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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η χημειοθεραπεία είναι η θεραπεία η οποία επιλέγεται κυρίως για την αντιμετώπιση 

του αιματολογικού καρκίνου, επηρεάζοντας σε πολλές περιπτώσεις την ποιότητα ζωής 

των αιματολογικών ασθενών. 

 

Σκοπός της εργασίας η διερεύνηση της σχετιζόμενης με την  υγεία ποιότητας ζωής 

των αιματολογικών ασθενών μετά τη χημειοθεραπεία. Γίνεται μια προσπάθεια 

αποτύπωσης της επίδρασης της χημειοθεραπείας στη φυσική, λειτουργική, κοινωνική, 

γνωστική και συναισθηματική λειτουργία του ασθενούς. Επιπλέον, προσπαθεί να 

αποτυπώσει τα συμπτώματα που βιώνουν οι ασθενείς κατά τη διάρκεια των 

χημειοθεραπειών, καθώς επίσης και τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.  

Μελετά  την  άποψη που έχουν οι ίδιοι οι ασθενείς  για την ποιότητα ζωής τους και τη 

συνολική τους υγεία. 

 

Μέθοδος: Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 40 αιματολογικοί ασθενείς, οι οποίοι 

είχαν υποβληθεί σε χημειοθεραπεία. Χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο,  το πρώτο 

μέρος του οποίου περιλάμβανε τα δημογραφικά στοιχεία του ασθενούς, όπως φύλο, 

ηλικία, μορφωτικό επίπεδο, τόπο κατοικίας, στάδιο θεραπείας. Το δεύτερο μέρος 

περιλάμβανε το ερωτηματολόγιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Έρευνας και 

Επεξεργασίας  για την ποιότητα ζωής του καρκίνου EORTCQLQ-C30, έκδοση 3. Η 

ανίχνευση του ερωτηματολογίου έγινε με τη χρήση περιγραφικής στατιστικής και την 

εφαρμογή του μη  παραμετρικού κριτήριου των Kruskal-Wallis.Η ανάλυση έγινε με το 

πρόγραμμα IBMSPSSStatistics 24. 

 

Συμπεράσματα: Βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας, οι ασθενείς ταυτίζουν την 

ποιότητα ζωής τους με τη συνολική υγεία.  Όσον αφορά τις επιπτώσεις της ασθένειας, 

μεγαλύτερες επιπτώσεις συναντάμε στον κοινωνικό και οικονομικό τομέα αλλά και στη 

δυσκολία εκτέλεσης φυσικών λειτουργιών. Τα κυριότερα  συμπτώματα της ασθένειας 

θεωρείται ότι είναι η κόπωση, η ανορεξία και ο πόνος. 

 

Λέξεις Κλειδιά: ποιότητα ζωής. σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής, 

αιματολογικός καρκίνος 
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ABSTRACT 

 
Chemotherapy is the therapy that is mostly chosen for the cure of the hematologic 

cancer, affecting in many cases the life quality of hematologic patients. 

Aim of the study: The investigation of the health-related quality of life of hematologic 

patients after chemotherapy. An attempt is made to enprint the effect of chemotherapy 

at the physical, functional, social, cognitiveand emotional state of the patient. Moreover, 

we try to enprint the symptoms that patients deal with, during chemotherapy, as well as 

the financial difficulties they face. We study the patients’ opinion about their own 

quality of life and their overall health.  

Process: Forty hematologic patients, who had received chemotherapy participated in 

this study. A questionnaire was used, which included demographics in the first part, 

such as gender, age, educational level, place of living, stage of treatment. The second 

part was the questionnaire of the European Organization About Search and 

Development about the quality of life with cancer EORTCQLQ-C30, 3rd edition. The 

interpretation of the answers was performed with descriptive statistics and the 

application of the non-parametric criterion Kruskal Wallis, using IBMSPSSStatistics 24. 

Conclusions: based on the results of the study, patientsequate their quality of life with 

their overall health. As far as the disease’s effects, the most important consequences are 

in the social and the economic field, as well as in the difficulty of performing physical 

functions. The main symptoms of the disease are considered to be fatigue, lack of 

appetite, and pain.  

 

KeyWords: quality of life, health related quality of life, hematologic cancer 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Οι λευχαιμίες, τα λεμφώματα και το πολλαπλό μυέλωμα (ΠΜ) αποτελούν τις 

κυριότερες κατηγορίες κακοηθών νεοπλασμάτων του αιμοποιητικού και του 

ανοσοποιητικού συστήματος. Οι λευχαιμίες προέρχονται κατά κανόνα από τον μυελό 

των οστών(ΜΟ),τα λεμφώματα από τους λεμφαδένες και το πολλαπλό μυέλωμα από τα 

πλασματοκύτταρα του μυελού των οστών. 

 

Κάθε χρόνο στην Ελλάδα διαγιγνώσκονται περίπου 1400 νέες περιπτώσεις 

λευχαιμίας,2000 περίπου περιπτώσεις λεμφωμάτων και 400 περιπτώσεις πολλαπλού 

μυελώματος(Sant, etal., 2010). Προσβάλλουν άνδρες και γυναίκες μεγαλύτερης 

ηλικίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η οξεία λεμφογενής λευχαιμία είναι το συχνότερο 

νεόπλασμα της παιδικής ηλικίας. Τα νοσήματα αυτά εμφανίζουν μεγάλη ετερογένεια, 

δηλαδή υπάρχουν πολλές υποκατηγορίες, οι οποίες διαφέρουν ως προς την κλινική 

πορεία καθώς και ως προς την ανταπόκριση της θεραπείας. 

 

Οι τέσσερις πιο συνηθισμένες μορφές λευχαιμίας είναι η οξεία μυελογενής (ΟΜΛ), η 

οξεία λεμφογενής (ΟΛΛ),η χρόνια λεμφογενής (ΧΛΛ)και η χρόνια 

μυελογενής(ΧΛΛ).Οι διαφορές τους βασίζονται στην προέλευση των κακοηθών 

κυττάρων (μυελικά ή λεμφικά),καθώς επίσης και στην ταχύτητα εξέλιξης του 

νοσήματος, εάν δε δοθεί θεραπεία. 

 

Τα λεμφώματα χωρίζονται σε υποκατηγορίες με βάση τα επιμέρους χαρακτηριστικά  

των κακοηθών κυττάρων. Οι κυριότερες είναι το λέμφωμα Hodgkin(HL)και τα μη 

Hodgkin λεμφώματα (NHL)(Παντελάκος, 2015). 

 

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα τόσο ως προς την κατανόηση 

αυτών των νοσημάτων, όσο και ως προς την θεραπεία τους. Στην θεραπεία αυτών των 

νεοπλασμάτων περιλαμβάνονται η εγχείρηση, η ακτινοβολία, η χημειοθεραπεία, η 

ανοσοθεραπεία και η μεταμόσχευση του μυελού των οστών. 

 

Ανάλογα με τη θέση, το είδος και το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η νόσος, καθώς επίσης 

ανάλογα με  την ηλικία και τη γενική κατάσταση του ασθενούς, επιλέγεται και η 

κατάλληλη θεραπεία. 
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Συχνά γίνεται και συνδυασμός των προαναφερόμενων ειδών θεραπείας. Αυτές οι 

θεραπείες έχουν ως στόχο την καταστροφή των γρήγορα διαιρουμένων καρκινικών 

κυττάρων, αλλά μπορεί να επηρεάσουν και τα υγιή κύτταρα του οργανισμού. Αυτά που 

επηρεάζονται περισσότερο από τις καρκινικές θεραπείες είναι τα κύτταρα του 

στόματος, του γαστρεντερικού σωλήνα και των μαλλιών. Αξίζει να σημειωθεί ότι : 

 

1. Οι παρενέργειες διαφέρουν από ασθενή σε ασθενή. 

 

2. Δεν εμφανίζουν όλοι οι ασθενείς παρενέργειες κατά τη διάρκεια των θεραπειών και 

όταν  εμφανιστούν, σταματούν μετά το πέρας της θεραπείας. 

 

3. Η ψυχολογική κατάσταση του ασθενούς έχει μεγάλη σημασία. Πολλές παρενέργειες 

είναι δυνατό  να οφείλονται όχι στη θεραπεία αλλά στο άγχος, την ανησυχία και τον 

φόβο που αισθάνεται ο ασθενής(On line, 2014). 

