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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Εισαγωγή: Αν και η αιμοκάθαρση μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ασθενών με 

ΤΣΧΝΝ, μπορεί να έχει επιπτώσεις στην ΣΥΠΖ των ασθενών. Η ΠΖ είναι η πιο 

σημαντική έκβαση για τους ασθενείς που υποβάλλονται σε εξωνεφρική κάθαρση. Η 

NHD είναι ένα εναλλακτικό πρόγραμμα αιμοκάθαρσης που μπορεί να βελτιώσει την ΠΖ 

των ασθενών αυτών. Σκοπός: Η εκτίμηση της ΣΥΠΖ στους ασθενείς που ακολουθούν 

NHD και η σύγκριση αυτής με τους CHD, καθώς και η αποτύπωση του βαθμού αποδοχής 

του προγράμματος από τους ασθενείς. Υλικό και μέθοδος: Ένα ερωτηματολόγιο ειδικά 

σχεδιασμένο για την μέτρηση της ΠΖ των νεφροπαθών που βρίσκονται σε ΘΥΝΛ, 

απαντήθηκε από ένα τυχαίο δείγμα 45 αιμοκαθαιρόμενων ασθενών σε μία ιδιωτική 

μονάδα του Ν. Πέλλας. Αποτελέσματα: Το ποσοστό απόκρισης ήταν 69,2%. Στην 

πλειοψηφία τους, οι ασθενείς της NHD, ήταν άνδρες, έγγαμοι, περισσότερο μορφωμένοι 

και ανήκαν σε υψηλότερη οικονομική κλίμακα από τους CHD. Από τα αποτελέσματα 

του t- test προέκυψε ότι, στην PCS σύνοψη, οι NHD ασθενείς παρουσίασαν καλύτερα 

αποτελέσματα (58,65 ± 27,01 έναντι 39,80 ± 23,05, p=0,01). Όμοια τάση υπήρχε και στο 

MCS (p=0,07). Μεταξύ των υποκατηγοριών του KDCS, στατιστικά σημαντική διαφορά 

υπέρ της NHD, υπήρχε στην κλίμακα του φόρτου της νεφροπάθειας (p=0,02). Η 

πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση έδειξε ωστόσο ότι, το είδος της αιμοκάθαρσης δεν 

επηρεάζει την ΠΖ. Η μόνη στατιστικά σημαντική μεταβλητή που επηρεάζει την ΠΖ είναι 

η ηλικία. Οι ασθενείς στην πλειοψηφία τους, δηλώνουν πολύ ικανοποιημένοι από το 

ωράριο που πραγματοποιείται η θεραπεία τους και στα δύο προγράμματα. Σε σχέση με 

το γενικό πληθυσμό, οι συμμετέχοντες, αντιλαμβάνονται τη ΣΥΠΖ τους ως χειρότερη. 

Συμπεράσματα: Από τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης, δεν επιβεβαιώνεται ότι η 

νυχτερινή αιμοκάθαρση συνεπάγεται ανώτερη ποιότητα ζωής για τους 

αιμοκαθαιρόμενους στη νυχτερινή βάρδια.  

Λέξεις κλειδιά: ΣΥΠΖ, Αιμοκάθαρση, ΤΣΧΝΝ, Ικανοποίηση ασθενή 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

H χρόνια νεφρική νόσος (ΧΝΝ) αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ως ένα μείζον 

πρόβλημα δημόσιας υγείας διεθνώς. 10 % του πληθυσμού πάσχει από ΧΝΝ και 

περισσότεροι από δύο εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως λαμβάνουν θεραπεία 

υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας, με τον αριθμό αυτό να αυξάνεται διαρκώς 

(NKF, 2016). Για πολλά χρόνια, η μοναδική παγκόσμια πηγή πληροφοριών για τα 

επιδημιολογικά στοιχεία των νεφροπαθών, ήταν το αρχείο καταγραφής European Renal 

Association (ERA_EDTA),  που από την ίδρυσή του, το 1964, συλλέγει δεδομένα από 

εθνικά και περιφερειακά αρχεία και συντάσσει ετήσιες αναφορές. Σε αυτές 

περιλαμβάνονται πλήρη επιδημιολογικά στοιχεία για το σύνολο των ασθενών και τους 

νέο-εντασσόμενους για κάθε συμμετέχουσα χώρα. Αντίστοιχα αρχεία των Η.Π.Α. και 

άλλων περιοχών της γης λειτούργησαν αργότερα.  

Η τελευταία δημοσιευμένη ετήσια αναφορά του ERA_EDTA, αφορά το έτος 2014 και 

περιλαμβάνει στοιχεία από 51 αρχεία καταγραφής σε 35 χώρες. Στην Ελλάδα, 

συνεργαζόμενος φορέας είναι η ΥΣΕ (Υπηρεσία Συντονισμού και Ελέγχου), η οποία 

λειτουργεί από το 1985 στο ΓΝΑ "Γ. Γεννηματάς". Σύμφωνα λοιπόν με την τελευταία 

έκθεση, καταμετρήθηκαν στην Ελλάδα, 13101 ασθενείς σε ΤΣΧΝΝ, από τους οποίους οι 

9764 υποβάλλονταν σε αιμοκάθαρση, και ο αριθμός των ασθενών με έναρξη θεραπείας 

κατά τη διάρκεια του έτους ήταν 2372. Οι δε αριθμοί αυτοί έχουν αυξηθεί από το 2000 

κατά 56% (ERA_EDTA Registry, 2014; Ιωαννίδης και συν., 2013). 

Η Αιμοκάθαρση αποτελεί την πιο συχνά συνταγογραφούμενη θεραπεία για ασθενείς με 

τελικού σταδίου νεφρική νόσο (ΤΣΧΝΝ). Η θεραπεία αυτή επιτυγχάνεται με την 

κυκλοφορία του αίματος μέσω ενός μηχανήματος Τεχνητού Νεφρού, το οποίο επιτρέπει 

και ελέγχει τη ροή του αίματος από και προς τον ασθενή, μέσα από ειδικές σωληνώσεις 

και ένα φίλτρο με ημιδιαπερατή μεμβράνη, στο οποίο γίνεται η διαδικασία της 

υπερδιήθησης. Το αίμα ρέει από τη μία πλευρά της μεμβράνης και υγρό αιμοκάθαρσης 

περνάει από την άλλη πλευρά σε μια αντίθετη ροή. Με αυτόν τον τρόπο, η περίσσεια 

νερού και τα άχρηστα προϊόντα περνούν από το αίμα στο διάλυμα αιμοκάθαρσης, το 

οποίο στη συνέχεια αποχετεύεται και το καθαρισμένο αίμα επιστρέφεται στο σώμα 

(Σόμπολος, 1984). Η πλειοψηφία των ασθενών με ΤΣΧΝΝ λαμβάνουν θεραπεία 3 φορές 

εβδομαδιαία για τρεις με τέσσερις ώρες.  

Αν και η αιμοκάθαρση μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ασθενών με νεφρική νόσο 

τελικού σταδίου, σπάνια επαναφέρει τους ασθενείς σε πλήρη υγεία. Η ασθένεια per se, 
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και ακολούθως η εξωνεφρική κάθαρση, μπορεί να έχουν επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής 

που σχετίζεται με την υγεία (ΣΥΠΖ) των ασθενών, που ενδεχομένως επηρεάζουν τη 

σωματική και ψυχική τους υγεία, τη λειτουργική τους κατάσταση, την ανεξαρτησία, τις 

προσωπικές σχέσεις και τη γενική ευημερία. Παρά τις προόδους στον τομέα της 

αιμοκάθαρσης, η θεραπεία συνεπάγεται δυσκολίες στην καθημερινή ζωή για πολλούς 

ασθενείς. Ο μεγάλος αριθμός φαρμάκων, οι διατροφικοί περιορισμοί, και η τήρηση ενός 

εξωτερικά ελεγχόμενου προγράμματος αιμοκάθαρσης, έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση 

της ΣΥΠΖ του ατόμου. Η ΣΥΠΖ έχει αναγνωριστεί ως ένας σημαντικός παράγοντας μαζί 

με τους δείκτες νοσηρότητας και θνησιμότητας, για την αξιολόγηση της ποιότητας και 

των αποτελεσμάτων της υγειονομικής περίθαλψης για τους ασθενείς με χρόνιες παθήσεις 

(Stavrianou et al., 2007). Η αναγνώριση ότι η επιβάρυνση της χρόνιας νεφρικής 

ανεπάρκειας επεκτείνεται και πέρα από τις επιπτώσεις της στη βιολογική δομή του 

σώματος αντανακλάται στις προσπάθειες που γίνονται από τους οργανισμούς διεθνώς, οι 

οποίες αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητα ζωής σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια. 

Στην προσπάθεια λοιπόν να βελτιωθούν οι ανωτέρω παράγοντες, εφαρμόστηκαν κατά τη 

διάρκεια της τελευταίας 15ετίας, εναλλακτικά προγράμματα αιμοκάθαρσης με τη μορφή 

της παρατεταμένης ή/και συχνότερης αιμοκάθαρσης, καθώς φάνηκε από μελέτες 

παρατήρησης, ότι η αύξηση της συχνότητας ή της διάρκειας των αιμοκαθάρσεων, μπορεί 

να βελτιώσει την ποιότητα ζωής και να παρατείνει την επιβίωση (Culleton et al., 2011). 

Η νυχτερινή αιμοκάθαρση εφαρμόζεται για 6 με 8 ώρες τρείς φορές την εβδομάδα και 

αντιπροσωπεύει μια πιο αποτελεσματική μέθοδο αιμοκάθαρσης καθώς έχει συσχετιστεί 

με βελτίωση της ποιότητας της ζωής, μαζί με μια μείωση κατά 25% του κινδύνου 

θανάτου σε σύγκριση με αυτούς που λαμβάνουν συμβατική αιμοκάθαρση (Lacson et al., 

2012). Η πρακτική της νυχτερινής αιμοκάθαρσης υπήρχε ακόμη από τη δεκαετία του ’60, 

εφαρμόστηκε σε λίγα κέντρα, με πιο γνωστό αυτό της Tassin στη Γαλλία και δεν 

προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον μέχρι τη δεκαετία του ‘90, όταν πρώτη μια ομάδα 

νεφρολόγων από το Τορόντο, με επικεφαλή τον Dr. Uldall, έκανε αναφορά στα επιτυχή 

αποτελέσματά της στην κατ’ οικον νυχτερινή αιμοκάθαρση. Έπειτα πυροδοτήθηκε 

έντονο ενδιαφέρον και αρκετές αναφορές στη νυχτερινή και μακράς διάρκειας 

αιμοκάθαρση έκαναν την εμφάνισή τους (Πιερράτος και συν., 2013; Ranganathan et al., 

2012). 

Η δημοτικότητα των προγραμμάτων αυτών μεταβαλλόταν στη διάρκεια των δεκαετιών 

και σήμερα η χρήση τους ποικίλλει μεταξύ των χωρών με την Αυστραλία, τη Νέα 

Ζηλανδία και τη Γαλλία σήμερα να έχουν το μεγαλύτερο αριθμό ασθενών που 
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συμμετέχουν σε νυκτερινή αιμοκάθαρση. Πολλοί παράγοντες εμπλέκονται στην 

περιορισμένη χρήση της, μερικοί εκ των οποίων περιλαμβάνουν το υψηλότερο άμεσο 

κόστος της NHD και την τρέχουσα αποζημίωση για HD/HDF, καθώς και την ενδεχόμενη 

απροθυμία των ασθενών να συμμετέχουν (Kalirao et al., 2009). 

Στην Ελλάδα σήμερα, υπάρχει μόνο ένα κέντρο αιμοκάθαρσης το οποίο εφαρμόζει 

πρόγραμμα νυχτερινής και μακράς διάρκειας. Σκοπός αυτής της ερευνητικής μελέτης 

είναι να εκτιμηθεί η σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής στους ασθενείς που 

ακολουθούν νυχτερινή αιμοκάθαρση στο συγκεκριμένο κέντρο και να προσδιοριστεί αν 

η νυχτερινή αιμοκάθαρση προσφέρει καλύτερα αποτελέσματα σε σύγκριση με τη 

συμβατική. Επιπλέον, έγινε προσπάθεια αποτύπωσης του κατά πόσο η διαδικασία αυτή 

γίνεται αποδεκτή και επιθυμητή από τους ασθενείς. Κίνητρο για την επιλογή του 

συγκεκριμένου πεδίου μελέτης, είναι το γεγονός ότι παρά τις εξελίξεις στον τομέα της 

αιμοκάθαρσης, που επέτρεψαν τη διάσωση και την παράταση της ζωής των 

αιμοκαθαιρόμενων, οι ασθενείς αυτοί αναφέρουν χειρότερη σχετιζόμενη με την υγεία 

ποιότητα ζωής (ΣΥΠΖ) μεταξύ των ασθενών με χρόνιες παθήσεις (Mittal et al., 2001). 

Το ενδιαφέρον για την εκτίμηση της ποιότητας ζωής ανήκει τόσο στους διαχειριστές 

υγείας όσο και στους ασθενείς, οι οποίοι αγωνιούν όχι μόνο για την επιβίωσή τους, αλλά 

και για την ποιότητα αυτής της επιβίωσης. Συνεπώς, η μέτρηση της ποιότητας ζωής σε 

κάθε θεραπευτική πράξη που εφαρμόζεται, είναι αναγκαία προκειμένου να εκτιμηθεί η 

προοπτική και η επάρκεια της. 

Η μελέτη αποτελείται από δύο μέρη, το Γενικό και το Ειδικό.  Στο πρώτο μέρος της 

εργασίας (Γενικό) γίνεται μια σύντομη ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, όσον 

αφορά τη χρόνια νεφρική νόσο, εναλλακτικές μεθόδους θεραπείας υποκατάστασης και 

κυρίως τη νυχτερινή αιμοκάθαρση, καθώς και ζητήματα που αφορούν τη σχετιζόμενη με 

την υγεία ποιότητα ζωής και την ικανοποίηση των ασθενών από τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες. 

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας (Ειδικό), γίνεται αναφορά στην υπάρχουσα κατάσταση 

του Προτύπου Νεφρολογικού Κέντρου Πέλλας και παρουσιάζεται η μεθοδολογία της 

έρευνας και συγκεκριμένα το υλικό, η μέθοδος συλλογής και ανάλυσης καθώς και τα 

αποτελέσματα. Τέλος, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα και οι προτάσεις στις οποίες 

καταλήγει η παρούσα εργασία.   
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1. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

1.1 Νεφρική Λειτουργία 

Οι νεφροί βρίσκονται στον οπισθοπεριτοναίκό χώρο, εκατέρωθεν της οσφυϊκής μοίρας 

της σπονδυλικής στήλης και αποτελούν βασικά όργανα του ανθρώπινου σώματος για τη 

διατήρηση της ισορροπίας του εσωτερικού περιβάλλοντος. Ο ρόλος που πραγματοποιούν 

οι νεφροί είναι πολυδιάστατος. Πιο συγκεκριμένα: 

1. Αποβάλλουν με τα ούρα το πλεονάζον νερό και εξασφαλίζουν ότι το υδατικό 

περιεχόμενο στους ιστούς και στο αίμα παραμένει σταθερό. 

2. Φιλτράρουν το αίμα από τοξικές ουσίες του μεταβολισμού, που το σώμα δεν 

μπορεί να χρησιμοποιήσει, περιλαμβανομένης της ουρίας και της κρεατινίνης, 

καθώς και ξένες ουσίες που προσλαμβάνονται πχ. από φάρμακα, και τις 

αποβάλλουν μέσω των ούρων. 

3. Διατηρούν το ισοζύγιο ηλεκτρολυτών και την ωσμωτικότητα του πλάσματος. 

