλών ανώτερων φλοιωδών λειτουργιών, συμπεριλαμβανομένης 

της μνήμης, της σκέψης, του προσανατολισμού, της κατανόησης, του 

υπολογισμού, της ικανότητα μάθησης, της γλώσσας και της κρίσης. Η 

συνείδηση δεν επηρεάζεται. Οι βλάβες της γνωστικής λειτουργίας 

συνήθως συνοδεύονται, και περιστασιακά ακολουθούν, την 

επιδείνωση του συναισθηματικού ελέγχου, της κοινωνικής 

συμπεριφοράς ή των κινήτρων. Το σύνδρομο αυτό παρατηρείται στη 

νόσο του Alzheimer, σε εγκεφαλική αγγειακή νόσο, και σε άλλες 

διαταραχές που κυρίως ή δευτερευόντως επηρεάζουν τον εγκέφαλο» 

 

Ένας ενδιαφέρον ορισμός από την οπτική της ψυχολογίας δίνεται από τον Miesen 

(2004), ο οποίος υποστηρίζει ότι η άνοια είναι ένα χρόνιο τραύμα εγκεφάλου που το 

άτομο με άνοια αντιμετωπίζει συνεχώς, παράλληλα με το ψυχολογικό τραύμα, καθώς 
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και συνεχή αισθήματα αδυναμίας, διατάραξη της κανονικής καθημερινής ζωής και 

της συναισθηματικής αναστάτωσης που επιφέρει.  

 

Το National Institute for Health and Clinical Excellence(2011) αναφέρει ότι ορισμένα 

από τα κοινά συμπτώματα της άνοιας είναι η απώλεια της μνήμης, η δυσκολία στη 

σκέψη και την κατανόηση πραγμάτων, τα προβλήματα με τη γλώσσα (ανάγνωση και 

γραφή), η σύγχυση και η ταραχή, οι παραισθήσεις και οι ψευδαισθήσεις, καθώς και 

η δυσκολία ελέγχου των κινήσεων του σώματος. Οι Lyketsos et al. (1999) αναφέρουν 

στη μελέτη τους την επιθετική συμπεριφορά που οι άνθρωποι με άνοια 

επιδεικνύουν. Η σωματικά επιθετική συμπεριφορά μπορεί να οριστεί ως μια 

απροκάλυπτη πράξη που περιλαμβάνει ένα επιβλαβές ερέθισμα προς ένα άλλο 

πρόσωπο, το οποίο δεν είναι τυχαίο (Lyketsos et al., 1999). 

 

Υπάρχουν τέσσερις βασικοί τύποι της άνοιας, με τον καθένα να έχει κάποια 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (Perrin et al., 2008). Πιο συγκεκριμένα, η νόσος του 

Alzheimer χαρακτηρίζεται από την απώλεια μνήμης και ικανοτήτων. Η αγγειακή 

άνοια, ο δεύτερος τύπος άνοιας, χαρακτηρίζεται από απώλεια της μνήμης και των 

ικανοτήτων, μαζί με την κακή υγεία των αγγείων και την απώλεια των βασικών 

αισθητικών και κινητικών λειτουργιών του ατόμου. Ο τρίτος τύπος άνοιας, η άνοια 

σωματίων Lewy, χαρακτηρίζεται από οπτικές ψευδαισθήσεις, κυμαινόμενη γνωστική 

ικανότητα και τα συμπτώματα της νόσου του Parkinson. Τέλος, η μετωποκροταφική 

άνοια χαρακτηρίζεται από τις αλλαγές που συμβαίνουν στην προσωπικότητα του 

ασθενούς, καθώς και από τις αλλαγές στη γλώσσα, καθώς και τον κοινωνικό και 

συναισθηματικό έλεγχο. Ο πιο συχνός τύπος άνοιας είναι η νόσος  Alzheimer, ενώ 

ακολουθεί η αγγειακή άνοια. Οι άλλοι δύο τύποι άνοιας συναντώνται πιο σπάνια 

(Σταθόπουλος και συν., 2009). Συνολικά, υπάρχουν οι παρακάτω τύποι άνοιας 

(Πετσάνης, χ.χ.): 

1. Νευροεκφυλιστικές άνοιες 

- Νόσος Alzheimer 

- Νόσος των σωματιδίων του Lewy 

- Μετωποκροταφική άνοια 

- Νόσος Parkinson 
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- Νόσος Huntington 

2. Αγγειακές άνοιες 

3. Μεταβολικές άνοιες 

4. Άνοιες εκ συστηματικών νόσων 

5. Άλλες άνοιες 

 

Τα ανοϊκά σύνδρομα χαρακτηρίζονται και από έντονη συμπεριφορά και ψυχολογικά 

συμπτώματα. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Αλεξόπουλος και Γουρζής (2008, 

σελ. 707): 

«Ο όρος συμπεριφορικά συμπτώματα αναφέρεται σε διαταραχές 

που εντοπίζονται μέσω της παρατήρησης της συμπεριφοράς του 

ασθενούς. Τέτοιες διαταραχές είναι η επιθετικότητα, οι κραυγές, οι 

διαταραχές του ρυθμού ύπνου- εγρήγορσης, οι τάσεις φυγής, οι 

κοινωνικά μη αποδεκτές συμπεριφορές, η άρση αναστολών, η 

ανησυχία, οι διαταραχές της πρόσληψης τροφής. Τα ψυχολογικά 

συμπτώματα αντλούνται μέσω συνεντεύξεων των ασθενών και των 

οικείων τους και είναι ο φόβος, η αγωνία, η καταθλιπτική διάθεση, 

οι οπτικές ψευδαισθήσεις, το παραλήρημα, οι παραληρητικές ιδέες 

κ.ά.» 

 

Στο ίδιο πλαίσιο, σύμφωνα με Boller et al. (2002), τα χαρακτηριστικά της άνοιας 

μπορούν να διακριθούν σε ψυχοκινητικές διαταραχές όπως η βηματοδότηση και η 

διέγερση, σε ψυχιατρικές διαταραχές που συμπεριλαμβάνουν παραισθήσεις, 

ψευδαισθήσεις, κατάθλιψη και άγχος, καθώς και σε ψυχο-συμπεριφορικές 

διαταραχές, όπως η επιθετικότητα, κραυγές, και ακράτεια. Ο Marshall (2004) 

εξέφρασε την άποψη ότι εξαιτίας του γεγονότος ότι τα άτομα με άνοια δεν μπορούν 

να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά με τα μέλη των οικογενειών τους αλλά και με το 

φιλικό τους περίγυρο, συνήθως στρέφονται στην απομόνωση και στην 

συναισθηματική αποξένωση. 

 

Σύμφωνα με την American Psychiatric Association (1994), το σύμπτωμα που είναι 

κοινό σε όλους τους τύπους της άνοιας είναι η ύπαρξη πολλαπλών γνωστικών 
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ελλειμμάτων, τα οποία έχουν αναπτυχθεί είτε από εξασθένηση της μνήμης, η οποία 

σημαίνει την ικανότητα του ατόμου να μάθει νέες πληροφορίες ή να κάνει αναδρομή 

σε προϋπάρχουσες πληροφορίες, είτε από κάποιες γνωστικές διαταραχές. Μεταξύ 

αυτών των γνωστικών διαταραχών είναι οι εξής: α) αφασία, η οποία σχετίζεται με την 

διαταραχή στην ομιλία, β) απραξία, η οποία αναφέρεται στην ικανότητα που έχει 

κανείς να πραγματοποιήσει κινητικές δραστηριότητες, γ) αγνωσία, η οποία είναι η 

αποτυχία του ατόμου να αναγνωρίσει ή να εντοπίζει αντικείμενα και τέλος, δ) 

διαταραχή στην εκτελεστική λειτουργία, όπως οργάνωση και αφαίρεση. 

 

Τα χαρακτηριστικά της άνοιας συνήθως οδηγούν σε απώλεια της ανεξαρτησίας των 

ασθενών, δεδομένου ότι κάποιος δεν είναι σε θέση να εκτελέσει τις καθημερινές του 

λειτουργίες (Miesen, 2004; Dupuis et al., 2004; Thomas et al., 2005). Αυτό σημαίνει 

ότι τα άτομα με άνοια εξαρτώνται από τους άλλους για να ζήσουν. Εκτός από αυτό, 

σε πολλές περιπτώσεις, οι ασθενείς παρουσιάζουν μια αρνητική στάση προς 

οποιαδήποτε βοήθεια που προσφέρεται (Miesen, 2004), η οποία επηρεάζει αρνητικά 

τα άτομα που έχουν αναλάβει τη φροντίδα των ασθενών με άνοια. Οι τομείς οι οποίοι 

επηρεάζονται από αυτή την απώλεια ανεξαρτησίας είναι οι εξής (Dupuisetal., 2004; 

Thomas et al., 2005): α) προσωπική φροντίδα, όπως ντύσιμο, περπάτημα, φαγητό, 

προσωπική υγιεινή, β) δουλειές στο σπίτι, όπως καθαρισμός, μαγείρεμα, μικρές 

επισκευές, γ) ψώνια και μεταφορά, δ) οικονομική διαχείριση, ε) παροχή 

συναισθηματικής υποστήριξης, στ) παρακολούθηση φροντίδας.  

 

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι, σύμφωνα με τον Cheston (1998), η καλή φροντίδα της 

άνοιας πρέπει αναπόφευκτα να είναι ψυχοθεραπευτική με την έννοια της 

αντιμετώπισης συναισθηματικών καθώς και φυσικών αναγκών. Άλλωστε, λόγω του 

γεγονότος ότι η φροντίδα ενός ατόμου με άνοια δημιουργεί μια κοινωνική, 

συναισθηματική, σωματική και οικονομική επιβάρυνση, οι Dröes et al. (2004) 

επισημαίνουν ότι τα διάφορα προγράμματα, όπως οι ομάδες υποστήριξης, καθώς και 

οι ομάδες τηλεφωνικής υποστήριξης μπορούν να μειώσουν τόσο την επιβάρυνση των 

φροντιστών, όσο και να συνεισφέρουν στη βελτίωση της ποιότητας της φροντίδας 

των ασθενών με άνοια. Σε κάθε περίπτωση, θετικές παρεμβάσεις στην ψυχολογία 
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έχουν θετικές επιδράσεις στη ζωή ενός ατόμου, δεδομένου ότι επιφέρουν θετικά 

συναισθήματα, δέσμευση, αλλά και να προσδώσουν νόημα στη ζωή του ασθενούς 

(Duckworth et al., 2005). 

 

Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο 

Ως αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ ορίζεται «κάθε οξείας 

έναρξης εστιακή ή γενικευµένη διαταραχή της εγκεφαλικής λειτουργίας που διαρκεί 

περισσότερο από 24 ώρες και οφείλεται αποκλειστικά σε αγγειακά αίτια» 

(Τσιβγούλης, χ.χ., σελ. 2). Σύμφωνα με τους Δοκουτσίδου και Αντωνίου (2009, σελ. 

99), ως  αγγειακό  εγκεφαλικό  επεισόδιο  ορίζεται  «κάθε βλάβη του εγκεφαλικού 

ιστού ή του νωτιαίου μυελού που προκαλείται από διαταραχή στην παροχή αίματος 

και στην οποία υπάρχει  αιφνίδια  έναρξη  συμπτωμάτων».  

 

Υπάρχουν δύο τύποι αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων: τα ισχαιμικά και τα 

αιμορραγικά, των οποίων η διάκριση είναι σημαντική για την αντιμετώπιση των 

ασθενών. Το ισχαιμικό είναι 

«η μείωση της  ροής  του  αίματος  προς  μια  περιοχή  του  εγκεφάλου  μπορεί  να  ε

ίναι  αποτέλεσμα  διαφορετικής  αιτιολογίας», ενώ το αιμορραγικό είναι 

«η  αποδέσμευση  μεγάλης  ποσότητας  αίματος  εντός  του  κρανίου,   οδηγεί  σε  

νέκρωση  του  εγκεφαλικού  ιστού» (Δοκουτσίδου και Αντωνίου, 2009, σελ. 100). Και 

στους δύο τύπους, το κοινό σύμπτωμα είναι η 

διακοπή  της  εγκεφαλικής συστηματικής ροής (Δοκουτσίδου και Αντωνίου, 

2009).Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζονται οι τύποι των εγκεφαλικών επεισοδίων, 

καθώς και η συχνότητα με την οποία συμβαίνουν. 
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Πίνακας 4. Ταξινόμηση και συχνότητα αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων 

Ταξινόμηση Συχνότητα 

Ι. Ενδοεγκεφαλικές αιµορραγίες 12% 

ΙΙ. Υπαραχνοειδείς αιµορραγίες 8% 

ΙΙΙ. Ισχαιµικά έµφρακτα 80% 

- ΙΙΙα. Αθηροθροµβωτικά ΑΕΕ 15%-25% 

- ΙΙΙβ. Καρδιοεµβολικά ΑΕΕ 20%-30% 

- ΙΙΙγ. Κενοχωριώδη έµφρακτα 10%-20% 

- ΙΙΙδ.Έµφρακτα λοιπών αιτιοπαθογενετικών 

µηχανισµών 

2%-7% 

- ΙΙΙε.Έµφρακτα αδιευκρίνιστης αιτιολογίας 

(κρυπτογενή) 

15%-25% 

Πηγή: Τσιβγούλης, χ.χ., σελ. 3 

 

Αναφορικά με τους προδιαθεσικούς παράγοντες εμφάνισης κάποιου αγγειακού 

εγκεφαλικού επεισοδίου, ο Τσιβγούλης (χ.χ.) αναφέρει τους εξής τρεις: α) γενετικούς, 

β) τρόπο ζωής, γ) αγγειακούς. Στους γενετικούς περιλαμβάνονται το φύλο, η ηλικία η 

φυλή και η κληρονομικότητα. Στον τρόπο ζωής περιλαμβάνονται η παχυσαρκία και η 

έλλειψη άσκησης, η κατανάλωση αλκοόλ, το κάπνισμα, αλλά και η χρήση 

αντισυλληπτικών. Τέλος, στους αγγειακούς παράγοντες κινδύνου εντάσσονται η 

υπέρταση, ο διαβήτης, η δυσλιπιδαιμία, η κολπική μαρμαρυγή, η καρδιακή 

ανεπάρκεια, καθώς και το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. Επίσης, οι Στέλλος και 

Πιπερίδου (2007) αναφέρουν ότι η ημικρανία, μέσα από την επιπλοκή του 

ημικρανικού έμφρακτου αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση 

του ισχαιμικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου, ιδίως στην περίπτωση των 

γυναικών νεαρής ηλικίας. 

 

Αντίστοιχα, οι Δοκουτσίδου και Αντωνίου (2009) κατηγοριοποιούν τους παράγοντες 

κινδύνου του αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου σε δύο κατηγορίες: 

τους τροποποιήσιμους και τους μη τροποποιήσιμους. Οι παράμετροι που 

εντάσσονται σε κάθε μία από τις προαναφερθείσες κατηγορίες παρουσιάζονται στον 
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πιο κάτω πίνακα. Αυτό που θα πρέπει να σημειωθεί και που μπορεί να γίνει 

κατανοητό και από τον παρακάτω πίνακα είναι ότι στην περίπτωση του εγκεφαλικού 

ενδεχομένως να μην ευθύνεται ένας μόνο παράγοντας, αλλά ένας συνδυασμός 

παραγόντων. 

 

 

Πίνακας 5. Παράμετροι κινδύνου αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου 

Τροποποιήσι

μοι 

Μη Τροποποιήσιμοι 

Ηλικία  Αρτηριακή πίεση (αυξημένη αρτηριακή πίεση αποτελεί 

παράγοντα κινδύνου) 

Φύλο  Κάπνισμα (ενεργητικό και παθητικό) 

Εθνικότητα – 

Φυλή 

(μαύροι, 

Αμερικανοί 

Ισπανοί, 

Κινέζοι και 

Ιάπωνες 

έχουν 

υψηλότερη 

συχνότητα 

εγκεφαλικού) 

Διαβήτης (περίπου διπλάσια εγκεφαλικά επεισόδια σε άτομα με 

διαβήτη και ιδίως σε όσα εξαρτώνται από την ινσουλίνη) 

Κληρονομικότ

ητα 

(επιβαρύνεται 

με βάση και 

τους 

περιβαλλοντικ

ούς 

παράγοντες) 

Καρωτιδική στένωση (υψηλότερο ποσοστό στένωσης 

συνεπάγεται υψηλότερη πιθανότητα εγκεφαλικού και μετέπειτα 

αναπηρίας) 
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 Υπερλιπιδαιμία (τριγλυκερίδια, χοληστερόλη) 

 Παθήσεις του αίματος (π.χ. 

δρεπανοκυτταρική  αναιμία,    ιδιοπαθής      πολυκυτταραιμία,    

θρομβοκύττωση,  

θρομβοκυταιμία, διάχυτη ενδοαγγειακή πήξη) 

 Καρδιακά νοσήματα (π.χ. κολπική μαρμαρυγή, 

βαλβιδοπάθεια,   στεφανιαία  νόσος,   καρδιακή  ανεπάρκεια, 

έμφραγμα του μυοκαρδίου 

 Μεταβολικό σύνδρομο (παχυσαρκία, έλλειψη φυσικής 

δραστηριότητας) 

 

Η αναπηρία που προκύπτει από το εγκεφαλικό ποικίλει ανάλογα με το τον τύπο του 

εγκεφαλικού επεισοδίου, το βαθμό της νευρολογικής αποκατάστασης, την περιοχή 

της βλάβης, την προνοσηρή κατάσταση του ασθενούς, αλλά και των συστημάτων 

περιβαλλοντικής υποστήριξης (Δοκουτσίδου και Αντωνίου, 2009; Teasell και Hussein, 

2013). Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, το εγκεφαλικό επεισόδιο προκαλεί ανικανότητα 

στους ασθενείς, καθώς εξαρτώνται από άλλους για τη φροντίδα τους. Συνολικά, το 

εγκεφαλικό επεισόδιο έχει σημαντικό κοινωνικό, οικονομικό, αλλά και οικογενειακό 

αντίκτυπο (Δοκουτσίδου και Αντωνίου, 2009; Wolfe, 2000). Στον πιο κάτω πίνακα 

αποτυπώνεται η αναπηρία και οι δυσκολίες που εμφανίζουν τα άτομα που έχουν 

υποστεί εγκεφαλικό, 0-7 μέρες, τρεις εβδομάδες και έξι μήνες μετά από το επεισόδιο. 

Όπως παρατηρούμε, υπάρχει δυσκολία στη βάδιση, στην ομιλία και την επικοινωνία, 

σε καθημερινές λειτουργίες (π.χ. φαγητό, ένδυση, προσωπική υγιεινή), μειωμένη 

συνείδηση, αλλά και σύγχυση (Wolfe, 2000). Κατά συνέπεια, τα άτομα που έχουν 

υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο έχουν υψηλή εξάρτηση από άλλους προκειμένου να 

εκτελέσουν βασικές καθημερινές λειτουργίες. 
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Πίνακας 6. Ποσοστά αναπηρίας και δυσκολιών σε ασθενείς με εγκεφαλικό 

επεισόδιο 

 

Πηγή: Wolfe, 2000, σελ. 281 

 

Ο ασθενής έπειτα από εγκεφαλικό επεισόδιο ενδεχομένως να παρουσιάσει 

πρόβλημα στην επαγγελματική του δραστηριότητα, ενώ παράλληλα εμφανίζονται 

και ψυχικές διαταραχές, με κυριότερη την κατάθλιψη (Δοκουτσίδου και Αντωνίου, 

2009; Carod-Artal και Egibo, 2009). Επίσης, μετά από ένα τέτοιο επεισόδιο υπάρχει 

υψηλή πιθανότητα επανεισαγωγής σε νοσοκομειακές μονάδες (Δοκουτσίδου και 

Αντωνίου, 2009). Η μειωμένη κοινωνική αλληλεπίδραση, η αλλαγή στους 

κοινωνικούς ρόλους, διαταραχές διάθεσης, αλλά και γνωστικές δυσλειτουργίες, 

αναφέρονται από τους Carod-Artal και Egibo (2009) ως σημαντικές επιπτώσεις του 

εγκεφαλικού επεισοδίου που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής αυτών των ασθενών.  

 

Εκτός των παραπάνω, οι Teasell και Hussein (2013) επισημαίνουν ότι οι ασθενείς που 

έχουν υποστεί κάποιο αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο έχουν δυσκολία στην κίνηση 

και το συντονισμό των μυών και των μελών του σώματος για την κίνηση. Επίσης, 
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παρουσιάζουν προβλήματα επικοινωνίας (ιδίως στην περίπτωση που το εγκεφαλικό 

επεισόδιο έχει σημειωθεί στο δεξί ημισφαίριο του εγκεφάλου), δυσκολία στη χρήση 

γλωσσικών συμβόλων και στη μάθηση, συναισθηματικές διαταραχές, όπως 

συναισθηματική αστάθεια και αφασία δηλαδή αδιαφορία στα συναισθήματα των 

άλλων, ή ακόμα και σε διάφορες καταστάσεις, ψυχικές διαταραχές, ανοσογνωσία 

δηλαδή άγνοια της απώλειας μίας σημαντικής σωματικής λειτουργίας, κυρίως 

ημιπληγία, καθώς και απραξία που είναι διαταραχή της εθελοντικής κίνησης, κατά 

την οποία κανείς δεν μπορεί να εκτελέσει συνειδητή και σκόπιμη δραστηριότητα 

παρά την παρουσία επαρκούς κινητικότητας, δύναμης, αίσθησης, συντονισμού και 

κατανόησης. 