 

Η χημειοθεραπεία παράλληλα με τα καρκινικά επηρεάζει και τα φυσιολογικά κύτταρα. 

Η τοξικότητα των φαρμάκων είναι μεγαλύτερη στα κακοήθη παρά στα φυσιολογικά 

κύτταρα. Τα καρκινικά κύτταρα δεν ανακάμπτουν μετά την έκθεση τους στη 

χημειοθεραπεία, ενώ τα υγιή κύτταρα έχουν μηχανισμούς επιδιόρθωσης που τους 

επιτρέπουν να λειτουργήσουν ξανά φυσιολογικά. 

 

Η αιματολογική τοξικότητα αποτελεί την πιο σημαντική παρενέργεια των 

αντικαρκινικών φαρμάκων. Η λευκοπενία μπορεί να οδηγήσει σε βαριά λοίμωξη και 

στο θάνατο. Η θρομβοπενία σε αιμορραγία και στο θάνατο. Αντίθετα, η αναιμία 

αποτελεί μικρότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζεται σχετικά εύκολα. 

 

Η γαστρεντερική τοξικότητα εκδηλώνεται κυρίως με ανορεξία, εμετούς και ναυτία .Η 

στοματίτιδα, η οισοφαγίτιδα, το έλκος, η διάρροια, η κόπωση, η αϋπνία, οι αλλεργικές 

αντιδράσεις αποτελούν σημαντικές παρενέργειας των χημειοθεραπειών (Online, 2014). 

Για το λόγο αυτό οι επαγγελματίες στο χώρο της υγείας θα πρέπει να είναι έτοιμοι να 

εντοπίσουν τις διαταραχές που προκαλούνται από τη χημειοθεραπεία και να 

προσφέρουν θεραπευτικές επιλογές που θα επιτύχουν βελτιωμένη ποιότητα ζωής. 
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Η ποιότητα ζωής παρουσιάστηκε ως όρος για πρώτη φόρα μετά το 2ο Παγκόσμιο 

πόλεμο και από τότε έχει οριστεί με πολλούς και διάφορους τρόπους. Η έννοια της 

ποιότητας ζωής είναι ευρεία και γι’ αυτό αμφισβητούμενη και μέχρι σήμερα δεν 

υπάρχει ένας ενιαίος ορισμός που να είναι καθολικά αποδεκτός .Η ποιότητα ζωής που 

σχετίζεται με την υγεία (HRQoL), έχει χρησιμοποιηθεί ως συνώνυμο της κατάστασης 

υγείας ενός ατόμου, με κύριο στόχο την αξιολόγηση του πότε μια ασθένεια ή χρόνια 

πάθηση και τα συμπτώματα της παρεμβαίνουν στην καθημερινή ζωή ενός ατόμου. 

 

Η μέτρηση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητα ζωής(HRQoL) έχει χρησιμοποιηθεί  

ευρέως σε  κλινικές δοκιμές με χημειοθεραπεία, με κύριο σκοπό τη μέτρηση των 

παρενεργειών που προκαλούνται από τη τοξικότητα των φαρμάκων. Είναι ένας από 

τους καλύτερους τρόπους για την αξιολόγηση της ανοχής του ασθενούς στις 

παρενέργειες της τοξικότητας στα κύτταρα όγκου και των θετικών και αρνητικών 

επιπτώσεων στην ποιότητα ζωής των ασθενών που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία 

(Sawada, etal., 2011). 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση και εκτίμηση της σχετιζόμενης με 

την υγεία ποιότητας ζωής των αιματολογικών ασθενών που υποβάλλονται σε 

χημειοθεραπεία  ως προς τη σωματική, συναισθηματική, γνωστική και κοινωνική τους 

λειτουργία. Η ανάδειξη των κυριότερων συμπτωμάτων που βιώνουν οι ασθενείς και οι 

οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, αποτελούν πρωταρχικό σκοπό της 

εργασίας. Επιπλέον, γίνεται μια προσπάθεια μελέτης της άποψης που έχουν οι ίδιοι οι 

ασθενείς για την συνολική τους υγεία και την ποιότητα ζωής τους.  Το θέμα που 

πραγματεύεται η παρούσα εργασία αποτελεί αντικείμενο μελέτης σε πολλές έρευνες 

στο εξωτερικό, γιατί τα συμπεράσματα της κεντρίζουν το ενδιαφέρον διαφόρων 

επιστημονικών κλάδων όπως επιστήμες υγείας, ανθρωπολογία, ψυχολογία, 

κοινωνιολογία, οικονομικές επιστήμες κ.α. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα συμπεράσματα 

που προκύπτουν όσο αφορά τα κυριότερα συμπτώματα που βιώνουν οι αιματολογικοί 

ασθενείς, είναι συχνά  κοινά.   

 

Για την απόκτηση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το ειδικό ερωτηματολόγιο του 

Ευρωπαϊκού οργανισμού Έρευνας και Επεξεργασίας για την Ποιότητα Ζωής του 

καρκίνου (EORTCQLQ-C30 ), έκδοση 3 και ένα ερωτηματολόγιο με τα δημογραφικά 

στοιχεία του ασθενούς. Συμπληρώθηκαν συνολικά 40 ερωτηματολόγια σε χρονικό 
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διάστημα ενός μηνός. Η στατιστική ανάλυση έγινε με τη  δημιουργία νέων μεταβλητών 

και με  την εισαγωγή των δεδομένων στο πρόγραμμα  IBM SPSS Statistics 24, ενώ οι 

πίνακες διαμορφώθηκαν στο  πρόγραμμα EXCEL. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με 

τη χρήση των μεθόδων της περιγραφικής στατιστικής. Εξετάστηκε η επίδραση των 

λειτουργικών διαβαθμίσεων  και της ύπαρξης των συμπτωμάτων ως προς τα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά και το σχήμα θεραπείας με τον  έλεγχο Kruskal Wallis. 

Ακολούθησε έλεγχος των  συσχετίσεων των μεταβλητών των λειτουργικών 

διαβαθμίσεων και των συμπτωμάτων  με τον συντελεστή γραμμικής συσχέτισης 

Pearson. 

 

Η δομή της εργασίας αποτελείται από δύο μέρη. Το θεωρητικό και το ερευνητικό 

μέρος. Το θεωρητικό μέρος περιλαμβάνει 4 κεφάλαια. Στο  πρώτο κεφάλαιο 

επιχειρείται η εισαγωγή του θέματος που ερευνάται. Στο δεύτερο κεφάλαιο 

πραγματοποιείται ο προσδιορισμός των εννοιών «ποιότητα ζωής» και «σχετιζόμενη με 

την υγεία ποιότητα ζωής». Στο τρίτο κεφάλαιο παρατίθεται μια σύντομη αναφορά των 

εργαλείων μέτρησης  της ποιότητας ζωής. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρατίθεται η 

βιβλιογραφική ανασκόπηση των ερευνών που μελετήθηκαν και η ανάλυση των 

ευρημάτων τους. Στο πέμπτο κεφάλαιο περιγράφεται η μεθοδολογία της εργασίας. Το  

ερευνητικό μέρος περιλαμβάνει δυο κεφάλαια: το έκτο και το έβδομο. Το έκτο 

περιλαμβάνει την ανίχνευση του ερωτηματολογίου. Η εργασία ολοκληρώνεται με το 

έβδομο κεφάλαιο, όπου γίνεται η παράθεση των συμπερασμάτων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

2.1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΚΑΙ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ «ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ» 
 
Τα τελευταία χρόνια, το ενδιαφέρον των πολιτικών, κοινωνικών και διοικητικών  

επιστημών έχει επικεντρωθεί στην μελέτη των ζητημάτων που αφορούν την ποιότητα 

ζωής (ΠΖ), καθώς επίσης και στην ανάπτυξη μεθόδων που αφορούν την μέτρηση της 

(Υφαντόπουλος, 2001). Ο όρος ποιότητα ζωής έχει χρησιμοποιηθεί εκτενώς από 

διάφορους επιστημονικούς κλάδους. Επιστήμονες, από διάφορους χώρους έχουν 

καταγράψει και μετρήσει τις επιπτώσεις της. Οι κλινικοί γιατροί μελετούν περισσότερο 

τη  φυσική της διάσταση, ενώ οι ψυχολόγοι ασχολούνται με τη ψυχολογική και τη 

συναισθηματική διάσταση της υγείας(Υφαντόπουλος, 2003). Οι όροι «ποιότητα 

ζωής»(Quality of life) ή «ευημερία» (Wellbeing) ή «καλή ζωή» (GoodLife) 

συναντιούνται συχνά στη διεθνή βιβλιογραφία. Αναφέρεται ότι είναι δύσκολο να δοθεί 

ένας ακριβής και κοινά αποδεκτός ορισμός της πολυδιάστατης, ευμετάβλητης και 

υποκειμενικής αυτής έννοιας. Έχουν προταθεί διάφοροι ορισμοί κατά εποχές, ανάλογα 

με την ειδικότητα του εκάστοτε μελετητή. 