4. Ρυθμίζουν το PH του πλάσματος. Ο οργανισμός είναι πολύ ευαίσθητος στις 

αλλαγές του PH. Σε τιμές εκτός των ορίων ο οργανισμός αδυνατεί να διατηρηθεί 

στη ζωή. Οι νεφροί διατηρούν την οξεοβασική ισορροπία παράγοντας όξινα, 

αλκαλικά ή ουδέτερα ούρα ανά περίπτωση. 

5. Παράγουν, εκκρίνουν ή αποτελούν τελικό σημείο δράσης σημαντικών ορμονών, 

συμπεριλαμβανομένης της αντιδιουρητικής ορμόνης, της ρενίνης και της 

ερυθροποιητίνης. Η ρενίνη εμπλέκεται στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, ενώ 

η ερυθροποιητίνη χρησιμοποιείται για να ελέγχει την παραγωγή ερυθρών 

αιμοσφαιρίων από το μυελό των οστών. Επιπλέον, στους νεφρούς γίνεται και η 

τροποποίηση της βιταμίνης D σε μια χρήσιμη μορφή για τον οργανισμό. 

Όλες αυτές οι λειτουργίες συντελούνται χάρη στην ικανότητα των νεφρών να διηθούν το 

πλάσμα. Κάθε νεφρός δέχεται περίπου το 25% του αίματος της καρδιακής παροχής, που 

αντιστοιχεί σε περίπου 1000 ml/min. Ένας άνδρας μέσου ΒΣ, παράγει διήθημα με μέσο 

ρυθμό περίπου 125 ml/min. To 99% του διηθήματος αυτού επαναρροφάται στους 

νεφρούς καθώς περιέχει χρήσιμα στοιχεία για τον οργανισμό, όπως γλυκόζη, πρωτεΐνες 

και αμινοξέα, ενώ το υπόλοιπο 1% σχηματίζει τα ούρα τα οποία αποβάλλονται διαμέσω 

των ουρητήρων. 

Στην περίπτωση της νεφρικής ανεπάρκειας, όλες αυτές οι φυσιολογικές λειτουργίες των 

νεφρών διαταράσσονται. Με την έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας μειώνεται η 
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ποσότητα των διαλυμένων ουσιών που μπορούν να απομακρυνθούν και έτσι αυξάνεται 

η συγκέντρωση άχρηστων ουσιών στο σώμα. Η κατάσταση αυτή ονομάζεται ουραιμία. 

Παρόλα αυτά οι περισσότεροι ασθενείς δεν εκδηλώνουν συμπτώματα χάρη στην 

εκπληκτική ικανότητα των νεφρών να προσαρμόζονται και να διατηρούν την 

ομοιόσταση, μέχρις ότου χαθεί το μεγαλύτερο μέρος της νεφρικής λειτουργίας. Έτσι, 

όταν η νεφρική λειτουργία χαθεί σχεδόν κατά 80-90%, μια ποικιλία συμπτωμάτων κάνει 

την εμφάνισή της και η θεραπεία υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας κρίνεται 

απαραίτητη. Η κατάσταση αυτή ονομάζεται Τελικού Σταδίου Χρόνια Νεφρική Νόσος  

(Κοσμαδάκης, 2012; Gutch et al., 2003). 

 

1.2 Χρόνια Νεφρική Νόσος 

Η χρόνια νεφρική νόσος (ΧΝΝ), όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, είναι μια κλινική 

κατάσταση που χαρακτηρίζεται από βλάβη των νεφρών και σταδιακή μείωση της 

λειτουργίας τους. Η τελικού σταδίου χρόνια νεφρική νόσος (ΤΣΧΝΝ), συμβαίνει όταν οι 

νεφροί χάσουν το 90% της λειτουργίας τους. Οι ασθενείς με νεφροπάθεια τελικού 

σταδίου είναι αναγκαίο είτε να υποβάλλονται σε θεραπείες υποκατάστασης, όπως η 

αιμοκάθαρση, ή σε μεταμόσχευση νεφρού.  

Η χρόνια νεφρική νόσος ορίζεται ως νεφρική βλάβη ή μειωμένος ρυθμός σπειραματικής 

διήθησης (GFR) μικρότερος από 60 ml /min /1,73m2 για περισσότερους από τρεις μήνες. 

Η νεφρική βλάβη ορίζεται ως η παρουσία παθολογικών διαταραχών ή δεικτών νεφρικής 

βλάβης, που περιλαμβάνουν παθολογικά ευρήματα στις εξετάσεις αίματος ή ούρων. Η 

χρόνια νεφρική νόσος διακρίνεται σε πέντε στάδια. Μεταξύ των σταδίων, η νεφρική 

λειτουργία μειώνεται από >90% στο πρώτο στάδιο σε <15% στο πέμπτο στάδιο. Τα πέντε 

στάδια (σύμφωνα με την K/DOQI σταδιοποίηση της ΧΝΝ) παρουσιάζονται στον Πίνακα 

1. 

Πίνακας 1. Στάδια Χρόνιας Νεφρικής Νόσου 
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Εξαιτίας της απουσίας εμφανών συμπτωμάτων στα πρώιμα στάδια της νόσου, περίπου 

το 20-25% των ασθενών ανακαλύπτει την προχωρημένη νεφρική ανεπάρκεια στα όψιμα 

στάδιά της (όταν δηλαδή ο GFR φτάσει <15ml/min). Ένα σύμπτωμα που ορισμένες 

φορές προηγείται του τελικού σταδίου είναι η νυκτουρία που εμφανίζεται ως πρώτη 

ένδειξη της νεφρικής διαταραχής. Όταν τελικώς εμφανίζονται συμπτώματα, αυτά τείνουν 

να είναι γενικά και ασαφή όπως π.χ. ληθαργικότητα, ανορεξία, έμετοι, απώλεια βάρους, 

κατακράτηση νερού και οιδήματα, διαταραχή της νοητικής λειτουργίας, περικαρδίτιδα, 

αναιμία, κνησμός, ευαισθησία στις λοιμώξεις κα.  

Η πρωτεϊνουρία, η αποβολή δηλαδή πρωτεϊνών με τα ούρα, είναι ένας βασικός δείκτης 

χρόνιας νεφρικής βλάβης, γι’ αυτό το λόγο η εξέταση δείγματος ούρων είναι απαραίτητο 

να συμπεριλαμβάνεται στον έλεγχο ρουτίνας (Κοσμαδάκης, 2012). 

Τα κυριότερα αίτια που μπορεί να προκαλέσουν ΧΝΝ είναι: 

1. Πρωτοπαθή νεφρικά νοσήματα 

i. Χρόνια σπειραματονεφρίτιδα  

ii. Χρόνια πυελονεφρίτιδα 

2. Αποφρακτικές νεφροπάθειες  

i. υπερτροφία προστάτη 

ii.  νεφρολιθίαση 

3. Κληρονομικές νεφρικές νόσοι 

i. Πολυκυστική νόσος νεφρών 

ii. Νόσος Alport 

4. Νεφροπάθεια από αναλγητικά 

5. Συστηματικές παθήσεις  

i. Σακχαρώδης διαβήτης 

ii. Αρτηριακή Υπέρταση 

iii. Ανοσολογικά νοσήματα 

 

Στην Ελλάδα σύμφωνα με τον ERA_EDTA για το 2014, ο σακχαρώδης διαβήτης 

αποτελεί την δεύτερη κυριότερη αιτία ΤΣΧΝΝ με ποσοστό 25% μετά από τα άγνωστης 

αιτιολογίας περιστατικά που αντιστοιχούν στο 34% των περιπτώσεων. Σε παγκόσμιο 

επίπεδο το 26% των ασθενών ΤΣΧΝΝ έχουν ως πρώτη αιτία το σακχαρώδη διαβήτη και 

ακολουθούν η νεφροπάθεια αγνώστου αιτίας και η υπέρταση. 
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Η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία της πρωτοπαθούς αιτίας είναι επιτακτική ανάγκη σε 

ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο. Αυτό μπορεί να επιβραδύνει ή ενδεχομένως, να 

σταματήσει την εξέλιξη της νόσου σε νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου. 

 

1.3 Υποκατάσταση της νεφρικής λειτουργίας 

Σε καταστάσεις ΤΣΧΝΝ είναι απαραίτητη η υποκατάσταση της νεφρικής λειτουργίας σε 

ασθενείς που έχουν προσδόκιμο επιβίωσης άνω των 6-12 μηνών. Οι τρεις μέθοδοι 

νεφρικής υποκατάστασης είναι η αιμοκάθαρση, η περιτοναϊκή κάθαρση και η 

μεταμόσχευση. 

Η μεταμόσχευση έχει τα μεγαλύτερα ποσοστά επιβίωσης, ωστόσο ελλείψει νεφρικών 

μοσχευμάτων οι ασθενείς οδηγούνται κατ’ ανάγκην στις άλλες δύο επιλογές. Με την 

αιμοκάθαρση και την περιτοναϊκή κάθαρση δεν θεραπεύονται οι νεφροί και δεν 

επανακτάται η νεφρική λειτουργία. Οι θεραπείες αυτές αποκαθιστούν μόνο κατά ένα 

μικρό μέρος τη φυσιολογική νεφρική λειτουργία, ωστόσο προσφέρουν στον ασθενή τη 

δυνατότητα να επιβιώνει χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα (Κοσμαδάκης, 2012). Στο πόνημα 

αυτό θα αναφερθούμε μόνο στην χρόνια περιοδική αιμοκάθαρση. 

1.3.1 Χρόνια Περιοδική Αιμοκάθαρση 

Η αιμοκάθαρση αποτελεί θεραπεία εκλογής για περισσότερους από 300.000 ασθενείς με 

νεφρική νόσο τελικού σταδίου στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα από τους 13101 ασθενείς σε 

ΤΣΧΝΝ, αναδείχθηκε ότι υπάρχουν περίπου 9000 άτομα σε αιμοκάθαρση  με τη μέση 

ηλικία των ασθενών να είναι τα 63,8 έτη (ERA_EDTA, 2014). Οι ανωτέρω αριθμοί 

αναμένονται να είναι αρκετά υψηλότεροι τα επόμενα χρόνια, καθώς παρατηρείται ετήσια 

αύξηση περίπου 8-12% (Κοσμαδάκης, 2012). 

Παρά την εξέλιξη της τεχνολογίας, ο τεχνητός νεφρός, από τις φυσιολογικές λειτουργίες 

των νεφρών, μπορεί να αντικαταστήσει μερικώς μόνο τις δύο, την αποβολή τοξικών 

ουσιών του μεταβολισμού και την απομάκρυνση του πλεονάζοντος ύδατος.  

Η μεταφορά ουσιών μέσω ημιδιαπερατής μεμβράνης παρατηρήθηκε για πρώτη φορά το 

1861 από τον Άγγλο χημικό Th. Graham, ο οποίος ονόμασε το φαινόμενο αυτό 

«κάθαρση- dialysis». Αργότερα το 1913, γίνεται η πρώτη επιτυχημένη αιμοκάθαρση σε 

πειραματόζωα από τους Abel, Rowntree και Turner. Αυτοί, χρησιμοποιώντας κολλόδιο 

σαν ημιδιαπερατή μεμβράνη και ιρουδίνη σαν αντιπηκτικό, πέτυχαν την απομάκρυνση 

φαρμάκων από το αίμα των ζώων. Ωστόσο, προκειμένου να γίνει δυνατή η πρακτική 
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εφαρμογή της μεθόδου αυτής σε ανθρώπους έπρεπε να ξεπεραστούν πολλά προβλήματα. 

Τα κυριότερα απ’ αυτά αφορούσαν την κατασκευή καταλληλότερων μεμβρανών, τη 

χρησιμοποίηση αντιπηκτικών με λιγότερες παρενέργειες από την ιρουδίνη, τη βελτίωση 

των συστημάτων εξωσωματικής κυκλοφορίας και τον τρόπο σύνδεσης  του ασθενή με το 

μηχάνημα αιμοκάθαρσης. Η πρώτη προσπάθεια αιμοκάθαρσης σε ανθρώπους έγινε 

χωρίς επιτυχία, το 1924 από τον Γερμανό G.Haas.  Το 1937, δυο ερευνητές οι Kolf και 

Berk κατασκευάζουν τον πρώτο τεχνητό νεφρό, ενώ το 1943 πραγματοποιείται η πρώτη 

επιτυχημένη αιμοκάθαρση σε άνθρωπο. Το 1960 δεν υπήρχε αμφιβολία για τα 

αποτελέσματα του τεχνητού νεφρού και την ίδια εποχή ο γιατρός B. Scribner ξεκινάει το 

πρώτο πρόγραμμα χρόνιας περιοδικής αιμοκάθαρσης σε ασθενείς ΤΣΧΝΝ στην 

Ουάσιγκτον. Την ίδια περίπου εποχή ο Quinton εισήγαγε τις εξωτερικές αρτηριοφλεβικές 

παρακάμψεις (shunts) και λίγο αργότερα αναπτύχθηκε από τους Brescia, Cimino, Appel, 

Hurwich η τεχνική της ενδογενούς αρτηριοφλεβικής επικοινωνίας (fistula), τα οποία 

αποτέλεσαν βασική προϋπόθεση για τη σύνδεση του ασθενή με τον τεχνητό νεφρό και 

τη συνεχή και επαναλαμβανόμενη εξωνεφρική κάθαρση (Σόμπολος, 1984; Gutch, 2003).  

Τα πρώτα χρόνια εφαρμογής της, η αιμοκάθαρση διαρκούσε πολλές ώρες. Αργότερα, τα 

μηχανήματα ήταν σε θέση να έχουν υψηλότερους ρυθμούς ροής του αίματος και να 

χειρίζονται μεγαλύτερο όγκο υγρού. Ως εκ τούτου οι χρόνοι θεραπείας μειώθηκαν, με 

σκοπό να μειωθεί το κόστος και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής. Πενήντα σχεδόν χρόνια 

μετά, ενώ η αιμοκάθαρση αποτελεί μια θεραπεία που σώζει ζωές, μπορεί να γίνει πολύ 

ενοχλητική διαδικασία και επιπλέον δεν επιτυγχάνει τόσο αποτελεσματική κάθαρση όσο 

συμβαίνει με τη φυσιολογική λειτουργία των νεφρών. Το κύριο πρόβλημά της είναι ότι 

επιδιώκει να παρέχει περισσότερη κάθαρση σε σύντομο χρονικό διάστημα.  

Η συμβατική HD/HDF όπως εφαρμόζεται σήμερα, έχει διάρκεια 3-5 ώρες x 3 

φορές/βδομάδα. Ωστόσο, πολυάριθμες μελέτες δείχνουν ότι, με αυτήν τη συχνότητα και 

διάρκεια, είναι δύσκολο να αποβληθούν από τον ασθενή το σύνολο των ουσιών και 

περίσσιων υγρών. Η προσπάθεια αυτή συνεπάγεται μετά τη λήψη της θεραπείας, πολλοί 

ασθενείς να αισθάνονται καταβεβλημένοι (Kalirao et al., 2009). Επιπλέον, πολλοί 

ασθενείς, βιώνουν επιπρόσθετες επιπλοκές, όπως εκτεταμένη παραμονή στο νοσοκομείο, 

μειωμένη σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής και θνησιμότητα (Chertow et al., 

2010). Μια κλινική στο Tassin της Γαλλίας παρέμεινε στο εκτεταμένο πρόγραμμα 

αιμοκάθαρσης και παρατήρησε πλεονεκτήματα στους ασθενείς που το ακολουθούσαν. 

Οι ασθενείς εκείνοι υποβάλλονταν σε HD για 24-30 h/εβδομάδα, και η πορεία τους 

παρακολουθήθηκε για 10 έτη. Στο τέλος της 10ετίας το 85% είχε επιβιώσει με καλή 
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κατάσταση γενικής υγείας (Thumfart et al., 2015). Έτσι, δημιουργήθηκε η ιδέα ότι ο 

μεγαλύτερος χρόνος θεραπείας συνεπάγεται καλύτερα αποτελέσματα.  