 

Ο φόβος και η ανασφάλεια και αβεβαιότητα για το μέλλον αποτελούν σημαντικές 

επιπτώσεις του εγκεφαλικού επεισοδίου στην ποιότητα ζωής των ασθενών, 

σύμφωνα με τους Alaszewski et al. (2003). Οι ασθενείς αυτοί καλούνται να βρουν και 

να εφαρμόσουν στρατηγικές για την επανένταξή τους στην ‘κανονική ζωή’, παρ’ όλο 

που δεν θα είναι όπως ήταν πριν από το επεισόδιο. Κατά συνέπεια, επηρεάζεται σε 

μεγάλο βαθμό η ψυχολογική τους ζωή, δεδομένου ότι έχουν μία μειωμένη αυτό-

πεποίθηση, αλλά και τάση να αποφεύγουν να μένουν μόνοι τους και να εκτελούν 

μόνοι τους διάφορες καθημερινές βασικές λειτουργίες (π.χ. προσωπική υγιεινή). 

Επιπρόσθετα, οι Alaszewski et al. (2003) σημειώνουν ότι οι ασθενείς που έχουν 

υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο συχνά παρουσιάζουν βραχυπρόθεσμα απώλεια 

μνήμης, δυσφασία, καθώς και προβλήματα στην κατανόηση, αλλά και μη 

ελεγχόμενες αντιδράσεις, που τους προκαλεί αισθήματα ντροπής, νιώθοντας άβολα 

ανάμεσα σε άλλα άτομα. Η μειωμένη αυτοπεποίθηση σε συνδυασμό με την έλλειψη 

ανεξαρτησίας ως προς την εκτέλεση βασικών λειτουργιών, το αίσθημα αδυναμίας και 

κόπωσης, αλλά και τη δυσκολία εκτέλεσης σωματικών δραστηριοτήτων, επίσης 

οδηγεί στην ύπαρξη συναισθημάτων θυμού, αλλά και απογοήτευσης. 

 

Συναισθηματικές διαταραχές μπορούν να εμφανιστούν μετά από ένα εγκεφαλικό 

επεισόδιο, καθώς αλλάζουν οι ισορροπίες και οι ρόλοι εν μέσω της οικογένειας, αλλά 

και εξαιτίας του κοινωνικού αποκλεισμού αυτών των ατόμων, εξαιτίας του ότι είναι 
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αναγκασμένοι να μειώσουν τις κοινωνικές τους δραστηριότητες, κάτι που τους 

οδηγεί σε κοινωνική απομόνωση (Alaszewski et al., 2003).  

 

Η θνησιμότητα μετά από την εμφάνιση ενός εγκεφαλικού επεισοδίου είναι πολύ 

μεγάλη, όπως τονίζει ο Wolfe (2000). Ωστόσο, όπως σημειώνει ο ερευνητής, 

υπάρχουν διαφοροποιήσεις ως προς την ηλικία και το φύλο στις διάφορες χώρες. Η 

θνησιμότητα αυτή μεταβάλλεται ανάλογα και με την κοινωνική και οικονομική τάξη 

στην οποία ανήκει ένα άτομο, καθώς άτομα από χαμηλή κοινωνικοοικονομική τάξη 

έχουν υψηλότερη πιθανότητα εμφάνισης εγκεφαλικού επεισοδίου. Αυτό 

ενδεχομένως να συνδέεται και με τη δυνατότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας 

από μέρους των διαφόρων ομάδων πληθυσμού, αλλά και με τους περιβαλλοντικούς 

παράγοντες στους οποίους εκτίθενται τα άτομα από διάφορες τάξεις.  

 

Η ηλικία αποτελεί σημαντικό προσδιοριστικό παράγοντα του εγκεφαλικού 

(Δοκουτσίδου και Αντωνίου, 2009; Wolfe, 2000; Carod-Artal και Egibo, 2009). 

Υποστηρίζεται πως ο κίνδυνος διπλασιάζεται για κάθε διαδοχική δεκαετία μετά τα 55 

έτη, με συνολικό ποσοστό 0.2/1000 για άτομα ηλικίας 45-54 ετών και 10/1000 για 

άτομα άνω των 85 ετών (Δοκουτσίδου και Αντωνίου, 2009; Wolfe, 2000). Επιπλέον, η 

ηλικία μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό προσδιοριστικό παράγοντα και της 

αποκατάστασης των ατόμων που έχουν υποστεί αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, σε 

συνδυασμό με τη σοβαρότητα του επεισοδίου (Bagg et al., 2002). Ωστόσο, θα πρέπει 

να τονιστεί ότι υπάρχει μία δυσκολία διαχωρισμού της αυτού καθ’ εαυτού επίδρασης 

της ηλικίας και της επίδρασης των συμπτωμάτων που σχετίζονται με την ηλικία, όπως 

είναι για παράδειγμα η υπέρταση, ο διαβήτης και η ισχαιμική καρδιακή πάθηση 

(Bagg et al., 2002). 

 

Σημαντικό προσδιοριστικό παράγοντα διαδραματίζει και το φύλο (Wolfe, 2000; 

Carod-Artal και Egibo, 2009), με τους άντρες να έχουν υψηλότερη πιθανότητα 

εμφάνισης εγκεφαλικού επεισοδίου από τις γυναίκες σε ποσοστό 25%-30%. Το 

ποσοστό αυτό αντιστρέφεται στην περίπτωση της θνησιμότητας από εγκεφαλικό 

επεισόδιο. Πιο συγκεκριμένα, περίπου το 16% των γυναικών που έχουν υποστεί 

εγκεφαλικό είναι πιθανό να πεθάνουν από αυτό, συγκριτικά με το 8% στην 
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περίπτωση των αντρών. Η διαφορά αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο μεγαλύτερο 

προσδόκιμο ζωής των γυναικών, αλλά και στον υψηλότερο μέσο όρο ηλικίας των 

γυναικών με εγκεφαλικό (Wolfe, 2000). Επιπρόσθετα, παρ’ όλο που οι άντρες 

παρουσιάζουν μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης εγκεφαλικού επεισοδίου, 

εξαίρεση παρουσιάζουν οι ηλικίες 35-44 και άνω των 85 ετών, όπου η εμφάνιση του 

εγκεφαλικού είναι περισσότερο πιθανή στις γυναίκες (Δοκουτσίδου και Αντωνίου, 

2009). 

 

  

1.3.2 Ποιότητα επικοινωνίας στη ζωή ασθενών με εγκεφαλικό και άνοια 

Η προηγηθείσα ανάλυση κατέδειξε ότι τόσο η άνοια, όσο και το εγκεφαλικό 

επεισόδιο επηρεάζουν τη σωματική, ψυχική, πνευματική, ψυχολογική, 

συναισθηματική, κοινωνική, αλλά και οικονομική κατάσταση των ασθενών. Κατά 

συνέπεια, με βάση τα όσα αναφέρθηκαν σχετικά με τους παράγοντες που 

προσδιορίζουν την ποιότητα ζωής των ατόμων και την ποιότητα της επικοινωνίας 

τους, μπορούμε να κατανοήσουμε ότι η άνοια και η εμφάνιση αγγειακού 

εγκεφαλικού επεισοδίου έχουν σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής 

και επικοινωνίας των ασθενών, αλλά και των γύρω τους, δηλαδή το οικογενειακό και 

φιλικό τους περιβάλλον. 

 

Αναφορικά με την άνοια, η μέτρηση της ποιότητας ζωής και επικοινωνίας αυτών των 

ασθενών μπορεί να οδηγήσει σε πιο αποτελεσματικά προγράμματα αντιμετώπισης 

των προβλημάτων αυτών των ασθενών και συνεπώς της βελτίωσης της ζωής και 

επικοινωνίας αυτών και των φροντιστών τους (Zimmerman et al., 2005). Διάφορα 

εργαλεία μέτρησης της γενικότερης ποιότητας ζωής ατόμων με άνοια και τα οποία 

κυρίως εστιάζουν στις απόψεις άλλων ατόμων σχετικά με τους ασθενείς, καθώς είναι 

αρκετά δύσκολο να μετρηθεί η υποκειμενική διάσταση της ποιότητας ζωής αυτών 

των ασθενών από τους ίδιους, είναι τα εξής (Brod et al., 1999; Sloane et al., 2005): 

Quality of Life in Dementia, Quality of Life in Alzheimer’s Disease, Alzheimer’s Disease 

Related Quality of Life, Dementia Quality of Life, Dementia Care Mapping, και Resident 

and Staff Observation Checklist. Ωστόσο, υποστηρίζεται πως η χρησιμοποίηση ενός 

συνδυασμού εργαλείων μπορεί να οδηγήσει σε μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα 
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σχετικά με την ποιότητα ζωής και επικοινωνίας αυτών των ατόμων (Sloane et al., 

2005). 

 

Από την άλλη πλευρά, η σχετιζόμενη με την υγεία και επικοινωνία ποιότητα ζωής 

(HRQoL) μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο αποτελεί ένα σημαντικό πεδίο έρευνας, 

καθώς μία αυξημένη πιθανότητα επιβίωσης και μία μέτρια δυσλειτουργία 

μακροπρόθεσμα σε επιζώντες από εγκεφαλικό επεισόδιο επηρεάζει την ποιότητα 

ζωής και επικοινωνίας τους (Krančiukaitė και Rastenytė, 2006; Carod-Artal και Egibo, 

2009). Επιπρόσθετα, όπως και στην περίπτωση της άνοιας, η αξιολόγηση της 

θεραπείας και της αντιμετώπισης αυτών των ασθενών θα πρέπει να βασίζεται στην 

ποιότητα της ζωής και επικοινωνίας τους, παράλληλα με την ποσότητα της επιβίωσής 

τους (Krančiukaitė και Rastenytė, 2006). Καθώς το εγκεφαλικό επεισόδιο αποτελεί 

μία από τις σημαντικότερες αιτίες μακροπρόθεσμης ανικανότητας στις δυτικές 

κοινωνίες, και πρόσφατα και στις αναπτυσσόμενες χώρες, έχουν δημιουργηθεί 

διάφορα εργαλεία μέτρησης και πάλι της γενικότερης ποιότητας ζωής και 

επικοινωνίας σε αυτούς τους ασθενείς. Μερικά από αυτά είναι τα εξής (Krančiukaitė 

και Rastenytė, 2006; Carod-Artal και Egibo, 2009; Efstratiadou et al., 2012): Stroke 

Impact Scale, Stroke Specific Quality of Life Scale, Stroke and Aphasia HRQoL Scale, 

Stroke Adapted Sickness Impact Profile,και Burden of Stroke Scale.Παράλληλα, 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν και τα γενικότερα εργαλεία μέτρησης της ποιότητας 

ζωής σχεδιασμένα για οποιαδήποτε ασθένεια, που αναφέρθηκαν πρωτύτερα, παρ’ 

όλο που τα ειδικά σχεδιαζόμενα εργαλεία για ασθενείς που έχουν υποστεί 

εγκεφαλικό επιτρέπουν την καλύτερη αξιολόγηση της ποιότητας ζωής αυτών των 

ασθενών (Carod-Artal, 2004; Krančiukaitė και Rastenytė, 2006; Lin et al., 2011). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

2.1 Σκοπός της έρευνας 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εξεταστεί η ποιότητα επικοινωνίας στη ζωή 

των ασθενών με άνοια και των ασθενών μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο από την 

οπτική γωνία των φροντιστών τους. Πιο συγκεκριμένα, τα ερευνητικά ερωτήματα στα 

οποία θα προσπαθήσει η παρούσα εργασία μέσα από την έρευνα να δώσει απάντηση 

είναι τα εξής: 

1. Ποιος είναι ο αντίκτυπος της άνοιας στην ποιότητα ζωής των ασθενών όσον 

αφορά την επικοινωνία τους εξετάζοντας τη γνώμη των φροντιστών τους; 

2. Ποιος είναι ο αντίκτυπος του εγκεφαλικού επεισοδίου στην ποιότητα ζωής 

των ασθενών όσον αφορά την επικοινωνία τους εξετάζοντας τη γνώμη των 

φροντιστών τους; 

3. Υπάρχει διαφοροποίηση στην ποιότητα ζωής των ασθενών με άνοια και 

ασθενών μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο όσον αφορά την επικοινωνία τους; 

4. Υπάρχει διαφοροποίηση στην ποιότητα ζωής των ασθενών με άνοια και 

ασθενών μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο σε θέματα επικοινωνίας στη βάση 

των δημογραφικών τους χαρακτηριστικών; 

 

2.2 Η ποσοτική έρευνα 

 

Η μέθοδος έρευνας που επιλέχθηκε για την παρούσα μελέτη είναι η ποσοτική. Ο 

πρώτος λόγος για τον οποίον επιλέχθηκε η ποσοτική έρευνα είναι ότι σχετίζεται με 

την μέτρηση των απόψεων, των αντιλήψεων και της συμπεριφοράς των ατόμων, είτε 

μέσω της παρατήρησης και του πειραματισμού, είτε  μέσω των άμεσων ερωτήσεων 

στα υποκείμενα της έρευνας, όπως στην περίπτωση της συγκεκριμένης εργασίας 

(Kingetal., 1994). Κατά συνέπεια, η ποσοτική έρευνα επέτρεψε στην ερευνήτρια να 

ποσοτικοποιήσει τις απόψεις των ερωτηθέντων σχετικά με την ποιότητα 

επικοινωνίας στη ζωή των ασθενών με εγκεφαλικό και άνοια. Άλλωστε, η ποσοτική 

έρευνα είναι εκείνη η ερευνητική διαδικασία που βασίζεται στην εξέταση 

συγκεκριμένων ερευνητικών ερωτημάτων, τα οποία έχουν εκ των προτέρων τεθεί 
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από την ίδια την ερευνήτρια, με τη διαδικασία αυτή να αποτελείται από μεταβλητές 

που μπορούν να μετρηθούν αριθμητικά μέσα από τη χρησιμοποίηση στατιστικών 

μεθόδων (Corbetta, 2003).   

 

Ο δεύτερος λόγος για τον οποίον επιλέχθηκε η ποσοτική μέθοδος είναι ότι προσφέρει 

ένα περισσότερο αντικειμενικό πλαίσιο διεξαγωγής της έρευνας και εξαγωγής 

αποτελεσμάτων σε σύγκριση με την ποιοτική έρευνα, δεδομένου ότι ο ερευνητής 

στην ποσοτική έρευνα μένει περισσότερο αποστασιοποιημένος τόσο από τα 

υποκείμενα της έρευνας όσο και από τον τρόπο εξαγωγής των αποτελεσμάτων 

(Corbetta, 2003). Πιο συγκεκριμένα, η αντικειμενικότητα στην ποσοτική έρευνα 

έγκειται στη μαθηματική παρουσίαση των ευρημάτων της στατιστικής ανάλυσης, 

που περιορίζει το βαθμό υποκειμενικότητας, καθώς η ερευνήτρια δεν μπορεί να 

ερμηνεύσει τα αποτελέσματα σύμφωνα με τις προσωπικές της πεποιθήσεις και τα 

προσωπικά της πιστεύω (Punch, 2005). 

 

 

 

2.3 Το ερωτηματολόγιο της έρευνας 

 

Το ερωτηματολόγιο ως μεθοδολογικό εργαλείο έρευνας είναι το πιο διαδεδομένο, 

καθώς έχει χαμηλό κόστος, ελάχιστες απαιτήσεις σε πηγές (πόρους), ενώ παράλληλα 

μπορεί να συλλέξει δεδομένα από ένα μεγάλο δείγμα (Brewerton και Millard, 2001). 

Παράλληλα, τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω του ερωτηματολογίου μπορούν 

εύκολα να κωδικοποιηθούν και να εξάγουν αποτελέσματα, μέσα από τη στατιστική 

ανάλυση (Doerneyi, 2003). 

 

Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε για την παρούσα έρευνα σχεδιάστηκε από 

την ερευνήτρια, στη βάση τριών διαφορετικών ερωτηματολογίων, με προσαρμογή 

των ερωτήσεων. Τα ερωτηματολόγια αυτά ήταν τα εξής:Quality of Communication 

Life Scale ( Paul et al., 2004), Stroke Specific Quality of Life Scale (Williams et al., 1999) 

και SF36 (Ware et al., 1993). Συνολικά το ερωτηματολόγιο απαρτίζεται από 26 
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ερωτήσεις, οι οποίες συνθέτουν πέντε διαστάσεις. Στον πιο κάτω πίνακα 

απεικονίζονται οι διαστάσεις αυτές, οι επιμέρους ερωτήσεις της κάθε διάστασης, 

καθώς και το ερωτηματολόγιο από όπου προέρχεται η κάθε ερώτηση και αντίστοιχα 

η ερώτηση αυτή.  

 

 

Αριθμός 

ερώτησ

ης 

Ερώτηση Ερωτηματολό

γιο 

Αρχική 

ερώτηση 

Διάσταση 1: Καθημερινές δραστηριότητες και αυτονομία  

1 Συνεισφέρει στις δουλειές του σπιτιού; Quality of 

Communicatio

n Life Scale 

I have 

household 

responsibiliti

es 

2 Ο τρόπος που έκανε τις διάφορες 

δουλειές έχει αλλάξει; 

SF36 does your 

health now 

limit you in 

some 

activities 

3 Ολοκληρώνει τις δουλειές που αρχίζει; Stroke Specific 

Quality of Life 

Scale 

I was too 

tired to do 

what I 

wanted to do 

9 Χρειάζεται βοήθεια σε καθημερινά 

πράγματα;   

Stroke Specific 

Quality of Life 

Scale 

Did he need 

help 

preparing 

food, eating, 

getting 

dressed, 

taking a 
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bath, use the 

toilet 

10 Παρακολουθεί τα νέα, ταινίες, 

εκπομπές ή αγώνες κτλ.; 

Quality of 

Communicatio

n Life Scale 

I follow 

news, sports, 

and stories 

on 

TV/movies 

Διάσταση 2: Αυτό-αντίληψη και προσωπικότητα  

4 Νιώθει ότι κουράζεται εύκολα; Stroke Specific 

Quality of Life 

Scale / SF36 

I felt tired 

most of the 

time, I had to 

stop and rest 

during the 

day / Did you 

feel tired 

7 Έχει αλλάξει ως χαρακτήρας; Stroke Specific 

Quality of Life 

Scale 

My 

personality 

has changed 

8 Νιώθει πως είναι βάρος στους άλλους; Stroke Specific 

Quality of Life 

Scale 

I felt I was a 

burden to 

my family 

11 Έχει αυτοπεποίθηση και θετικά 

συναισθήματα; 

Stroke Specific 

Quality of Life 

Scale 

I had little 

confidence 

in myself 

12 Νιώθει απογοητευμένος/-η ή 

ανήσυχος/-η; 

SF36 Have you felt 

downhearte

d and blue, 

have you 

been a 

nervous 

person 
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Διάσταση 3: Κοινωνική ζωή και αλληλεπίδραση  

5 Συμμετέχεισεοικογενειακέςδραστηριό

τητες; 

Stroke Specific 

Quality of Life 

Scale 

I didn’t join 

in activities 

just for fun 

with my 

family 

6 Η σχέση σας έχει αλλάξει; Quality of 

Communicatio

n Life Scale 

I stay in 

touch with 

family and 

friends 

Διάσταση 4: Γνωστικές και επικοινωνιακές δεξιότητες  

13 Έχει προβλήματα ομιλίας; Stroke Specific 

Quality of Life 

Scale 

Did you have 

trouble 

speaking 

14 Έχει προβλήματα στη φωνή του/της;   

15 Του/της αρέσει να επικοινωνεί με 

ανθρώπους; 

Quality of 

Communicatio

n Life Scale 

I like to talk 

with people 

16 Έχει καλή κοινωνική ζωή με φίλους ή 

συγγενείς; 

Stroke Specific 

Quality of Life 

Scale 

My physical 

condition 

interfered 

with my 

social life 

17 Νιώθει αποξενωμένος,-η  και 

αδιάφορος,-η για τον υπόλοιπο κόσμο; 

Stroke Specific 

Quality of Life 

Scale 

I felt 

withdrawn 

from other 

people, I 

wasn’t 

interested in 

other people 

or activities 
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18 Του/της δίνονται ευκαιρίες να 

συμμετέχει σε συζητήσεις; 

Quality of 

Communicatio

n Life Scale 

People 

include me 

in 

conversation 

19 Οι άνθρωποι τον/την καταλαβαίνουν 

όταν μιλάει; 

Stroke Specific 

Quality of Life 

Did other 

people have 

trouble in 

understandi

ng what you 

said, Did you 

have to 

repeat 

yourself so 

others could 

understand 

you 

20 Όταν οι άνθρωποι δεν τον/την 

καταλαβαίνουν, προσπαθεί να βρει 

τρόπους να τον/την καταλάβουν; 

Quality of 

Communicatio

n Life Scale 

I keep trying 

when people 

don’t 

understand 

me 

21 Έχει πρόβλημα στο να θυμάται 

πράγματα; 

Stroke Specific 

Quality of Life 

Scale 

I had trouble 

rememberin

g things 

22 Γράφει πράγματα για να τα θυμάται;  Stroke Specific 

Quality of Life 

Scale 

I had to write 

things down 

to 

remember 

them 
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23 Έχει πρόβλημα στην γραπτή έκφραση 

του λόγου; 

Stroke Specific 

Quality of Life 

Scale 

Did you have 

trouble 

writing 

24 Δυσκολεύεται να πάρει αποφάσεις για 

διάφορα θέματα; 

 Quality of 

Communicatio

n Life Scale 

I make my 

own 

decisions 

Διάσταση 5: Γενικές ερωτήσεις  

25 Γενικά, η ποιότητα ζωής του/της είναι 

καλή; 

Quality of 

Communicatio

n Life Scale 

In general, 

my quality of 

life is good 

26 Είναι η βελτίωση της υγείας του/της 

αυτή που περιμένατε; 

Γενική ερώτηση 

 

Το ερωτηματολόγιο Quality of Communication Life Scale (QCL) της ASHA (American 

Speech-Language-Hearing Association), στο οποίο βασίστηκε εν πολλοίς ο 

σχεδιασμός του παρόντος ερωτηματολογίου και απευθύνεται στον ίδιο τον ασθενή 

μετρά το επίπεδο της ποιότητας ζωής εστιάζοντας στις επικοινωνιακές δεξιότητες 

που έχουν υποστεί βλάβη στη ζωή του ατόμου. Σχεδιάστηκε για να αξιολογήσει 

διάφορες πλευρές της επικοινωνίας (σχέσεις και κοινωνική ζωή, ενδιαφέροντα και 

ελεύθερος χρόνος, αυτονομία και ευημερία) και να καθορίσει την επίδραση μιας 

επικοινωνιακής διαταραχής στην ικανότητα του ατόμου να συμμετέχει στην 

κοινωνία. Ο πληθυσμός-στόχος ήταν ενήλικες με νευρολογικές παθήσεις. Υπήρχαν 

δραστηριότητες που θα μπορούσαν να επηρεαστούν από μια επικοινωνιακή 

διαταραχή και πιο συγκεκριμένα 35 ερωτήσεις χωρισμένες σε 4 κατηγορίες  

(Σχέσεις/κοινωνική ζωή, Ελεύθερος χρόνος και ενδιαφέροντα, επαγγελματική και 

σχολική ζωή, γενική ευημερία-αυτονομία, ενώ παράλληλα υπήρχε και 1 ερώτηση που  

αφορούσε τη γενική ποιότητα ζωής.  