 

Οι πρώτες αναφορές για την ποιότητα ζωής έγιναν από τον Πλάτωνα, ο οποίος 

αναφέρει ότι ο Σωκράτης στις συζητήσεις του έκανε σύγκριση της ποιότητας ζωής με 

την ποσότητα. Ο φιλόσοφος Αριστοτέλης ταύτιζε τους όρους «ποιότητα ζωής» («ευ 

ζην») και «ευημερία» («ευ πράττειν») με τη λέξη ευδαιμονία, δηλαδή το σπουδαιότερο 

αγαθό που αποτελεί τον τελικό σκοπό των δράσεων του ανθρώπου(Κάκτος, 1993). 

 

Σύμφωνα με τον Freud, οι διαπροσωπικές σχέσεις αποτελούν τη βάση της ευτυχίας. 

Σύμφωνα με άλλους ερευνητές, η ποιότητα ζωής αφορά όλες εκείνες τις προϋποθέσεις 

που πρέπει να διαθέτει ένα άτομο, προκειμένου να είναι ευτυχισμένο (McCall, 1975). 

 

Η ποιότητα ζωής ορίζεται από ορισμένους συγγραφείς ως η δυνατότητα διάθεσης 

πόρων για την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών, σε συνδυασμό με την ύπαρξη 

παραμέτρων που σχετίζονται με την κοινωνία και το περιβάλλον. Συγκεκριμένα  η  

έννοια της  ποιότητας ζωής συνίσταται στην ύπαρξη και στη δυνατότητα πρόσβασης σε 

όλες τις απαραίτητες συνθήκες που εξασφαλίζουν την ευτυχία σε μια κοινωνία ή 

περιοχή (McCall, 1975). 
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Πρόσφατες εννοιολογικές προσεγγίσεις ορίζουν την ποιότητα ζωής ως τη σωματική, 

ψυχική και κοινωνική ευημερία του ατόμου,  καθώς επίσης και την ικανότητα του να 

ανταποκρίνεται στις λειτουργίες της καθημερινής ζωής, διαχωρίζοντας την από τις 

συνθήκες διαβίωσης. Η έννοια «ποιότητα ζωής» αναφέρεται κυρίως στη γενική 

ευημερία των ατόμων που ζουν σε μια κοινωνία (Bowling, 1997). 

 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ορίζει την έννοια της ποιότητας της ζωής ως την 

υποκειμενική αντίληψη που έχει το άτομο για τη θέση του στη ζωή, μέσα στα πλαίσια 

του συστήματος των αξιών και των πολιτισμικών χαρακτηριστικών της κοινωνίας στην 

οποία ζει και σε συνάρτηση με τους προσωπικούς του στόχους, τις προσδοκίες, τα 

πρότυπα  και τις  ανησυχίες του(The whoqol group, 1995). 

 

Στους παραπάνω ορισμούς παρατηρείται ένας διαχωρισμός μεταξύ των 

«αντικειμενικών» και των «υποκειμενικών» παραμέτρων. Η ανάγκη για τον συνδυασμό 

των δυο αυτών παραμέτρων έχει οδηγήσει κάποιους στη διατύπωση ότι «η ποιότητα 

ζωής ορίζεται ως το να είναι η ζωή καλή και αξιολογείται με κριτήρια υποκειμενικά 

αλλά και αντικειμενικά, που καθορίζονται από την εκτίμηση των εξωτερικών 

συνθηκών». Δείκτες για τον προσδιορισμό της ποιότητας ζωής αποτελούν η υγεία, το 

φυσικό περιβάλλον, η στέγαση και άλλα υλικά αγαθά (ZautraandGoodhart, 1979). 

 

Όλα τα παραπάνω οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η έννοια της ποιότητας ζωής δεν έχει 

καθορισθεί  με ένα ομοιόμορφο και συγκεκριμένο τρόπο. Ο ακριβής προσδιορισμός της 

βρίσκεται σε μια διαδικασία συνεχούς εξέλιξης και γι’ αυτό υπάρχουν πολλές 

εννοιολογικές ασάφειες (Κάβουρακαι συν., 2003).  

 

Επιπλέον ποικίλες προσεγγίσεις έχουν πραγματοποιηθεί από διαφόρους επιστημονικούς 

κλάδους, όπως τις επιστήμες υγείας, την ανθρωπολογία, την ψυχολογία, την 

κοινωνιολογία, τις οικονομικές επιστήμες και άλλες επιστήμες που ασχολούνται με τον 

άνθρωπο και το περιβάλλον του. Συγκεκριμένα,  αφορά τις προσωπικές εμπειρίες, 

στάσεις, αντιλήψεις και προτιμήσεις του ατόμου σχετικά με τις φιλοσοφικές, 

πνευματικές, πολιτικές, οικονομικές και διαπροσωπικές διαστάσεις της καθημερινής 

ζωής (Θεοφίλου, 2011). 
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Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την Κοινωνική Ποιότητα εισήγαγε για πρώτη φορά την 

έννοια της κοινωνικής ποιότητας. Η κοινωνική ποιότητα αφορά τον βαθμό στο οποίο οι 

πολίτες είναι ικανοί να συμμετέχουν στην οικονομική και κοινωνική ζωή της 

κοινότητας όπου διαβιούν, σε συνθήκες που επιτρέπουν την προσωπική τους ευημερία 

και ευεξία (Υφαντόπουλος, 2007).  

 

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) έχει καταλήξει σε 

μια λίστα θεμάτων σχετικά με την ποιότητα ζωής. Τα κυριότερα είναι η υγεία, η 

εργασία και η ποιότητα της εργασιακής ζωής, η παροχή αγαθών και 

υπηρεσιών(Bowling, 1997).  

 

Το 1975 ο όρος «ποιότητα ζωής» εισήχθη ως τίτλος στο Μedline και έγινε σύντομα 

αποδεκτός από διάφορους επιστημονικούς κλάδους. Σήμερα παρατηρείται έντονο 

ενδιαφέρον για το αντικείμενο, καθώς επίσης και ένας αυξανόμενος αριθμός αναφορών, 

συνεδρίων και ειδικών επιστημονικών περιοδικών για το θέμα. Το περιοδικό «Έρευνα 

στην Ποιότητα Ζωής»  (Quality of Life Research) εκδόθηκε  το 1991 από τις εκδόσεις 

«Rapid Communication» της Οξφόρδης, με σκοπό τη μελέτη της σχετιζόμενης με την 

υγεία ποιότητα ζωής (Θεοφίλου, 2010).  

 

2.2. Η ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 
 
Η σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής(ΣΥΠΖ) είναι ένας όρος, ο  οποίος ενέχει 

πολλές ασάφειες, καθώς είναι δύσκολο να προσδιοριστούν τα στοιχεία τα οποία τη 

συνθέτουν και τα οποία ποικίλουν από μελέτη σε μελέτη(Οικονόμου και συν., 2001).  

Η ΣΥΠΖ αποτελεί μια περιορισμένη έννοια της ποιότητας ζωής, η οποία περιλαμβάνει 

τις πλευρές της ποιότητας ζωής που σχετίζονται με την υγεία και δεν αφορά γενικά 

θέματα όπως  είναι η ευτυχία, η ικανοποίηση, τα πρότυπα ζωής και οι περιβαλλοντικές 

αλλαγές (Υφαντόπουλος, 2007). 