Στις μέρες μας πιο εντατικά προγράμματα αιμοκάθαρσης συγκεντρώνουν όλο και 

περισσότερο το ενδιαφέρον διεθνώς. Μεγάλο μέρος παρατηρήσεων δείχνουν ότι τα 

προγράμματα αυτά επιτρέπουν καλύτερο έλεγχο των βιοχημικών και φυσικών 

παραμέτρων όταν συγκρίνονται με συμβατικά. Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια υπάρχει 

έντονο ενδιαφέρον για αύξηση της θεραπείας HD ως προς την διάρκεια, τη συχνότητα ή 

και τα δύο, λόγω της εμμένουσας νοσηρότητας και θνησιμότητας όπως και της μειωμένης 

ποιότητας ζωής στον αιμοκαθαιρόμενο πληθυσμό (Benaroia et al., 2008).  

Η νυχτερινή αιμοκάθαρση (NHD) είναι ένα πρόγραμμα παρατεταμένης αιμοκάθαρσης, 

που δημιουργήθηκε ως απάντηση στην ανάγκη για μια καλά ανεκτή, αποτελεσματική και 

οικονομικά προσιτή θεραπεία (Pierratos et al., 1998). 

 

1.4 Νυχτερινή Αιμοκάθαρση 

Το 1994 ο Dr. Robert Uldall, εφάρμοσε νυχτερινή κατ’ οίκον αιμοκάθαρση σε μια ομάδα 

ασθενών στο Τορόντο με σκοπό να βελτιώσει το επίπεδο υγείας τους. Περιορισμένος 

αρχικά αριθμός μελετών, έδειξε βελτιωμένη ποιότητα αιμοκάθαρσης, με κάθαρση 

ουσιών που παραλληλιζόταν με αυτήν ενός υγιούς ενήλικα, σε πλήρη λειτουργία νεφρών 

(Pierratos, 1999). Το πρώτο πρόγραμμα νυχτερινής αιμοκάθαρσης σε κέντρο (ICNHD), 

εφαρμόστηκε το 1999 στις ΗΠΑ από τον Dr. Chandler (Ranganathan et al., 2012), 

ωστόσο από τότε το πρόγραμμα δεν υπήρξε ιδιαίτερα δημοφιλές παρόλες τις θετικές 

ενδείξεις, ενδεχομένως λόγω του υψηλότερου κόστους του, μέχρι τα τελευταία χρόνια, 

όπου άρχισαν να γίνονται συχνότερες αναφορές στα ευεργετικά αποτελέσματά του.  

Η ICNHD, συνήθως λαμβάνει χώρα 3x/ εβδομάδα για 6-8 ώρες ανά συνεδρία κατά τη 

διάρκεια της νύχτας. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι κάποιος θα κάνει 18-24 ώρες 

αιμοκάθαρσης/ εβδομάδα σε σύγκριση με τις 9-12 ώρες που θα ακολουθήσει ο ασθενής 

στη συμβατική μέθοδο. Η ICNHD, συνδυάζει τα θεωρητικά πλεονεκτήματα της 

παρατεταμένης κάθαρσης με τα οφέλη της ιατρικής και νοσηλευτικής εποπτείας και την 

μη διακοπή των παραγωγικών ωρών της ημέρας. 

Η αύξηση του χρόνου αιμοκάθαρσης πάνω από το τυπικό σχήμα των 12 ωρών /εβδομάδα 

δίνει τη δυνατότητα για σημαντική μείωση του ρυθμού υπερδιήθησης (ρυθμός αποβολής 

υγρών), γεγονός που οδηγεί σε καλύτερη ανεκτικότητα από τους αιμοδυναμικά ασταθείς 
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ασθενείς, ενώ προσφέρει καλύτερα κλινικά αποτελέσματα, καθώς αυξάνει την επάρκεια 

κάθαρσης ουσιών και επιτρέπει τον καλύτερο έλεγχο των επιπέδων της αρτηριακής 

πίεσης, του φωσφόρου και του καλίου χωρίς τη χρήση αντιϋπερτασικών και 

φωσφοροδεσμευτικών σκευασμάτων (Ok et al., 2011).  

1.4.1 Οφέλη νυχτερινής αιμοκάθαρσης 

Όλο και μεγαλύτερος αριθμός μελετητών αναφέρουν ότι, οι ασθενείς στην NHD έχουν 

μικρότερα ποσοστά νοσηρότητας και θνησιμότητας σε σύγκριση με αυτούς της 

συμβατικής HD, καθώς και βελτιωμένη σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής 

(Johansen et al., 2009; Lacson et al., 2012; Lacson et al., 2010; Zoumbaridis et al., 2016). 

Μερικά από τα κυριότερα οφέλη της νυχτερινής αιμοκάθαρσης συμπεριλαμβάνουν:  

I. Την ελάττωση των τιμών της αρτηριακής πίεσης,  

II. Την καλύτερη επάρκεια κάθαρσης, 

III. Τη βελτίωση της καρδιακής λειτουργίας, 

IV. Την αιμοδυναμική σταθερότητα κατά τη διάρκεια της ΑΚ (Pierratos, 1999) 

V. Την καλύτερη διαχείριση της αναιμίας, 

VI. Τη βελτίωση της θρεπτικής κατάστασης με χαμηλότερο ΒΣ, 

VII. Την ελάττωση της φαρμακευτικής αγωγής (ελάττωση δόσης ή διακοπή των 

αντιϋπερτασικών, φωσφοροδεσμευτικών και των παραγόντων ερυθροποίησης), 

VIII. Τη μειωμένη νοσηρότητα και θνησιμότητα, 

IX. Την ανακούφιση από τα συμπτώματα υπνικής άπνοιας και  

X. Τη βελτίωση της ποιότητας ζωής  (Johansen et al., 2009; Lacson et al., 2010). 

Η νυχτερινή αιμοκάθαρση συνιστάται ιδιαίτερα σε άτομα με μεγάλο ΒΣ, μειωμένη 

ανεκτικότητα στη ταχεία αποβολή υγρών, άτομα με υπερφωσφαταιμία ή/και σε όσους 

επιθυμούν να έχουν ελεύθερο χρόνο στη διάρκεια της ημέρας, π.χ. λόγω εργασίας 

(Lacson et al., 2011). 

 

1.4.2 Εμπόδια ICNHD 

Ορισμένοι από τους ασθενείς που υποβάλλονται σε ICNHD αντιμετωπίζουν δυσκολίες 

αναφορικά με τη διαδικασία του προγράμματος και ένα μέρος εγκαταλείπει, καθώς τη 

θεωρεί ιδιαίτερα φορτική. 
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Ύπνος 

Ο ύπνος είναι ένα σημαντικό ζήτημα για τους ασθενείς που υποβάλλονται σε ICNHD και 

κάποιες φορές καταλήγει να είναι ο λόγος εγκατάλειψης του προγράμματος, εφόσον κατ’ 

αρχήν απαιτεί από τα άτομα αυτά να κοιμούνται εκτός της άνεσης του σπιτιού τους 3 

φορές την εβδομάδα. Κάποιοι ασθενείς αναφέρουν δυσκολία να κοιμηθούν στη διάρκεια 

της θεραπείας χωρίς φαρμακευτική βοήθεια, και αδυναμία εύρεσης άνετης στάσης από 

φόβο ενεργοποίησης συναγερμού στο μηχάνημα ή μετακίνησης της βελόνας.  

Τεχνικά ζητήματα 

Προκειμένου να διευκολυνθεί ο ύπνος των ασθενών ορισμένες τυπικές διαδικασίες 

παρακολούθησης μεταβάλλονται. Ο θάλαμος αιμοκάθαρσης είναι σκοτεινός και η λήψη 

της αρτηριακής πίεσης γίνεται τις περισσότερες φορές ύστερα από αίτηση του ασθενούς. 

Οι πρακτικές αυτές εμφωλεύουν τον κίνδυνο αποτυχίας εντοπισμού ενός υποτασικού 

επεισοδίου καθώς και μετακίνησης της βελόνας, προκαλώντας αίσθημα ανασφάλειας 

τόσο στους ασθενείς όσο και στο νοσηλευτικό προσωπικό (Jakubovic et al., 2014). 

Ωστόσο, πλέον έχουν ανακαλυφθεί αρκετές λειτουργίες οι οποίες διασφαλίζουν την 

διαδικασία, όπως ενσωματωμένα πιεσόμετρα στη βάση των μηχανημάτων τα οποία 

μετράνε αυτόματα/ ώρα την αρτηριακή πίεση, ακόμη και ειδικές ταινίες που 

τοποθετούνται κάτω από τις βελόνες αιμοκάθαρσης ή στην έξοδο του κεντρικού 

φλεβικού καθετήρα και προφυλάσσουν από τον κίνδυνο αιμορραγίας (Faratro et al., 

2015). 

Λειτουργικά ζητήματα 

Από την πλευρά του παρόχου,  ορισμένοι λόγοι που εμποδίζουν την εφαρμογή της 

ICNHD, είναι οι επιπρόσθετες απαιτήσεις σε λειτουργικά έξοδα, που αφορούν τους 

υψηλότερους μισθούς του προσωπικού που απασχολείται τις νυχτερινές ώρες, τη χρήση 

ρεύματος και νερού, τα υλικά αιμοκάθαρσης και τα έξοδα συντήρησης (Wong et al., 

2014).  

 

1.5 Σχετιζόμενη Με την Υγεία Ποιότητα Ζωής στην ΑΚ  

Η ποιότητα ζωής αποτελεί μια πολυδιάστατη, ευμετάβλητη και υποκειμενική έννοια η 

οποία δύσκολα μπορεί να οριστεί και να μετρηθεί. Γενικά, είναι ένας όρος που 

χρησιμοποιείται εναλλακτικά προκειμένου να εκφράσει έννοιες όπως η ικανοποίηση από 
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τη ζωή, η ευημερία και το υψηλό ηθικό (Gutch et al., 2003). Στο χώρο της υγείας, 

προκειμένου να περιοριστεί το εύρος της έννοιας «ποιότητα ζωής», δημιουργήθηκε ο 

όρος «Σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής» (Υφαντόπουλος, 2006). Η αξιολόγηση 

της ΣΥΠΖ, έχει αναδειχθεί πολύτιμο εργαλείο για την εκτίμηση του αποτελέσματος της 

θεραπευτικής παρέμβασης σε χρόνιες παθήσεις (Nayana et al., 2016). 

Το ενδιαφέρον για τη διερεύνηση της ποιότητας ζωής στη ΤΣΧΝΝ ξεκίνησε τη δεκαετία 

του ‘80. Οι μελέτες εκείνες επικεντρώθηκαν στην περιγραφή της ΣΥΠΖ των ασθενών 

που λάμβαναν θεραπεία με διαφορετικές μεθόδους υποκατάστασης της νεφρικής 

λειτουργίας (αιμοκάθαρση, περιτοναϊκή, μεταμόσχευση), και εστίασαν στη σύγκριση 

μεταξύ τους (Rebollo et al., 2002) Σήμερα τα βασικά πεδία έρευνας στην ΤΣΧΝΝ ως 

προς την ΠΖ περιλαμβάνουν: 

➢ Την επίδραση των μεθόδων θεραπείας στη ΧΝΝ 

➢ Την σχέση της ΠΖ  με την θνησιμότητα και τη νοσηρότητα 

➢ Προγνωστικούς παράγοντες και διαχρονικές μεταβολές της ΠΖ 

➢ Την επίδραση χαρακτηριστικών της θεραπείας όπως για παράδειγμα της 

ερυθροποιητίνης, της αιμοκάθαρσης με διττανθρακικά, τον τύπο της μεμβράνης 

του φίλτρου, της επάρκειας κάθαρσης, της φαρμακευτικής αγωγής κ.α. 

➢ Τη σύγκριση της ΤΣΧΝΝ με άλλες χρόνιες ασθένειες αναφορικά με την ΠΖ 

(Σταυριανού, 2007) 

Η τελικού σταδίου νεφρική νόσος είναι μία χρόνια ασθένεια που έχει αρνητικό αντίκτυπο 

στην ποιότητα ζωής των ασθενών, επηρεάζοντας την ψυχική τους υγεία, τη σωματική 

τους λειτουργία, καθώς και την προσωπική και οικογενειακή τους ζωή. Οι 

αμοκαθαιρόμενοι ασθενείς ταλαιπωρούνται ήδη πριν από την ένταξή τους σε πρόγραμμα 

αιμοκάθαρσης και το πρόβλημά τους γίνεται εντονότερο όταν τελικά καταλήγουν στον 

τεχνητό νεφρό. Πέραν των επιπλοκών που συχνά εκδηλώνονται κατά τη διάρκεια μιας 

συνεδρίας αιμοκάθαρσης όπως υπόταση, ναυτία και έμετοι, κράμπες, στηθάγχη κ.α., οι 

ασθενείς αυτοί βιώνουν ποικίλα προβλήματα τα οποία προέρχονται τόσο από τη 

βιολογική διάσταση της νόσου, όπως σωματική και γνωστική εξασθένιση, ανάγκη 

τήρησης συγκεκριμένης διατροφής, προβλήματα με την αγγειακή προσπέλαση κ.ά., όσο 

και από την ίδια την θεραπεία η οποία συνεπάγεται πλήθος αλλαγών, που επηρεάζουν 

σημαντικά την καθημερινή ρουτίνα του ασθενούς.  
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Πιο αναλυτικά, αυτή η μέθοδος υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας, συχνά οδηγεί 

σε απώλεια της ελευθερίας και εξάρτηση από τον τεχνητό νεφρό και τους φροντιστές. 

Πολλοί ασθενείς, συνήθως αφήνουν τη δουλειά τους, την οικογένειά τους ή το σπίτι τους 

λόγω της μακροχρόνιας θεραπείας, επειδή πρέπει να είναι κοντά στο κέντρο 

αιμοκάθαρσης ή να νοσηλευτούν για μερικές ημέρες, με αποτέλεσμα την διατάραξη της 

οικογενειακής και κοινωνικής ζωής τους, καθώς και τη μείωση ή απώλεια των 

οικονομικών εσόδων (Mollaoğlu, 2013). 

Σύμφωνα με τους Rebollo και συν. (2002), οι παράγοντες που σχετίζονται με την 

ποιότητα ζωής των αιμοκαθαιρόμενων ασθενών είναι: η ηλικία, το φύλο, το μορφωτικό 

επίπεδο, η λειτουργική κατάσταση και η συννοσηρότητα. Οι κοινωνικο-δημογραφικοί 

παράγοντες είναι δυνατόν να επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των αιμοκαθαιρόμενων 

ασθενών. Πιο συγκεκριμένα, έχει φανεί ότι η ηλικία και το φύλο επιδρούν στον τρόπο 

που οι ασθενείς αντιλαμβάνονται τη σωματική και την ψυχολογική τους υγεία. 

Επιπρόσθετα, το μορφωτικό επίπεδο, προδιαθέτει τους ασθενείς να αξιολογούν 

περισσότερο ή λιγότερο αρνητικά το περιβάλλον, στο οποίο διαβιούν, ενώ η 

οικογενειακή κατάσταση, φαίνεται να επηρεάζει την ψυχική υγεία αυτών των ασθενών, 

που αξιολογούν με διαφορετικό τρόπο την ποιότητα ζωής τους.  

Ένας άλλος εξίσου σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την ποιότητα ζωής των 

ασθενών είναι η ψυχική τους υγεία. Οι αιμοκαθαιρόμενοι βιώνουν αβεβαιότητα για το 

μέλλον και φόβο θανάτου, τα οποία σε συνδυασμό με τις αλλαγές σε προσωπικό, 

οικογενειακό και επαγγελματικό επίπεδο, αποτελούν σημαντικούς στρεσσογόνους 

παράγοντες που οδηγούν σε μειωμένη αυτοεκτίμηση και κοινωνική απόσυρση (Τουλιά 

και συν., 2015).  