 

 

Από την άλλη πλευρά, το SF-36 αποτελείται από 36 ερωτήσεις που συνθέτουν οχτώ 

κλίμακες, ως εξής: 
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 Φυσική λειτουργία 

 Περιορισμοί λόγω σωματικής υγείας 

 Περιορισμοί λόγω συναισθηματικών προβλημάτων 

 Ενέργεια / Κούραση 

 Συναισθηματική ευεξία 

 Κοινωνική λειτουργία 

 Πόνος 

 Γενική υγεία 

 

Οι κλίμακες αυτές σχηματίζουν δύο παράγοντες υγείας, τους παράγοντες της 

σωματικής και της ψυχολογικής-πνευματικής υγείας. Τα βασικά πλεονεκτήματα 

αυτού του εργαλείου είναι η απλή συμπλήρωσή του από τον ίδιο τον ασθενή και 

ακόμη η αξιοπιστία και εγκυρότητά του (Υφαντόπουλος, 2007). Ωστόσο, το εργαλείο 

αυτό δίνει έμφαση στη γενική υγεία των ερωτηθέντων και πώς αυτή επηρεάζει τις 

καθημερινές τους λειτουργίες χωρίς να γίνεται κάποια ιδιαίτερη νύξη στην ικανότητα 

επικοινωνίας τους, ενώ παράλληλα δεν είναι τόσο κατάλληλο για όλες τις ασθένειες, 

καθώς δεν μπορεί να καλύψει όλες τις ιδιαιτερότητες αυτών (Guyatt, 1987). 

 

Τέλος, το Stroke  Specific Quality of Life Scale αποτελεί ένα εργαλείο μέτρησης της 

ποιότητας ζωής σε άτομα που έχουν υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο. Αποτελείται από 

49 ερωτήσεις που αποτελούν 12 κατηγορίες, οι οποίες περιλαμβάνουν τον κοινωνικό 

ρόλο (πέντε ερωτήσεις), την κινητικότητα (έξι ερωτήσεις), την ενέργεια (τρία 

ερωτήματα), τη γλώσσα (πέντε ερωτήσεις), την αυτό-φροντίδα (πέντε ερωτήσεις), τη 

διάθεση (πέντε ερωτήσεις), την προσωπικότητα (τρεις ερωτήσεις), τη σκέψη (τρία 

ερωτήματα), τη λειτουργία των άνω άκρων (πέντε ερωτήσεις), τον οικογενειακό ρόλο 

(τρεις ερωτήσεις), το όραμα (τρεις ερωτήσεις), και την εργασία / παραγωγικότητα 

(τρεις ερωτήσεις). Κάθε ερώτηση που απευθύνεται στον ίδιο τον ασθενή είναι σε 

παρελθοντικό χρόνο και απαντάται με βάση μία πενταβάθμια κλίμακα Likert, από το 

1=συμφωνώ απολύτως έως το 5= διαφωνώ απολύτως. Η συνοπτική βαθμολογία 

αυτής της κλίμακας είναι ο μη σταθμισμένος μέσος όρος των 12 τομέων. Η συνολική 

βαθμολογία κυμαίνεται από το 49 έως το 245, με υψηλότερες βαθμολογίες να 

καταδεικνύουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής (Mahmoodi et al., 2015). 
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Τα ανωτέρω ερωτηματολόγια αξιολογούν την ποιότητα ζωής του ασθενούς από την 

πλευρά του ίδιου του ασθενούς. Λαμβάνοντας υπόψη αυτό και τους περιορισμούς 

που αναφέραμε λοιπόν, το ερωτηματολόγιο για την παρούσα έρευνα προέκυψε από 

την ανάγκη δημιουργίας ερωτηματολογίου που να απευθύνεται σε συγγενείς ή 

φιλικά πρόσωπα ατόμων με νευρολογικές παθήσεις και να μετρά την ποιότητα της 

ζωής των ασθενών τους εστιάζοντας κυρίως σε θέματα επικοινωνίας. Το 

ερωτηματολόγιο μπορεί να γίνει ένα αξιόπιστο και έγκυρο εργαλείο που θα 

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να καθοριστεί η επίδραση μιας επικοινωνιακής 

διαταραχής στις σχέσεις και αλληλεπιδράσεις του ατόμου με άλλα άτομα από την 

οπτική γωνία του συγγενικού ή φιλικού του προσώπου όπως επίσης και η αξιολόγηση 

της συμμετοχής του σε δραστηριότητες της καθημερινότητας.  

 

Το εργαλείο αυτό παρέχει πληροφορίες για την επίδραση μιας επικοινωνιακής 

διαταραχής στις σχέσεις ενός ατόμου, στην αλληλεπίδραση του κατά την 

επικοινωνία, στη συμμετοχή του σε δραστηριότητες και γενικά στην ποιότητα ζωής 

του. Παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις ψυχοκοινωνικές επιδράσεις μιας 

επικοινωνιακής διαταραχής. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να βοηθήσουν στο 

σχεδιασμό της θεραπείας, στη συμβουλευτική και στην προτεραιότητα των στόχων. 

 

Η γλώσσα του ερωτηματολογίου είναι απλή γραμματικά και άμεση. Επίσης, η 

ερευνήτρια αναγνώρισε τη σημασία που έχει η γνώμη των φροντιστών του ασθενούς 

για την κατάσταση του και την πορεία της θεραπείας του. Εκτός των παραπάνω, η 

ερευνήτρια σκέφτηκε τις διαφορές που εύλογα υπάρχουν στις εντυπώσεις ενός 

ατόμου για την ποιότητα ζωής ενός άλλου ατόμου. Οι απόψεις επηρεάζονται από την 

οπτική και την εμπειρία του ατόμου π.χ. ένας γιατρός μπορεί να έχει δει άλλους 

ασθενείς να λειτουργούν σε χαμηλότερο επίπεδο από αυτόν τον ασθενή και έτσι 

αντιλαμβάνεται την ποιότητα ζωής σχετικά υψηλή ή ο ασθενής που μπορεί να νιώθει 

απελπισμένος επειδή δεν μπορεί να κάνει τα πράγματα που έκανε αξιολογεί την 

ποιότητα ζωής του ως κακή. Οι Slevin et al. (1988) βρήκαν ότι οι γιατροί και νοσοκόμοι 

δεν ήταν αξιόπιστες πηγές πληροφοριών για την ποιότητα ζωής του ασθενούς. Το 

ίδιο μπορεί να συμβαίνει και ανάμεσα στον ασθενή και μέλη της οικογένειας. 
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Το παρόν ερωτηματολόγιο (Παράρτημα Ι), αποτελείται από 26 ερωτήσεις, οι οποίες 

συμπληρώνονται ως εξής: οι ερωτηθέντες τοποθετούν μία γραμμή προς την 

απάντηση που θεωρούν ότι τους αντιπροσωπεύει, σε μία οριζόντια γραμμή με δύο 

άκρα: Ναι και Όχι, όπως φαίνεται παρακάτω. Επομένως, πρόκειται για μία οπτική 

αναλογική κλίμακα.  

 

ΝΑΙ__________________________________ΟΧΙ 

 

 

2.4 Το δείγμα της έρευνας 

 

Το δείγμα ήταν άτομα από το κέντρο αποκατάστασης «Αναγέννηση» στη Νέα 

Ραιδεστό Θεσσαλονίκης και άτομα από την τοπική κοινωνία στην οποία ζει η 

ερευνήτρια. Για τους σκοπούς αυτής της έρευνας θα χρησιμοποιηθεί η 

δειγματοληψία σκοπιμότητας σε συνδυασμό με τη βολική δειγματοληψία (Cohen et 

al., 2007). Το δείγμα είναι βολικό, δεδομένου ότι προέρχεται από τον τόπο διαμονής 

της ερευνήτριας. Από την άλλη, είναι σκοπιμότητας, καθώς στόχος είναι να εξεταστεί 

η ποιότητα ζωής και επικοινωνίας σε συγκεκριμένους ασθενείς, δηλαδή ασθενείς με 

άνοια και εγκεφαλικό, από την πλευρά των φροντιστών τους. Συνολικά στην έρευνα 

συμμετείχαν 47 φροντιστές ασθενών. Από αυτούς τους ασθενείς, οι 27 έχουν 

διαγνωσθεί με εγκεφαλικό και 20 με άνοια. 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

2.5 Η διαδικασία της έρευνας 

 

Η ερευνήτρια ενημέρωσε αρχικά τους ερωτηθέντες σχετικά με το σκοπό της έρευνας 

προφορικά, αλλά και σχετικά με την ταυτότητα της ερευνήτριας και το 

πανεπιστημιακό τμήμα που παρακολουθεί και στα πλαίσια του οποίου γίνεται η 

παρούσα έρευνα. Επίσης, μέσω μίας συνοδευτικής επιστολής η ερευνήτρια 

διαβεβαίωσε τους ερωτηθέντες ότι το ερωτηματολόγιο είναι απόλυτα εμπιστευτικό, 

ότι οι προσωπικές πληροφορίες των ερωτηθέντων εξυπηρετούν μόνο το σκοπό της 

έρευνας και πως δεν πρόκειται να δημοσιοποιηθούν για κανένα λόγο. Άλλωστε, ένα 

από τα σημαντικότερα ζητήματα που αφορούν μία έρευνα στο ιατρικό πεδίο είναι η 

συναίνεση των ασθενών, ο σεβασμός του ιατρικού απορρήτου και η συναίνεση των 

συμμετεχόντων στην έρευνα (Ezekiel et al., 2008). 

 

Επίσης, αποσαφηνίστηκε ότι η έρευνα αυτή δεν προκαλεί κάποιου είδους βλάβη 

στους ασθενείς και στους ερωτηθέντες, καθώς και ότι τα δεδομένα που θα 

συλλεχθούν θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της έρευνας. 

Τέλος, επισημάνθηκε ότι η συμμετοχή των φροντιστών των ασθενών είναι 

εθελοντική, αλλά ταυτόχρονα πολύ σημαντική, καθώς και ότι δεν θα προβεί στην 

άσκηση της οποιασδήποτε πίεσης για τη συμμετοχή τους. 

 

Κατά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου η ερευνήτρια ήταν παρούσα, έτσι ώστε 

να αποσαφηνιστούν τυχόν απορίες, να αποφευχθεί η λανθασμένη συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου, αλλά και να παράσχει τυχόν βοήθεια, σε περιπτώσεις που αυτό 

κρινόταν απαραίτητο.  

 

Αναφορικά με τις στατιστικές μεθόδους, χρησιμοποιήθηκε η περιγραφική και 

επαγωγική στατιστική. Η περιγραφική στατιστική απεικονίζει τα δεδομένα στη βάση 

ποσοστών και συχνοτήτων, αλλά και μέσων όρων, τυπικών αποκλίσεων, καθώς και 

ελάχιστων και μέγιστων τιμών. Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το 

SPSS 21.0. Όλα τα παραπάνω αναπαρίστανται είτε σε πίνακες, είτε σε γραφήματα, 

αφού περάστηκαν τα δεδομένα και στο excel. Σύμφωνα με τους Agresti και Franklin 

(2013), οι πίνακες και τα γραφήματα μπορούν να προσφέρουν μία πλήρη, ξεκάθαρη 
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και κατατοπιστική εικόνα των αποτελεσμάτων που έχουν εξαχθεί από τα δεδομένα 

που έχουν συλλεχθεί. Η επαγωγική στατιστική χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να 

εξεταστούν διαφοροποιήσεις μεταξύ των απόψεων των φροντιστών των  δύο 

ομάδων ασθενών, δηλαδή των ασθενών με εγκεφαλικό και άνοια, ως προς την 

ποιότητα ζωής και επικοινωνίας τους. Στο πλαίσιο της επαγωγικής στατιστικής 

χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής Pearson για την εύρεση συσχετίσεων μεταξύ των 

μεταβλητών, δηλαδή των 26 ερωτήσεων του ερωτηματολογίου. Επίσης, έγινε έλεγχος 

κανονικότητας στο SPSS και εφόσον η κατανομή ήταν κανονική, εξετάστηκαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των απόψεων των φροντιστών των δυο 

ομάδων των ασθενών στη βάση της ασθένειάς τους, του φύλου τους, της ηλικίας, του 

χρόνου πάθησης, με τη χρήση των παραμετρικών τεστ independent samples t-test, 

αν η ανεξάρτητη μεταβλητή έχει δύο επίπεδα (π.χ. φύλο), και One-Way Anova, αν η 

ανεξάρτητη μεταβλητή έχει περισσότερα από δύο επίπεδα (π.χ. ηλικία). Τέλος, αφού 

έγινε ο έλεγχος για το αν είναι κατάλληλα τα δεδομένα, χρησιμοποιήθηκε και η 

παραγοντική ανάλυση, προκειμένου να προσδιοριστούν οι παράγοντες εκείνοι που 

έχουν ιδιαίτερη σημαντικότητα στην ποιότητα ζωής και επικοινωνίας των ασθενών 

με εγκεφαλικό και με άνοια.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

 

3.1 Περιγραφική στατιστική 

 

Δημογραφικά στοιχεία 

 

Όπως παρατηρούμε από το παρακάτω γράφημα, οι περισσότεροι συμμετέχοντες-

ασθενείς στην έρευνα είναι γυναίκες σε ποσοστό 63,8%, έναντι των αντρών, που 

αντιπροσωπεύουν το 36,2% των συμμετεχόντων. Αυτό σημαίνει ότι οι περισσότεροι 

ασθενείς των οποίων οι φροντιστές συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο ήταν γυναίκες, 

και μάλιστα σε διπλάσιο ποσοστό. 

 

 

 

 

Γράφημα 1. Φύλο ασθενών 
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Στο παρακάτω γράφημα παρουσιάζεται το ποσοστό των συμμετεχόντων-ασθενών 

στην έρευνα με βάση την ασθένειά τους. Οι περισσότεροι σε ποσοστό 57,4% έχουν 

διαγνωσθεί με εγκεφαλικό, ενώ το 42,6% με άνοια. Το ποσοστό βέβαια δεν έχει 

κάποια πολύ μεγάλη διαφορά. 

 

 

 

 

 

Γράφημα 2. Ασθένεια 
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Όπως παρατηρεί κανείς από τον παρακάτω πίνακα, ο μέσος όρος της ηλικίας των 

ασθενών είναι 78 έτη ( 9,870), με ένα εύρος 57 έτη, καθώς η μικρότερη ηλικία είναι 

37 και η μεγαλύτερη 94 έτη. 

 

Πίνακας 7. Ηλικία ασθενών 

N Εύρος Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Μέση 

τιμή 

Τυπική 

απόκλιση 

47 57 37 94 77,98 9,870 

 

Όπως παρατηρεί κανείς από τον παρακάτω πίνακα, ο μέσος όρος χρόνου πάθησης 

των ασθενών είναι τα τρία έτη (με τυπική απόκλιση στον μέσο όρο  4,325), με ένα 

εύρος τα 18 έτη, καθώς ο μικρότερος χρόνος πάθησης αναφέρεται σε μερικούς μήνες, 

ενώ ο μεγαλύτερος στα 18 έτη. 

 

 

Πίνακας 8. Χρόνος πάθησης ασθενών 

N Εύρος Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Μέση 

τιμή 

Τυπική 

απόκλιση 

47 18 0 18 3,23 4,325 

 

 

Περιγραφικά μέτρα ερωτηματολογίου 

 

Συνολικά το ερωτηματολόγιο απαρτίζεται από 26 ερωτήσεις και οι απαντήσεις που 

μπορούσαν να σημειώσουν οι συγγενείς σε μια  γραμμή που στη μια άκρη ήταν το  

ΝΑΙ και στην άλλη άκρη το ΟΧΙ ήταν 5 συνολικά. Οι τιμές που πήραν οι απαντήσεις 

είναι 1, 2, 3, 4, 5. Το 1 αντιστοιχεί στην μια άκρη του ΝΑΙ και σημαίνει ναι πολύ, το 2 

αρκετά, το 3 μέτρια, το 4 όχι πολύ και το 5 αντιστοιχεί στην άλλη άκρη του ΟΧΙ και 

σημαίνει όχι καθόλου. Από τον παρακάτω πίνακα παρατηρούμε ότι η μέση τιμή του 

συνολικού σκορ των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο που συμπλήρωσαν οι 

ερωτηθέντες είναι 3,23 ( 0,25). Το εύρος (από το maximum αφαιρούμε το 
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minimum) του σκορ είναι 1,27, καθώς η μικρότερη τιμή είναι 2,46 και η μέγιστη 3,73. 

Αυτό σημαίνει ότι οι απαντήσεις τους ήταν κάπου στη μέση στο μέτριο και έτειναν 

κάπως προς το όχι. 

Πίνακας 9. Περιγραφικά μέτρα του σκορ του ερωτηματολογίου 

N Εύρος Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Μέση τιμή Τυπική 

απόκλιση 

47 1,269 2,462 3,731 3,23487 0,254555 

 

Στο παρακάτω γράφημα απεικονίζονται οι μέσοι όροι των επιμέρους τομέων. Όπως 

παρατηρούμε, ο υψηλότερος μέσος όρος αφορά τον τομέα της κοινωνικής ζωής και 

αλληλεπίδρασης, ενώ ακολουθεί ο τομέας των καθημερινών δραστηριοτήτων και 

αυτονομίας. Αυτό σημαίνει ότι η κοινωνική ζωή και αλληλεπίδραση των ασθενών δεν 

είναι πολύ καλή, ούτε και ότι αφορά τις καθημερινές δραστηριότητες και την 

αυτονομία τους σύμφωνα πάντα με τη γνώμη των ατόμων που έχουν αναλάβει την 

φροντίδα τους. Οι γνωστικές και επικοινωνιακές τους δεξιότητες, η αυτό-αντίληψη 

τους και θέματα που αφορούν την προσωπικότητα τους και η γενική ποιότητα ζωής 

τους θα μπορούσαμε να πούμε ότι βρίσκονται σε μια μέτρια κατάσταση. 

Γράφημα 3. Μέσοι όροι επιμέρους τομέων του ερωτηματολογίου
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Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι μέσοι όροι των απόψεων 

των συγγενών των ασθενών στις επιμέρους διαστάσεις του ερωτηματολογίου. 