 

 Η  ΣΥΠΖ μπορεί να περιλαμβάνει διάφορα θέματα όπως γενικά για την υγεία, την 

ύπαρξη σωματικών συμπτωμάτων, τη σωματική, γνωστική, κοινωνική και σεξουαλική 

δραστηριότητα, καθώς και έννοιες με υπαρξιακό περιεχόμενο(FayersandMachin,  

2010).  
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Η σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής αποτελεί ένα ειδικό  πεδίο μελέτης, το οποίο 

περιλαμβάνει όλες τις πλευρές της ζωής του ατόμου που επηρεάζονται από την 

προσωπική υγεία, καθώς επίσης και από δραστηριότητες που έχουν ως στόχο τη 

διατήρηση ή τη βελτίωση της. Πρόκειται για μια πολυδιάστατη έννοια που αναφέρεται  

στις θετικές και αρνητικές πλευρές της ευεξίας και της ζωής και εμπεριέχει τη 

σωματική, ψυχική και κοινωνική υγεία. Η εκτίμηση της ΣΥΠΖ μεταβάλλεται καθώς 

αλλάζουν οι σχέσεις, οι εμπειρίες και οι ρόλοι του ατόμου(Υφαντόπουλος, 2007).  

 

Ένας ορισμός ο οποίος προωθήθηκε από τον τομέα της δημόσιας υγείας αναφέρει ότι η 

σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής είναι η αξία που διανέμεται κατά την διάρκεια 

της ζωής ενός ατόμου  και μεταβάλλεται από τα ελαττώματα, τη λειτουργική 

κατάσταση, τις προσωπικές αντιλήψεις και τις κοινωνικές ευκαιρίες, καθώς αυτές  

επηρεάζονται από την αρρώστια, την θεραπευτική αγωγή  και την πολιτική 

υγείας(Νάκου, 2001,⸱PatrickandErickson, 1993). 

 

Η αξιολόγηση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής προσφέρει μια 

ολοκληρωμένη και σφαιρική εικόνα των επιπτώσεων που έχει η νόσος στο άτομο σε 

αντίθεση με τις κλινικές και φυσιολογικές εξετάσεις που ανιχνεύουν μόνο τα 

προβλήματα υγείας(Θεοδωροπούλου, και συν.,  2012). 

 

2.3. ΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΖΩΗΣ 

 
Η υγεία και η ποιότητα ζωής των ατόμων ή των ομάδων του πληθυσμού αποτελούν ένα 

πολυδιάστατο κοινωνικό φαινόμενο το οποίο επηρεάζεται από ορισμένους 

προσδιοριστικούς παράγοντες(Θεοδώρου, και συν., 1997),οι οποίοι μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν ως εξής (Μαλάμου, 2015): 

 

Οικονομικο-πολιτικοί παράγοντες: Επίπεδο οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, 

επίπεδο ευημερίας, τρόποι διανομής του εισοδήματος, οικονομική ανάπτυξη. 

 

Κοινωνικο-οικονομικοί παράγοντες: οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες, τρόπος 

ζωής και τρόπος διαβίωσης, χαρακτηριστικά κατοικίας. 
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Ψυχοκοινωνικοί και πολιτιστικοί παράγοντες: ήθη και έθιμα, μορφωτικό και 

εκπαιδευτικό επίπεδο(Lahanaκαι συν., 2010) συνήθειες, νοοτροπίες, τάσεις και στάσεις, 

άσκηση κοινωνικών ρόλων και κοινωνική συμπεριφορά. 

 

Περιβαλλοντικοί παράγοντες: βαθμός μόλυνσης του οικολογικού συστήματος, 

επίπεδο προστασίας των οικοσυστημάτων. 

 

Γεωφυσικοί παράγοντες: πρώτες ύλες, παραγωγικότητα της γης, φυσικός πλούτος και 

κλιματολογικές συνθήκες. 

 

Δημογραφικοί παράγοντες: μετανάστευση του πληθυσμού στο εσωτερικό και στο 

εξωτερικό(Καδδά, 2009),ρυθμός αύξησης του πληθυσμού και σύνθεση του πληθυσμού 

κατά ηλικία, φύλο, επάγγελμα κ.α. 

 

Υγειονομικοί και ιατρικοί παράγοντες: εξέλιξη και ανάπτυξη των υγειονομικών 

υπηρεσιών, των ιατρικών γνώσεων και των πρακτικών. 

 

Κοινωνικοοικονομική δομή και λειτουργία της κοινωνίας: κοινωνική 

διαστρωμάτωση, σχέσεις παραγωγής και κοινωνικές σχέσεις, εργασία, κοινωνική 

προσφορά και ασφάλεια(Σαρρής, 2001). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

3.1. ΌΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 
Στη συνέχεια ακολουθεί μια συνοπτική παρουσίαση των οργάνων μέτρησης της 

ποιότητας ζωής, τα οποία εκφράζουν ένα μικρό αντιπροσωπευτικό δείγμα των οργάνων 

μέτρησης που χρησιμοποιήθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες σε έρευνες για την μέτρηση 

της ποιότητας ζωής σε διάφορες κατηγορίες ασθενών. 

 

Ο Δείκτης Λειτουργικότητας Karnofski (The Karnofski Perfomance Index,KPI) 

 

Ο Δείκτης λειτουργικότητας Karnofski σχεδιάστηκε το 1969 με κύριο στόχο τον 

προσδιορισμό της σωματικής λειτουργίας του ατόμου, χωρίς να αναφέρεται καθόλου 

στην ψυχοκινητική του διάσταση. Οι ερωτήσεις κατηγοριοποιούνται σε 10 επίπεδα 

σωματικής λειτουργίας, έχοντας ιεραρχική σχέση μεταξύ τους. Η εκτίμηση γίνεται από 

τους επαγγελματίες υγείας, σε μια ποσοστιαία κλίμακα από το 0-100. Το 100% 

αντιπροσωπεύει την πλήρη σωματική λειτουργία ή την απουσία νόσου, ενώ το 0% 

αντιπροσωπεύει το θάνατο. Το όργανο αυτό μέτρησης συναντάται πολύ συχνά στη 

βιβλιογραφία, παρόλο που αποφέρει πολύ αμυδρή εκτίμηση της ποιότητας ζωής 

(KarnofskyandBurchenal, 1949,GriegoandLong, 1984). 

 

Ο Δείκτης Λειτουργικότητας του WHO (The WHO Performance Status) 

 

Το 1979 ο WHO δημιούργησε ένα παρόμοιο δείκτη με αυτόν του Karnofski. Το 

ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 5 κατηγορίες σωματικής λειτουργίας και ικανότητας σε 

μια πεντάβαθμη κλίμακα από το 0-4.Στην βαθμίδα 0 ο άρρωστος είναι ικανός να κάνει 

όλες τις δραστηριότητες χωρίς περιορισμούς, ενώ στην κλίμακα 4 ο άρρωστος είναι 

αδύνατο να φροντίσει τον εαυτό του (Organitation, 1979). 

 

Ο Δείκτης Katz των Δραστηριοτήτων της Καθημερινής ζωής (Katz Index of 

Activities of Daily Living) 

 

Ο Δείκτης Katz έχει ως στόχο την εκτίμηση της λειτουργικής κατάστασης των 

ηλικιωμένων σε ιδρύματα κλειστής περίθαλψης. Η εκτίμηση γίνεται από τους 

επαγγελματίες υγείας με έξι ερωτήσεις που αφορούν την ικανότητα αυτοεξυπηρέτησης 



 
 

11 
 

και αυτοφροντίδας. Οι ερωτήσεις κατατάσσονται σύμφωνα με το βαθμό δυσκολίας και 

οι άρρωστοι βαθμολογούνται ανάλογα με την ικανότητα εξάρτησης τους ή μη, σε 

θέματα καθημερινής φροντίδας. Ο Δείκτης αυτός δε θεωρείται κατάλληλος για την 

μέτρηση της ποιότητας ζωής σε μελέτες, παρόλο που θεωρείται ότι έχει εγκυρότητα και 

αξιοπιστία για αυτήν την κατηγορία ασθενών(Θεοφίλου, 2010). 