Επίσης, η θεραπεία αιμοκάθαρσης επιβάλλει διάφορους περιορισμούς στην καθημερινή 

ρουτίνα του ασθενούς. Οι πιο συχνά αναφερόμενες ανησυχίες των ασθενών που 

υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση είναι: οι διαιτητικοί περιορισμοί σε υγρά και τρόφιμα, οι 

συχνές νοσηλείες, οι περιορισμοί στη φυσική δραστηριότητα και την ψυχαγωγία, οι 

διαταραχές ύπνου, η σωματική κόπωση, οι αλλαγές στην εμφάνιση του σώματος εξαιτίας 

της αγγειακής προσπέλασης και τα σεξουαλικά προβλήματα (Gerogianni et al., 2014). 

Δεδομένου ότι οι αιμοκαθαιρόμενοι επιτρέπεται να πίνουν συγκεκριμένο όγκο υγρών 

(συνήθως λιγότερο από 1L υγρών την ημέρα), εφόσον η συσσώρευση των υγρών στον 

οργανισμό επιδεινώνει την υπέρταση ή χειρότερα μπορεί να οδηγήσει σε πνευμονικό 

οίδημα και περικαρδίτιδα, γίνεται αντιληπτό γιατί ο περιορισμός στη λήψη υγρών και 
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τροφής αποτελούν τους πιο συχνούς στρεσσογόνους παράγοντες που επηρεάζουν 

σημαντικά την ποιότητα ζωής.  

Οι διαταραχές του ύπνου επίσης σχετίζονται με την ποιότητα ζωής των 

αιμοκαθαιρόμενων. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρείται καθυστέρηση στην έλευση του 

ύπνου ή δυσκολία διατήρησής του, κακή ποιότητα αυτού, υπνηλία και αίσθημα κούρασης 

στη διάρκεια της ημέρας, πρωινοί πονοκέφαλοι, διαταραχές της μνήμης και της 

συγκέντρωσης και μειωμένη καθημερινή λειτουργικότητα (Τουλιά και συν., 2015). 

Όλα τα παραπάνω οδηγούν πολλές φορές τους ασθενείς να γίνουν μελαγχολικοί, 

ευέξαπτοι και ανήσυχοι και να ξεσπούν τα συναισθήματά τους στους φροντιστές τους ή 

στο οικογενειακό περιβάλλον. 

Όταν η εγκατάσταση της τελικού σταδίου νεφρικής νόσου είναι σταδιακή, ο ασθενής έχει 

το χρόνο να προσαρμοστεί στην ιδέα της ΑΚ. Ωστόσο, αρκετές φορές συμβαίνει η νόσος 

να έχει προχωρήσει αρκετά εν αγνοία του ασθενή και τότε η ΑΚ να ξεκινήσει μέσα στο 

νοσοκομείο ως επείγουσα κατάσταση. Όταν συμβεί αυτό, ο ασθενής εξαναγκάζεται βίαια 

να προσαρμοστεί και πολύ πιθανά εκδηλώνει αισθήματα αγωνίας και απελπισίας. Γενικά, 

έχουν παρατηρηθεί ορισμένα στάδια μέσω των οποίων οι ασθενείς ΤΣΧΝΝ είναι πιθανόν 

να περάσουν:  

-Το πρώτο στάδιο ονομάζεται «μήνας του μέλιτος» και αποτελεί την πρώτη αντίδραση 

του ασθενή στην ΑΚ. Αυτό το στάδιο διαρκεί από λίγες εβδομάδες έως μερικούς μήνες 

και χαρακτηρίζεται γενικώς από βελτίωση της σωματικής και ψυχικής υγείας μαζί με 

αισθήματα ελπίδας και ευγνωμοσύνης.  

-Το δεύτερο στάδιο είναι αυτό της απογοήτευσης και της αποθάρρυνσης, το οποίο ξεκινά 

όταν ο ασθενής προσπαθήσει να ενσωματώσει τους περιορισμούς που θέτει η ΑΚ στην 

καθημερινή του ζωή. Τότε εξαιτίας της φυσικής και νοητικής κατάπτωσης, που 

αποτελούν επιπλοκές της ΑΚ, είναι δυνατόν να δημιουργηθούν αισθήματα λύπης και 

ανικανότητας. 

-Το τρίτο στάδιο, της μακροχρόνιας προσαρμογής, συμβαίνει όταν ο ασθενής φτάσει να 

αποδεχτεί την ασθένειά του, με τις επιπλοκές και τους περιορισμούς που η ΑΚ έχει φέρει 

στη ζωή του (Gutch et al., 2003). 

Η ενσωμάτωση της δίαιτας, των περιορισμένων δραστηριοτήτων και της διαδικασίας της 

ΑΚ στην καθημερινή ρουτίνα είναι μέρος αυτής της μακροχρόνιας προσαρμογής. 

Ωστόσο, η προσαρμογή αυτή είναι μια δύσκολη διαδικασία και δεν είναι απαραίτητο πως 
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όλοι οι ασθενείς θα φτάσουν τελικά σε αυτήν. Επιπλέον, μια τέτοιου είδους ζωή, κατά 

πολλούς πιθανόν να στερείται όπως είναι αναμενόμενο της απαιτούμενης ποιότητας.   

Παρά τις συνεχείς ιατρικές εξελίξεις στον τομέα της αιμοκάθαρσης, αρκετές μελέτες 

δείχνουν ότι οι αιμοκαθαιρόμενοι ασθενείς εμφανίζουν μειωμένη ποιότητα ζωής (Sathvik 

et al, 2008; Θεοφίλου Π., 2011; Fukuhara et al., 2003). 

Η μειωμένη ΣΥΠΖ μπορεί να αποδοθεί εν μέρει στις ιατρογενείς επιπτώσεις της 

συνήθους HD (δηλαδή, 3 φορές την εβδομάδα για 3-4 ώρες/ συνεδρία), η οποία μπορεί 

να είναι ανεπαρκής για τον έλεγχο υγρών και την απομάκρυνση ουσιών, οδηγώντας έτσι 

σε σωματικά συμπτώματα. Με τη σειρά τους τα συμπτώματα αυτά, μπορεί να 

μεταβάλλουν επιπλέον αρνητικά την ΣΥΠΖ, οδηγώντας έτσι σε ψυχολογικά 

συμπτώματα. 

Ένα πρόγραμμα παρατεταμένης αιμοκάθαρσης, όπως η νυχτερινή, μπορεί να είναι μια 

αποτελεσματική στρατηγική για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών που 

υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση (Kraus et al., 2016). 

Αρκετές μελέτες έδειξαν μια τάση προς μια βελτιωμένη ποιότητα ζωής των ασθενών που 

υποβάλλονται σε ICNHD σε σύγκριση με τη συμβατική. Οι Ok et al. (2011), σύγκριναν 

247 ασθενείς σε NHD με 247 ασθενείς σε CHD, και κατέληξαν στο συμπέρασμα, ότι η 

ποιότητα ζωής παρέμεινε σταθερή στους ασθενείς τους σε INHD, ενώ η αντίστοιχη στην 

ομάδα ελέγχου επιδεινώθηκε.  

Οι Bugeja et al. (2009) διαπίστωσαν σημαντικές βελτιώσεις σε μια σειρά από τομείς 

στους ασθενείς μετά τη μετάβασή τους σε NHD, συμπεριλαμβανομένων της καλύτερης 

συνολικής ποιότητας ζωής, της βελτίωσης του ύπνου (τόσο τις ημέρες της αιμοκάθαρσης 

όσο και τις υπόλοιπες), της όρεξης και της ενέργειας, καθώς και λιγότερες κράμπες και 

ζάλη κατά τη διάρκεια της θεραπείας, σε σύγκριση με τους ασθενείς που παρέμειναν 

στην CHD.  

Οι  Culleton et al. (2007) παρουσίασαν στατιστικά σημαντικές βελτιώσεις στην ΠΖ που 

αφορούσε το ειδικό μέρος του ερωτηματολογίου (kidney disease specific) για τους 

ασθενείς στη NHD αλλά όχι για τη συμβατική. 

Στη μελέτη των Troidle et al. (2007) δεν παρουσιάστηκε ιδιαίτερη βελτίωση στα 

αποτελέσματα του εργαλείου SF-36, ωστόσο παρατηρήθηκε μείωση του απαιτούμενου 

χρόνου για την επανέναρξη των συνήθων δραστηριοτήτων των ασθενών 6 μήνες μετά 

την έναρξη της NHD. 
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Οι  Zoumbaridis et al. (2016) παρακολούθησαν 15 ασθενείς για μια περίοδο 4 μηνών και 

παρατήρησαν βελτίωση στην ΠΖ όλων των ασθενών (mean 71,7±15,96), με αναφορές 

από τους ασθενείς για βελτίωση της συνολικής κατάστασης της υγείας τους από ενός 

έτους.  

Στη μελέτη των Graham-Brown et al. (2015) οι ασθενείς που συμμετείχαν στο 

πρόγραμμα νυχτερινής HD, ανέφεραν στους ερευνητές ότι μέσα από την εμπειρία τους 

αυτή βίωσαν θετικές αλλαγές στην καθημερινή τους ζωή. Αναφορικά, ορισμένες από 

αυτές αφορούσαν τα αυξημένα επίπεδα ενέργειας στη διάρκεια της μέρας, το ενδιαφέρον 

για εκτέλεση δραστηριοτήτων, τη μεγαλύτερη ελευθερία χρόνου και το αίσθημα 

ανεξαρτησίας. 

 

1.5.1 Εργαλεία μέτρησης της ΣΥΠΖ 

Ο σκοπός της αξιολόγησης της ποιότητας ζωής στο χώρο της υγείας έχει σχέση με τους 

στόχους των θεραπευτικών ή των προληπτικών παρεμβάσεων, που είναι η αύξηση της 

μακροβιότητας, η μείωση της νοσηρότητας και η ευεξία των ασθενών (Νάκου, 2001).  

Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχει μια ευρεία γκάμα από εργαλεία, τα οποία απευθύνονται 

τόσο στο γενικό πληθυσμό όσο και σε συγκεκριμένες ομάδες ασθενών. Κάθε ένα από τα 

εργαλεία αυτά μετράει το σύνολο ή επιμέρους διαστάσεις της ΣΥΠΖ. Αρκετά από τα 

ερωτηματολόγια αυτά είναι μεταφρασμένα και εγκυροποιημένα και στην ελληνική 

γλώσσα. Μερικά από τα κυριότερα ερωτηματολόγια μέτρησης της ΣΥΠΖ διακρίνονται 

σε δύο βασικές κατηγορίες, τα γενικά και τα εξειδικευμένα, και είναι τα παρακάτω: 

-Γενικά Εργαλεία: Εργαλεία μέτρησης που είναι σχεδιασμένα για να εκτιμούν το επίπεδο 

υγείας στο γενικό πληθυσμό αλλά και σε πληθυσμούς ασθενών, προκειμένου να 

προβλέψουν το αποτέλεσμα μιας θεραπείας ή/και να ανιχνεύσουν τις αλλαγές στην 

ποιότητα ζωής. Ενδεικτικά τέτοια εργαλεία είναι το SF-36, EQ-5D, EQ15D, Nottingham 

Health Profile (βλ. πίνακα 2) και το ερωτηματολόγιο ΠΖ του Παγκοσμίου Οργανισμού  

(WHO-QOL BREF) (Nayana et al., 2016; Υφαντόπουλος, 2006). Τα εργαλεία αυτά 

μπορούν να συγκρίνουν πληθυσμούς ασθενών με το γενικό πληθυσμό ή πληθυσμούς 

ασθενών μεταξύ τους, ωστόσο δε δίνουν στοιχεία για επιμέρους προβλήματα που 

αφορούν τις νόσους (Chang et al., 2009). 
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Πίνακας 2. Γενικά Εργαλεία Μέτρησης της ΠΖ 

 
 

 

-Εξειδικευμένα εργαλεία: Αναπτύχθηκαν με σκοπό να μετρούν το επίπεδο υγείας ατόμων 

που πάσχουν από συγκεκριμένα νοσήματα όπως νεφροπάθειες, διαβήτης, 

καρδιαγγειακές νόσοι, πνευμονοπάθειες κ.α., Τα εργαλεία αυτά είναι πολύ ευαίσθητα και 

εστιάζουν σε ζητήματα που αφορούν την πάθηση και τη θεραπεία της, θέματα τα οποία 

δεν αξιολογούνται επαρκώς από τα γενικά ερωτηματολόγια (Υφαντόπουλος, 2006). 

Στη νεφροπάθεια τα πρώτα χρόνια οι ερευνητές χρησιμοποιούσαν γενικά 

ερωτηματολόγια προκειμένου να μετρήσουν την ποιότητα ζωής των ασθενών με 

ΤΣΧΝΝ. Αργότερα με την ανάπτυξη των εξειδικευμένων εργαλείων, τους δόθηκε η 

δυνατότητα να προσεγγίσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια όλες τις πτυχές της σχετικής με τη 

νόσο ΠΖ (Nayana et al., 2016). 
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-Εργαλεία εξειδικευμένα στην αιμοκάθαρση 

➢ Ένα από τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν αρχικά για τη μέτρηση της ΣΥΠΖ των 

ασθενών στην αιμοκάθαρση, ήταν το Kidney Disease Quality Of Life (KDQOL), 

το οποίο έδειξε υψηλή εγκυρότητα και αξιοπιστία, ωστόσο έπειτα 

εγκαταλείφθηκε διότι χαρακτηρίστηκε κουραστικό και χρονοβόρο 

(αποτελούνταν από 134 ερωτήσεις) για να χορηγείται σε ασθενείς με ΤΣΧΝΝ, οι 

οποίοι ήταν ήδη επιφορτισμένοι από την κατάσταση της υγείας τους. Αργότερα, 

με ανάλυση παλινδρόμησης, επιλέχθηκαν οι ερωτήσεις που σχετίζονται 

ισχυρότερα με τις κλίμακες και δημιουργήθηκε ένα όργανο μικρότερης έκτασης, 

ωστόσο με εξίσου καλές ψυχομετρικές ιδιότητες, το οποίο ονομάστηκε Kidney 

Disease Quality Of Life Short Form. Το όργανο αυτό, αποτελείται από 80 

ερωτήσεις και διακρίνεται σε δύο μέρη. Στο γενικό και πρώτο μέρος του 

εργαλείου συναντώνται οι 36 ερωτήσεις του SF-36, ενώ στο ειδικό μέρος 

υπάρχουν ακόμα 43 ερωτήσεις εξειδικευμένες στη νεφροπάθεια οι οποίες 

συνοψίζονται σε 11 κλίμακες. Η 44η ερώτηση, αφορά μια βαθμονομημένη 

κλίμακα βαθμολόγησης της συνολικής υγείας (Chang et al., 2009). Το εργαλείο 

αυτό έχει μεταφραστεί και στα Ελληνικά, και είναι πλέον ένα ιδιαίτερα δημοφιλές 

και ευρέως χρησιμοποιούμενο ερωτηματολόγιο για την μέτρηση της ΠΖ σε 

ασθενείς ΤΣΧΝΝ που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση. Το ίδιο χρησιμοποιήθηκε 

και για τους σκοπούς αυτής της έρευνας. 

➢ Ένα ακόμη ειδικό εργαλείο που χρησιμοποιείται στη νεφροπάθεια είναι το Renal 

Quality Of Life Profile (RQLP), το οποίο αποτελείται από 43 ερωτήσεις που 

ταξινομούνται σε πέντε κατηγορίες: α)διατροφή, β)φυσική δραστηριότητα, 

γ)δραστηριότητες αναψυχής και ελεύθερος χρόνος, δ)ψυχοκοινωνικές αντιλήψεις 

και ε)θεραπευτικά αποτελέσματα και οι οποίες περιγράφουν συμπεριφορές 

δυσλειτουργίας ειδικά για τους ασθενείς σε ΤΣΧΝΝ.  