 

Πίνακας 10. Μέσοι όροι των επιμέρους διαστάσεων του ερωτηματολογίου για τους 

ασθενείς με άνοια, με εγκεφαλικό, αλλά και το σύνολο αυτών 
 

Σύνολο Ασθενείς 

με άνοια 

(n=20) 

Ασθενείς με 

εγκεφαλικό 

(n=27) 

Διάσταση 1: Καθημερινές δραστηριότητες και αυτονομία 

Συνεισφέρει στις δουλειές του σπιτιού 4,43 4,55 4,33 

Ο τρόπος που έκανε τις διάφορες δουλειές 

έχει αλλάξει 

2,11 2,05 2,15 

Ολοκληρώνει τις δουλειές που αρχίζει 4,15 4,50 3,89 

Χρειάζεται βοήθεια σε καθημερινά 

πράγματα 

2,26 2,25 2,26 

Παρακολουθεί τα νέα, ταινίες, εκπομπές ή 

αγώνες κτλ 

3,47 3,75 3,26 

Διάσταση 2: Αυτό-αντίληψη και προσωπικότητα 

Νιώθει ότι κουράζεται εύκολα 2,53 2,80 2,33 

Έχει αλλάξει ως χαρακτήρας 3,23 3,30 3,19 

Νιώθει πως είναι βάρος στους άλλους 3,68 4,00 3,44 

Έχει αυτοπεποίθηση και θετικά 

συναισθήματα 

3,38 4,00 2,93 

Νιώθει απογοητευμένος/-η ή ανήσυχος/-η 2,81 2,75 2,85 

Διάσταση 3: Κοινωνική ζωή και αλληλεπίδραση 

Συμμετέχει σε οικογενειακές 

δραστηριότητες 

3,87 4,05 3,74 

Η σχέση σας έχει αλλάξει 3,68 3,20 4,04 

Διάσταση 4: Γνωστικές και επικοινωνιακές δεξιότητες 
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Έχει προβλήματα ομιλίας 3,51 4,20 3 

Έχει προβλήματα στη φωνή του/της 4 4,70 3,48 

Του/της αρέσει να επικοινωνεί με 

ανθρώπους 

2,62 2,80 2,48 

Έχει καλή κοινωνική ζωή με φίλους ή 

συγγενείς 

3,02 3,35 2,78 

Νιώθει αποξενωμένος,-η  και αδιάφορος,-η 

για τον υπόλοιπο κόσμο 

3,62 3,50 3,70 

Του/της δίνονται ευκαιρίες να συμμετέχει 

σε συζητήσεις 

2,53 2,80 2,33 

Οι άνθρωποι τον/την καταλαβαίνουν όταν 

μιλάει 

2,79 2,50 3,00 

Όταν οι άνθρωποι δεν τον/την 

καταλαβαίνουν, προσπαθεί να βρει 

τρόπους να τον/την καταλάβουν 

3,02 3,05 3,00 

Έχει πρόβλημα στο να θυμάται πράγματα 3 2,25 3,56 

Γράφει πράγματα για να τα θυμάται 4,62 4,75 4,52 

Έχει πρόβλημα στην γραπτή έκφραση του 

λόγου 

2,57 2,30 2,78 

Δυσκολεύεται να πάρει αποφάσεις για 

διάφορα θέματα 

2,77 2,20 3,19 

Διάσταση 5: Γενικές ερωτήσεις 

Γενικά, η ποιότητα ζωής του/της είναι καλή 3,04 3,10 3,00 

Είναι η βελτίωση της υγείας του/της αυτή 

που περιμένατε 

3,4 3,85 3,07 

 

Διάσταση 1: Καθημερινές δραστηριότητες και αυτονομία 

Στο πιο κάτω γράφημα απεικονίζονται οι μέσοι όροι της πρώτης διάστασης, που 

αφορά τις καθημερινές δραστηριότητες και την αυτονομία των ασθενών. Όπως 

παρατηρούμε, ο υψηλότερος μέσος όρος αφορά το αν οι ασθενείς συνεισφέρουν στις 
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δουλειές του σπιτιού, συνεπώς σε πολύ μικρό βαθμό οι ασθενείς με άνοια ή 

εγκεφαλικό συνεισφέρουν στις δουλειές του σπιτιού. Οι ασθενείς με άνοια έχουν 

υψηλότερο μέσο όρο, που σημαίνει ότι αυτή η ομάδα ασθενών δυσκολεύεται λίγο 

περισσότερο από τους ασθενείς με εγκεφαλικό. 

 

Αντίθετα, χαμηλότερος μέρος όρος αφορά το αν ο τρόπος που οι ασθενείς κάνουν τις 

διάφορες δουλειές έχει αλλάξει. Στην περίπτωση αυτή, οι ασθενείς με άνοια έχουν 

λίγο χαμηλότερο μέσο όρο, που σημαίνει ότι οι ασθενείς αυτοί έχουν αλλάξει σε λίγο 

μεγαλύτερο βαθμό τον τρόπο που κάνουν τις διάφορες δουλειές. Και για τις δυο 

ομάδες, όμως, μπορούμε να πούμε ότι ο τρόπος που έκαναν τις διάφορες δουλειές 

έχει αλλάξει αρκετά. 

 

Γράφημα 4. Μέσοι όροι ασθενών με άνοια, εγκεφαλικό και συνολικά, για τη 

διάσταση των καθημερινών δραστηριοτήτων και της αυτονομίας 

 
 

Διάσταση 2: Αυτό-αντίληψη και προσωπικότητα 

Στο πιο κάτω γράφημα απεικονίζονται οι μέσοι όροι της δεύτερης διάστασης, που 

αφορά την αυτό-αντίληψη και την προσωπικότητα. Όπως παρατηρούμε, οι ασθενείς 

με άνοια έχουν υψηλότερο μέσο όρο όσον αφορά στην αυτοπεποίθησή τους και τα 
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Ασθενείς με εγκεφαλικό Ασθενείς με άνοια Σύνολο



49 
 

θετικά τους συναισθήματα, αλλά και στο αν νιώθουν ότι είναι βάρος για τους άλλους. 

Αντίθετα, χαμηλότερο μέσο όρο παρουσιάζουν ως προς το αν νιώθουν 

απογοητευμένοι ή ανήσυχοι. Συνεπώς, συγκριτικά με τους ασθενείς με άνοια, 

σύμφωνα με τη γνώμη των φροντιστών τους, οι ασθενείς με εγκεφαλικό θεωρούν σε 

υψηλότερο βαθμό πως είναι βάρος στους άλλου ενώ οι ασθενείς με άνοια δεν έχουν 

τόσο μεγάλη αυτοπεποίθηση και θετικά συναισθήματα, ενώ παράλληλα αισθάνονται 

περισσότερο απογοητευμένοι ή ανήσυχοι.  

 

Αναφορικά με τους ασθενείς με εγκεφαλικό, υψηλότερος μέσος όρος παρουσιάζεται 

ως προς το αν νιώθουν ότι είναι βάρος στους άλλους, ενώ χαμηλότερος ως προς το 

αν νιώθουν ότι κουράζονται εύκολα. Και στις δύο αυτές διαστάσεις, όπως και ως προς 

το αν έχει αλλάξει ο ασθενής ως χαρακτήρας, η διαφορά μεταξύ ασθενών με άνοια 

και εγκεφαλικό είναι σχετικά μικρή, με τους ασθενείς με άνοια να έχουν υψηλότερο 

μέσο όρο και στις τρεις.  

 

Γράφημα 5. Μέσοι όροι ασθενών με άνοια, εγκεφαλικό και συνολικά, για τη 

διάσταση της αυτό-αντίληψης και της προσωπικότητας 
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Διάσταση 3: Κοινωνική ζωή και αλληλεπίδραση 

Στο πιο κάτω γράφημα απεικονίζονται οι μέσοι όροι της τρίτης διάστασης, που 

αφορά την κοινωνική ζωή και αλληλεπίδραση. Οι ασθενείς με άνοια δε συμμετέχουν 

τόσο πολύ σε οικογενειακές δραστηριότητες, όσο οι ασθενείς με εγκεφαλικό, καθώς 

έχουν υψηλότερο μέσο όρο. Επιπρόσθετα, στους ασθενείς με άνοια οι ερωτηθέντες-

φροντιστές δήλωσαν πως η σχέση τους έχει αλλάξει, αλλά σε μεγαλύτερο βαθμό από 

ότι οι σχέσεις ερωτηθέντων-φροντιστών και ασθενών με εγκεφαλικό. 

 

 

Γράφημα 6. Μέσοι όροι ασθενών με άνοια, εγκεφαλικό και συνολικά, για τη 

διάσταση της κοινωνικής ζωής και αλληλεπίδρασης 

 

 

Διάσταση 4: Γνωστικές και επικοινωνιακές δεξιότητες 

Στο πιο κάτω γράφημα απεικονίζονται οι μέσοι όροι της τέταρτης διάστασης, που 

αφορά τις γνωστικές και επικοινωνιακές δεξιότητες. Σε σύγκριση με τους ασθενείς με 

εγκεφαλικό, οι ασθενείς με άνοια έχουν σε μικρότερο βαθμό προβλήματα ομιλίας, 

προβλήματα με τη φωνή τους, ενώ σε μικρότερο βαθμό από τους ασθενείς με 

εγκεφαλικό γράφουν πράγματα για να τα θυμούνται. Επίσης, οι άνθρωποι 

καταλαβαίνουν σε μικρότερο βαθμό όταν μιλάνε οι ασθενείς με εγκεφαλικό, σε 
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σύγκριση με τους ασθενείς με άνοια. Επιπρόσθετα, οι ασθενείς με άνοια δεν έχουν 

τόσο καλή κοινωνική ζωή με φίλους ή συγγενείς, όπως οι ασθενείς με εγκεφαλικό.  

 

Οι ασθενείς με εγκεφαλικό δε δυσκολεύονται τόσο πολύ όσο οι ασθενείς με άνοια 

στο να πάρουν αποφάσεις για διάφορα θέματα, ενώ παράλληλα έχουν μικρότερο 

πρόβλημα στη γραπτή έκφραση του λόγου, στο να θυμούνται πράγματα. Επίσης, 

στην περίπτωση των ασθενών με εγκεφαλικό, τούς δίνονται περισσότερες ευκαιρίες 

συμμετοχής σε συζήτηση, από ότι στην περίπτωση των ασθενών με άνοια. Συγκριτικά 

με τους ασθενείς με άνοια, στους ασθενείς με εγκεφαλικό αρέσει περισσότερο να 

επικοινωνούν με ανθρώπους.  

 

Τέλος, σε παρόμοια σχετικά επίπεδα κινούνται οι απαντήσεις των ερωτηθέντων-

φροντιστών σχετικά με τους ασθενείς με άνοια και εγκεφαλικό ως προς το αν οι 

ασθενείς αυτοί νιώθουν αποξενωμένοι και αδιάφοροι για τον υπόλοιπο κόσμο. 
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Γράφημα 7. Μέσοι όροι ασθενών με άνοια, εγκεφαλικό και συνολικά, για τη 

διάσταση των γνωστικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων 

 

 

Διάσταση 5: Γενικές ερωτήσεις 

Στο πιο κάτω γράφημα απεικονίζονται οι μέσοι όροι της πέμπτης διάστασης, που 

αφορά τις γενικές ερωτήσεις. Όπως παρατηρούμε από το γράφημα, οι ερωτηθέντες-

φροντιστές δήλωσαν πως η βελτίωση της υγείας των ασθενών με άνοια δεν είναι 

αυτή που περίμεναν, σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι στην περίπτωση της υγείας των 

ασθενών με εγκεφαλικό. Επίσης, η ποιότητα της ζωής των ασθενών με άνοια 

κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα, όπως στην περίπτωση των ασθενών με εγκεφαλικό. 
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Γράφημα 8. Μέσοι όροι ασθενών με άνοια, εγκεφαλικό και συνολικά, για τη 

διάσταση των γενικών ερωτήσεων 

 

 

3.2 Επαγωγική στατιστική 

 

Συσχετίσεις ερωτήσεων 

 

Στον πιο κάτω πίνακα απεικονίζονται οι συσχετίσεις των ερωτήσεων του 

ερωτηματολογίου. Ελέγξαμε τη στατιστική σημαντικότητα και με το α=0,05 και με το 

α=0,01. Στην περίπτωση που οι μεταβλητές συσχετίζονται στατιστικά σημαντικά 

μεταξύ τους σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α=0,05 χρησιμοποιείται ο 

συμβολισμός *, ενώ περίπτωση που οι μεταβλητές συσχετίζονται  στατιστικά 

σημαντικά μεταξύ τους σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α=0,01 

χρησιμοποιείται ο συμβολισμός **. Το sig ή αλλιώς p-value σημαίνει significance 

(στατιστική σημαντικότητα) και κοιτάμε αυτή την τιμή για να δούμε αν υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ερωτήσεων μας. Το 2tailed είναι ο έλεγχος 

διπλής κατεύθυνσης (δηλαδή να είναι κάτι ίσο και καλύτερο το ένα ή χειρότερο το 

άλλο).  Για να υπάρχει στατιστική σημαντικότητα το p πρέπει να είναι μικρότερο του 
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0,05 (εκεί όπου υπάρχει ένα αστεράκι *) και μικρότερο του 0,01 (εκεί όπου υπάρχουν 

δυο αστεράκια **). 

Ο συντελεστής συσχέτισης Pearson συμβολίζεται με r, δείχνει το βαθμό συσχέτισης 

ανάμεσα στις ερωτήσεις και παίρνει τιμές από -1 ως +1. Όσο πιο κοντά είναι ο 

συντελεστής είτε στο -1 ή στο +1, τόσο ισχυρότερη είναι η συσχέτιση μεταξύ των 

μεταβλητών. Στην περίπτωση που ο συντελεστής συσχέτισης Pearson είναι 

αρνητικός, τότε λέμε ότι υπάρχει αρνητική συσχέτιση, που σημαίνει ότι οι δύο 

μεταβλητές που εξετάζονται κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Για 

παράδειγμα, παρατηρούμε πως υπάρχει  στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση 

μεταξύ του αν ο ασθενής έχει προβλήματα ομιλίας και του αν οι άνθρωποι 

καταλαβαίνουν τον ασθενή όταν μιλάει (r=-0,658, p=0,006). Πράγματι, όσο 

περισσότερα προβλήματα ομιλίας έχει ένας ασθενής, τόσο λιγότερο τον 

καταλαβαίνουν όταν μιλάει. Αντίθετα, παρατηρούμε πως υπάρχει στατιστικά 

σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ του αν ο ασθενής συνεισφέρει στις δουλειές του 

σπιτιού και αν ολοκληρώνει τις δουλειές που αρχίζει (r=0,489, p=0,000). Στην 

περίπτωση αυτή, οι δύο μεταβλητές κινούνται θετικά προς την ίδια κατεύθυνση, 

δηλαδή όσο περισσότερο συνεισφέρει ο ασθενής στις δουλειές του σπιτιού, τόσο 

περισσότερο ολοκληρώνει τις δουλειές που αρχίζει. 

 

 

 

Με βάση τα αποτελέσματα: 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ του αν ο ασθενής 

συνεισφέρει στις δουλειές του σπιτιού και του αν ο ασθενής ολοκληρώνει τις 

δουλειές (r=0,489, p=0,000). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ του αν ο ασθενής 

συνεισφέρει στις δουλειές του σπιτιού και του αν ο ασθενής συμμετέχει σε 

οικογενειακές δραστηριότητες (r=0,472, p=0,001). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ του αν ο ασθενής 

συνεισφέρει στις δουλειές του σπιτιού και του αν ο ασθενής παρακολουθεί 

νέα, ταινίες κτλ. (r=0,368, p=0,011). 
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- Υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ του αν ο ασθενής 

συνεισφέρει στις δουλειές του σπιτιού και του αν ο ασθενής έχει καλή 

κοινωνική ζωή με φίλους ή συγγενείς (r=0,290, p=0,048). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ του αν ο ασθενής 

συνεισφέρει στις δουλειές του σπιτιού και του αν ο ασθενής έχει πρόβλημα 

στη γραπτή έκφραση του λόγου (r=-0,420, p=0,003). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ του αν ο ασθενής 

συνεισφέρει στις δουλειές του σπιτιού και του αν γενικά η ποιότητα ζωής του 

ασθενή είναι καλή (r=0,396, p=0,006). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ του αν ο ασθενής 

συνεισφέρει στις δουλειές του σπιτιού και του αν η βελτίωση της υγείας του 

ασθενή είναι αυτή που περίμεναν οι ερωτηθέντες (r=0,290, p=0,048). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ του αν ο τρόπος 

που ο ασθενής έκανε τις διάφορες δουλειές του σπιτιού έχει αλλάξει και του 

αν ο ασθενής ολοκληρώνει τις δουλειές που αρχίζει (r=-0,425, p=0,003). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ του αν ο τρόπος 

που ο ασθενής έκανε τις διάφορες δουλειές του σπιτιού έχει αλλάξει και του 

αν ο ασθενής συμμετέχει σε οικογενειακές δραστηριότητες (r=-0,394, 

p=0,006). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ του αν ο τρόπος που 

ο ασθενής έκανε τις διάφορες δουλειές του σπιτιού έχει αλλάξει και του αν ο 

ασθενής χρειάζεται βοήθεια σε καθημερινά πράγματα (r=0,320, p=0,028). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ του αν ο τρόπος 

που ο ασθενής έκανε τις διάφορες δουλειές του σπιτιού έχει αλλάξει και του 

αν ο ασθενής παρακολουθεί νέα, ταινίες κτλ. (r=-0,496, p=0,000). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ του αν ο τρόπος 

που ο ασθενής έκανε τις διάφορες δουλειές του σπιτιού έχει αλλάξει και του 

αν ο ασθενής έχει αυτοπεποίθηση και θετικά συναισθήματα (r=-0,325, 

p=0,026). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ του αν ο τρόπος που 

ο ασθενής έκανε τις διάφορες δουλειές του σπιτιού έχει αλλάξει και του αν ο 

ασθενής νιώθει απογοητευμένος ή ανήσυχος (r=0,333, p=0,022). 
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- Υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ του αν ο τρόπος που 

ο ασθενής έκανε τις διάφορες δουλειές του σπιτιού έχει αλλάξει και του αν ο 

ασθενής έχει προβλήματα ομιλίας (r=0,298, p=0,042). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ του αν ο τρόπος 

που ο ασθενής έκανε τις διάφορες δουλειές του σπιτιού έχει αλλάξει και του 

αν η βελτίωση της υγείας του ασθενή είναι αυτή που περίμεναν οι 

ερωτηθέντες (r=-0,323, p=0,027). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ του αν ο ασθενής 

ολοκληρώνει τις δουλειές που αρχίζει και του αν ο ασθενής συμμετέχει σε 

οικογενειακές δραστηριότητες (r=0,315, p=0,031). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ του αν ο ασθενής 

ολοκληρώνει τις δουλειές που αρχίζει και του αν ο ασθενής παρακολουθεί 

νέα, ταινίες κτλ. (r=0,319, p=0,029). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ του αν ο ασθενής 

ολοκληρώνει τις δουλειές που αρχίζει και του αν ο ασθενής έχει 

αυτοπεποίθηση και θετικά συναισθήματα (r=0,390, p=0.007). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ του αν ο ασθενής 

ολοκληρώνει τις δουλειές που αρχίζει και του αν ο ασθενής έχει καλή 

κοινωνική ζωή με φίλους ή συγγενείς (r=0,329, p=0,024). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ του αν ο ασθενής 

ολοκληρώνει τις δουλειές που αρχίζει και του αν ο ασθενής νιώθει 

αποξενωμένος και αδιάφορος για τον υπόλοιπο κόσμο (r=-0,428, p=0,003). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ του αν ο ασθενής 

ολοκληρώνει τις δουλειές που αρχίζει και του αν οι άνθρωποι καταλαβαίνουν 

τον ασθενή όταν μιλάει (r=0,402, p=0,005). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ του αν ο ασθενής 

ολοκληρώνει τις δουλειές που αρχίζει και του αν ο ασθενής έχει πρόβλημα 

στη γραπτή έκφραση του λόγου (r=-0,387, p=0,007). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ του αν ο ασθενής 

ολοκληρώνει τις δουλειές που αρχίζει και του αν ο ασθενής δυσκολεύεται να 

πάρει αποφάσεις για διάφορα θέματα (r=-0,401, p=0,005). 
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- Υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ του αν ο ασθενής 

ολοκληρώνει τις δουλειές που αρχίζει και του αν γενικά η ποιότητα ζωής του 

ασθενή είναι καλή (r=0,334, p=0,022). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ του αν ο ασθενής 

ολοκληρώνει τις δουλειές που αρχίζει και του αν η βελτίωση της υγείας του 

ασθενή είναι αυτή που περίμεναν οι ερωτηθέντες (r=0,498, p=0,000). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ του αν ο ασθενής 

νιώθει ότι κουράζεται εύκολα και του αν ο ασθενής νιώθει απογοητευμένος 

ή ανήσυχος (r=0,376, p=0,009). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ του αν ο ασθενής 

συμμετέχει σε οικογενειακές δραστηριότητες και του αν η σχέση του 

ερωτηθέντος με τον ασθενή έχει αλλάξει (r=-0,386, p=0,007). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ του αν ο ασθενής 

συμμετέχει σε οικογενειακές δραστηριότητες και του αν ο ασθενής χρειάζεται 

βοήθεια σε καθημερινά πράγματα (ρ=-0,444, p=-0,002). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ του αν ο ασθενής 

συμμετέχει σε οικογενειακές δραστηριότητες και του αν ο ασθενής 

παρακολουθεί νέα, ταινίες κτλ. (r=0,496, p=0,000). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ του αν ο ασθενής 

συμμετέχει σε οικογενειακές δραστηριότητες και του αν ο ασθενής έχει 

αυτοπεποίθηση και θετικά συναισθήματα (r=0,327, p=0,025). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ του αν ο ασθενής 

συμμετέχει σε οικογενειακές δραστηριότητες και του αν ο ασθενής έχει 

προβλήματα ομιλίας (r=-0,289, p=0,049). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ του αν ο ασθενής 

συμμετέχει σε οικογενειακές δραστηριότητες και του αν αρέσει στον ασθενή 

να επικοινωνεί με ανθρώπους (r=0,315, p=0,031). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ του αν ο ασθενής 

συμμετέχει σε οικογενειακές δραστηριότητες και του αν ο ασθενής έχει καλή 

κοινωνική ζωή με φίλους ή συγγενείς (r=-0,323, p=0,027). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ του αν ο ασθενής 

συμμετέχει σε οικογενειακές δραστηριότητες και του αν όταν οι άνθρωποι δεν 
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καταλαβαίνουν τον ασθενή, προσπαθεί ο τελευταίος να βρει τρόπους να τον 

καταλάβουν (r=0,393, p=0,006). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ του αν ο ασθενής 