 

Ο Δείκτης Spitzer για την Ποιότητα Ζωής (Spitzer Quality of Life Index) 

 

Ο δείκτης Spitzer(Spitzer et. αl., 1981) σχεδιάστηκε το 1981, στην αρχή για την 

μέτρηση της ποιότητας ζωής των καρκινοπαθών, αλλά αργότερα εφαρμόστηκε και σε 

άλλες κατηγορίες ασθενών. Οι ερωτήσεις προσανατολίζονται σε 5 βασικούς τομείς της 

ζωής: δραστηριότητες, καθημερινή ζωή, αντίληψη της υγείας, κοινωνική υποστήριξη 

και άποψη για τη ζωή. Η αξιολόγηση γίνεται από τον ίδιο τον ασθενή ή από τους 

επαγγελματίες υγείας σε μια κλίμακα από το 0-2.Η ταχύτητα και η απλότητα στην 

συμπλήρωση του το καθιστούν ιδανικό για τη χρήση του από τους πολυάσχολους 

επαγγελματίες υγείας (Υφαντόπουλος και Σαρρής, 2001). 

 

Το Ερωτηματολόγιο McGill για τον Πόνο (McGill Pain Questionnaire) 

 

Το 1971 οι Melzack και Torgerson κατασκεύασαν ένα ερωτηματολόγιο ικανό να 

μετρήσει αξιόπιστα και έγκυρα τον πόνο. Συνίσταται από τρεις κατηγορίες ερωτήσεων, 

που αφορούν τον τρόπο που αντιλαμβάνεται ο ασθενής τον πόνο, την ένταση και τη 

συναισθηματική εκδήλωση του. Το ερωτηματολόγιο McGill χρησιμοποιείται ευρέως 

στην κλινική έρευνα και σε διάφορες κατηγορίες ασθενών (Υφαντόπουλος και Σαρρής, 

2001). 

 

Το ερωτηματολόγιο επισκόπησης Υγείας του Nottingham (Nottingham Health 

Prοfile) 

 

Κατασκευάστηκε το 1980 από τους Hunt και McEwen, έχοντας ως στόχο την μέτρηση 

των αποτελεσμάτων των ιατρικών θεραπευτικών πράξεων. Αποτελείται από δύο μέρη. 

Στο πρώτο μέρος αναφέρονται 38 καταστάσεις, οι οποίες ομαδοποιούνται σε έξι 

κατηγορίες προβλημάτων και εκφράζουν την ενεργητικότητα, τον πόνο, τις 

συναισθηματικές αντιδράσεις, τον ύπνο, την κοινωνική απομόνωση και τη σωματική 
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κίνηση. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει επτά δραστηριότητες της καθημερινής ζωής: 

την οικιακή εργασία, τις απολαβές από την εργασία, την κοινωνική ζωή, τις 

προσωπικές σχέσεις, τη σεξουαλική ζωή, τα ενδιαφέροντα και τις ασχολίες του 

ελεύθερου χρόνου. Το ερωτηματολόγιο του Nottingham είναι αυτοσυμπληρούμενο και 

διακρίνεται για την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του(HuntandMcEwen, 1980). 

 

Το Ερωτηματολόγιο Γενικής Υγείας (General Health Questionnaire) 

 

Το ερωτηματολόγιο Γενικής Υγείας σχεδιάστηκε το 1972 από τον Goldberg και 

κυκλοφορεί σε τρεις τύπους, ανάλογα με τον αριθμό των ερωτήσεων που περιέχει. Ο 

πρώτος τύπος περιλαμβάνει ερωτήσεις που αφορούν την κατάθλιψη, το άγχος, την 

κοινωνική λειτουργία και τα σωματικά συμπτώματα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο 

σε ασθενείς όσο και σε υγιή άτομα. Το μειονέκτημα του είναι ότι δεν προσεγγίζει όλες 

τις διαστάσεις της ποιότητας ζωής, παρόλο που διακρίνεται για την εγκυρότητα και την 

αξιοπιστία του (Θεοφίλου, 2010). 

 

Η Κλίμακα Ψυχολογικής Προσαρμογής στην Αρρώστια (Τhe Psyclological 

Adjustment) 

 

Η κλίμακα ψυχολογικής προσαρμογής στην αρρώστια σχεδιάστηκε από τον Morrow 

και τους συνεργάτες του το 1978. Αποτελείται από 45 ερωτήσεις, οι οποίες αφορούν 7 

κύριους τομείς της ποιότητας ζωής: α)φροντίδα υγείας, β)εργασιακό –επαγγελματικό 

περιβάλλον, γ)οικιακό περιβάλλον, δ)σεξουαλική ζωή, ε)ευρύτερες οικογενειακές 

σχέσεις, στ)κοινωνικό περιβάλλον και ζ) ψυχολογική κατάπτωση. Η απάντηση σε κάθε 

ερώτηση σημειώνεται σε μια κλίμακα 4 βαθμών. Η Κλίμακα Ψυχολογικής 

Προσαρμογής στην αρρώστια μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε από τους εκπαιδευμένους 

επαγγελματίες στον χώρο της υγείας με ημιδομημένες συνεντεύξεις είτε να 

αυτοσυμπληρωθεί από τους ίδιους τους ασθενείς. Παρουσιάζει καλή αξιοπιστία και 

εγκυρότητα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες κατηγορίες χρόνιων αρρώστων 

όπως καρδιοπαθείς, καρκινοπαθείς, νεφροπαθείς κ.α. (Υφαντόπουλοςκαι Σαρρής, 

2001). 
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Η επισκόπηση της επίδρασης της αρρώστιας(The Sickness Impact Profile) 

 

Η Επισκόπηση της Επίδρασης της Αρρώστιας είναι ένα από τα πιο γνωστά και 

συνηθέστερα εργαλεία μέτρησης της ποιότητας ζωής. Σχεδιάστηκε το 1981 από τον 

Bergner και αποτελείται από 136 ερωτήσεις, οι οποίες αφορούν την επίδραση της 

αρρώστιας στη συμπεριφορά και λειτουργία του ατόμου. Σε κάθε ερώτηση οι 

απαντήσεις σημειώνονται με ένα ΝΑΙ ή ΟΧΙ και η βαθμολογία υπολογίζεται με βάση 

σταθμισμένους δείκτες. Εφαρμόζεται ευρέως σε διαφορές κατηγορίες ασθενών και 

διακρίνεται για την εγκυρότητα και την αξιοπιστία του. Το μειονέκτημα του είναι ότι 

λόγω του μεγέθους του απαιτεί αρκετό χρόνο και κόπο για την συμπλήρωση του 

(Bergner, etal., 1981). 

 

Η επισκόπηση υγείας SF-36 (The SF-36 Health Survey) 

 

Η επισκόπηση υγείας SF-36 σχεδιάστηκε από τον Ware το 1992(Ware and Sherbourne, 

1992), έχοντας σαν στόχο τη σύγκριση του επιπέδου υγείας μεταξύ διαφόρων ομάδων 

του πληθυσμού, μεταξύ ασθενών και υγιών ατόμων διαφόρων κατηγοριών, καθώς 

επίσης και για τη σύγκριση διαφορετικών θεραπευτικών μεθόδων μιας συγκεκριμένης 

κατηγορίας ασθενών. Το εργαλείο συνίσταται από 36 ερωτήσεις που διερευνούν 

συνολικά 8 παραμέτρους στις κλίμακες της σωματικής και της ψυχικής υγείας. Το 

ερωτηματολόγιο κρίνεται κατάλληλο για αυτοσυμπλήρωση,για συνέντευξη πρόσωπο με 

πρόσωπο ή τηλεφωνικά για άτομα ηλικίας άνω των 14 ετών. Διακρίνεται για την 

εγκυρότητα και την αξιοπιστία του και έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές μελέτες για την 

ποιότητα ζωής του γενικού πληθυσμού στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ(Ware and 

Sherbourne, 1992,Wight, etal., 1998).  

 

Η Επισκόπηση Υγείας EQ-5D (EuroQol) 

 

Η επισκόπηση της υγείας EQ-5Dείναι ένα από τα πιο διαδεδομένα εργαλεία που 

χρησιμοποιούνται για την μέτρηση της ποιότητας ζωής τόσο στο γενικό πληθυσμό όσο 

και σε δείγματα ασθενών με ειδικές νόσους. Δημιουργήθηκε στα τέλη της δεκαετίας 

του 80 και περιλαμβάνει 5 βασικές διαστάσεις: κινητικότητα, αυτοεξυπηρέτηση, 

συνήθεις δραστηριότητες, πόνος, άγχος-κατάθλιψη. Κάθε διάσταση διακρίνεται σε τρία 
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επίπεδα. Είναι σύντομο και εύκολο στη χρήση και μπορεί να συμπληρωθεί άνετα από 

τον ίδιο τον ασθενή (Υφαντόπουλοςκαι Σαρρής, 2001).  