➢ Επιπλέον ορισμένοι ερευνητές χρησιμοποιούν το Kidney Disease Questionnaire 

(KDQ) το οποίο δημιουργήθηκε από ερευνητές στον Καναδά σε συνεργασία με 

τους ασθενείς που λάμβαναν ΑΚ. Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 26 

ερωτήσεις οι οποίες ταξινομούνται σε πέντε ενότητες: α) φυσικά συμπτώματα, β) 

κόπωση, γ) κατάθλιψη, δ) σχέσεις με το περιβάλλον και ε) ψυχολογική πίεση. Η 

ευαισθησία του ελέγχθηκε μελετώντας τη βελτίωση της ΠΖ σε ασθενείς που 

εκλάμβαναν θεραπεία για αναιμία. 
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➢ Το Choice Health Experience Questionnaire (CHEQ), αναπτύχθηκε στα πλαίσια 

της μελέτης CHOICE (Choices for healthy outcomes in caring for ESRD), και 

αποτελείται από 83 ερωτήσεις ταξινομούμενες σε 21 τομείς: 8 από τους οποίους 

αναφέρονται στο SF-36, 8 είναι γενικού ενδιαφέροντος (νοητική λειτουργία, 

ύπνος, εργασία, γενική ΠΖ κ.α.), και 5 που αφορούν τομείς της ΤΣΧΝΝ (δίαιτα, 

ελευθερία, εικόνα σώματος, αγγειακή πρόσβαση) (Mollaoğlu, 2013). 

 

-Ποιοτικά Προσαρμοσμένα Έτη Ζωής (QALYs): Κάποιες φορές οι ερευνητές 

χρησιμοποιούν αυτούς τους δείκτες, οι οποίοι προέρχονται από την οικονομική θεωρία, 

προκειμένου να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα διαφόρων κλινικών παρεμβάσεων μέσω 

της μέτρησης της βελτίωση της υγείας σε προστιθέμενα ποιοτικά χρόνια ζωής 

(Υφαντόπουλος, 2006).  

Η πλειοψηφία των ειδικών σχετικά με την αξιολόγηση της ΣΥΠΖ προτείνουν τη χρήση 

ενός εξειδικευμένου εργαλείου σε συνδυασμό με ένα εργαλείο γενικής χρήσης σε κάθε 

περίπτωση. Τα εξειδικευμένα εργαλεία έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία και 

αντιλαμβάνονται τις αλλαγές στην εξέλιξη των ασθενών, ιδιαίτερα εκείνες που 

προκαλούνται από θεραπευτικές παρεμβάσεις. Από την άλλη, τα γενικά εργαλεία δίνουν 

τη δυνατότητα πραγματοποίησης συγκρίσεων με άλλες παρόμοιες μελέτες, με άλλες 

ομάδες ασθενών, καθώς και με τον γενικό πληθυσμό (Kimmel et al., 2006).  

Παρόλα αυτά, η τελική επιλογή του εργαλείου που θα χρησιμοποιηθεί κάθε φορά, 

έγκειται στους ερευνητές και στο σκοπό της έρευνας. Κάθε εργαλείο έχει ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά και πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις εφαρμογές και τους 

περιορισμούς του (Υφαντόπουλος, 2006). 

 

1.6 Ικανοποίηση των πελατών-ασθενών 

Τα τελευταία χρόνια, η ανάγκη για προσφορά υπηρεσιών που θα ανταποκρίνονται στις 

ανάγκες των ασθενών, οδήγησε σε έντονο ενδιαφέρον για την εκτίμηση της γνώμης τους 

και οι ερευνητικές μελέτες στον τομέα αυτό κερδίζουν όλο και περισσότερο κοινό. 

Ιδιαίτερα, η εκτίμηση της ικανοποίησης των ασθενών με χρόνιες παθήσεις, όπως η ΧΝΝ 

αναγνωρίζεται ως ολοένα και πιο σημαντικός τομέας, καθώς μεταξύ των ασθενών αυτών, 

η ικανοποίηση από τις παρεχόμενες υπηρεσίες, έχει συνδεθεί με την τήρηση της 

θεραπευτικής αγωγής και συλλήβδην, με ένα ευνοϊκότερο αποτέλεσμα για την υγεία τους 

(Wasserfallen et al., 2006).  
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Η διαχείριση της ΧΝΝ, θέτει αναπόφευκτα πολλαπλές απαιτήσεις στον τρόπο ζωής των 

ασθενών. Η μη συμμόρφωση με τις ιατρικές οδηγίες είναι ένα σημαντικό πρόβλημα 

μεταξύ των ασθενών που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση και μπορεί να επηρεάσει πτυχές 

της φροντίδας τους, που συμπεριλαμβάνουν τη φαρμακευτική και θεραπευτική αγωγή, 

καθώς και τους διαιτητικούς περιορισμούς. Συνολικά έχει υπολογιστεί ότι περίπου το 

50% των ασθενών σε αιμοκάθαρση δεν συμμορφώνονται με τουλάχιστον ένα μέρος του 

προγράμματος διάλυσης τους (Gerogianni et al., 2014). Η μέτρηση της ικανοποίησης των 

ασθενών παρέχει πληροφορίες σχετικά με την εμπειρία του κάθε ασθενούς, που μπορεί 

να καθοδηγήσει την επιλογή και την τροποποίηση του θεραπευτικού σχήματος ανάλογα 

με τις ανάγκες του και ως εκ τούτου είναι κεντρικής σημασίας για τη διασφάλιση των 

καλύτερων αποτελεσμάτων για τους ασθενείς (Barendse et al., 2005). 

Μεταξύ των βιβλιογραφικών αναφορών δεν υπάρχει ομοφωνία σχετικά με το πώς να 

οριστεί η έννοια της ικανοποίησης των ασθενών. Πολλοί συγγραφείς τείνουν να έχουν 

διαφορετικές αντιλήψεις περί των ορισμών. Οι Jenkinson et al. (2002), επισημαίνουν ότι 

η ικανοποίηση των ασθενών ως επί το πλείστο φαίνεται να αποτελεί στάση απέναντι στη 

φροντίδα ή τις πτυχές της φροντίδας, ενώ οι Mohan et al. (2011) αναφέρονται στην 

ικανοποίηση των ασθενών ως τα συναισθήματα των ασθενών και η αντίληψή τους για 

τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης. Άλλοι συγγραφείς ορίζουν την 

ικανοποίηση ως ένα βαθμό της συνάφειας μεταξύ των προσδοκιών των ασθενών και των 

αντιλήψεών τους για την πραγματική φροντίδα που έλαβαν (Al-Abri et al., 2014).  

Η ικανοποίηση των ασθενών αποτελεί το μέτρο ποιότητας και αποδοτικότητας ενός 

οργανισμού. Η προ εικοσαετίας πεποίθηση των Bond και Thomas (1992), ότι οι ασθενείς 

ικανοποιούνται όταν εκπληρώνονται οι εσωτερικές ανάγκες τους, ενώ είναι 

δυσαρεστημένοι όταν οι περιβαλλοντολογικοί παράγοντες και οι ευκολίες που 

παρέχονται δεν είναι οι κατάλληλες, δε φαίνεται να είναι μακριά από συμπεράσματα στα 

οποία κατέληξαν νεότεροι μελετητές  (Καμπάνταη, 2004; Kalogeropoulou, 2011). Όταν 

οι ασθενείς αισθάνονται ικανοποιημένοι, συνεργάζονται καλύτερα, δέχονται με 

περισσότερη προθυμία τις θεραπευτικές παρεμβάσεις και διατηρούν ενεργό ρόλο στη 

θεραπεία τους. 

Επιπλέον, έρευνες έχουν δείξει ότι η ικανοποίηση των ασθενών σχετίζεται θετικά με την 

πίστη προς τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης. Οι ασθενείς φαίνεται να έχουν την 

τάση να λειτουργούν συχνά ως πελάτες των υπηρεσιών υγείας και να τις αντιμετωπίζουν 

ως εμπορεύσιμα αγαθά, όπου αλλάζουν τις επιλογές τους ανάλογα με τις προτιμήσεις 

τους και το μέγεθος της ικανοποίησης που έχουν από αυτές (Kaldenberg, 2001; Otani et 
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al., 2014). Η ικανοποίηση συνεπώς των ασθενών- πελατών είναι καίριας σημασίας για 

έναν οργανισμό υγείας καθώς καταρχήν ο ευχαριστημένος πελάτης θα φέρει 

περισσότερους πελάτες (Mosadeghrad, 2013). Σύμφωνα με τους Owusu et al., (2010) 

όταν πρόκειται για την επιλογή μιας υπηρεσίας υγείας, οι ασθενείς συχνά βασίζονται 

περισσότερο σε προσωπικές πηγές πληροφόρησης (π.χ. μέσω φίλων). Κατά συνέπεια, η 

από στόμα σε στόμα (WOM), όπως ονομάζεται, προσέγγιση είναι εξαιρετικά σημαντική 

για τη διάδοση πληροφοριών και την πορεία του οργανισμού. 

Ο βαθμός ικανοποίησης των ασθενών εξαρτάται άμεσα από τις προσωπικές προτιμήσεις 

και τις προσδοκίες τους από την παροχή υπηρεσιών υγείας, και αποτιμάται ως η διαφορά 

μεταξύ αυτών και της φροντίδας που τελικά δέχτηκαν. Οι τρείς αυτές μεταβλητές 

διαμορφώνονται τόσο με βάση την προσωπικότητα και την κατάσταση υγείας του 

ατόμου όσο και βάσει κοινωνικών επιρροών, πχ προσωπικός ιατρός και μέσα μαζικής 

ενημέρωσης (Polyzos et al., 2005).  

Η διαφορά μεταξύ πραγματικής αντίληψης και προσδοκίας των ασθενών οφείλεται 

σύμφωνα με την Kalogeropoulou (2011), σε τέσσερις συνήθεις αιτίες: α) στη διαφορά 

μεταξύ των προσδοκιών των ασθενών και των υπηρεσιών που προσφέρει ο οργανισμός 

υγείας. β) στη διαφορά μεταξύ των προσδοκιών των ασθενών και των προδιαγραφών. γ) 

στη διαφορά μεταξύ των υπηρεσιών που προσφέρει ο οργανισμός και των προτύπων 

παροχής υπηρεσιών και εξυπηρέτησης ασθενών που έχει θέσει. δ) στη διαφορά μεταξύ 

των υπηρεσιών τις οποίες υπόσχεται ο οργανισμός υγείας στους ασθενείς και των 

υπηρεσιών που προσφέρει τελικά.  

Η συλλογή και αξιοποίηση πληροφοριών που προκύπτουν από ποιοτικές έρευνες και 

έρευνα αγοράς καθώς και ο προσεκτικός σχεδιασμός των στρατηγικών του οργανισμού 

αποτελούν μέρος των δράσεων που μπορούν να εφαρμοστούν προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν τα παραπάνω αίτια, έτσι ώστε η διαδικασία παροχής υπηρεσιών να 

αντανακλά τις υποσχέσεις του οργανισμού προς τους ασθενείς. 

Η διερεύνηση της ικανοποίησης των ασθενών μπορεί να ποσοτικοποιηθεί με εργαλεία τα 

ερωτηματολόγια ικανοποίησης, τα οποία απευθύνονται στους ασθενείς και επιχειρούν με 

ένα δομημένο τρόπο να εκφράσουν τη γνώμη τους για μια σειρά από εκδοχές της 

φροντίδας που λαμβάνουν ως χρήστες των υπηρεσιών, όπως την προσβασιμότητα, την 

αποτελεσματικότητα και τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών υγείας, καθώς και με την 

ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος 

(Kalogeropoulou, 2011).  
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Παρά τα οφέλη από τη μέτρηση της ικανοποίησης των ασθενών, υπάρχουν και κάποιες 

διαφωνίες που σχετίζονται με τη χρησιμότητα της μέτρησης ως δείκτη ποιότητας των 

υπηρεσιών υγείας. Οι ασθενείς φαίνεται να έχουν δυσκολία στο να διατυπώσουν 

ειλικρινά τις απόψεις τους για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, γεγονός που μειώνει την 

εγκυρότητα των μετρήσεων. Πιθανόν, η δυσκολία αυτή να οφείλεται σε βαθύτερα αίτια, 

όπως στην αποτυχία να κατανοήσουν τις ιατρικές οδηγίες, σε ελλιπή ενημέρωση, στην 

βαρύτητα της νόσου κλπ. 

H ηλικία, το φύλο, το μορφωτικό επίπεδο, η κοινωνική τάξη και το επίπεδο υγείας των 

ασθενών επηρεάζουν το επίπεδο ικανοποίησης των ασθενών. Ακόμη, ψυχοκοινωνικοί 

παράγοντες, επιδρούν στο χρήστη κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των παρεχόμενων 

υπηρεσιών υγείας, επιφέροντας αλλοίωση του μεγέθους της ικανοποίησής του. Πιο 

συγκεκριμένα, ορισμένες φορές, συμβαίνει ένα ποσοστό ασθενών να δηλώνει 

περισσότερο ικανοποιημένο απ’ ό,τι πραγματικά αισθάνεται, προκειμένου να τύχει 

ευνοϊκότερης μεταχείρισης από το προσωπικό, ενώ στην αντίθετη θέση, αρκετοί ασθενείς 

εκφράζουν αδιαφορία ως προς τη συμμετοχή τους στη διαδικασία αξιολόγησης των 

υπηρεσιών, καθώς πιστεύουν ότι δεν θα επιφέρει κάποια βραχυπρόθεσμη ή 

μακροπρόθεσμη αλλαγή στην κατάσταση της υγείας τους.  

Οι μελέτες ικανοποίησης ασθενών, δεν είναι απλές, ωστόσο μπορεί να γίνουν χρήσιμες 

όταν συνυπολογίζουν επαρκή και κατάλληλη γνώση. Για τη μέτρηση της ικανοποίησης 

συνιστάται η χρήση δομημένων ερωτηματολογίων, τα οποία συνδυάζουν ποιοτικές και 

ποσοτικές διαστάσεις, καθώς και ανοικτές ερωτήσεις οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα 

στον ερωτηθέντα να αναφέρει την άποψή του χωρίς περιορισμό. Τα ερωτηματολόγια 

αυτά μπορούν να συμπληρωθούν είτε μέσω προσωπικών συνεντεύξεων, είτε 

τηλεφωνικά, ή να αποσταλούν ηλεκτρονικά. Ωστόσο, σύμφωνα με μελέτες, οι 

προσωπικές και οι μέσω τηλεφώνου συνεντεύξεις επιφέρουν μεγαλύτερα ποσοστά 

ανταπόκρισης, παρόλο που η ανωνυμία που προσφέρει το email συντελεί στην 

αποτύπωση περισσότερο αντιπροσωπευτικής και αξιόπιστης γνώμης του ασθενούς 

(Παπαγιαννοπούλου και συν., 2008). 