συμμετέχει σε οικογενειακές δραστηριότητες και του αν ο ασθενής έχει 

πρόβλημα στη γραπτή έκφραση του λόγου (r=-0,404, p=0,005). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ του αν η σχέση του 

ερωτηθέντος με τον ασθενή έχει αλλάξει και του αν ο ασθενής έχει αλλάξει 

ως χαρακτήρας (r=0,393, p=0.006). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ του αν η σχέση του 

ερωτηθέντος με τον ασθενή έχει αλλάξει και του αν ο ασθενής παρακολουθεί 

νέα, ταινίες κτλ. (r=-0,446, p=0.002). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ του αν η σχέση του 

ερωτηθέντος με τον ασθενή έχει αλλάξει και του αν ο ασθενής έχει 

αυτοπεποίθηση και θετικά συναισθήματα (r=-0,401, p=0,005). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ του αν η σχέση του 

ερωτηθέντος με τον ασθενή έχει αλλάξει και του αν ο ασθενής έχει καλή 

κοινωνική ζωή με φίλους ή συγγενείς (r=-0,334, p=0,022). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ του αν η σχέση του 

ερωτηθέντος με τον ασθενή έχει αλλάξει και του αν όταν οι άνθρωποι δεν 

καταλαβαίνουν τον ασθενή, προσπαθεί ο τελευταίος να βρει τρόπους να τον 

καταλάβουν (r=-0,353, p=0,015). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ του αν η σχέση του 

ερωτηθέντος με τον ασθενή έχει αλλάξει και του αν ο ασθενής έχει πρόβλημα 

στη γραπτή έκφραση του λόγου (r=0,368, p=0,011). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ του αν η σχέση του 

ερωτηθέντος με τον ασθενή έχει αλλάξει και του αν η βελτίωση της υγείας του 

ασθενή είναι αυτή που περίμεναν οι ερωτηθέντες (r=-0,365, p=0,012). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ του αν ο ασθενής 

νιώθει πως είναι βάρος στους άλλους και του αν ο ασθενής νιώθει 

αποξενωμένος και αδιάφορος για τον υπόλοιπο κόσμο (r=0,316, p=0,031). 
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- Υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ του αν ο ασθενής 

νιώθει πως είναι βάρος στους άλλους και του αν ο ασθενής δυσκολεύεται να 

πάρει αποφάσεις για διάφορα θέματα (r=0,316, p=0,031). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ του αν ο ασθενής 

χρειάζεται βοήθεια σε καθημερινά πράγματα και του αν ο ασθενής 

παρακολουθεί νέα, ταινίες κτλ (r=-0,289, p=0,049). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ του αν ο ασθενής 

χρειάζεται βοήθεια σε καθημερινά πράγματα και του αν ο ασθενής νιώθει 

απογοητευμένος ή ανήσυχος (r=0,454, p=0,001). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ του αν ο ασθενής 

χρειάζεται βοήθεια σε καθημερινά πράγματα και του αν έχει ο ασθενής 

προβλήματα στη φωνή του (r=0,397, p=0,006). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ του αν ο ασθενής 

χρειάζεται βοήθεια σε καθημερινά πράγματα και του αν ο ασθενής νιώθει 

αποξενωμένος και αδιάφορος για τον υπόλοιπο κόσμο (r=0,413, p=0,004). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ του αν ο ασθενής 

χρειάζεται βοήθεια σε καθημερινά πράγματα και του αν οι άνθρωποι 

καταλαβαίνουν τον ασθενή όταν μιλάει (r=-0,322, p=0,027). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ του αν ο ασθενής 

χρειάζεται βοήθεια σε καθημερινά πράγματα και του αν όταν οι άνθρωποι δεν 

καταλαβαίνουν τον ασθενή, προσπαθεί ο τελευταίος να βρει τρόπους να τον 

καταλάβουν (r=-0,376, p=0,009). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ του αν ο ασθενής 

χρειάζεται βοήθεια σε καθημερινά πράγματα και του αν ο ασθενής γράφει 

πράγματα για να τα θυμάται (r=-0,498, p=0,000). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ του αν ο ασθενής 

χρειάζεται βοήθεια σε καθημερινά πράγματα και του αν ο ασθενής έχει 

πρόβλημα στη γραπτή έκφραση του λόγου (r=0,576, p=0,000). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ του αν ο ασθενής 

χρειάζεται βοήθεια σε καθημερινά πράγματα και του αν ο ασθενής 

δυσκολεύεται να πάρει αποφάσεις για διάφορα θέματα (r=0,319, p=0,029). 
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- Υπάρχει στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ του αν ο ασθενής 

παρακολουθεί νέα, ταινίες κτλ και του αν ο ασθενής έχει αυτοπεποίθηση και 

θετικά συναισθήματα (r=0,560, p=0,000). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ του αν ο ασθενής 

παρακολουθεί νέα, ταινίες κτλ και του αν ο ασθενής νιώθει απογοητευμένος 

ή ανήσυχος (r=-0,387, p=0,010). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ του αν ο ασθενής 

παρακολουθεί νέα, ταινίες κτλ και του αν ο ασθενής έχει προβλήματα ομιλίας 

(r=-0,338, p=0,020). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ του αν ο ασθενής 

παρακολουθεί νέα, ταινίες κτλ και του αν ο ασθενής έχει προβλήματα στη 

φωνή του (r=-0,368, p=0,011). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ του αν ο ασθενής 

παρακολουθεί νέα, ταινίες κτλ και του αν ο ασθενής έχει καλή κοινωνική ζωή 

με φίλους ή συγγενείς (r=0,301, p=0,040). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ του αν ο ασθενής 

παρακολουθεί νέα, ταινίες κτλ και του αν όταν οι άνθρωποι δεν 

καταλαβαίνουν τον ασθενή, προσπαθεί ο τελευταίος να βρει τρόπους να τον 

καταλάβουν (r=-0,398, p=0,006). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ του αν ο ασθενής 

παρακολουθεί νέα, ταινίες κτλ και του αν ο ασθενής έχει πρόβλημα στη 

γραπτή έκφραση του λόγου (r=-0,393, p=0,006). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ του αν ο ασθενής 

παρακολουθεί νέα, ταινίες κτλ και του αν η βελτίωση της υγείας του ασθενή 

είναι αυτή που περίμεναν οι ερωτηθέντες (r=0,558, p=0,000). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ του αν ο ασθενής 

έχει αυτοπεποίθηση και θετικά συναισθήματα και του αν ο ασθενής νιώθει 

απογοητευμένος ή ανήσυχος (r=-0,374, p=0,010). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ του αν ο ασθενής έχει 

αυτοπεποίθηση και θετικά συναισθήματα και του αν ο ασθενής έχει καλή 

κοινωνική ζωή με φίλους ή συγγενείς (r=0,533, p=0,000). 
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- Υπάρχει στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ του αν ο ασθενής 

έχει αυτοπεποίθηση και θετικά συναισθήματα και του αν ο ασθενής νιώθει 

αποξενωμένος και αδιάφορος για τον υπόλοιπο κόσμο (r=-0,458, p=0,001). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ του αν ο ασθενής 

έχει αυτοπεποίθηση και θετικά συναισθήματα και του αν ο ασθενής έχει 

πρόβλημα στο να θυμάται πράγματα (r=-0,335, p=0,021). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ του αν ο ασθενής 

έχει αυτοπεποίθηση και θετικά συναισθήματα και του αν ο ασθενής έχει 

πρόβλημα στη γραπτή έκφραση του λόγου (r=-0,352, p=0,015). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ του αν ο ασθενής 

έχει αυτοπεποίθηση και θετικά συναισθήματα και του αν ο ασθενής 

δυσκολεύεται να πάρει αποφάσεις για διάφορα θέματα (r=-0,355, p=0,014). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ του αν ο ασθενής έχει 

αυτοπεποίθηση και θετικά συναισθήματα και του αν γενικά η ποιότητα ζωής 

του ασθενή είναι καλή (r=0,410, p=0,004). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ του αν ο ασθενής έχει 

αυτοπεποίθηση και θετικά συναισθήματα και του αν η βελτίωση της υγείας 

του ασθενή είναι αυτή που περίμεναν οι ερωτηθέντες (r=0,509, p=0,000). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ του αν ο ασθενής 

νιώθει απογοητευμένος ή ανήσυχος και του αν ο ασθενής έχει προβλήματα 

ομιλίας (r=0,388, p=0,007). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ του αν ο ασθενής 

νιώθει απογοητευμένος ή ανήσυχος και του αν ο ασθενής έχει προβλήματα 

στη φωνή του (r=0,324, p=0,026). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ του αν ο ασθενής 

νιώθει απογοητευμένος ή ανήσυχος και του αν οι άνθρωποι καταλαβαίνουν 

τον ασθενή όταν μιλάει (r=-0,406, p=0,005). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ του αν ο ασθενής 

νιώθει απογοητευμένος ή ανήσυχος και του αν όταν οι άνθρωποι δεν 

καταλαβαίνουν τον ασθενή, προσπαθεί ο τελευταίος να βρει τρόπους να τον 

καταλάβουν (r=-0,394, p=0,006). 
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- Υπάρχει στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ του αν ο ασθενής 

νιώθει απογοητευμένος ή ανήσυχος και του αν ο ασθενής γράφει πράγματα 

για να τα θυμάται (r=-0,326, p=0,025). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ του αν ο ασθενής 

νιώθει απογοητευμένος ή ανήσυχος και του αν ο ασθενής έχει πρόβλημα στη 

γραπτή έκφραση του λόγου (r=0,434, p=0,002). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ του αν ο ασθενής 

νιώθει απογοητευμένος ή ανήσυχος και του αν ο ασθενής δυσκολεύεται να 

πάρει αποφάσεις για διάφορα θέματα (r=0,408, p=0,004). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ του αν ο ασθενής έχει 

προβλήματα ομιλίας και του αν έχει ο ασθενής προβλήματα στη φωνή του 

(r=0,617, p=0,000). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ του αν ο ασθενής έχει 

προβλήματα ομιλίας και του αν ο ασθενής νιώθει αποξενωμένος και 

αδιάφορος για τον υπόλοιπο κόσμο (r=0,331, p=0,023). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ του αν ο ασθενής 

έχει προβλήματα ομιλίας και του αν οι άνθρωποι καταλαβαίνουν τον ασθενή 

όταν μιλάει (r=-0,658, p=0,006). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ του αν ο ασθενής 

έχει προβλήματα ομιλίας και του αν όταν οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν τον 

ασθενή, προσπαθεί ο τελευταίος να βρει τρόπους να τον καταλάβουν (r=-

0,418, p=0,006). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ του αν ο ασθενής 

έχει προβλήματα ομιλίας και του αν γενικά η ποιότητα ζωής του ασθενή είναι 

καλή (r=-0,310, p=0,034). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ του αν έχει ο ασθενής 

προβλήματα στη φωνή του και του αν ο ασθενής νιώθει αποξενωμένος και 

αδιάφορος για τον υπόλοιπο κόσμο (r=0,448, p=0,002). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ του αν έχει ο 

ασθενής προβλήματα στη φωνή του και του αν οι άνθρωποι καταλαβαίνουν 

τον ασθενή όταν μιλάει (r=-0,604, p=0,000). 
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- Υπάρχει στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ του αν έχει ο 

ασθενής προβλήματα στη φωνή του και του αν όταν οι άνθρωποι δεν 

καταλαβαίνουν τον ασθενή, προσπαθεί ο τελευταίος να βρει τρόπους να τον 

καταλάβουν (r=-0,318, p=0,029). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ του αν αρέσει στον 

ασθενή να επικοινωνεί με ανθρώπους και του αν ο ασθενής έχει καλή 

κοινωνική ζωή με φίλους ή συγγενείς (r=0,534, p=0,000). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ του αν αρέσει στον 

ασθενή να επικοινωνεί με ανθρώπους και του αν ο ασθενής νιώθει 

αποξενωμένος και αδιάφορος για τον υπόλοιπο κόσμο (r=-0,540, p=0,000). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ του αν αρέσει στον 

ασθενή να επικοινωνεί με ανθρώπους και του αν οι άνθρωποι καταλαβαίνουν 

τον ασθενή όταν μιλάει (r=0,322, p=0,027). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ του αν ο ασθενής 

έχει καλή κοινωνική ζωή με φίλους ή συγγενείς και του αν ο ασθενής νιώθει 

αποξενωμένος και αδιάφορος για τον υπόλοιπο κόσμο (r=-0,602, p=0,000). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ του αν ο ασθενής έχει 

καλή κοινωνική ζωή με φίλους ή συγγενείς και του αν οι άνθρωποι 

καταλαβαίνουν τον ασθενή όταν μιλάει (r=0,335, p=0,021). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ του αν ο ασθενής έχει 

καλή κοινωνική ζωή με φίλους ή συγγενείς και του αν όταν οι άνθρωποι δεν 

καταλαβαίνουν τον ασθενή, προσπαθεί ο τελευταίος να βρει τρόπους να τον 

καταλάβουν (r=0,340, p=0,019). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ του αν ο ασθενής 

έχει καλή κοινωνική ζωή με φίλους ή συγγενείς και του αν ο ασθενής έχει 

πρόβλημα στο να θυμάται πράγματα (r=-0,291, p=0,048). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ του αν ο ασθενής έχει 

καλή κοινωνική ζωή με φίλους ή συγγενείς και του αν γενικά η ποιότητα ζωής 

του ασθενή είναι καλή (r=0,608, p=0,000). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ του αν ο ασθενής έχει 

καλή κοινωνική ζωή με φίλους ή συγγενείς και του αν η βελτίωση της υγείας 

του ασθενή είναι αυτή που περίμεναν οι ερωτηθέντες (r=0,418, p=0,003). 
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- Υπάρχει στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ του αν ο ασθενής 

νιώθει αποξενωμένος και αδιάφορος για τον υπόλοιπο κόσμο και του αν 

δίνονται ευκαιρίες στον ασθενή να συμμετέχει σε συζητήσεις (r=-0,357, 

p=0,014). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ του αν ο ασθενής 

νιώθει αποξενωμένος και αδιάφορος για τον υπόλοιπο κόσμο και του αν οι 

άνθρωποι καταλαβαίνουν τον ασθενή όταν μιλάει (r=-0,538, p=0,000). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ του αν ο ασθενής 

νιώθει αποξενωμένος και αδιάφορος για τον υπόλοιπο κόσμο και του αν όταν 

οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν τον ασθενή, προσπαθεί ο τελευταίος να βρει 

τρόπους να τον καταλάβουν (r=-0,529, p=0,000). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ του αν ο ασθενής 

νιώθει αποξενωμένος και αδιάφορος για τον υπόλοιπο κόσμο και του αν ο 

ασθενής έχει πρόβλημα στο να θυμάται πράγματα (r=0,342, p=0,018). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ του αν ο ασθενής 

νιώθει αποξενωμένος και αδιάφορος για τον υπόλοιπο κόσμο και του αν ο 

ασθενής έχει πρόβλημα στη γραπτή έκφραση του λόγου (r=0,332, p=0,022). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ του αν ο ασθενής 

νιώθει αποξενωμένος και αδιάφορος για τον υπόλοιπο κόσμο και του αν ο 

ασθενής δυσκολεύεται να πάρει αποφάσεις για διάφορα θέματα (r=0,407, 

p=0,005). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ του αν ο ασθενής 

νιώθει αποξενωμένος και αδιάφορος για τον υπόλοιπο κόσμο και του αν 

γενικά η ποιότητα ζωής του ασθενή είναι καλή (r=-0,463, p=0,001). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ του αν ο ασθενής 

νιώθει αποξενωμένος και αδιάφορος για τον υπόλοιπο κόσμο και του αν η 

βελτίωση της υγείας του ασθενή είναι αυτή που περίμεναν οι ερωτηθέντες 

(r=-0,291, p=0,047). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ του αν οι άνθρωποι 

καταλαβαίνουν τον ασθενή όταν μιλάει και του αν όταν οι άνθρωποι δεν 

καταλαβαίνουν τον ασθενή, προσπαθεί ο τελευταίος να βρει τρόπους να τον 

καταλάβουν (r=0,458, p=0,001). 
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- Υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ του αν οι άνθρωποι 

καταλαβαίνουν τον ασθενή όταν μιλάει και του αν γενικά η ποιότητα ζωής του 

ασθενή είναι καλή (r=0,330, p=0,023). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ του αν όταν οι 

άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν τον ασθενή, προσπαθεί ο τελευταίος να βρει 

τρόπους να τον καταλάβουν και του αν ο ασθενής έχει πρόβλημα στη γραπτή 

έκφραση του λόγου (r=-0,313, p=0,032). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ του αν όταν οι 

άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν τον ασθενή, προσπαθεί ο τελευταίος να βρει 

τρόπους να τον καταλάβουν και του αν ο ασθενής δυσκολεύεται να πάρει 

αποφάσεις για διάφορα θέματα (r=-0,327, p=0,025). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ του αν όταν οι 

άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν τον ασθενή, προσπαθεί ο τελευταίος να βρει 

τρόπους να τον καταλάβουν και του αν γενικά η ποιότητα ζωής του ασθενή 

είναι καλή (r=0,491, p=0,006). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ του αν όταν οι 

άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν τον ασθενή, προσπαθεί ο τελευταίος να βρει 

τρόπους να τον καταλάβουν και του αν η βελτίωση της υγείας του ασθενή 

είναι αυτή που περίμεναν οι ερωτηθέντες (r=0,295, p=0,044). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ του αν ο ασθενής έχει 

πρόβλημα στο να θυμάται πράγματα και του αν ο ασθενής δυσκολεύεται να 

πάρει αποφάσεις για διάφορα θέματα (r=0,541, p=0,000). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ του αν ο ασθενής 

γράφει πράγματα για να τα θυμάται και του αν ο ασθενής έχει πρόβλημα στη 

γραπτή έκφραση του λόγου (r=-0,495, p=0,000). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ του αν ο ασθενής 

γράφει πράγματα για να τα θυμάται και του αν ο ασθενής δυσκολεύεται να 

πάρει αποφάσεις για διάφορα θέματα (r=-0,328, p=0,024). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ του αν ο ασθενής έχει 

πρόβλημα στη γραπτή έκφραση του λόγου και του αν ο ασθενής 

δυσκολεύεται να πάρει αποφάσεις για διάφορα θέματα (r=0,513, p=0,000). 
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- Υπάρχει στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ του αν ο ασθενής 

έχει πρόβλημα στη γραπτή έκφραση του λόγου και του αν η βελτίωση της 

υγείας του ασθενή είναι αυτή που περίμεναν οι ερωτηθέντες (r=-0,415, 

p=0,004). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ του αν ο ασθενής 

δυσκολεύεται να πάρει αποφάσεις για διάφορα θέματα και του αν γενικά η 

ποιότητα ζωής του ασθενή είναι καλή (r=-0,336, p=0,021). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ του αν ο ασθενής 

δυσκολεύεται να πάρει αποφάσεις για διάφορα θέματα και του αν η βελτίωση 

της υγείας του ασθενή είναι αυτή που περίμεναν οι ερωτηθέντες (r=-0,417, 

p=0,004). 

- Υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ του αν γενικά η 

ποιότητα ζωής του ασθενή είναι καλή και του αν η βελτίωση της υγείας του 

ασθενή είναι αυτή που περίμεναν οι ερωτηθέντες (r=0,373, p=0,010). 
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Πίνακας 11. Item-by-item Pearson correlations 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 

Q1 Pearson Correlation 1 -,243 ,489** ,006 ,472** -,130 ,092 -,072 -,211 ,236 -,220 -,111 ,368* 

Sig. (2-tailed)  ,100 ,000 ,968 ,001 ,384 ,539 ,629 ,155 ,110 ,138 ,456 ,011 

N 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 

Q2 Pearson Correlation -,243 1 -,425** ,241 -,394** ,163 ,100 ,236 ,320* -,325* ,333* ,298* -,496** 

Sig. (2-tailed) ,100  ,003 ,103 ,006 ,274 ,504 ,110 ,028 ,026 ,022 ,042 ,000 

N 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 

Q3 Pearson Correlation ,489** -,425** 1 -,011 ,315* ,003 ,057 ,060 -,266 ,390** -,222 -,251 ,319* 

Sig. (2-tailed) ,000 ,003  ,943 ,031 ,983 ,703 ,690 ,070 ,007 ,133 ,089 ,029 

N 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 

Q4 Pearson Correlation ,006 ,241 -,011 1 -,235 -,066 -,151 ,137 ,256 -,109 ,376** ,157 -,101 

Sig. (2-tailed) ,968 ,103 ,943  ,111 ,658 ,311 ,359 ,083 ,465 ,009 ,291 ,500 

N 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 

Q5 Pearson Correlation ,472** -,394** ,315* -,235 1 -,386** ,104 -,106 -,444** ,327* -,249 -,289* ,496** 

Sig. (2-tailed) ,001 ,006 ,031 ,111  ,007 ,485 ,478 ,002 ,025 ,091 ,049 ,000 

N 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 

Q6 Pearson Correlation -,130 ,163 ,003 -,066 -,386** 1 ,393** -,060 ,165 -,401** ,235 ,007 -,446** 

Sig. (2-tailed) ,384 ,274 ,983 ,658 ,007  ,006 ,686 ,268 ,005 ,112 ,962 ,002 

N 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 

Q7 Pearson Correlation ,092 ,100 ,057 -,151 ,104 ,393** 1 ,177 ,075 -,067 ,044 -,091 -,164 

Sig. (2-tailed) ,539 ,504 ,703 ,311 ,485 ,006  ,235 ,614 ,656 ,771 ,544 ,269 

N 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 

Q8 Pearson Correlation -,072 ,236 ,060 ,137 -,106 -,060 ,177 1 ,132 -,114 ,062 ,132 -,087 

Sig. (2-tailed) ,629 ,110 ,690 ,359 ,478 ,686 ,235  ,375 ,446 ,677 ,375 ,559 

N 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 

Q9 Pearson Correlation -,211 ,320* -,266 ,256 -,444** ,165 ,075 ,132 1 -,175 ,454** ,182 -,289* 

Sig. (2-tailed) ,155 ,028 ,070 ,083 ,002 ,268 ,614 ,375  ,240 ,001 ,220 ,049 

N 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 

Q10 Pearson Correlation ,368* -,496** ,319* -,101 ,496** -,446** -,164 -,087 -,289* 1 ,560** -,387** -,338* 

Sig. (2-tailed) ,011 ,000 ,029 ,500 ,000 ,002 ,269 ,559 ,049   ,000 ,007 ,020 

N 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 

Q11 Pearson Correlation ,236 -,325* ,390** -,109 ,327* -,401** -,067 -,114 -,175 ,560** 1 -,374** -,062 

Sig. (2-tailed) ,110 ,026 ,007 ,465 ,025 ,005 ,656 ,446 ,240 ,000  ,010 ,679 

N 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 

Q12 Pearson Correlation -,220 ,333* -,222 ,376** -,249 ,235 ,044 ,062 ,454** -,387** -,374** 1 ,388** 

Sig. (2-tailed) ,138 ,022 ,133 ,009 ,091 ,112 ,771 ,677 ,001 ,007 ,010  ,007 

N 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 

Q13 Pearson Correlation -,111 ,298* -,251 ,157 -,289* ,007 -,091 ,132 ,182 -,338* -,062 ,388** 1 

Sig. (2-tailed) ,456 ,042 ,089 ,291 ,049 ,962 ,544 ,375 ,220 ,020 ,679 ,007  
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N 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 

Q14 Pearson Correlation -,028 ,238 -,239 ,147 -,179 ,011 ,043 ,222 ,397** -,368* -,160 ,324* ,617** 

Sig. (2-tailed) ,852 ,107 ,106 ,325 ,229 ,940 ,772 ,133 ,006 ,011 ,284 ,026 ,000 

N 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 

Q15 Pearson Correlation ,139 -,091 ,219 ,102 ,315* -,180 -,078 -,118 -,113 ,207 ,236 -,089 -,103 

Sig. (2-tailed) ,353 ,541 ,139 ,496 ,031 ,225 ,604 ,431 ,448 ,163 ,110 ,550 ,492 

N 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 

Q16 Pearson Correlation ,290* -,177 ,329* ,023 ,211 -,334* -,153 -,230 -,049 ,301* ,533** -,200 -,159 

Sig. (2-tailed) ,048 ,234 ,024 ,881 ,154 ,022 ,305 ,120 ,744 ,040 ,000 ,178 ,286 

N 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 

Q17 PearsonCorrelation -,249 ,252 -,428** ,150 -,323* ,082 ,091 ,316* ,413** -,280 -,458** ,228 ,331* 

Sig. (2-tailed) ,092 ,088 ,003 ,314 ,027 ,585 ,543 ,031 ,004 ,057 ,001 ,123 ,023 

N 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 

Q18 PearsonCorrelation ,262 -,110 ,234 -,061 ,275 ,136 ,249 -,107 -,036 ,022 ,250 ,016 ,065 

Sig. (2-tailed) ,076 ,461 ,113 ,683 ,061 ,361 ,091 ,475 ,809 ,883 ,090 ,914 ,664 

N 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 

Q19 Pearson Correlation ,122 -,262 ,402** -,158 ,198 ,093 ,135 -,087 -,322* ,265 ,220 -,406** -,658** 

Sig. (2-tailed) ,413 ,075 ,005 ,290 ,183 ,536 ,364 ,559 ,027 ,072 ,138 ,005 ,000 

N 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 

Q20 Pearson Correlation ,230 -,160 ,225 -,173 ,393** -,353* -,150 -,141 -,376** ,398** ,286 -,394** -,418** 

Sig. (2-tailed) ,120 ,284 ,128 ,244 ,006 ,015 ,313 ,343 ,009 ,006 ,051 ,006 ,003 

N 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 

Q21 Pearson Correlation ,127 ,120 -,216 ,086 ,024 ,273 ,110 -,177 -,070 -,282 -,335* ,177 ,133 

Sig. (2-tailed) ,395 ,421 ,145 ,563 ,872 ,063 ,463 ,233 ,641 ,055 ,021 ,234 ,373 

N 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 

Q22 Pearson Correlation ,277 -,158 ,250 ,088 ,069 -,101 -,183 ,005 -,498** ,217 ,075 -,326* -,029 

Sig. (2-tailed) ,060 ,289 ,091 ,558 ,644 ,498 ,217 ,975 ,000 ,143 ,617 ,025 ,848 

N 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 

Q23 Pearson Correlation -,420** ,271 -,387** ,040 -,404** ,368* ,089 -,135 ,576** -,393** -,352* ,434** ,090 

Sig. (2-tailed) ,003 ,065 ,007 ,791 ,005 ,011 ,551 ,366 ,000 ,006 ,015 ,002 ,549 

N 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 

Q24 Pearson Correlation -,152 ,189 -,401** ,155 -,159 ,190 ,020 -,307* ,319* -,285 -,355* ,408** ,102 

Sig. (2-tailed) ,308 ,203 ,005 ,299 ,286 ,200 ,894 ,036 ,029 ,053 ,014 ,004 ,496 

N 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 

Q25 Pearson Correlation ,396** -,078 ,334* -,181 ,179 -,171 -,020 -,091 -,117 ,274 ,410** -,275 -,310* 

Sig. (2-tailed) ,006 ,602 ,022 ,224 ,228 ,252 ,896 ,542 ,435 ,062 ,004 ,062 ,034 

N 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 

Q26 Pearson Correlation ,290* -,323* ,498** -,030 ,283 -,365* -,132 ,109 -,157 ,558** ,509** -,225 -,055 

Sig. (2-tailed) ,048 ,027 ,000 ,842 ,054 ,012 ,378 ,464 ,291 ,000 ,000 ,129 ,712 

N 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 
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 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 Q21 Q22 Q23 Q24 Q25 Q26 

Q1 Pearson Correlation -,028 ,139 ,290* -,249 ,262 ,122 ,230 ,127 ,277 -,420** -,152 ,396** ,290* 

Sig. (2-tailed) ,852 ,353 ,048 ,092 ,076 ,413 ,120 ,395 ,060 ,003 ,308 ,006 ,048 

N 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 

Q2 Pearson Correlation ,238 -,091 -,177 ,252 -,110 -,262 -,160 ,120 -,158 ,271 ,189 -,078 -,323* 

Sig. (2-tailed) ,107 ,541 ,234 ,088 ,461 ,075 ,284 ,421 ,289 ,065 ,203 ,602 ,027 

N 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 

Q3 Pearson Correlation -,239 ,219 ,329* -,428** ,234 ,402** ,225 -,216 ,250 -,387** -,401** ,334* ,498** 

Sig. (2-tailed) ,106 ,139 ,024 ,003 ,113 ,005 ,128 ,145 ,091 ,007 ,005 ,022 ,000 

N 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 

Q4 Pearson Correlation ,147 ,102 ,023 ,150 -,061 -,158 -,173 ,086 ,088 ,040 ,155 -,181 -,030 

Sig. (2-tailed) ,325 ,496 ,881 ,314 ,683 ,290 ,244 ,563 ,558 ,791 ,299 ,224 ,842 

N 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 

Q5 Pearson Correlation -,179 ,315* ,211 -,323* ,275 ,198 ,393** ,024 ,069 -,404** -,159 ,179 ,283 

Sig. (2-tailed) ,229 ,031 ,154 ,027 ,061 ,183 ,006 ,872 ,644 ,005 ,286 ,228 ,054 

N 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 

Q6 Pearson Correlation ,011 -,180 -,334* ,082 ,136 ,093 -,353* ,273 -,101 ,368* ,190 -,171 -,365* 

Sig. (2-tailed) ,940 ,225 ,022 ,585 ,361 ,536 ,015 ,063 ,498 ,011 ,200 ,252 ,012 

N 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 

Q7 PearsonCorrelation ,043 -,078 -,153 ,091 ,249 ,135 -,150 ,110 -,183 ,089 ,020 -,020 -,132 

Sig. (2-tailed) ,772 ,604 ,305 ,543 ,091 ,364 ,313 ,463 ,217 ,551 ,894 ,896 ,378 

N 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 

Q8 Pearson Correlation ,222 -,118 -,230 ,316* -,107 -,087 -,141 -,177 ,005 -,135 -,307* -,091 ,109 

Sig. (2-tailed) ,133 ,431 ,120 ,031 ,475 ,559 ,343 ,233 ,975 ,366 ,036 ,542 ,464 

N 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 

Q9 Pearson Correlation ,397** -,113 -,049 ,413** -,036 -,322* -,376** -,070 -,498** ,576** ,319* -,117 -,157 

Sig. (2-tailed) ,006 ,448 ,744 ,004 ,809 ,027 ,009 ,641 ,000 ,000 ,029 ,435 ,291 

N 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 

Q10 Pearson Correlation -,368* ,207 ,301* -,280 ,022 ,265 ,398** -,282 ,217 -,393** -,285 ,274 ,558** 

Sig. (2-tailed) ,011 ,163 ,040 ,057 ,883 ,072 ,006 ,055 ,143 ,006 ,053 ,062 ,000 

N 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 

Q11 Pearson Correlation -,160 ,236 ,533** -,458** ,250 ,220 ,286 -,335* ,075 -,352* -,355* ,410** ,509** 

Sig. (2-tailed) ,284 ,110 ,000 ,001 ,090 ,138 ,051 ,021 ,617 ,015 ,014 ,004 ,000 

N 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 

Q12 Pearson Correlation ,324* -,089 -,200 ,228 ,016 -,406** -,394** ,177 -,326* ,434** ,408** -,275 -,225 

Sig. (2-tailed) ,026 ,550 ,178 ,123 ,914 ,005 ,006 ,234 ,025 ,002 ,004 ,062 ,129 

N 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 

Q13 Pearson Correlation ,617** -,103 -,159 ,331* ,065 -,658** -,418** ,133 -,029 ,090 ,102 -,310* -,055 

Sig. (2-tailed) ,000 ,492 ,286 ,023 ,664 ,000 ,003 ,373 ,848 ,549 ,496 ,034 ,712 

N 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 

Q14 PearsonCorrelation 1 -,124 -,131 ,448** -,032 -,604** -,318* ,179 -,131 ,269 ,000 -,140 -,109 

Sig. (2-tailed)   ,405 ,381 ,002 ,833 ,000 ,029 ,229 ,382 ,068 1,000 ,346 ,467 

N 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 
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Q15 PearsonCorrelation -,124 1 ,534** -,540** ,202 ,322* ,271 -,220 -,046 -,185 -,204 ,186 ,131 

Sig. (2-tailed) ,405   ,000 ,000 ,173 ,027 ,066 ,137 ,758 ,214 ,170 ,211 ,379 

N 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 

Q16 PearsonCorrelation -,131 ,534** 1 -,602** ,287 ,335* ,340* -,291* ,008 -,170 -,271 ,608** ,418** 

Sig. (2-tailed) ,381 ,000   ,000 ,051 ,021 ,019 ,048 ,958 ,253 ,065 ,000 ,003 

N 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 

Q17 PearsonCorrelation ,448** -,540** -,602** 1 -,357* -,538** -,529** ,342* -,207 ,332* ,407** -,463** -,291* 

Sig. (2-tailed) ,002 ,000 ,000   ,014 ,000 ,000 ,018 ,164 ,022 ,005 ,001 ,047 

N 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 

Q18 PearsonCorrelation -,032 ,202 ,287 -,357* 1 ,082 ,169 -,112 ,089 -,065 -,187 ,192 ,126 

Sig. (2-tailed) ,833 ,173 ,051 ,014   ,582 ,255 ,454 ,554 ,663 ,207 ,195 ,397 

N 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 

Q19 PearsonCorrelation -,604** ,322* ,335* -,538** ,082 1 ,458** -,191 ,141 -,251 -,255 ,330* ,278 

Sig. (2-tailed) ,000 ,027 ,021 ,000 ,582   ,001 ,199 ,344 ,088 ,084 ,023 ,059 

N 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 

Q20 PearsonCorrelation -,318* ,271 ,340* -,529** ,169 ,458** 1 -,155 ,192 -,313* -,327* ,491** ,295* 

Sig. (2-tailed) ,029 ,066 ,019 ,000 ,255 ,001   ,299 ,197 ,032 ,025 ,000 ,044 

N 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 

Q21 PearsonCorrelation ,179 -,220 -,291* ,342* -,112 -,191 -,155 1 ,099 ,142 ,541** -,142 -,256 

Sig. (2-tailed) ,229 ,137 ,048 ,018 ,454 ,199 ,299   ,508 ,340 ,000 ,341 ,082 

N 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 

Q22 PearsonCorrelation -,131 -,046 ,008 -,207 ,089 ,141 ,192 ,099 1 -,495** -,328* ,075 ,100 

Sig. (2-tailed) ,382 ,758 ,958 ,164 ,554 ,344 ,197 ,508   ,000 ,024 ,615 ,504 

N 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 

Q23 PearsonCorrelation ,269 -,185 -,170 ,332* -,065 -,251 -,313* ,142 -,495** 1 ,513** -,269 -,415** 

Sig. (2-tailed) ,068 ,214 ,253 ,022 ,663 ,088 ,032 ,340 ,000   ,000 ,067 ,004 

N 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 

Q24 PearsonCorrelation ,000 -,204 -,271 ,407** -,187 -,255 -,327* ,541** -,328* ,513** 1 -,336* -,417** 

Sig. (2-tailed) 1,000 ,170 ,065 ,005 ,207 ,084 ,025 ,000 ,024 ,000   ,021 ,004 

N 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 

Q25 PearsonCorrelation -,140 ,186 ,608** -,463** ,192 ,330* ,491** -,142 ,075 -,269 -,336* 1 ,373** 

Sig. (2-tailed) ,346 ,211 ,000 ,001 ,195 ,023 ,000 ,341 ,615 ,067 ,021   ,010 

N 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 

Q26 PearsonCorrelation -,109 ,131 ,418** -,291* ,126 ,278 ,295* -,256 ,100 -,415** -,417** ,373** 1 

Sig. (2-tailed) ,467 ,379 ,003 ,047 ,397 ,059 ,044 ,082 ,504 ,004 ,004 ,010   

N 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 
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Στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των απόψεων των φροντιστών για τους 

ασθενείς τους 

 

Για να εξετάσουμε αν το σκορ στο ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε 

παρουσιάζει στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των απόψεων των συγγενών 

ασθενών με άνοια και εγκεφαλικό χρησιμοποιήσαμε το independent samples t-test. 

Το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας είναι ίσο με α=0,05. Όπως απεικονίζεται 

στον πιο κάτω πίνακα, υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ασθενών 

με άνοια και εγκεφαλικό. 

 

Πίνακας 12. Στατιστικά σημαντικές διαφορές με βάση την ασθένεια 

Ασθένεια N Mean Std. 

Deviation 

p-value 

Άνοια 20 3,32885 ,217700 t(45)=2,275, p=0,028 

Εγκεφαλικό 27 3,16526 ,261120  

 

 

Αναφορικά με τους επιμέρους τομείς του ερωτηματολογίου, στον πιο κάτω πίνακα 

εξετάστηκε η στατιστικά σημαντική διαφορά αυτών ανάμεσα στους φροντιστές 

ασθενών με άνοια και εγκεφαλικό με τη χρήση του One-Way Anova. Το επίπεδο 

στατιστικής σημαντικότητας είναι ίσο με α=0,05. Όπως παρατηρούμε, υπάρχει 

στατιστικά σημαντική συσχέτιση στον τομέα της αυτό-αντίληψης και 

προσωπικότητας, με όσους έχουν υποστεί εγκεφαλικό (p=0,009), να έχουν 

χαμηλότερο μέσο όρο (2,94) από όσους έχουν άνοια (3,37). Αυτό σημαίνει ότι οι 

ασθενείς με εγκεφαλικό έχουν καλύτερη αυτό-αντίληψη και προσωπικότητα από ότι 

οι ασθενείς με άνοια. 
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Πίνακας 13. Στατιστικά σημαντικές διαφορές επιμέρους τομέων με βάση την 

ασθένεια 

 Ασθένεια N Mean Std. 

Deviation 

p-value 

Καθημερινές 

δραστηριότητες και 

αυτονομία 

Άνοια 20 3,4200 ,37781 t(45)=1,754, 

p=0,086 Εγκεφαλικό 27 3,1778 ,52428 

Αυτό-αντίληψη και 

προσωπικότητα 

Άνοια 20 3,3700 ,47804 t(45)=2,734, 

p=0,009 Εγκεφαλικό 27 2,9481 ,55357 

Κοινωνική ζωή και 

αλληλεπίδραση 

Άνοια 20 3,6250 ,70478 t(45)=-1,248, 

p=0,218 Εγκεφαλικό 27 3,8889 ,72501 

Γνωστικές και 

επικοινωνιακές 

δεξιότητες 

Άνοια 20 3,2000 ,28150 t(45)=0,518, 

p=0,607 Εγκεφαλικό 27 3,1512 ,34362 

Γενικές ερωτήσεις Άνοια 20 3,4750 ,86565 t(45)=1,498, 

p=0,141 Εγκεφαλικό 27 3,0370 1,07351 

 

Για να εξετάσουμε αν το σκορ στο ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε 

παρουσιάζει στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των απόψεων συγγενών 

ασθενών με βάση το φύλο χρησιμοποιήσαμε το independent samples t-test. Το 

επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας είναι ίσο με α=0,05.Όπως απεικονίζεται στον 

πιο κάτω πίνακα, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ αντρών και 

γυναικών ασθενών. 
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Πίνακας 14. Στατιστικά σημαντικές διαφορές με βάση το φύλο 

Φύλο N Mean Std. 

Deviation 

p-value 

Άντρας 17 3,26918 ,234992 t(45)=0,692, p=0,493 

Γυναίκα 30 3,21543 ,266901  

 

Αναφορικά με τους επιμέρους τομείς του ερωτηματολογίου, στον πιο κάτω πίνακα 

εξετάστηκε η στατιστικά σημαντική διαφορά αυτών ανάμεσα σε ασθενείς με βάση το 

φύλο. Το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας είναι ίσο με α=0,05. Όπως 

παρατηρούμε, υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση στον τομέα της κοινωνικής 

ζωής και αλληλεπίδρασης(p=0,015), με τις γυναίκες να έχουν υψηλότερο μέσο όρο 

(3,96) από τους άντρες (3,44). Αυτό σημαίνει ότι οι άντρες έχουν υψηλότερο επίπεδο 

κοινωνικής ζωής και αλληλεπίδρασης.  

 

Πίνακας 15. Στατιστικά σημαντικές διαφορές επιμέρους τομέων με βάση το φύλο 

 Φύλο N Mean Std. 

Deviation 

p-value 

Καθημερινές 

δραστηριότητες και 

αυτονομία 

Άντρας 17 3,4588 ,37924 t(45)=1,979, 

p=0,054 
Γυναίκα 

30 3,1800 ,50474 

Αυτό-αντίληψη και 

προσωπικότητα 

Άντρας 17 3,2941 ,54368 t(45)=1,562, 

p=0,125 Γυναίκα 30 3,0333 ,55357 

Κοινωνική ζωή και 

αλληλεπίδραση 

Άντρας 17 3,4412 ,68196 t(45)=-2,540, 

p=0,015 Γυναίκα 30 3,9667 ,68145 

Γνωστικές και 

επικοινωνιακές 

δεξιότητες 

Άντρας 17 3,1176 ,26031 t(45)=-0,884, 

p=0,381 
Γυναίκα 

30 3,2028 ,34442 

Γενικές ερωτήσεις Άντρας 17 3,4706 ,75974 t(45)=1,279, 

p=0,208 Γυναίκα 30 3,0833 1,10706 
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Στη συνέχεια, εξετάστηκε με τη χρήση του One-Way Anova, αν το σκορ του 

ερωτηματολογίου παρουσιάζει στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των 

ασθενών με βάση την ηλικία τους. Το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας είναι ίσο 

με α=0,05. Από τον πιο κάτω πίνακα παρατηρούμε πως δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ των ασθενών στη βάση της ηλικίας τους. 

 

Πίνακας 16. Στατιστικά σημαντικές διαφορές με βάση την ηλικία 

Ηλικία   N Mean Std. 

Deviation 

p-value 

 

Έως 40 ετών  1 2,96200 . F(3)=2,348, p=0,086 

41-60  1 3,00000 . 

61-80  21 3,16119 ,291927 

Άνω των 81 ετών  24 3,32050 ,192996 

Σύνολο  47 3,23487 ,254555 

 

Αναφορικά με τους επιμέρους τομείς του ερωτηματολογίου, εξετάστηκε η στατιστικά 

σημαντική διαφορά αυτών ανάμεσα σε ασθενείς με βάση την ηλικία. Το επίπεδο 

στατιστικής σημαντικότητας είναι ίσο με α=0,05. Όπως παρατηρούμε από τα 

αποτελέσματα που παρατίθενται στον πιο κάτω πίνακα, δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση στους επιμέρους τομείς του ερωτηματολογίου με βάση την 

ηλικία των ασθενών. 