 

Η Επισκόπηση Υγείας EQ-15D 

 

Η Επισκόπηση Υγείας EQ-15Dπαρουσιάζει πολλές ομοιότητες με το EQ-5D, με τη 

μόνη διαφορά ότι καταγράφει την ποιότητα ζωής σε 15 διαστάσεις. Οι διαστάσεις αυτές 

είναι: κινητικότητα, όραση, ακοή, αναπνοή, ύπνος, φαγητό, ομιλία, αφόδευση, συνήθεις 

δραστηριότητες, νοητικές λειτουργίες, δυσφορία, κατάθλιψη, εξάντληση, ζωτικότητα 

και σεξουαλική δραστηριότητα. Κάθε διάσταση περιλαμβάνει πέντε επίπεδα 

απαντήσεων, τα οποία είναι ιεραρχικά κατανεμημένα. Τα στοιχεία μπορούν να 

συγκεντρωθούν είτε με ταχυδρομική αποστολή είτε με τηλεφωνική συνέντευξη είτε με 

συνέντευξη πρόσωπο με πρόσωπο. Στην Ελλάδα έχει μεταφραστεί και σταθμιστεί από 

την ομάδα του κ Υφαντόπουλου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.(Υφαντόπουλος, 2001). 

 

Το ερωτηματολόγιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού  Έρευνας και Επεξεργασία για 

την Ποιότητα Ζωής του Καρκίνου (EORTC QLQ-C30,version 3) 

 

Το ερωτηματολόγιο EORTC QLQ-C30,version 3, είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα 

αξιολόγησης της σχέσης υγείας και ποιότητας ζωής των ασθενών με καρκίνο που 

συμμετέχουν σε διεθνής κλινικές δοκιμές. Οι 30 ερωτήσεις του ερωτηματολογίου 

εξετάζουν και μετρούν τη φυσική, γνωστική, συναισθηματική και  κοινωνική 

λειτουργία, το λειτουργικό ρόλο, καθώς επίσης  τα συμπτώματα και τις οικονομικές 

επιπτώσεις του καρκίνου στην ποιότητα ζωής, Επιπλέον, εκτιμά τη συνολική υγεία και 

την ποιότητα ζωής των ασθενών με καρκίνο. Επί του παρόντος, είναι η πιο σύγχρονη 

έκδοση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλες τις νέες μελέτες (Scott et al., 2008). 

 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία τα εργαλεία μέτρησης της ποιότητας ζωής χωρίζονται σε 

δύο κατηγορίες, στα γενικά ερωτηματολόγια και στα ειδικά ερωτηματολόγια. Οι 

γενικοί δείκτες μέτρησης υγείας είναι εργαλεία τα οποία έχουν σαν στόχο την 

αξιολόγηση συγκεκριμένων πλευρών του επιπέδου υγείας και της ποιότητας ζωής, 

ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο και την κοινωνικοοικονομική κατάσταση του 

ατόμου. Τα εργαλεία γενικής υγείας δεν αναφέρονται σε συγκεκριμένες διαγνώσεις και 

μελετούν τουλάχιστον τέσσερις διαστάσεις της υγείας, όπως τη σωματική και την 
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κοινωνική λειτουργικότητα, την ψυχική υγεία και τις αντιλήψεις γενικής υγείας. Οι 

κλίμακες γενικού επιπέδου υγείας παρέχουν την δυνατότητα σύγκρισης ανάμεσα σε 

ασθενείς που βρίσκονται σε διαφορετικές καταστάσεις υγείας και επιτρέπουν στον 

ερευνητή τη μελέτη του υγειονομικού αποτελέσματος. Το μειονέκτημα των γενικών 

ερωτηματολογίων είναι ότι παρουσιάζουν αδυναμία στον εντοπισμό συγκεκριμένων 

στοιχείων μιας ασθένειας, καθώς διαδραματίζουν επουσιώδη ρόλο στην αξιολόγηση 

των θεραπευτικών πράξεων(Υφαντόπουλος, 2007; Κάβουρα, και συν., 2003). 

 

Οι ειδικοί δείκτες μέτρησης υγείας είναι εξειδικευμένα εργαλεία, τα οποία έχουν ως 

στόχο την αποτύπωση της επίδρασης μια συγκεκριμένης ασθένειας στην ποιότητα ζωής 

των ασθενών, καθώς επίσης και την περιγραφή της αντίληψης του ασθενούς για το 

επίπεδο της υγείας του. Τα ειδικά ερωτηματολόγια χαρακτηρίζονται για την κλινική 

τους ευαισθησία και για τη δυνατότητα ανίχνευσης αλλαγών ως προς τη μέτρηση 

παραμέτρων (Υφαντόπουλος, 2007, Κάβουρα, και συν., 2003). 

 

3.2. ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 
Τα ερωτηματολόγια καθώς επίσης και όλα τα εργαλεία μέτρησης θα πρέπει να 

διαθέτουν ορισμένα χαρακτηριστικά προκειμένου οι πληροφορίες που παρέχουν να 

είναι αξιόπιστες, χρήσιμες και να μπορούν να γενικευτούν στο γενικό πληθυσμό. Τα 

κυριότερα χαρακτηριστικά είναι η αξιοπιστία, η εγκυρότητα, η ευαισθησία, η 

ειδικότητα και η ανταποκρισιμότητα. 

 

Αξιοπιστία: Το πρώτο χαρακτηριστικό που θα πρέπει να διαθέτει ένα εργαλείο 

μέτρησης είναι η αξιοπιστία (reliability)και αφορά  τη σταθερότητα που εμφανίζει σε 

διαδοχικές μετρήσεις. Ένα εργαλείο μέτρησης θεωρείται ότι είναι αξιόπιστο, όταν σε 

επαναλαμβανόμενες μετρήσεις σε ίδιο δείγμα και σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, 

παρουσιάζει σταθερά το ίδιο αποτέλεσμα, εκτός και αν έχει συμβεί μεταξύ των 

μετρήσεων μια σημαντική αλλαγή. Η  αξιοπιστία μπορεί να αποδοθεί εννοιολογικά με 

τους όρους «σταθερότητα» και «εσωτερική συνοχή» και αναφέρεται στις παραμέτρους 

που θα μελετήσουν οι ερευνητές, προκειμένου να χρησιμοποιήσουν το κατάλληλο 

εργαλείο μέτρησης στην πράξη. Επίσης, στο βαθμό που ένα εργαλείο μέτρησης είναι 

απαλλαγμένο από ένα τυχαίο σφάλμα, θεωρείται αξιόπιστο. Υπάρχουν διαφορά είδη 

αξιοπιστίας. Τα πλέον συνηθισμένα είναι τα εξής: 
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 Η αξιοπιστία επαναληπτικών μετρήσεων, όπου αξιολογούμε τη σταθερότητα 

των απαντήσεων. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούμε το εργαλείο μέτρησης δυο 

φορές και στα ίδια ακριβώς άτομα και στη συνέχεια κάνουμε σύγκριση των δυο 

αποτελεσμάτων. 

 

 Η αξιοπιστία των εναλλακτικών τύπων, που την εφαρμόζουμε στη περίπτωση 

που έχουμε δυο παράλληλους τύπους της ίδιας κλίμακας. Τότε τα δυο εργαλεία 

μέτρησης χορηγούνται στα ίδια άτομα σε διαφορετικό χρόνο και στη συνέχεια 

ακολουθεί συσχέτιση των δύο βαθμολογίων. 

 

 Η αξιοπιστία των ημίκλαστων ή ημίσεων που την εφαρμόζουμε στην περίπτωση 

που δεν υπάρχουν δυο παράλληλοι τύποι της ίδιας κλίμακας. Τότε 

χρησιμοποιούμε την κλίμακα μια φορά και βαθμολογούμε χωριστά τις άρτιες 

από τις περιττές ερωτήσεις. 

 

 Η αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής ή συνάφειας είναι ένας δείκτης που 

φανερώνει κατά πόσο διαφορετικές ερωτήσεις μετρούν την ίδια 

έννοια.(Ουζούνη και Νακάκης, 2011). Η αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής 

εκτιμάται με τον συντελεστή Cronbach’s alpha που αποδεικύει την ομοιογένεια 

μιας κλίμακας. 