Προκειμένου η ικανοποίηση να μπορεί να εκτιμηθεί με ουσιαστικό τρόπο, είναι 

σημαντικό να χρησιμοποιηθούν έγκυρα και αξιόπιστα εργαλεία που θα παρέχουν τις 

πληροφορίες που χρειάζονται για την αξιολόγηση της ποιότητας της διαδικασίας και του 

αποτελέσματος της φροντίδας (Grogan et al., 2000). 
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Αν και, η ικανοποίηση είναι μια υποκειμενική αντίληψη από την πλευρά του ασθενούς, 

οι επαγγελματίες πρέπει να τη δουν ως πραγματικότητα ανεξάρτητα αν οι απόψεις των 

ασθενών είναι έγκυρες η όχι (Κοτσαγιώργη και συν., 2010). Άλλωστε, όπως αναφέρουν 

στην έρευνα τους οι Πολύζος και συν. (2005), ο χρήστης είναι σε θέση να αντιληφθεί 

διαφορετικές παραμέτρους ικανοποίησης. 
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2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

2.1 Σκοπός της εργασίας 

Με την παρούσα ερευνητική μελέτη έγινε προσπάθεια να εκτιμηθεί η σχετιζόμενη με την 

υγεία ποιότητα ζωής στους ασθενείς που ακολουθούν νυχτερινή αιμοκάθαρση σε μια 

ιδιωτική μονάδα και να προσδιοριστεί αν η νυχτερινή αιμοκάθαρση προσφέρει καλύτερα 

αποτελέσματα σε σύγκριση με τη συμβατική. Επιπλέον, έγινε προσπάθεια αποτύπωσης 

του κατά πόσο το πρόγραμμα αυτό γίνεται αποδεκτό και επιθυμητό από τους ασθενείς.  

 

2.2 Συλλογή δεδομένων 

Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται η σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής, 

δημογραφικά και άλλα δεδομένα, τα οποία συγκεντρώθηκαν από ένα τυχαίο δείγμα 45 

αιμοκαθαιρόμενων ασθενών από μία ιδιωτική μονάδα αιμοκάθαρσης στο Ν. Πέλλας. Το 

ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε συνίσταται από δύο επί μέρους κομμάτια, το 

εργαλείο Kidney Disease Quality of Life- short form (KDQOL-SFTM, Greek version 1.2) 

και ένα συμπληρωματικό ερωτηματολόγιο που περιλάμβανε ερωτήσεις για την εκτίμηση 

της ικανοποίησης των ασθενών από την παρεχόμενη φροντίδα, καθώς και την συλλογή 

δημογραφικών δεδομένων. 

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα 1 μηνός (από 1.12.2016  έως 

30.12.2016). Ο υπό εξέταση πληθυσμός της παρούσας μελέτης αποτελούνταν από 

ασθενείς που πάσχουν από ΤΣΧΝΝ και υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση στη νυχτερινή ή 

στην ημερήσια βάρδια. Τα ερωτηματολόγια που διανεμήθηκαν, συμπληρώθηκαν κατά 

το μεγαλύτερο μέρος τους ιδιοχείρως από τους ασθενείς. Σε κάθε περίπτωση, υπήρξε 

πλήρης ενημέρωση των ερωτηθέντων για τους σκοπούς και στόχους της έρευνας 

προκειμένου να υπάρξει συναίνεση. Η συμμετοχή στη μελέτη ήταν προαιρετική, 

τηρήθηκε η ανωνυμία και όλες οι δεοντολογικές διαδικασίες. Παρότι η λήψη του 

δείγματος έγινε με τυχαία επιλογή, τέθηκαν ορισμένες προϋποθέσεις συμμετοχής, που 

αφορούσαν:  

- Την ικανοποιητική σωματική και νοητική κατάσταση, που θα επέτρεπε την ορθή 

συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. 
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- Την επάρκεια της Ελληνικής γλώσσας, προκειμένου να είναι ικανός να διαβάσει 

και να κατανοήσει το ερωτηματολόγιο. 

- Την έναρξη συνεδριών αιμοκάθαρσης τουλάχιστον από 3 μηνών, ώστε να 

σταθεροποιηθεί η κατάσταση του ασθενούς και να διεξαχθούν ορθά 

συμπεράσματα. 

- Την ηλικία άνω των 18 ετών. 

 

2.3 Ερευνητικό εργαλείο- Στατιστική ανάλυση 

Το ψυχομετρικό εργαλείο KDQOL-SF είναι ένα αυτο- αναφερόμενο εργαλείο ειδικά 

σχεδιασμένο για την μέτρηση της ποιότητας ζωής των νεφροπαθών που βρίσκονται σε 

θεραπεία υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας. Αποτελείται από 80 ερωτήσεις και 

διακρίνεται σε δύο μέρη. Πυρήνας του KDQOL-SF είναι το SF-36, το οποίο αποτελεί 

και το πρώτο μέρος του εργαλείου και περιλαμβάνει 36 ερωτήσεις που συνθέτουν 8 

κλίμακες, ενώ στο δεύτερο μέρος υπάρχουν 43 ερωτήσεις εξειδικευμένες στη 

νεφροπάθεια, οι οποίες συνοψίζονται σε 11 κλίμακες, καθώς και μια βαθμονομημένη 

κλίμακα βαθμολόγησης της συνολικής υγείας (Hays et al, 1997). Η σύνθεσή του 

παρουσιάζεται στην επόμενη σελίδα, στην Εικόνα 3. Για το σύνολο των 11 κλιμάκων του 

πρώτου μέρους, υπολογίζεται μια γενική κλίμακα (KDCS - Kidney disease component 

summary scores), που εκφράζει το μέσο όρο των τιμών των κλιμάκων. Αντίστοιχα, οι 8 

κλίμακες του δεύτερου μέρους, συνοψίζονται στις PCS (Physical Component Summary) 

και MCS (Mental Component Summary) κλίμακες.  

Η βαθμολόγηση του ερωτηματολογίου επιτυγχάνεται με το λογισμικό που διατίθεται 

μαζί με το ερωτηματολόγιο. Το πρόγραμμα βαθμολόγησης είναι ένα αρχείο excel, το 

οποίο αποτελείται από 5 υπολογιστικά φύλλα (Raw, Convert, Score, Stats) και το οποίο 

μπορεί να επεξεργαστεί έως και 1000 ασθενείς.  

Η διαδικασία της βαθμολόγησης του KDQOL-SF μετατρέπει αρχικά τις τιμές των 

ερωτήσεων σε μια δυνατή διακύμανση βαθμολογίας από το 0-100, έτσι ώστε η 

υψηλότερη βαθμολογία να αντιστοιχεί σε καλύτερη σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα 

ζωής. Ωστόσο, σε 10 από τις 36 ερωτήσεις του πρώτου μέρους και 32 από τις 44 του 

δεύτερου, απαιτείται επαναβαθμολόγηση των απαντήσεων, έτσι ώστε η υψηλότερη τιμή 

να υποδεικνύει καλύτερη κατάσταση υγείας. Αυτό, στις περισσότερες περιπτώσεις 

γίνεται με αντιστροφή των αρχικών τιμών, ώστε η υψηλότερη τιμή να υποδεικνύει 
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καλύτερη κατάσταση υγείας. Για τρεις από τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, 

εφαρμόζεται διαφορετική αναβαθμολόγηση.  

Και στα δύο μέρη του ερωτηματολογίου υπάρχει από μία ερώτηση για το πως οι 

ερωτώμενοι αντιλαμβάνονται την υγεία τους η οποία δεν βαθμολογείται. 

Εικόνα 1. Ερωτήσεις και κλίμακες μέτρησης του KDQOL-SFTM  

 

Ακόμη, υπάρχει πρόβλεψη, αν δεν απαντηθεί το 50% τουλάχιστον των ερωτήσεων μιας 

κλίμακας, τότε η βαθμολόγησή της να παραλείπεται, ενώ σε αντίθετη περίπτωση, τα 

δεδομένα που ελλείπουν συμπληρώνονται αυτόματα με τον μέσο όρο των τιμών των 

υπολοίπων απαντήσεων της ίδιας κλίμακας, με σκοπό να αυξάνεται με αυτόν τον τρόπο 
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το έγκυρο ποσοστό για την επικείμενη στατιστική επεξεργασία (Hays et al, 1997; 

Σταυριανού, 2007). 

Για την αξιολόγηση της επίδρασης της νεφροπάθειας σε κάθε κλίμακα του 

ερωτηματολογίου θα υπολογιστούν η μέση τιμή, η τυπική απόκλιση και ο διάμεσος. Η 

ανάλυση των δεδομένων θα γίνει με τη χρήση του SPSS (έκδοση 24.0). Οι ποιοτικές 

μεταβλητές θα εκφραστούν ως αριθμοί και ποσοστά, ενώ οι ποσοτικές μεταβλητές, ως 

μέση τιμή ± τυπική απόκλιση (SD). Ο συντελεστής συσχέτισης Pearson θα 

χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση της σχέσης μεταξύ της ποιότητας ζωής (ΠΖ) και των 

συνεχών μεταβλητών. Έλεγχος διαφοράς μέσων θα γίνει με τη χρήση του Student t-test 

για τις ανεξάρτητες μεταβλητές. Μια τιμή Ρ= 0,05 ή μικρότερη θα θεωρηθεί ως 

στατιστικά σημαντική διαφορά.  

Προκειμένου να διερευνηθεί η επίδραση της νυχτερινής αιμοκάθαρσης στην ΠΖ , θα 

εκτιμηθεί υπόδειγμα γραμμικής πολλαπλής παλινδρόμησης. Εξαρτημένες μεταβλητές θα 

είναι οι δείκτες ΠΖ (KDCS, PCS, MCS). Ανεξάρτητες μεταβλητές θα είναι το φύλο (1= 

άνδρας, 0= γυναίκα), ηλικία, τα έτη σε αιμοκάθαρση, το επίπεδο εκπαίδευσης (1= >6 έτη, 

0= <6 έτη), οικογενειακή κατάσταση (0= άγαμος, 1= έγγαμος) και το είδος της 

αιμοκάθαρσης (1= νυχτερινή, 0= συμβατική). Ενδεχόμενη επίδραση της νυχτερινής 

αιμοκάθαρσης θα σηματοδοτήσει η στατιστική σημαντικότητα του συντελεστή της 

δυαδικής μεταβλητής (είδος αιμοκάθαρσης). 

Για την παρούσα εργασία, το ερωτηματολόγιο KDQOL-SF, προμηθεύτηκε από τη 

διεύθυνση http://www.rand.org/health/surveys_tools/kdqol.html, όπου διατίθεται 

μεταφρασμένο στην Ελληνική γλώσσα και χωρίς αμοιβή.  Ολόκληρο το ερωτηματολόγιο 

παρατίθεται στο παράρτημα. 

  

http://www.rand.org/health/surveys_tools/kdqol.html
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3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε σε 65 ασθενείς με νεφρική νόσο τελικού σταδίου, από 

τους οποίους συμμετείχαν οι 45 (17 NHD και 28 CHD). Οι υπόλοιποι αρνήθηκαν να 

συμμετάσχουν για διάφορους λόγους και έτσι το ποσοστό απόκρισης διαμορφώθηκε στο 

69,2% (65,4% NHD και 70% HD). Τα δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά τους 

συνοψίζονται στον Πίνακα 3. 

Συνολικά, το ποσοστό απόκρισης διαμορφώθηκε στο 69,2% (65,4% NHD και 70% HD). 

Στην πλειοψηφία τους, οι ασθενείς ήταν έγγαμοι (82,4% [NHD] και 75% [CHD]). Όσον 

αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης, οι ασθενείς της NHD έτειναν να είναι περισσότερο 

μορφωμένοι από τους ασθενείς CΗD, με το 82,4% των NHD να είναι υψηλού 

μορφωτικού επιπέδου, σε αντίθεση με τους CHD που στο μεγαλύτερο ποσοστό τους ήταν 

χαμηλού μορφωτικού επιπέδου (57,1%). 

Ακόμη, σχετικά με την κλίμακα ετησίου εισοδήματος, οι NHD ασθενείς δήλωσαν ότι 

ανήκουν σε υψηλότερη οικονομική κλίμακα από τους CHD, με το 76,5% να αναφέρει 

εισόδημα άνω των 10.000 € έναντι του 39,3% των CHD.   

Η συχνότερα εμφανιζόμενη πρωτογενής αιτία της χρόνιας νεφρικής νόσου ήταν ο 

σακχαρώδης διαβήτης (23,5% [NHD] και 39,3% [CHD]) και ακολουθούσε η αρτηριακή 

υπέρταση (17,6% και 14,3% αντίστοιχα), η σπειραματονεφρίτιδα (5,9% και 7,1%) και η 

IgA νεφροπάθεια που εμφανίστηκε μόνο στο δείγμα που αφορούσε το νυχτερινό 

πρόγραμμα με ποσοστό 11,8%. Επίσης, σημαντικό ποσοστό των ασθενών (22,2%) 

δήλωσε άγνωστη αιτία (δηλ. δεν έχει διαγνωστεί) ή ότι δεν γνώριζαν την αιτία που τους 

οδήγησε στην νεφροπάθεια. Επίσης το 29,5% των NHD και το 10,8% των CHD δήλωσε 

άλλα αίτια μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται η νεφρολιθίαση, η πολυκυστική 

νόσος, η νόσος Wegener, ιατρογενή αίτια, κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση κ.α. 

Με τη χορήγηση του συμπληρωματικού ερωτηματολογίου ερευνήθηκε και η προθυμία 

των ασθενών που ακολουθούν συμβατική ΑΚ, να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα της 

NHD. Δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για συμμετοχή στο πρόγραμμα, εκτός από μία 

περίπτωση ασθενούς, ο οποίος θα επιθυμούσε να συμμετάσχει, παρ’ όλα αυτά είναι 

ικανοποιημένος και με την παρούσα κατάσταση. Είναι σημαντικό να αναφερθεί, ότι όλοι 

οι ασθενείς της μονάδας που βρίσκονται σε πρόγραμμα είτε νυχτερινής ή συμβατικής 

ΑΚ, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το πρόγραμμα που θα ακολουθήσουν.  
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Πίνακας 3. Κατανομή του μελετώμενου πληθυσμού (n=45) ως προς τα Δημογραφικά 

χαρακτηριστικά του α 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ            NHD                      CHD  

ΗΛΙΚΙΑ (ΕΤΗ, Μ.Ο ±Τ.Α) 

ΦΥΛΟ (%) 

ΑΝΔΡΕΣ 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

(%) 

0-6 ΕΤΗ 

>  6 ΕΤΗ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (%) 

ΕΓΓΑΜΟΙ 

ΑΓΑΜΟΙ 

ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (%) 

<10.000€ 

>10.000€ 

ΕΤΗ ΣΕ ΘΥΝΛ (ΕΤΗ, Μ.Ο 

±Τ.Α) 

ΑΙΤΙΟ ΧΝΝ (%) 

ΔΙΑΒΗΤΗΣ  

ΥΠΕΡΤΑΣΗ  

IgA  

ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΟΝΕΦΡΙ

ΤΙΔΑ 

ΑΛΛΑ  

ΑΓΝΩΣΤΗ 

  53,2 ± 11,6 

 

70,6 

29,4 

 

17,6 

82,4 

 

82,4 

17,6 

 

23,5 

76,5 

6,1± 5,3 

 

23,5 

17,6 

11,8 

5,9 

29,5 

11,8 

           61,6 ± 12,6 

 

57,1 

42,9 

 

57,1 

42,9 

 

75 

25 

 

60,7 

39,3 

4 ± 4,8 

 

39,3 

14,3 

0 

7,1 

10,8 

28,6 

 

a NHD, ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΑΚ ; CHD, ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚ 

 

Στην ερώτηση που έγινε στους CHD ασθενείς, σχετικά με τους λόγους για τους οποίους 

δε θα συμμετείχαν σε πρόγραμμα νυχτερινής αιμοκάθαρσης, εκφράστηκαν διάφορες 

ανησυχίες και κωλύματα από τους ερωτηθέντες. Οι κυριότεροι προβληματισμοί 
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αφορούσαν την εκτεταμένη διάρκεια του νυχτερινού προγράμματος (17,9%), 

οικογενειακές και εργασιακές υποχρεώσεις (10,7%), τη δυσκολία στην επέλευση του 

ύπνου εκτός σπιτιού (10,7%), την απροθυμία λόγω ικανοποίησης από το πρωινό ωράριο 

(7,1%), το φόβο και το στρες για την αιμοκάθαρση κατά τη διάρκεια της νύχτας (10,8%), 

την αυξημένη ηλικία (3,6%), ενώ ένας ασθενής ανέφερε ότι δοκίμασε να ενταχθεί στο 

πρόγραμμα, ωστόσο δυσκολεύτηκε να προσαρμοστεί και επέστρεψε στη συμβατική ΑΚ 

(Πίνακας 4). 