 

Πίνακας 17. Στατιστικά σημαντικές διαφορές επιμέρους τομέων με βάση την ηλικία 

 N Mean Std. 

Deviation 

p-value 

Καθημερινές 

δραστηριότητες και 

αυτονομία 

Έως 40 ετών 1 2,8000 . F(3)=2,309, 

p=0,090 41-60 1 3,8000 . 

61-80 21 3,1238 ,58130 

Άνω των 81 ετών 24 3,4167 ,31714 

Total 47 3,2809 ,47851 

Έως 40 ετών 1 2,6000 . 
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Αυτό-αντίληψη και 

προσωπικότητα 

41-60 1 2,0000 . F(3)=2,303, 

p=0,090 61-80 21 3,0667 ,51121 

Άνω των 81 ετών 24 3,2500 ,55717 

Total 47 3,1277 ,55861 

Κοινωνική ζωή και 

αλληλεπίδραση 

Έως 40 ετών 1 3,0000 . F(3)=0,790, 

p=0,506 41-60 1 4,0000 . 

61-80 21 3,6667 ,53229 

Άνω των 81 ετών 24 3,8958 ,85946 

Total 47 3,7766 ,72087 

Γνωστικές και 

επικοινωνιακές 

δεξιότητες 

Έως 40 ετών 1 3,2500 . F(3)=0,100, 

p=0,959 41-60 1 3,0833 . 

61-80 21 3,1508 ,34422 

Άνω των 81 ετών 24 3,1910 ,30935 

Total 47 3,1720 ,31633 

Γενικές ερωτήσεις 

Έως 40 ετών 1 2,5000 . F(3)=1,331, 

p=0,281 41-60 1 2,0000 . 

61-80 21 3,0476 1,01125 

Άνω των 81 ετών 24 3,4583 ,97709 

Total 47 3,2234 1,00438 

 

Εκτός των παραπάνω, εξετάστηκε με τη χρήση του One-Way Anova, αν το σκορ του 

ερωτηματολογίου παρουσιάζει στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των 

ασθενών με βάση την χρονική διάρκεια της πάθησης τους. Το επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας είναι ίσο με α=0,05. Από τον πιο κάτω πίνακα παρατηρούμε πως 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ασθενών στη βάση του χρόνου 

πάθησης (p=0,016 < 0,05), με όσους έχουν την πάθηση 6-10 έτη να έχουν υψηλότερο 

μέσο όρο από τους άλλους ασθενείς. 
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Πίνακας 18. Στατιστικά σημαντικές διαφορές με βάση το χρόνο πάθησης 

Χρόνος πάθησης N Mean Std. 

Deviation 

p-value 

Έως 12 μήνες 21 3,15205 ,270304 F(3)=3,845, p=0,016 

1-5 έτη 15 3,20000 ,213727 

6-10 έτη 6 3,45517 ,112418 

11 έτη και άνω 5 3,42300 ,215814 

Σύνολο 47 3,23487 ,254555 

 

Αναφορικά με τους επιμέρους τομείς του ερωτηματολογίου, εξετάστηκε η στατιστικά 

σημαντική διαφορά αυτών ανάμεσα σε ασθενείς με βάση τον χρόνο πάθησης. Το 

επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας είναι ίσο με α=0,05. Όπως παρατηρούμε από τα 

αποτελέσματα που παρατίθενται στον πιο κάτω πίνακα, υπάρχει στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση μόνο στον τομέα των γνωστικών και επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων (p=0,028), με όσους έχουν την πάθηση 11 έτη και άνω να έχουν 

υψηλότερο μέσο όρο (3,433). Αυτό σημαίνει ότι οι ασθενείς αυτοί χαρακτηρίζονται 

από χαμηλότερο επίπεδο γνωστικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων.  
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Πίνακας 19. Στατιστικά σημαντικές διαφορές επιμέρους τομέων με βάση τον χρόνο 

πάθησης 

 N Mean Std. 

Deviation 

p-value 

Καθημερινές 

δραστηριότητες και 

αυτονομία 

Έως 12 μήνες 21 3,1333 ,51897 F(3)=1,603, 

p=0,203 1-5 έτη 15 3,3333 ,46394 

6-10 έτη 6 3,5667 ,26583 

11 έτη και άνω 5 3,4000 ,42426 

Total 47 3,2809 ,47851 

Αυτό-αντίληψη και 

προσωπικότητα 

Έως 12 μήνες 21 2,9333 ,49531 F(3)=1,937, 

p=0,138 1-5 έτη 15 3,2133 ,58293 

6-10 έτη 6 3,4667 ,60222 

11 έτη και άνω 5 3,2800 ,54037 

Total 47 3,1277 ,55861 

Κοινωνική ζωή και 

αλληλεπίδραση 

Έως 12 μήνες 21 4,0000 ,82158 F(3)=2,028, 

p=0,124 1-5 έτη 15 3,5667 ,56273 

6-10 έτη 6 3,9167 ,66458 

11 έτη και άνω 5 3,3000 ,44721 

Total 47 3,7766 ,72087 

Γνωστικές και 

επικοινωνιακές 

δεξιότητες 

Έως 12 μήνες 21 3,1071 ,35663 F(3)=3,328, 

p=0,028 1-5 έτη 15 3,0833 ,22713 

6-10 έτη 6 3,4028 ,17808 

11 έτη και άνω 5 3,4333 ,27889 

Total 47 3,1720 ,31633 

Γενικές ερωτήσεις 

Έως 12 μήνες 21 3,1667 1,15470 F(3)=0,887, 

p=0,455 1-5 έτη 15 3,1667 ,77152 

6-10 έτη 6 3,0000 1,18322 

11 έτη και άνω 5 3,9000 ,65192 

Total 47 3,2234 1,00438 
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Τέλος, χρησιμοποιώντας και πάλι το independent samples t-test, εξετάστηκε αν το 

σκορ στο ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε παρουσιάζει στατιστικά σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των ασθενών με βάση το αν έχουν προβλήματα ομιλίας. Το επίπεδο 

στατιστικής σημαντικότητας είναι ίσο με α=0,05.Όπως απεικονίζεται στον πιο κάτω 

πίνακα, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ασθενών που έχουν 

προβλήματα ομιλίας και των ασθενών που δεν έχουν προβλήματα ομιλίας. 

 

Πίνακας 20. Στατιστικά σημαντικές διαφορές με βάση τα προβλήματα ομιλίας 

Ασθένεια N Mean Std. 

Deviation 

p-value 

Ύπαρξη προβλημάτων 

ομιλίας 

22 3,20109 ,270532 t(45)=-0,851, p=0,339 

Μη ύπαρξη 

προβλημάτων ομιλίας 

25 3,26460 ,241229  

 

Αναφορικά με τους επιμέρους τομείς του ερωτηματολογίου, εξετάστηκε η στατιστικά 

σημαντική διαφορά αυτών ανάμεσα σε ασθενείς με βάση την ύπαρξη προβλημάτων 

ομιλίας. Το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας είναι ίσο με α=0,05. Όπως 

παρατηρούμε από τα αποτελέσματα που παρατίθενται στον πιο κάτω πίνακα, 

υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μόνο στον τομέα των γνωστικών και 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων (p=0,022), με όσους δεν έχουν προβλήματα ομιλίας να 

έχουν υψηλότερο μέσο όρο (3,27). Αυτό σημαίνει ότι οι ασθενείς αυτοί 

χαρακτηρίζονται από υψηλότερο επίπεδο γνωστικών και επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων.  
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Πίνακας 21. Στατιστικά σημαντικές διαφορές επιμέρους τομέων με βάση την 

ύπαρξη προβλημάτων ομιλίας 

 Πρόβλημα 

ομιλίας 

N Mean Std. 

Deviation 

p-value 

Καθημερινές 

δραστηριότητες και 

αυτονομία 

Ναι 22 3,3455 ,44156 t(45)=0,866, 

p=0,391 
Όχι 

25 3,2240 ,51095 

Αυτό-αντίληψη και 

προσωπικότητα 

Ναι 22 3,0182 ,56200 t(45)=-1,269, 

p=0,211 Όχι 25 3,2240 ,54870 

Κοινωνική ζωή και 

αλληλεπίδραση 

Ναι 22 3,9091 ,68376 t(45)=1,187, 

p=0,241 Όχι 25 3,6600 ,74610 

Γνωστικές και 

επικοινωνιακές 

δεξιότητες 

Ναι 22 3,0606 ,33152 t(45)=-2,376, 

p=0,022 
Όχι 

25 3,2700 ,27246 

Γενικές ερωτήσεις Ναι 22 3,4318 1,06117 t(45)=1,346, 

p=0,185 Όχι 25 3,0400 ,93452 

 

 

Παραγοντική ανάλυση  

 

Στην παραγοντική ανάλυση γίνεται συσχέτιση μεταξύ των ερωτήσεων, 

ομαδοποιήθηκαν οι ερωτήσεις σε 9 παράγοντες από το SPSS. Στον παρακάτω πίνακα 

απεικονίζονται τα αποτελέσματα από τα τεστ Kaiser-Meyer-Olkin (ΚΜΟ) και Bartlett.  

Η στατιστική ΚΜΟ είναι 0,625 και άρα η ανάλυση παραγόντων είναι κατάλληλη ως 

τεχνική για τα δεδομένα που διαθέτουμε και οι παράγοντες που περιλαμβάνονται 

είναι αξιόπιστοι. Στον ίδιο πίνακα υπάρχει και το Bartlett’s test of sphericity το οποίο 

αποφαίνεται για την παρουσία συσχετίσεων μεταξύ των μεταβλητών. Στην 

προκειμένη περίπτωση, το τεστ Bartlett είναι πολύ σημαντικό (υπάρχουν σημαντικές 

συσχετίσεις) αφού p=0,000 και κατά συνέπεια η ανάλυση παραγόντων είναι 

κατάλληλη για τα δεδομένα.  
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Πίνακας 22. KMOκαιBartlett’stest 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,625 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 585,64

0 

Df 325 

Sig. ,000 

 

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τις ιδιοτιμές που σχετίζονται με κάθε παράγοντα 

που εξετάζουμε πριν και μετά από την εξαγωγή (extraction), καθώς και μετά το 

rotation. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζεται το ποσοστό της συνολικής διακύμανσης 

που εξηγείται από κάθε παράγοντα / μεταβλητή του ερωτηματολογίου. Αυτό που 

παρατηρούμε είναι ότι από τις αρχικές 26 μεταβλητές που περιλάμβανε το 

ερωτηματολόγιο, εν τέλει η παραγοντική ανάλυση κατάληξε σε εννέα παράγοντες. 

Για παράδειγμα, οι τρεις πρώτες μεταβλητές εξηγούν το 11,18%, το 10,79% και το 

10,20% της συνολικής διακύμανσης. Μετά τις 3 πρώτες μεταβλητές, η διακύμανση 

που ερμηνεύεται από τους άλλους παράγοντες είναι πολύ μικρή. Με τους 9 

παράγοντες εξηγείται το 77% της συνολικής διακύμανσης, μπορώ να εξηγήσω την 

διαφορετικότητα ανάμεσα στις ερωτήσεις σε ποσοστό 77%. 

 

Πίνακας 23. Επεξήγηση συνολικής διακύμανσης 

Component InitialEigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 7,167 27,566 27,566 7,167 27,566 27,566 2,908 11,186 11,186 

2 2,342 9,006 36,572 2,342 9,006 36,572 2,806 10,794 21,980 

3 2,144 8,244 44,816 2,144 8,244 44,816 2,654 10,207 32,187 

4 1,799 6,918 51,733 1,799 6,918 51,733 2,402 9,238 41,425 

5 1,706 6,561 58,294 1,706 6,561 58,294 2,152 8,278 49,704 

6 1,446 5,560 63,854 1,446 5,560 63,854 1,997 7,681 57,385 

7 1,240 4,769 68,624 1,240 4,769 68,624 1,864 7,169 64,554 

8 1,138 4,376 73,000 1,138 4,376 73,000 1,717 6,605 71,159 

9 1,077 4,144 77,144 1,077 4,144 77,144 1,556 5,985 77,144 

10 ,738 2,839 79,983       

11 ,683 2,626 82,609       
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12 ,660 2,539 85,148       

13 ,550 2,114 87,262       

14 ,435 1,672 88,934       

15 ,426 1,638 90,572       

16 ,392 1,509 92,081       

17 ,362 1,392 93,473       

18 ,322 1,238 94,711       

19 ,285 1,096 95,807       

20 ,261 1,003 96,809       

21 ,234 ,902 97,711       

22 ,176 ,678 98,389       

23 ,142 ,544 98,934       

24 ,126 ,483 99,417       

25 ,098 ,378 99,794       

26 ,054 ,206 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Τέλος, στον παρακάτω πίνακα έχουμε τους δύο παράγοντες (component 1-9) με τις 

αντίστοιχες φορτίσεις (συσχέτιση του παράγοντα με τη μεταβλητή-κατά πόσο έχει 

συσχέτιση μέσα στο σύνολο των ερωτήσεων) των μεταβλητών στους δύο αυτούς 

παράγοντες, μετά την ορθογωνική περιστροφή των δύο παραγόντων. Αποκλείστηκαν 

οι παράγοντες με φόρτιση μικρότερη του 0,500 προκειμένου να έχουμε τους 

σημαντικότερους παράγοντες. Στον πρώτο παράγοντα εντάσσονται οι εξής 

παράμετροι: 

1. Αν ο ασθενής ολοκληρώνει τις δουλειές που αρχίζει 

2. Αν ο ασθενής συμμετέχει σε οικογενειακές δραστηριότητες 

3. Αν ο ασθενής παρακολουθεί τα νέα, ταινίες, εκπομπές ή αγώνες κτλ. 

4. Αν ο ασθενής έχει αυτοπεποίθηση και θετικά συναισθήματα 

5. Αν ο ασθενής έχει καλή κοινωνική ζωή με φίλους ή συγγενείς 

6. Αν οι άνθρωποι καταλαβαίνουν τον ασθενή όταν μιλάει 

7. Στην περίπτωση που οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν τον ασθενή, αν 

προσπαθεί να βρει τρόπους να τον/την καταλάβουν 
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8. Αν γενικά η ποιότητα ζωής του ασθενή είναι καλή 

9. Αν η βελτίωση της υγείας του ασθενή είναι αυτή που περίμεναν οι 

ερωτηθέντες 

 

Στο δεύτερο παράγοντα εντάσσονται οι εξής παράμετροι: 

1. Αν ο ασθενής έχει προβλήματα ομιλίας 

2. Αν ο ασθενής έχει προβλήματα στη φωνή του 

 

Στον τρίτο παράγοντα εντάσσονται οι εξής παράμετροι: 

1. Αν ο ασθενής χρειάζεται βοήθεια σε καθημερινά πράγματα 

 

Στον τέταρτο παράγοντα εντάσσονται οι εξής παράμετροι: 

1. Αν ο ασθενής συνεισφέρει στις δουλειές του σπιτιού 

2. Αν ο ασθενής έχει αλλάξει ως χαρακτήρας 

3. Αν δίνονται ευκαιρίες στον ασθενή να συμμετέχει σε συζητήσεις 

Στον πέμπτο παράγοντα εντάσσονται οι εξής παράμετροι: 

1. Αν ο ασθενής έχει πρόβλημα στο να θυμάται πράγματα 

2. Αν ο ασθενής δυσκολεύεται να πάρει αποφάσεις για διάφορα θέματα 

 

Στον τελευταίο παράγοντα εντάσσονται οι εξής παράμετροι: 

1. Αν ο ασθενής νιώθει ότι κουράζεται εύκολα 

 

Πίνακας 24. ComponentMatrix 

 Component 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Q1    ,510      

Q2          

Q3 ,620         

Q4       ,625   

Q5 ,586         

Q6          

Q7    ,619      

Q8          

Q9   ,504       
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Q10 ,689         

Q11 ,651         

Q12          

Q13  ,607        

Q14  ,581        

Q15          

Q16 ,606         

Q17          

Q18    ,569      

Q19 ,609         

Q20 ,657         

Q21     ,548     

Q22          

Q23          

Q24     ,555     

Q25 ,584         

Q26 ,604         

Extraction Method: Principal Component Analysis 

a. 9 components extracted 

 

Συνεπώς, στον πρώτο παράγοντα εντάσσονται ερωτήσεις που σχετίζονται σε μεγάλο 

βαθμό με την κοινωνική ζωή των ασθενών. Στο δεύτερο παράγοντα εντάσσονται 

ερωτήσεις σχετικά με τα προβλήματα ομιλίας και φωνής των ασθενών. Ο τρίτος 

παράγοντας αφορά το αν οι ασθενείς χρειάζονται βοήθεια σε καθημερινά πράγματα, 

ενώ ο τέταρτος αναφέρεται στο χαρακτήρα των ασθενών και στο αν συμμετέχει σε 

δουλειές του σπιτιού και συζητήσεις. Η μνήμη και η ικανότητα στη λήψη αποφάσεων 

εντάσσονται στον πέμπτο παράγοντα. Ο τελευταίος παράγοντας αφορά την ευκολία 

κούρασης των ασθενών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

4.1 Συμπεράσματα της έρευνας 

 

Αρχικά εξετάστηκε η ποιότητα ζωής και επικοινωνίας των ατόμων με άνοια. Σε 

αρκετά μεγάλο βαθμό οι συγγενείς των ασθενών δήλωσαν ότι τα άτομα με άνοια δε 

συνεισφέρουν στις δουλειές του σπιτιού, έχουν αλλάξει τον τρόπο εκτέλεσης 

διαφόρων δραστηριοτήτων, δεν ολοκληρώνουν τις δουλειές που αρχίζουν, νιώθουν 

ότι κουράζονται εύκολα, χρειάζονται βοήθεια σε καθημερινά πράγματα, νιώθουν 

απογοήτευση και ανησυχία, δεν έχουν υψηλή αυτοπεποίθηση και θετικά 

συναισθήματα, δε συμμετέχουν σε οικογενειακές δραστηριότητες, δεν γράφουν 

σχεδόν καθόλου πράγματα για να τα θυμούνται παρόλο που έχουν πρόβλημα 

ανάκλησης πληροφοριών και μνήμης, έχουν αρκετά μεγάλο πρόβλημα στη γραπτή 

έκφραση του λόγου, ενώ παράλληλα δυσκολεύονται να λάβουν αποφάσεις. Σε 

μέτριο βαθμό οι ασθενείς με άνοια νιώθουν αποξενωμένοι και αδιάφοροι για τον 

υπόλοιπο κόσμο, έχουν καλή κοινωνική ζωή με φίλους, τους δίνονται ευκαιρίες 

συμμετοχής σε συζητήσεις, παρακολουθούν νέα, εκπομπές και ταινίες. Ωστόσο, οι 

ασθενείς με άνοια δεν νιώθουν πως είναι βάρος σε άλλους, ενώ παράλληλα βρέθηκε 

ότι δεν παρουσιάζουν σε υψηλό βαθμό προβλήματα ομιλίας και προβλήματα στη 

φωνή τους. Η γενική ποιότητα ζωής τους χαρακτηρίζεται ως μέτρια προς κακή, όπως 

επίσης και η βελτίωση της υγείας τους, σε σχέση με αυτό που ανέμεναν οι συγγενείς 

των ασθενών. 

 

Από τα παραπάνω παρατηρούμε ότι οι ασθενείς με άνοια παρουσιάζουν 

προβλήματα επικοινωνίας, κοινωνικής αλληλεπίδρασης, μνήμης, γραπτής έκφρασης, 

εξάρτησης από τους άλλους, λήψης αποφάσεων, καθώς και εκτέλεσης καθημερινών 

δραστηριοτήτων. Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνονται και από τη διεθνή 

βιβλιογραφία, καθώς αρκετοί ερευνητές τονίζουν ότι οι ασθενείς με άνοια 

παρουσιάζουν προβλήματα στη γλώσσα, την ομιλία και γενικά την επικοινωνία, την 

κρίση, την αυτοσυντήρησή τους, τις κοινωνικές τους σχέσεις, καθώς και τις γνωστικές 

τους δεξιότητες (American Psychiatric Association, 1994; Dupuisetal., 2004; Marshall, 

2004; Thomasetal., 2005; Liu και Gallagher-Thompson, 2009; National Institute for 
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Health and Clinical Excellence, 2011). Ωστόσο, ενώ αναφέρεται από τον Miesen (2004) 

ότι οι ασθενείς με άνοια εξαρτώνται από άλλους, κάτι το οποίο βρέθηκε και σε αυτήν 

την έρευνα, δε βρέθηκε ότι αυτά τα άτομα παρουσιάζουν μια αρνητική στάση προς 

οποιαδήποτε βοήθεια που προσφέρεται, καθώς δε θεωρούν ιδιαίτερα ότι γίνονται 

βάρος στους άλλους.  