 

Εγκυρότητα: Η εγκυρότητα (validity) ενός  εργαλείου μέτρησης αφορά στον βαθμό 

στον οποίο ένα εργαλείο μέτρησης μετρά την έννοια ή αλλιώς την μεταβλητή την οποία 

διατείνεται ότι μετράει. Ένα εργαλείο μέτρησης θεωρείται έγκυρο, όταν 

χρησιμοποιείται επανειλημμένα και με επιτυχία σε ένα πληθυσμό για τον οποίο έχει 

σχεδιαστεί. Υπάρχουν τέσσερα είδη εγκυρότητας ενός οργάνου: 

 

 Η εγκυρότητα έκφρασης μελετά εάν τα θέματα μιας έρευνας αφορούν θέματα που 

σχετίζονται άμεσα με τον σκοπό αυτής της έρευνας. 

 

 Η εγκυρότητα περιεχομένου εξετάζει κατά πόσο τα σημαντικά και βασικά θέματα 

που αφορούν τον σκοπό της έρευνας έχουν συμπεριληφθεί στην κατασκευή του 

εργαλείου. 
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 Η εγκυρότητα η σχετιζόμενη με κριτήριο αφορά ένα κριτήριο βάσει του οποίου θα 

αποδειχτεί ότι το εργαλείο μέτρησης μετράει ακριβώς την έννοια που έχει σκοπό να 

μετρήσει. 

 

 Η δομική εγκυρότητα ή εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής εξετάζει το βαθμό 

σύμφωνα με τον οποίο ένα εργαλείο μέτρησης αποτυπώνει τις ιδέες μιας θεωρίας ή 

ενός θεωρητικού πλαισίου (Υφαντόπουλος και Σαρρής, 2001, Ουζούνη και 

Νακάκης, 2011).  

 

Ειδικότητα: Η ειδικότητα του εργαλείου μέτρησης αναφέρεται στην ικανότητα του να 

διακρίνει σωστά διαφορετικούς πληθυσμούς ασθενών(Κάβουρα και συν., 2003). 

 

Ευαισθησία: Η ευαισθησία ενός εργαλείου μέτρησης αναφέρεται στην ακρίβεια της 

μέτρησης χωρίς να διαφεύγουν αλλαγές ή διαφοροποιήσεις που οφείλονται σε 

διάφορους παράγοντες όπως η εξέλιξη της νόσου και η επιδείνωση της αρρώστιας 

(Υφαντόπουλοςκαι Σαρρής, 2001).  

 

Ανταποκρισιμότητα: Η ανταποκρισιμότητα αναφέρεται στο βαθμό ευαισθησίας ενός 

δείκτη να αποκαλύπτει αλλαγές στο φυσικό, κοινωνικό και ψυχικό επίπεδο υγείας. 

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η έννοια της ανταποκρισιμότητας, όταν χρησιμοποιείται για 

την αξιολόγηση της επίδρασης μιας ιατρικής θεραπευτικής πράξης(Υφαντόπουλος, 

2007). 

 

3.3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ 
ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

Αδιαμφισβήτητα, ο όρος ΣΥΠΖ αποτελεί μια πλούσια αλλά και αφηρημένη έννοια. 

Όταν επιχειρείται η εκτίμηση και η μέτρηση του, τότε γίνεται αντιληπτό ότι η έννοια 

ΣΥΠΖ ενέχει πολλαπλές και αλληλοεπιδρώμενες διαστάσεις, οι οποίες περιπλέκουν και 

δυσχεραίνουν το έργο της μέτρησης. Για τον λόγο αυτό, ανάλογα με τους σκοπούς της 

έρευνας, η μέτρησης της ΣΥΠΖ μπορεί να πραγματοποιηθεί με πολλούς και διαφόρους 

τρόπους. Επίσης για τον ίδιο λόγο, προκειμένου να  μετρηθούν πληρέστερα, 

ακριβέστερα και καλύτερα μια ή και περισσότερες διαστάσεις της ΣΥΠΖ, είναι 

απαραίτητη η επιλογή ενός ή περισσότερων ερωτηματολόγιων ή εργαλείων μέτρησης, 
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των οποίων η επιλογή ορισμένες φορές αποτελεί πρόβλημα (Υφαντόπουλος και 

Σαρρής, 2001).  

 

Επίσης, δεν είναι δυνατό να γίνει προσέγγιση μιας διάστασης με τη διατύπωση μιας και 

μόνο ερώτησης, γιατί με αυτό τον τρόπο περιορίζεται το εύρος και το βάθος της υπό 

εξέταση διάστασης. Επιπλέον θα πρέπει να πραγματοποιηθούν πολλαπλές μετρήσεις 

της ίδιας διάστασης με διαφορετικές προσεγγίσεις, προκειμένου το αποτέλεσμα της 

μέτρησης να είναι έγκυρο και να μη συγχέεται με άλλες διαστάσεις. Η επιλογή 

επομένως εργαλείων μέτρησης που να περιλαμβάνουν πολλαπλές ερωτήσεις για την 

κάθε μια διάσταση της ποιότητας ζωής, θεωρείται μεθοδολογικά επιβεβλημένη. 

 

Τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί η χρήση επιμέρους τμημάτων από διάφορα 

εργαλεία μέτρησης. Ανάλογα με τους στόχους, το κόστος και το χρόνο της έρευνας το 

ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε συγκεκριμένες διαστάσεις της ποιότητας ζωής, με 

αποτέλεσμα από τη μια να έχουμε μια πληρέστερη και ακριβέστερη εκτίμηση της, αλλά 

από την άλλη μπορεί να παρουσιαστούν προβλήματα συγκρισιμότητας των μετρήσεων. 

 

Ένα άλλο μειονέκτημα των εργαλείων μέτρησης είναι ότι έχουν κατασκευαστεί για 

γενική χρήση και δεν είναι σε θέση να εκτιμήσουν δεόντως ειδικές κατηγορίες 

ασθενών. Για τον λόγο αυτό ενδεδειγμένη λύση είναι η χρησιμοποίηση γενικών 

οργάνων μέτρησης, εμπλουτισμένων με μετρήσεις επιμέρους θεμάτων της ποιότητας 

ζωής. 

 

Επιπλέον, σημαντικό ρόλο στην έκβαση της μέτρησης παίζει η επιλογή των 

καταλληλότερων πηγών συλλογής δεδομένων και πληροφοριών. Οι πηγές μπορεί να 

είναι οι ίδιοι οι ασθενείς, η οικογένεια, οι επαγγελματίες υγείας κ.α. Είναι ευνόητο ότι 

οι άρρωστοι εκφράζουν μια υποκειμενική εκτίμηση της ποιότητας ζωής τους, ενώ οι 

επαγγελματίες υγείας κρίνουν με αντικειμενικούς όρους την ποιότητα ζωής των 

ασθενών. Οι ειδικοί και οι γενικοί στόχοι της έρευνας, το εύρος και το βάθος της υπό 

μελέτη διάστασης, καθώς επίσης ο χρόνος και το κόστος της έρευνας αποτελούν 

κριτήρια για την επιλογή των καταλληλότερων πηγών πληροφόρησης. Εάν 

χρησιμοποιηθούν πολλαπλές πηγές πληροφόρησης, θα πρέπει να δοθεί προσοχή στο 

συγκριτικό μέσο με βάση το οποίο θα αξιολογηθεί η ποιότητα ζωής των ασθενών. 
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Οι συνηθέστεροι τρόποι συλλογής πληροφοριών είναι το αυτοσυμπληρούμενο 

ερωτηματολόγιο, η τηλεφωνική επικοινωνία, η προσωπική συνέντευξη. Ο κάθε τρόπος 

έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του. Ο συνδυασμός περισσοτέρων του 

ενός τρόπου συλλογής πληροφοριών έχει περισσότερα οφέλη, εφόσον το επιτρέπουν οι 

οικονομικοί και χρονικοί περιορισμοί(Υφαντόπουλος και Σαρρής, 2001).   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ 
 

4.1.Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ 
ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ. 