Πίνακας 4. Κατανομή του μελετώμενου πληθυσμού (n=28) ως προς την ερώτηση «Για 

ποιους λόγους δε θα συμμετείχατε σε πρόγραμμα νυχτερινής αιμοκάθαρσης;» 

 

Οι ασθενείς στην πλειοψηφία τους, δηλώνουν ότι είναι πολύ ικανοποιημένοι από το 

ωράριο που πραγματοποιείται η θεραπεία τους, στο ένα ή στο άλλο πρόγραμμα, με το 

88,2% των NHD να δηλώνει «πολύ ικανοποιημένο» και το 11,8% «αρκετά 

ικανοποιημένο», ενώ επίσης στη CHD, το 60,7% είναι «πολύ ικανοποιημένο», το 35,7% 

«αρκετά ικανοποιημένο» και μόλις το 3,6% «μέτρια ικανοποιημένο».  

Τα στατιστικά αποτελέσματα του εργαλείου KDQOL-SFTM, συνοψίζονται στον Πίνακα 

5 που ακολουθεί. Γενικά, στην KDCS σύνοψη, δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές μέσων μεταξύ των δύο προγραμμάτων (69,96 ±14,35 [NHD] και 64,20 ± 16,00 

[CHD], p= 0,22). Εντούτοις, οι ασθενείς της NHD φαίνεται ότι παρουσιάζουν καλύτερα 

αποτελέσματα στο PCS (58,65 ± 27,01 [NHD] και 39,80 ± 23,05 [CHD], p=0,01), όπως 

επίσης φαίνεται να υπάρχει παρόμοια τάση στο MCS (64,76 ± 21,91 [NHD]  και 50,76 ± 

26,39 [CHD], p=0,07 ). Μεταξύ των υποκατηγοριών του KDCS, υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ των προγραμμάτων υπέρ της NHD, στην κλίμακα του φόρτου 

της νεφροπάθειας (64,71 ± 28,89 [NHD] και 43,50 ± 30,50 [CHD], p=0,02). Αυτό 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ Σχετική συχνότητα 

(%) 

 

ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΥΠΝΟΣ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΑΠΡΟΘΥΜΙΑ 

ΦΟΒΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΥΧΤΑ 

ΣΤΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΗΛΙΚΙΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 

ΚΑΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 

17,9 

10,7 

7,1 

7,1 

7,2 

3,6 

3,6 

3,6 

3,6 

39,3 
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σημαίνει ότι, οι συμμετέχοντες αιμοκαθαιρόμενοι στο NHD πρόγραμμα είναι σημαντικά 

λιγότερο επιφορτισμένοι συναισθηματικά από τις επιδράσεις που έχει η νόσος στην 

καθημερινότητά τους, σε σχέση με τους CHD.  Όσον αφορά τις υπόλοιπες διαστάσεις 

του KDCS, οι NHD ασθενείς έχουν καλύτερα αποτελέσματα συλλήβδην, εκτός από την 

διάσταση της ικανοποίησης, χωρίς όμως αυτές οι διαφορές να είναι στατιστικά 

σημαντικές. 

 

Πίνακας 5. Σύγκριση τιμών KDQOL μεταξύ NHD και CHD 

ΚΛΙΜΑΚΕΣ 

 

       NHD           CHD P value 

ΣΩΜ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ* 

ΡΟΛΟΣ-ΣΩΜ. 

ΠΟΝΟΣ* 

ΓΕΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ* 

 

PCS SUMMARY* 

61,27 ± 27,45 

44,12 ± 47,21 

78,44 ± 24,20 

52,06 ± 24,31 

 

58,65 ± 27,01 

33,39 ± 21,94 

30,36 ± 45,32 

56,70 ± 34,41 

38,93 ± 17,92 
 

  39,80 ± 23,05 

    0,001* 

0,33 

  0,01* 

  0,04* 

 

  0,01* 

ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 

ΡΟΛΟΣ-ΣΥΝ. 

ΚΟΙΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 

ΖΩΤΙΚΟΤΗΤΑ* 

 

MCS SUMMARY* 

64,75 ± 22,21 

60,78 ± 41,22 

66,18 ± 26,43 

64,69 ± 26,74 

 

64,76 ± 21,91 

67,29 ± 21,58 

40,12 ± 45,35 

53,57 ± 29,83 

43,21 ± 24,12 

  50,76 ± 26,39 

0,23 

0,13 

0,15 

  0,09* 

 

  0,07* 

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ 

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘ. 

ΦΟΡΤΟΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘ. * 

ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ 

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΝΟΥ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ 

 

KDCS SUMMARY 

75,25 ±18,22 

61,40 ± 21,93 

64,71 ± 28,89 

29,41 ± 35,61 

80,00 ± 18,05  

72,50 ± 14,98 

63,28 ± 41,95 

68,24 ± 19,06 

91,18 ± 13,33 

80,88 ± 20,31 

 83,33 ± 14,40 

 

           69,96 ± 14,35 

 72,70 ± 16,50 

51,00 ± 20,80 

43,50 ± 30,50 

15,40 ± 34,00 

71,30 ± 20,30 

70,00 ± 16,40 

50,50 ± 39,77 

62,11 ± 21,61 

89,29 ± 18,82 

88,84 ± 18,11 

85,12 ± 20,95 

 

64,20 ± 16,00 

         0,64 

         0,11 

           0,02* 

         0,20 

         0,16 

         0,61 

         0,33 

         0,34 

         0,71 

         0,17 

          0,75 

 

          0,22 

 

Όμοια, αναφορικά με τις υποκατηγορίες του PCS, οι ασθενείς της NHD είχαν στατιστικά 

σημαντικά καλύτερα αποτελέσματα σε τρείς από τις τέσσερις διαστάσεις, στη σωματική 

λειτουργικότητα (61,27 ± 27,45 [NHD]  vs 33,39 ± 21,94 [CHD], p=0,001), τον πόνο 

(78,44 ± 24,20 [NHD]  vs 56,70 ± 34,41 [CHD], p=0,01) και τη γενική υγεία (52,06 ± 

24,31 [NHD] vs 38,93 ± 17,92 [CHD], p=0,01). Από τις υποκατηγορίες του MCS, 

φαίνεται να υπάρχει τάση για καλύτερα αποτελέσματα στη διάσταση της ζωτικότητας 

στους NHD ασθενείς (64,69 ± 26,74 [NHD]  vs 43,21 ± 24,12 [CHD], p=0,09). Οι 
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υπόλοιπες διαστάσεις εμφανίζουν καλύτερα αποτελέσματα στους NHD ασθενείς, χωρίς 

όμως να είναι στατιστικά σημαντικές οι διαφορές.  

Στον πίνακα 6. παρακάτω, παρουσιάζεται η συσχέτιση μεταξύ των τριών ανωτέρω 

κύριων διαστάσεων του ερωτηματολογίου και των δημογραφικών παραγόντων. Όσον 

αφορά την ηλικία των ασθενών και τις τρεις κύριες διαστάσεις, φαίνεται να υπάρχει 

μετρίου βαθμού αρνητική συσχέτιση μεταξύ τους, γεγονός που υποδηλώνει πως όσο 

αυξάνεται η ηλικία μειώνεται ο μέσος όρος των διαστάσεων (KDCS   -0,429 p= 0,003), 

(MCS -0,477 p= 0,001), (PCS -0,571 p= <0,001).  

 

Πίνακας 6. Συσχέτιση μεταξύ δημογραφικών παραγόντων και διαστάσεων του KDQOL-

SFTM 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΙ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

PCS  

P value 

MCS  

P value 

      KDCS   

P value 

 

ΗΛΙΚΙΑ 

(Μ.Ο±Τ.Α) 

        

58,4 ±12,6       46,9 ± 

26,0            

 

<0,001 

 

56,0 ± 25 4 

 

    

0,001 

 

              66,3 ± 

15,4 

  

  0,003 

 

ΦΥΛΟ 

ΑΝΔΡΕΣ           44,2 ± 

24,0 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ        51,3 ± 

29,2 

   0,30 55,4 ± 22,6 

57,0 ± 30,2 

   0,80 64,9 ± 

14,0 

68,6 ± 

17,7 

 0,40 

 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠ. 

0-6 ΕΤΗ            34,9 ± 

23,4 

>6 ΕΤΗ             55,7 ± 

24,5 

  0,007 47,6 ± 25,5 

62,1 ± 24,0 

   0,05 63,9 ± 15,3 

68,1 ± 15,5 

 0,30 

 

ΟΙΚ. 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΕΓΓΑΜΟΙ         43,0 ± 

26,7 

ΑΓΑΜΟΙ          60,5 ± 

18,2 

0,06 51,5 ± 25,4 

71,7 ± 19,3 

     

0,02 

63,8 ± 15,0 

75,0 ± 14,2 

  0,04 

 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ 

<10.000           39,9 ± 26,2 

>10.000           53,0 ± 24,7 

0,09 50,8 ± 27,3 

60,6 ± 23,2 

    0,20 64,6 ± 16,0 

67,8 ± 15,0 

  0,40 

 

Σε σχέση με το ετήσιο εισόδημα, φαίνεται πως οι ασθενείς με έσοδα άνω των 10.000€ 

παρουσιάζουν καλύτερο σκορ στο PCS σε σχέση με εκείνους που έχουν έσοδα κάτω των 

10.000€ (53,0 ± 24,7 vs 39,9 ± 26,2 p= 0,009). Ακόμη, το υψηλό μορφωτικό επίπεδο 
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σχετίζεται με καλύτερο σκορ στο MCS (62,1 ± 24,0 vs 47,6 ± 25,5 p= 0,005 ), ενώ όμοια 

υπάρχει καλύτερο σκορ στο PCS (55,7 ± 24,5 vs 34,9 ± 23,4 p= 0,007). 

Αναφορικά με την οικογενειακή κατάσταση, φαίνεται πως οι άγαμοι παρουσιάζουν 

καλύτερο μέσο όρο στο MCS (71,7 ± 19,3 vs 51,5 ± 25,4 p= 0,02) και KDCS (75,0 ± 

14,2 vs 63,8 ± 15,0 p= 0,04) σε σχέση με τους έγγαμους, ενώ υπάρχει όμοια τάση στο 

PCS (60,5 ± 18,2 vs 43,0 ± 26,7 p= 0,06)  Σε σχέση με το φύλο, παρατηρείται ότι οι 

γυναίκες σημείωσαν καλύτερο σκορ στο PCS (51,3 ± 29,2 vs 44,2 ± 24,0), στο MCS 

(57,0 ± 30,2 vs 55,4 ± 22,6) και στο KDCS (68,6 ± 17,7 vs 64,9 ± 14,0) χωρίς ωστόσο να 

είναι στατιστικά σημαντικά τα αποτελέσματα.  

Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση 

Αν και από τα αποτελέσματα του t- test φαίνεται να υπάρχει διαφορά στην ΠΖ μεταξύ 

των δυο πληθυσμών, επειδή δεν ξέρουμε που αυτή οφείλεται, θα πραγματοποιηθεί 

ανάλυση παλινδρόμησης προκειμένου να φανεί αν υπάρχει πράγματι στατιστικά 

σημαντική διαφορά (Πίνακες 7-9).  

Ως εξαρτημένες μεταβλητές ορίστηκαν οι δείκτες ΠΖ (KDCS, PCS, MCS), ενώ ως 

ανεξάρτητες ορίστηκαν το φύλο (1= άνδρας, 0= γυναίκα), η ηλικία, τα έτη σε 

αιμοκάθαρση, το επίπεδο εκπαίδευσης (1= >6 έτη, 0= <6 έτη), η οικογενειακή κατάσταση 

(0= άγαμος, 1= έγγαμος) και το είδος της αιμοκάθαρσης (1= νυχτερινή, 0= συμβατική). 

Ενδεχόμενη επίδραση της νυχτερινής αιμοκάθαρσης θα σηματοδοτήσει η στατιστική 

σημαντικότητα του συντελεστή της δυαδικής μεταβλητής (είδος αιμοκάθαρσης). 

Πίνακας 7. Ανάλυση Παλινδρόμησης n= 45. Εξαρτημένη μεταβλητή: KDCS 

Model B Std Error t Sig. 

Σταθερά 104,789 13,703 7,647 0,000 

Φύλο -3,937 4,600 -0,856 0,397 

Ηλικία -0,431 0,205 -2,101 0,042 

Έτη σε ΑΚ -0,407 0,458 -0,887 0,380 

Εκπ. επίπεδο -4,869 5,177 -0,941 0,353 

Είδος ΑΚ 6,284 5,271 1,192 0,241 

Οικ. κατάσταση -10,884 5,809 -1,874 0,069 

Adj. R square 0,153 

F 2,321 

p 0,05 
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Πίνακας 8. Ανάλυση Παλινδρόμησης n= 45. Εξαρτημένη μεταβλητή: PCS 

Model B Std Error t Sig. 

Σταθερά 100,711 20,642 4,879 0,000 

Φύλο -7,837 6,930 -1,131 0,265 

Ηλικία -0,787 0,309 -2,551 0,015 

Έτη σε ΑΚ -0,306 0,690 -0,444 0,660 

Εκπ. επίπεδο 5,351 7,798 0,686 0,497 

Είδος ΑΚ 12,656 7,941 1,594 0,119 

Οικ. κατάσταση -11,973 8,751 -1,368 0,179 

Adj. R square 0,321 

F 4,461 

p 0,002 

 

 

Πίνακας 9. Ανάλυση Παλινδρόμησης n= 45. Εξαρτημένη μεταβλητή: MCS 

Model B Std Error t Sig. 

Σταθερά 106,833 22,112 4,832 0,000 

Φύλο -2,125 7,423 -0,286 0,776 

Ηλικία -0,682 0,331 -2,062 0,046 

Έτη σε ΑΚ -0,211 0,740 -0,285 0,777 

Εκπ. επίπεδο -0,091 8,353 -0,011 0,991 

Είδος ΑΚ 10,225 8,506 1,202 0,237 

Οικ. κατάσταση -16,017 9,374 -1,709 0,096 

Adj. R square 0,188 

F 2,695 

p 0,028 

 

Από την ανάλυση παλινδρόμησης φαίνεται, πως η μόνη στατιστικά σημαντική 

μεταβλητή που επηρεάζει την ποιότητα ζωής είναι η ηλικία. Συγκεκριμένα, κάθε αύξηση 

της ηλικίας κατά ένα έτος, εκτιμάται ότι θα επιφέρει μείωση της ΠΖ στον δείκτη KDCS 
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κατά μέσο όρο, κατά 0,43 μονάδες. Ομοίως, στους δείκτες PCS και MCS η μείωση της 

ποιότητας ζωής θα είναι 0,78 μονάδες και 0,68 μονάδες αντίστοιχα.  

Ο συντελεστής της ανεξάρτητης μεταβλητής «είδος ΑΚ», δεν είναι στατιστικά 

σημαντικός και ως εκ τούτου συμπεραίνουμε ότι το είδος της αιμοκάθαρσης δεν 

επηρεάζει την ΠΖ. Ωστόσο, επισημαίνεται η χαμηλή τιμή του συντελεστή 

προσδιορισμού R2. 