Το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα αφορούσε την ποιότητα ζωής και επικοινωνίας των 

ασθενών που είχαν υποστεί αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Σύμφωνα με τη γνώμη 

των φροντιστών τους, οι ασθενείς αυτοί δε συνεισφέρουν στις δουλειές του σπιτιού, 

χρειάζονται βοήθεια σε καθημερινά πράγματα, δεν ολοκληρώνουν τι δουλειές που 

ξεκινούν, νιώθουν ότι κουράζονται εύκολα, έχουν μέτρια αυτοπεποίθηση και θετικά 

συναισθήματα, δε συμμετέχουν σε οικογενειακές δραστηριότητες, έχουν σε μέτριο 

βαθμό προβλήματα ομιλίας και προβλήματα με τη φωνή τους, έχουν πρόβλημα στο 

να θυμούνται πράγματα αλλά δε τα γράφουν προκειμένου να τα θυμηθούν, έχουν 

πρόβλημα στη γραπτή έκφραση του λόγου, ενώ παράλληλα δυσκολεύονται να 

λάβουν αποφάσεις. Επίσης, νιώθουν σε μέτριο βαθμό απογοήτευση και ανησυχία, 

αποξενωμένοι και αδιάφοροι από τον υπόλοιπο κόσμο, και τους αρέσει να 

επικοινωνούν με ανθρώπους. Νιώθουν σε μέτριο βαθμό πως είναι βάρος στους 

άλλους. Σε γενικές γραμμές, η ποιότητα ζωής τους, όπως και η βελτίωση της υγείας 

τους σε σχέση με αυτό που ανέμεναν οι συγγενείς τους, χαρακτηρίζεται μέτρια. 

 

Επομένως και σε αυτήν την περίπτωση των ατόμων που έχουν υποστεί αγγειακό 

εγκεφαλικό επεισόδιο, παρατηρούνται προβλήματα στις καθημερινές τους 

δραστηριότητες και εξάρτηση από άλλα άτομα, στην κοινωνική τους ζωή, αλλά και 

στην επικοινωνία και κοινωνική τους αλληλεπίδραση. Με βάση τη διεθνή 

βιβλιογραφία τα αποτελέσματα αυτά δεν έρχονται σε αντίθεση με τα ευρήματα 

προηγούμενων μελετών, δεδομένου ότι άτομα με εγκεφαλικό εξαρτώνται από άλλα 

άτομα για να εκτελέσουν τις καθημερινές τους λειτουργίες, ενώ παράλληλα 

παρουσιάζουν ελλείματα στις κοινωνικές τους σχέσεις και στην επικοινωνία, αλλαγή 

στους κοινωνικούς τους ρόλους, καθώς και ανησυχία και συναισθηματικές 

διαταραχές (Δοκουτσίδου και Αντωνίου, 2009; Wolfe, 2000; Alaszewski et al., 2003; 

Carod-Artal και Egibo, 2009; Teasell και Hussein, 2013). 
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Το τρίτο ερευνητικό ερώτημα αφορούσε το αν υπάρχουν διαφοροποιήσεις στην 

ποιότητα ζωής και επικοινωνίας των ατόμων με άνοια και των ατόμων που είχαν 

υποστεί αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Μέσα από τη στατιστική ανάλυση 

προέκυψε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην ποιότητα ζωής και 

επικοινωνίας αυτών των δύο ομάδων ασθενών. Σε έρευνα που έγινε το 2004 από 

τους Paul DR, Frattali CM, Holland AL, Thompson CK, Caperton CJ, Slater SC(Quality of 

Communication Life Scale) σε ένα δείγμα ασθενών με αφασία, επικοινωνιακές-

γνωστικές διαταραχές και δυσαρθρία διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν διαφορές μεταξύ 

των διαφόρων ομάδων ασθενών. Ωστόσο, τόσο οι ασθενείς με άνοια, όσο και οι 

ασθενείς με εγκεφαλικό έχουν μέτρια προς κακή ποιότητα ζωής, με παρόμοια 

προβλήματα: μειωμένη κοινωνική ζωή και αλληλεπίδραση, προβλήματα ομιλίας, 

προβλήματα μνήμης, προβλήματα στην εκτέλεση των καθημερινών τους 

δραστηριοτήτων, ανησυχία, δυσκολία στη λήψη αποφάσεων, χαμηλή 

αυτοπεποίθηση και αρνητικά συναισθήματα. Η διαφοροποίηση μεταξύ αυτών των 

ομάδων ασθενών βρέθηκε ως προς το ότι οι ασθενείς με εγκεφαλικό έχουν καλύτερη 

αυτό-αντίληψη και προσωπικότητα από ότι οι ασθενείς με άνοια. Αυτό ενδεχομένως 

να οφείλεται στο ότι η άνοια και το εγκεφαλικό επηρεάζουν διαφορετικές περιοχές 

του εγκεφάλου και προκαλούν διαφορετική βλάβη σε αυτόν. 

 

Το τελευταίο ερευνητικό ερώτημα εξέταζε αν υπάρχει διαφοροποίηση στην ποιότητα 

ζωής και επικοινωνίας των ασθενών με άνοια και ασθενών μετά από εγκεφαλικό 

επεισόδιο στη βάση των δημογραφικών τους χαρακτηριστικών. Το φύλο δε βρέθηκε 

να επηρεάζει καμία από τις δύο ομάδες ασθενών, με εξαίρεση τον τομέα της 

κοινωνικής ζωής, όπου οι γυναίκες βρέθηκε ότι έχουν μειωμένη κοινωνική 

αλληλεπίδραση σε σχέση με τους άντρες. Η ηλικία επίσης δε βρέθηκε να αποτελεί 

προσδιοριστικό παράγοντα της ποιότητας ζωής των ασθενών τόσο συνολικά, όσο και 

στις επιμέρους διαστάσεις του ερωτηματολογίου. Αναφορικά με τον χρόνο πάθησης, 

βρέθηκε ότι όσοι έχουν πολλά έτη χαρακτηρίζονται από χαμηλότερο επίπεδο 

γνωστικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Τέλος, δεν παρουσιάζεται κάποια 

διαφοροποίηση μεταξύ των δύο ομάδων ασθενών όσον αφορά τα προβλήματα 

ομιλίας. 
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Συνολικά, οι ασθενείς των οποίων οι συγγενείς απάντησαν στο ερωτηματολόγιο 

φαίνεται να διέπονται από μία μέτρια ποιότητα ζωής και επικοινωνίας, αφού ο μέσος 

όρος των απαντήσεών τους κυμάνθηκε στο 3,23 ( 0,25). Αυτό το αποτέλεσμα 

φαίνεται λογικό, δεδομένου ότι η άνοια και το εγκεφαλικό επηρεάζουν σημαντικές 

παραμέτρους της υγείας των ασθενών (σωματική, ψυχολογική, συναισθηματική). 

Αναφορικά με τις επιμέρους διαστάσεις του ερωτηματολογίου, υψηλότερος μέσος 

όρος σημειώθηκε στη διάσταση της κοινωνικής ζωής και αλληλεπίδρασης, ενώ 

χαμηλότερος στη διάσταση των γνωστικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Αυτό 

σημαίνει ότι οι ασθενείς με άνοια και οι ασθενείς με εγκεφαλικό χαρακτηρίζονται 

από μειωμένη κοινωνική δραστηριότητα και αλληλεπίδραση, όπως έχουν αναφέρει 

και άλλου ερευνητές για ασθενείς με άνοια (American Psychiatric Association, 1994; 

Dupuis et al., 2004; Marshall, 2004; Thomas et al., 2005; Liu και Gallagher-Thompson, 

2009; National Institute for Health and Clinical Excellence, 2011) και ασθενείς με 

εγκεφαλικό (Wolfe, 2000; Alaszewski et al., 2003; Carod-Artal και Egibo, 2009; Teasell 

και Hussein, 2013). Αντίθετα, δε χαρακτηρίζονται από τόσο υψηλά ελλείμματα 

γνωστικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν 

δυσκολίες σε αυτόν τον τομέα. Άλλωστε, από την παραγοντική ανάλυση προέκυψε 

πως οι ασθενείς με άνοια και εγκεφαλικό έχουν προβλήματα στους εξής τομείς και 

με την εξής σειρά: 

1. Κοινωνική ζωή 

2. Προβλήματα ομιλίας 

3. Βοήθεια σε καθημερινές δραστηριότητες-Εξάρτηση από άλλα άτομα 

4. Χαρακτήρας των ασθενών – Αλλαγή των κοινωνικών ρόλων 

5. Μνήμη και ικανότητα λήψης αποφάσεων 

6. Αίσθημα κούρασης  
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4.2 Προτάσεις πρακτικής εφαρμογής 

 

Μέσα από τη στατιστική ανάλυση καταδείχθηκε ότι σε μέτριο βαθμό οι συγγενείς 

των ασθενών παρατήρησαν βελτίωση στην υγεία των τελευταίων, σε σχέση με αυτό 

που ανέμεναν. Αυτό ενδεχομένως να σημαίνει ότι τα προγράμματα αποκατάστασης 

των ασθενών με άνοια και εγκεφαλικό δεν είναι τόσο αποτελεσματικά, καθώς ίσως 

να μην εστιάζουν στους τομείς που πρέπει.  

 

Από την παραπάνω ανάλυση προέκυψε ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι ασθενείς με άνοια και εγκεφαλικό είναι η κοινωνική τους 

αλληλεπίδραση, καθώς και η επικοινωνία. Κατά συνέπεια, τα προγράμματα 

αποκατάστασης θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση σε αυτούς τους δύο τομείς, 

μέσα από δραστηριότητες που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση των κοινωνικών και 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων αυτών των ατόμων. Επίσης, υποστήριξη θα πρέπει να 

δοθεί και στον τομέα των συναισθηματικών και ψυχολογικών διαταραχών, καθώς τα 

άτομα με άνοια και εγκεφαλικό έχουν χαμηλή αυτοπεποίθηση και αρνητικά 

συναισθήματα, ενώ παράλληλα διακατέχονται από ανησυχία σχετικά με το μέλλον, 

αλλά και τις καθημερινές τους δραστηριότητες. Δραστηριότητες που αυξάνουν την 

ικανότητα ανάκλησης πληροφοριών και ενισχύουν τη μνήμη επίσης θα πρέπει να 

ληφθούν υπόψη από τα προγράμματα αποκατάστασης. Ενδεχομένως, το γεγονός ότι 

βρέθηκε μία μέτρια προς κακή ποιότητα ζωής και μέτριος βαθμός προβλημάτων σε 

ορισμένους τομείς στο δείγμα που εξετάστηκε να οφείλεται και στην καλή 

υποστήριξη από μέρους των συγγενών των ατόμων. Συνεπώς, κατανοούμε ότι η 

παροχή της κατάλληλης και επαρκούς υποστήριξης μπορεί να συμβάλλει σε μεγάλο 

βαθμό στην αποτελεσματική βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. 
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4.3 Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

 

Η παρούσα έρευνα εστίασε στη μέτρηση της ποιότητας ζωής και επικοινωνίας 

ασθενών με άνοια και εγκεφαλικό από την οπτική γωνία των συγγενών τους και 

λαμβάνοντας δείγμα κυρίως από ένα συγκεκριμένο κέντρο αποκατάστασης. Ωστόσο, 

τα ευρήματα αυτά, λόγω του μικρού αριθμού δείγματος, το οποίο επιπλέον 

προέρχεται από μία συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, δε μπορούν να γενικευθούν. 

Χρειάζεται, επομένως, περισσότερη έρευνα σε ένα μεγαλύτερο δείγμα φροντιστών 

και από μια ευρύτερη γκάμα νευρολογικών παθήσεων, προκειμένου τα 

αποτελέσματα να είναι γενικεύσιμα. Επίσης, σε αυτό το πλαίσιο, μία περαιτέρω 

έρευνα μπορεί να γίνει σε επιμέρους τύπους άνοιας και εγκεφαλικών επεισοδίων. 

Όπως αναφέρθηκε στη βιβλιογραφία, υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες άνοιας και 

διαφορετικοί τύποι εγκεφαλικών επεισοδίων. Κατά συνέπεια, στη βάση αυτών, τα 

αποτελέσματα σχετικά με την ποιότητα ζωής και επικοινωνίας τους, ενδέχεται να 

διαφέρουν. 

 

Εκτός των παραπάνω, υποστηρίζεται από τους Marventano et al. (2014) πως ο τρόπος 

αποκατάστασης, δηλαδή το πρόγραμμα αποκατάστασης στο οποίο έχει ενταχθεί ο 

ασθενής, επηρεάζει την πορεία της ασθένειάς του και κατά συνέπεια τη βελτίωση της 

ποιότητας της ζωής και επικοινωνίας του. Ως εκ τούτου, θα είχε ενδιαφέρον να 

εξεταστεί η ποιότητα ζωής και επικοινωνίας των ασθενών στη βάση του 

προγράμματος αποκατάστασης το οποίο παρακολουθούν. Επίσης, το αν οι ασθενείς 

λαμβάνουν κάποια υποστήριξη σε κέντρο (ειδικά στην περίπτωση των ασθενών με 

άνοια) ή στο σπίτι διαδραματίζει εξίσου σημαντικό ρόλο στην ποιότητα ζωής και 

επικοινωνίας τους (Sloane et al., 2005; Zimmerman et al., 2005). Συνεπώς, αυτός ο 

παράγοντας μπορεί να εξεταστεί σε μελλοντική έρευνα. 

 

Τέλος, ένας σημαντικός περιορισμός της παρούσας έρευνας αποτελεί το 

μεθοδολογικό εργαλείο αυτής. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα εκπονήθηκε με τη χρήση 

ενός ερωτηματολογίου που σχεδιάστηκε από την ερευνήτρια, στη βάση τριών άλλων 

ερωτηματολογίων. Ωστόσο, η χρήση πιο εξειδικευμένων ερωτηματολογίων, αλλά και 

η χρησιμοποίηση και άλλων εργαλείων για τη μέτρηση της ποιότητας της ζωής και 
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επικοινωνίας των ασθενών με άνοια και εγκεφαλικό, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω, 

ενδεχομένως να οδηγούσαν σε διαφορετικά συμπεράσματα, πιο ολοκληρωμένα και 

εμπλουτισμένα. Συνεπώς, σε μία μελλοντική έρευνα μπορεί να γίνει χρήση 

διαφορετικών εργαλείων συνδυαστικά που θα μπορούσε να συγκρίνει απόψεις 

φροντιστών και ασθενών αντίστοιχα, προκειμένου να εκτιμηθεί πιο ολοκληρωμένα η 

ποιότητα ζωής και επικοινωνίας των ασθενών με άνοια και εγκεφαλικό. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Αξιολόγηση ποιότητας ζωής σε 
νευρολογικές παθήσεις 

 

 

 

Οδηγίες για τη χρήση του ερωτηματολογίου: 

 Οι ερωτήσεις που κρατάτε στα χέρια σας αφορούν το συγγενικό ή 
φιλικό σας πρόσωπο. 

 Διαβάστε την ερώτηση. 

 Παρακαλούμε απαντήστε με ειλικρίνεια και έχοντας κατά νου την 
πραγματικότητα που αντιμετωπίζει το συγγενικό ή φιλικό σας 
πρόσωπο. 

 Το ερωτηματολόγιο είναι απόλυτα εμπιστευτικό, οι προσωπικές 
σας πληροφορίες εξυπηρετούν μόνο το σκοπό της έρευνας και δεν 
πρόκειται να δημοσιοποιηθούν για κανένα λόγο.  
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Προσωπικές Πληροφορίες 

 Ποιο είναι το ονοματεπώνυμο 
σας;………………………………………………………………………………... 
 
 

 Ποια είναι η σχέση σας με τον 
θεραπευόμενο;……………………………………………………………….. 

 

 Ονοματεπώνυμο 
θεραπευόμενου:……………………………………………………………… 
 
 
 

 Χρονολογία γέννησης 
θεραπευόμενου:…………………………………………………………… 

 

 Ποιο είναι το πρόβλημα υγείας που 
αντιμετωπίζει;………………………………………………………………… 

 

 

 Ημερομηνία εισαγωγής στο Κέντρο Αποκατάστασης 
«Αναγέννηση»:………………………………………………………………. 

 

 Δηλώνω υπεύθυνα ότι δίνω τη συγκατάθεση μου για την 
αξιοποίηση των δεδομένων για τον σκοπό της έρευνας. 
(Υπογράψτε παρακαλώ): 

………………………………………………………………………….. 
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Παράδειγμα 

(Μην απαντήσετε ακόμη) 

 

Ερώτηση: Η ποιότητα ζωής του/της είναι καλή; 

 

 

 

 

 

Παράδειγμα 

(Μην απαντήσετε ακόμη) 

 

 

Αν η ποιότητα ζωής του/της είναι πολύ καλή, θα 
τραβήξετε μια γραμμούλα αριστερά προς το ΝΑΙ, 
όπως η κόκκινη γραμμούλα στην εικόνα. 

 

ΝΑΙ__________________________________ΟΧΙ 
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Παράδειγμα 

(Μην απαντήσετε ακόμη) 

Αν η ποιότητα ζωής του/της είναι μέτρια, θα 
τραβήξετε μια γραμμούλα στη μέση, όπως η 
κόκκινη γραμμούλα στην εικόνα. 

 

ΝΑΙ__________________________________ΟΧΙ 

 

 

 

Παράδειγμα 

(Μην απαντήσετε ακόμη) 

 

Αν η ποιότητα ζωής του/της δεν είναι καλή, θα 
τραβήξετε μια γραμμούλα δεξιά προς το ΟΧΙ, όπως 
η κόκκινη γραμμούλα στην εικόνα. 

 

ΝΑΙ__________________________________ΟΧΙ 
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1. Συνεισφέρει στις δουλειές του σπιτιού; 

 

 

 

ΝΑΙ__________________________________ΟΧΙ 

 

 

 

 

 

 

2. Ο τρόπος που έκανε τις διάφορες δουλειές 
έχει αλλάξει;  

 

 

 

ΝΑΙ__________________________________ΟΧΙ 
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3. Ολοκληρώνει τις δουλειές που αρχίζει;  

 

 

 

ΝΑΙ__________________________________ΟΧΙ 

 

 

 

 

 

 

4. Νιώθει ότι κουράζεται εύκολα;  

 

 

 

ΝΑΙ__________________________________ΟΧΙ 
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5. Συμμετέχει σε οικογενειακές 
δραστηριότητες; 
 
 
 

ΝΑΙ__________________________________ΟΧΙ 

 

 

 

 
 

 

 

6. Η σχέση σας έχει αλλάξει; 

 

 

 

ΝΑΙ__________________________________ΟΧΙ 
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7. Έχει αλλάξει ως χαρακτήρας;  

 

 

 

ΝΑΙ__________________________________ΟΧΙ 

 

 

 

 

 

 

8. Νιώθει πως είναι βάρος στους άλλους;  

 

 

 

ΝΑΙ__________________________________ΟΧΙ 
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9. Χρειάζεται βοήθεια σε καθημερινά 
πράγματα;   

 

 

 

ΝΑΙ__________________________________ΟΧΙ 

 

 

 

 

 

10. Παρακολουθεί τα νέα, ταινίες, εκπομπές 

ή αγώνες κτλ.; 

 

 

 

ΝΑΙ__________________________________ΟΧΙ 
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11. Έχει αυτοπεποίθηση και θετικά 
συναισθήματα; 

 

 

 

ΝΑΙ__________________________________ΟΧΙ 

 

 

 

 

 

12. Νιώθει απογοητευμένος/-η ή ανήσυχος/-
η;  

 

 

 

ΝΑΙ__________________________________ΟΧΙ 

 

 



108 
 

13. Έχει προβλήματα ομιλίας;  

 

 

 

ΝΑΙ__________________________________ΟΧΙ 

 

 

 

 

 

 

14. Έχει προβλήματα στη φωνή του/της; 

 

 

 

ΝΑΙ__________________________________ΟΧΙ 
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15. Του/της αρέσει να επικοινωνεί με 

ανθρώπους;  

 

 

 

ΝΑΙ__________________________________ΟΧΙ 

 

 

 

 

 

 

16. Έχει καλή κοινωνική ζωή με φίλους ή 

συγγενείς;  

 

 

 

ΝΑΙ__________________________________ΟΧΙ 
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17. Νιώθει αποξενωμένος,-η  και 

αδιάφορος,-η για τον υπόλοιπο κόσμο; 

 

 

 

ΝΑΙ__________________________________ΟΧΙ 

 

 

 

 

 

18. Του/της δίνονται ευκαιρίες να 

συμμετέχει σε συζητήσεις;  

 

 

 

ΝΑΙ__________________________________ΟΧΙ 
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19. Οι άνθρωποι τον/την καταλαβαίνουν 

όταν μιλάει;  

 

 

 

ΝΑΙ__________________________________ΟΧΙ 

 

 

 

 

20.  Όταν οι άνθρωποι δεν τον/την 
καταλαβαίνουν, προσπαθεί να βρει 
τρόπους να τον/την καταλάβουν;  

 

 

 

ΝΑΙ__________________________________ΟΧΙ 

 



112 
 

 

21. Έχει πρόβλημα στο να θυμάται 
πράγματα;  

 

 

 

ΝΑΙ__________________________________ΟΧΙ 

 

 

 

 

 

22. Γράφει πράγματα για να τα θυμάται;  

 

 

 

ΝΑΙ__________________________________ΟΧΙ 

 



113 
 

 

23. Έχει πρόβλημα στην γραπτή έκφραση του 

λόγου;  

 

 

 

ΝΑΙ__________________________________ΟΧΙ 

 

 

 

 

 

24. Δυσκολεύεται να πάρει αποφάσεις για 

διάφορα θέματα;  

 

 

 

ΝΑΙ__________________________________ΟΧΙ 
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25. Γενικά, η ποιότητα ζωής του/της είναι 

καλή; 

 

 

 

ΝΑΙ__________________________________ΟΧΙ 

 

 

 

 

 

 

26. Είναι η βελτίωση της υγείας του/της αυτή 

που περιμένατε; 

 

 

 

ΝΑΙ__________________________________ΟΧΙ 
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Σας ευχαριστούμε πολύ 
για το χρόνο σας! 

 

 
 