 

 

3.1 Σύγκριση μεταξύ των ασθενών και του Ελληνικού γενικού πληθυσμού 

Προκειμένου να διερευνηθεί εάν υπάρχει διαφορά μεταξύ της ποιότητας ζωής των 

ασθενών με ΤΣΧΝΝ και του γενικού πληθυσμού, έγινε σύγκριση των μέσων τιμών του 

δείγματος των αιμοκαθαιρόμενων με ένα δείγμα του Ελληνικού γενικού πληθυσμού 

(Pappa et al, 2005). Η σύγκριση αφορά μόνο τις οχτώ κλίμακες του SF-36, εφόσον οι 

υπόλοιπες κλίμακες είναι εξειδικευμένες στη νεφροπάθεια και δεν επηρεάζουν το γενικό 

πληθυσμό (πίνακας 8). 

 

Πίνακας 10. Μέσες τιμές και τυπική απόκλιση των κλιμάκων του SF-36 για τους n=45 

ασθενείς με ΤΣΧΝΝ και για τον Ελληνικό γενικό πληθυσμό (n=1426) 

ΚΛΙΜΑΚΕΣ SF-36 NHD          CHD ΓΕΝΙΚΟΣ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

ΣΩΜ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤ

ΗΤΑ 

ΡΟΛΟΣ-ΣΩΜ. 

ΠΟΝΟΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 

61,27 ± 27,45* 

44,12 ± 47,21* 

78,44 ± 24,20 

52,06 ± 24,31* 

 33,39 ± 21,94* 

30,36 ± 45,32* 

56,70 ± 34,41* 

38,93 ± 17,92*  
 

80.76 ± 25.62 

79.74 ± 37.72 

72.98 ± 31.66 

67.46 ± 23.54 

ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 

ΡΟΛΟΣ-ΣΥΝ. 

ΚΟΙΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ

ΤΗΤΑ 

ΖΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

64,75 ± 22,21 

60,78 ± 41,22* 

66,18 ± 26,43* 

64,69 ± 26,74 

67,29 ± 21,58 

  40,12 ± 45,35* 

  53,57 ± 29,83* 

  43,21 ± 24,12* 
 

66.53 ± 22.39 

82.05 ± 28.12 

81.53 ± 36.31 

68.23 ± 21.26 

 

Στατιστικά σημαντικές διαφορές *(p<0,05), αναγνωρίστηκαν σε πέντε από τις οχτώ 

κλίμακες (σωματική λειτουργικότητα, σωματικός ρόλος, αντίληψη της γενικής υγείας, 

ρόλος συναισθηματικός, κοινωνική λειτουργικότητα), όσον αφορά το δείγμα της NHD.  

Στη CHD, αναγνωρίστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές σε εφτά από τις οχτώ 
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κλίμακες (σωματική λειτουργικότητα, σωματικός ρόλος, πόνος, αντίληψη της γενικής 

υγείας, ρόλος συναισθηματικός, κοινωνική λειτουργικότητα, ζωτικότητα).  

Τα αποτελέσματα αυτά υποδεικνύουν, όπως αναμενόταν, ότι οι συμμετέχοντες στην 

παρούσα έρευνα αντιλαμβάνονται ως επί το πλείστο, τη σχετιζόμενη με την υγεία 

ποιότητα ζωής τους ως χειρότερη σε σχέση με του γενικού πληθυσμού, στους παραπάνω 

τομείς.  
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4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Στην έρευνα αυτή, 45 (17 NHD και 28 CHD) αιμοκαθαιρόμενοι ασθενείς, συμπλήρωσαν 

το εξειδικευμένο στη νεφροπάθεια εργαλείο KDQOL- SFTM, όπως και ένα 

συμπληρωματικό ερωτηματολόγιο για τη συλλογή δημογραφικών χαρακτηριστικών. 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι αυτή η μελέτη είναι η πρώτη που εξετάζει 

συγκεκριμένα την ποιότητα ζωής των ασθενών που υποβάλλονται σε νυχτερινή και 

συμβατική αιμοκάθαρση σε κέντρο, στην Ελλάδα. Οι περισσότερες μελέτες που 

αναφέρονται στη νυχτερινή αιμοκάθαρση προέρχονται από το εξωτερικό ή 

επικεντρώνονται σε αποτελέσματα κλινικών δεικτών, όπως καρδιακή λειτουργία ή 

νοσηρότητα, παραθέτοντας μόνο τμηματικά τα ευρήματα που αφορούν την ποιότητα 

ζωής.    

Η σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής είναι αδιαμφισβήτητα η πιο σημαντική 

έκβαση, ακολουθώντας τη θνησιμότητα και τη νοσηρότητα, για τους ασθενείς που 

υποβάλλονται σε εξωνεφρική κάθαρση. Παρόλο που η αιμοκάθαρση είναι δυνατό να 

παρατείνει τη διάρκεια ζωής των ασθενών, συχνά επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα ζωής 

τους. Η νυχτερινή αιμοκάθαρση είναι ένα εναλλακτικό πρόγραμμα αιμοκάθαρσης, που 

μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ασθενών αυτών (Kraus et al., 2016). 

Σύμφωνα με το t- στατιστικό τεστ των κλιμάκων του KDQOL, φαίνεται πως οι ασθενείς 

που βρίσκονται σε νυχτερινή αιμοκάθαρση, βιώνουν καλύτερη σωματική 

λειτουργικότητα, μειωμένα επίπεδα πόνου, βελτιωμένο αίσθημα γενικής υγείας και 

μειωμένο φόρτο από τη νεφροπάθειά τους. Μεταξύ των δημογραφικών παραγόντων, 

βρέθηκε ότι η αυξημένη ηλικία, το χαμηλό μορφωτικό και εισοδηματικό επίπεδο και ο 

έγγαμος βίος επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα ζωής των ασθενών. Αναλυτικότερα, 

καταγράφηκε αρνητική συσχέτιση μεταξύ της ηλικίας και όλων των συνόψεων των 

διαστάσεων του εργαλείου. Καθώς η ηλικία αυξάνεται, μειώνεται η ΠΖ. Επίσης, το 

χαμηλό εκπαιδευτικό και οικονομικό status σχετίζεται με χαμηλότερη ΠΖ, ευρήματα που 

επιβεβαιώνονται και από άλλες μελέτες (Seica et al., 2009; Pezeshki et al, 2009; Ok et 

al., 2011; Culleton et al.,2007).  

Αναφορικά με το φύλο, οι άνδρες ασθενείς φαίνεται να αναφέρουν χειρότερα 

αποτελέσματα και στις τρεις διαστάσεις των συνόψεων των κλιμάκων, χωρίς όμως αυτό 

το αποτέλεσμα να είναι στατιστικά σημαντικό. Τέλος, βρέθηκε ότι οι άγαμοι ασθενείς 

έχουν καλύτερη ΠΖ σε σχέση με τους έγγαμους. Αυτό το εύρημα, είναι σε συμφωνία με 

τα ευρήματα των Sabbah et al. (2003) και Shdaifat et al. (2012). Μια πιθανή εξήγηση για 
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αυτό έγκειται στο γεγονός ότι ο άγαμος πληθυσμός της μελέτης έχει μέση ηλικία 

μικρότερη από αυτήν του μέσου όρου του δείγματος (51,7 vs 58,4 yrs).  

Σε αντίθεση με τα αποτελέσματα του προηγούμενου επιπέδου ανάλυσης, από την 

πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση φάνηκε ότι, το είδος της αιμοκάθαρσης δεν επηρεάζει 

την ποιότητα ζωής στις τρείς συνόψεις του KDQOL. Η μόνη στατιστικά σημαντική 

μεταβλητή που εκτιμήθηκε να επηρεάζει την ποιότητα ζωής ήταν η ηλικία. Παρόλα αυτά, 

επισημαίνεται ακόμη μια φορά, το μικρό ποσοστό της ερμηνευτικής ικανότητας των 

μοντέλων (R2), καθώς <50% των εξαρτημένων σε κάθε περίπτωση μεταβλητών (KDCS, 

PCS, MCS), ερμηνεύεται από τη διακύμανση των ανεξάρτητων χαρακτηριστικών. 

Η ανάλυση των κλιμάκων που αφορούσε το δείγμα των ασθενών της έρευνας και τη 

σύγκριση με τον Ελληνικό γενικό πληθυσμό, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι 

συμμετέχοντες στο σύνολό τους, αντιλαμβάνονται τη νεφροπάθειά τους σαν 

επιβαρυντικό παράγοντα στη ζωή τους. Οι ασθενείς, αναφέρουν φτωχότερη ποιότητα 

ζωής στις περισσότερες διαστάσεις του SF-36 σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. Μεταξύ 

των αποτελεσμάτων το μεγαλύτερο έλλειμμα αφορούσε στη διάσταση του σωματικού 

ρόλου. Ως αναμενόμενη συνέπεια, αυτό έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ικανότητα 

αυτών των ατόμων να διενεργούν τις καθημερινές τους δραστηριότητες, περιορίζοντας 

σημαντικά ορισμένες από αυτές, όπως το περπάτημα, το τρέξιμο ή ακόμα και τη 

διενέργεια απλών δραστηριοτήτων όπως το ντύσιμο ή το μπάνιο. 

 

Περιορισμοί της μελέτης 

Ένας σημαντικός περιορισμός της μελέτης ήταν το μικρό μέγεθος του δείγματος το οποίο 

περιορίζει την δυνατότητα να ανιχνευθούν μικρές αλλαγές μεταξύ των μεταβλητών, 

οδηγώντας ενδεχομένως σε μη στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα. Ένας άλλος 

περιορισμός, είναι ότι το δείγμα προέρχεται αποκλειστικά από ένα ιατρικό κέντρο, καθώς 

στην Ελλάδα είναι το μοναδικό έως σήμερα που εφαρμόζει πρόγραμμα νυχτερινής 

αιμοκάθαρσης.  

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτή τη μελέτη, δεν ενισχύουν τα υπάρχοντα 

στοιχεία αναφορικά με τη νυχτερινή αιμοκάθαρση. Παρόλα αυτά, χρειάζονται επιπλέον 

μελέτες προκειμένου να καθοριστεί, εάν η νυχτερινή αιμοκάθαρση βελτιώνει την 

ποιότητα ζωής των αιμοκαθαιρόμενων σε κέντρο. 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Παρόλο που η αιμοκάθαρση είναι μια θεραπεία που σώζει ζωές, για πολλούς ασθενείς με 

νεφρική νόσο τελικού σταδίου, μπορεί να είναι πολύ ενοχλητική διαδικασία και επιπλέον 

μπορεί να έχει επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των ασθενών, επηρεάζοντας τη σωματική 

και ψυχική υγεία, τη λειτουργική κατάσταση, την ανεξαρτησία, τις προσωπικές σχέσεις 

και τη γενική ευημερία.  

Η σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής είναι η πιο σημαντική έκβαση, μετά τη 

θνησιμότητα και τη νοσηρότητα, για την αξιολόγηση της ποιότητας και των 

αποτελεσμάτων της θεραπείας των ασθενών με χρόνιες παθήσεις. Οι ασθενείς με 

ΤΣΧΝΝ, συχνά ταλαιπωρούνται ιδιαίτερα με την ένταξή τους στον τεχνητό νεφρό. 

Πέραν των επιπλοκών που ορισμένες φορές εκδηλώνονται κατά τη διάρκεια της 

συνεδρίας αιμοκάθαρσης όπως υπόταση, έμετοι κ.α., οι ασθενείς αυτοί βιώνουν ποικίλα 

προβλήματα τα οποία προέρχονται τόσο από την ίδια την ασθένεια  όσο και από την 

ανάγκη αλλαγής του τρόπου ζωής τους, μεταξύ άλλων, της τήρησης συγκεκριμένης 

διατροφής και της παρουσίας τους κάθε δεύτερη μέρα στον τεχνητό νεφρό (Mollaoğlu, 

2013).  

Η νυχτερινή αιμοκάθαρση υπόσχεται να αντιμετωπίσει πολλές από τις αδυναμίες της 

συμβατικής αιμοκάθαρσης. Εφαρμοσμένη για 6 με 8 ώρες x τρεις φορές την εβδομάδα  

αντιπροσωπεύει μια πιο αποτελεσματική μέθοδο αιμοκάθαρσης καθώς έχει συσχετιστεί 

με βελτίωση της ποιότητας της ζωής, μαζί με μια μείωση κατά 25% του κινδύνου 

θανάτου σε σύγκριση με αυτούς που λαμβάνουν συμβατική αιμοκάθαρση (Lacson et al., 

2012). Παρέχει σημαντικά αυξημένη κάθαρση ουσιών μειώνοντας έτσι τα ουραιμικά 

συμπτώματα και επιτρέπει την ανεμπόδιστη διατροφή και τον καλύτερο έλεγχο των 

επιπέδων της αρτηριακής πίεσης, του φωσφόρου και του καλίου χωρίς τη χρήση 

αντιϋπερτασικών και φωσφοροδεσμευτικών σκευασμάτων, και βελτιώνει τη συνολική 

ποιότητα της ζωής (Kalirao & Kaplan, 2009).  

Σύμφωνα με τους Rebollo et al. (2002), οι κοινωνικο-δημογραφικοί παράγοντες όπως η 

ηλικία, το φύλο, το μορφωτικό επίπεδο, η λειτουργική κατάσταση και η συννοσηρότητα, 

είναι δυνατόν να επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των αιμοκαθαιρόμενων. Στην παρούσα 

μελέτη εξετάστηκε η επίδραση της ηλικίας, του φύλου, του μορφωτικού και οικονομικού 

επιπέδου καθώς και η οικογενειακή κατάσταση και προέκυψε ότι από τα ανωτέρω η 

ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση και το εισοδηματικό και εκπαιδευτικό προφίλ, 

σχετίζονται με την ποιότητα ζωής των ασθενών.  
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Από τα πορίσματα της μελέτης δεν επιβεβαιώνεται ότι η νυχτερινή αιμοκάθαρση 

βελτιώνει την ποιότητα της ζωής των αιμοκαθαιρόμενων σε σύγκριση με τους ασθενείς 

που λαμβάνουν συμβατική θεραπεία. Ωστόσο, είναι πιθανό, ένα μεγαλύτερο δείγμα να 

έδινε διαφορετικά αποτελέσματα. 

Η επιλογή του καταλληλότερου προγράμματος για κάθε ασθενή σε θεραπεία 

υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας, μπορεί να είναι δύσκολη απόφαση. Η 

ικανοποίηση των ασθενών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες, έχει συνδεθεί με την τήρηση 

της θεραπευτικής αγωγής και γενικά, με ένα ευνοϊκότερο αποτέλεσμα για την υγεία τους 

(Wasserfallen et al., 2006).  Ο βαθμός ικανοποίησης των ασθενών εξαρτάται άμεσα από 

τις προσωπικές προτιμήσεις και τις προσδοκίες τους και αποτιμάται ως η διαφορά μεταξύ 

αυτών και της φροντίδας που τελικά δέχτηκαν (Polyzos et al., 2005).  

Η συλλογή πληροφοριών που προκύπτουν από έρευνες καθώς και ο προσεκτικός 

σχεδιασμός των στρατηγικών του οργανισμού αποτελούν μέρος των δράσεων που 

μπορούν να εφαρμοστούν, έτσι ώστε η διαδικασία παροχής υπηρεσιών να αντανακλά τις 

υποσχέσεις του οργανισμού προς τους ασθενείς (Kalogeropoulou, 2011).  

Επί του παρόντος, λειτουργικά ζητήματα και δη ζητήματα κόστους, περιορίζουν την 

χρήση της νυχτερινής αιμοκάθαρσης στην Ελλάδα. Έμφαση πρέπει να δοθεί σε μελέτες 

αξιολόγησης της ΠΖ στη νυχτερινή αιμοκάθαρση, ώστε να γνωστοποιηθούν τα 

αποτελέσματά της και να βελτιωθεί η λήψη αποφάσεων, με απώτερο σκοπό την βελτίωση 

της γενικής πρόγνωσης των ατόμων με νεφρική νόσο τελικού σταδίου.     
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