 

Πρόκειται για μια σύγχρονη και περιγραφική μελέτη που αποσκοπεί στην αξιολόγηση 

των κοινωνικών, δημογραφικών και κλινικών πτυχών της ποιότητας ζωής των ασθενών 

με καρκίνο του αίματος, οι οποίοι υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία. Η διερευνητική 

αυτή μελέτη διεξήχθη στο κέντρο Χημειοθεραπείας του κλινικού Νοσοκομείου του 

Oμοσπονδιακού Πανεπιστημίου Triangylo Mineiro. Το εργαλείο συλλογής δεδομένων 

ήταν το ερωτηματολόγιο QLQ-C30 του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Έρευνα και 

την Επεξεργασία του Ερωτηματολογίου για την ποιότητα ζωής των ασθενών με 

καρκίνο (EORTC QLQ-C30).Επίσης χρησιμοποιήθηκε ένα κοινωνικο-δημογραφικό και 

κλινικό ερωτηματολόγιο για τον εντοπισμό των κοινωνικών, δημογραφικών και 

κλινικών χαρακτηριστικών των ατόμων που ασθενούν. Η περίοδος της μελέτης 

διήρκησε ένα χρόνο, από το  Δεκέμβριο του 2009 έως τον Δεκέμβριο του 2010.Το 

δείγμα περιλάμβανε 32 ασθενείς, από τους οποίους οι οκτώ είχαν διαγνωστεί με 

λέμφωμα Hodgkin, εννιά με λέμφωμα μη Hodgkin και δεκαπέντε με λευχαιμία. Μετά 

από ανάλυση των δεδομένων βρέθηκε ότι για τις πέντε λειτουργικές κλίμακες του 

QLQ-C-30 (φυσικές, γνωστικές, συναισθηματικές, κοινωνικές και επιδόσεις ρόλων),οι 

μέσοι όροι κυμαίνονταν από 54,81 έως 41,18, υποδηλώνοντας ένα μη ικανοποιητικό 

επίπεδο λειτουργίας. Στις τρεις κλίμακες συμπτωμάτων παρατηρήθηκε ότι υπερισχύει η 

κόπωση (64,57),η αϋπνία (56,90) και η απώλεια όρεξης (50,71),αποδεικνύοντας με 

αυτό τον τρόπο ότι οι παρενέργειες της θεραπείας επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα 

ζωής των αιματολογικών ασθενών. Παρά όμως τα χαμηλά ποσοστά σωματικής, 

συναισθηματικής και νοητικής λειτουργίας, οι ασθενείς είχαν υψηλές βαθμολογίες για 

γενική κατάσταση υγείας με μέσο όρο 82,38(Andradel, et al., 2013). 

 

Το άρθρο των Das et al., (2011), μελετά την ποιότητα ζωής των αιματολογικών 

ασθενών σύμφωνα με τα κοινωνικο-δημογραφικάτους χαρακτηριστικά και τις κλινικές 

τους διαγνώσεις. Η μελέτη αυτή πραγματοποιήθηκε σε ένα τριτογενές κέντρο 

παραπομπής για καρκίνο στη Μαλαισία. Συνολικά συμμετείχαν 105 ασθενείς, οι οποίοι 

διαγνώστηκαν με διάφορους τύπους αιματολογικού καρκίνου, όπως οξεία μυελογενή 

λευχαιμία (AML), οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία (ALL), Hodgkin λέμφωμα (HL), 

λέμφωμα μη Hodgkin (NHL) και πολλαπλό μυέλωμα (ΜΜ).Το ερωτηματολόγιο που 
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χρησιμοποιήθηκε ήταν της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης για την Έρευνα και την 

Αντιμετώπιση της Ποιότητας ζωής του Καρκίνου (EORTC QLQ-C30). Η περίοδος 

μελέτης ήταν μεταξύ Μαΐου και Δεκεμβρίου του 2009.Μετά από στατιστική ανάλυση 

παρατηρήθηκε ότι υπήρχαν σημαντικές διαφορές στην ποιότητα ζωής σε διάφορες 

κοινωνικο-δημογραφικές ομάδες και στα είδη διάγνωσης του καρκίνου. Η ποιότητα 

ζωής των γυναικών ήταν πολύ καλύτερη από αυτή των ανδρών ασθενών. Οι νεότεροι 

ασθενείς είχαν καλύτερη ποιότητα και καλύτερη φυσική λειτουργία με λιγότερα 

συμπτώματα δυσκοιλιότητας αλλά με περισσότερα συμπτώματα ναυτίας και εμετού. 

Επιπλέον, οι άνδρες ασθενείς αντιμετώπιζαν περισσότερες οικονομικές δυσκολίες σε 

σύγκριση με γυναίκες ασθενείς. Οι εργαζόμενοι ασθενείς εμφάνιζαν λιγότερους πόνους 

αλλά μεγαλύτερες διαταραχές στη γνωστική λειτουργία από ότι οι άνεργοι ασθενείς. Οι 

εργαζόμενοι ασθενείς που κέρδιζαν λιγότερα είχαν μειωμένη σωματική λειτουργία και 

περισσότερα συμπτώματα από αυτούς που κέρδιζαν περισσότερα. Καλύτερη φυσική 

λειτουργία τείνουν να έχουν οι ασθενείς με οξεία μυελογενή λευχαιμία από ότι οι 

ασθενείς με πολλαπλό μυέλωμα. Συμπτώματα δύσπνοιας παρατηρήθηκαν περισσότερο 

σε ασθενείς με οξεία λεμφoβλαστική λευχαιμία και λέμφωμα Hodgkin. Οι ασθενείς με 

οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία είχαν μεγαλύτερη απώλεια όρεξης, ενώ οι ασθενείς με 

λέμφωμα είχαν λιγότερα συμπτώματα πόνου(Dasetal.,  2011). 

 

Σκοπός της μελέτης των Allart-Vorelliet al (2015) ήταν να εξετάσει την επίδραση των 

αιματολογικών καρκίνων στην ποιότητα ζωής των ασθενών. Πραγματοποιήθηκε 

ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας στις βάσεις δεδομένων «Psyclinfo» και 

«medline» με λέξεις κλειδιά:«αιματολογικός καρκίνος», «ποιότητα ζωής», «σωματική», 

«ψυχολογική», «κοινωνική», «επαγγελματική», «οικονομική», «γνωστική», και 

«σεξουαλική». Συνολικά προέκυψαν 82 μελέτες και συμπεριλήφθηκαν 7349 ασθενείς 

με μέσο όρο ηλικίας 54,8 έτη. Τα κυριότερα αποτελέσματα ήταν τα εξής: Δώδεκα 

μελέτες έδειξαν ότι ο αιματολογικός καρκίνος επηρεάζει αρνητικά την συνολική 

ποιότητα ζωής και την ποιότητα που σχετίζεται με την υγεία. Πέντε αναφορές 

διερεύνησαν τη γενική υγεία στον αιματολογικό πληθυσμό και απέδειξαν ότι η  

κινητικότητα και η σωματική υγεία των ασθενών με πολλαπλό μυέλωμα και μη 

Hodgkin λέμφωμα ήταν οι πιο συχνές περιοχές που επλήγησαν από την ασθένεια. Οκτώ 

μελέτες έδειξαν ότι ο αιματολογικός καρκίνος επιδεινώνει τη φυσική λειτουργία των 

ασθενών, ενώ τα κυριότερα συμπτώματα ανάλογα με το είδος του καρκίνου ήταν ο 

πόνος, οι διαταραχές στον ύπνο, οι ενοχλήσεις από το πεπτικό, δύσπνοια, διατροφικά 
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προβλήματα και πυρετός. Δύο μελέτες επικεντρώθηκαν στον κοινωνικό πλέον ρόλο 

των ασθενών που αντιμετωπίζει πρόβλημα μετά την ασθένεια. Έντεκα μελέτες έδειξαν 

την επιρροή του αιματολογικού καρκίνου στη ψυχολογική διάσταση των ασθενών. Δύο 

μελέτες επικεντρώθηκαν στη γνωστική λειτουργία, ενώ εννέα μελέτες έδειξαν την 

επιρροή του αιματολογικού καρκίνου στην κοινωνική, επαγγελματική και οικονομική 

ζωή των ασθενών. Μια μελέτη επικεντρώθηκε στις σεξουαλικές δυσκολίες, οι οποίες 

σχετίζονται με την εικόνα του σώματος των αιματολογικών ασθενών. Το κύριο μέλημα 

της ανασκόπησης αυτής ήταν η αξιοπιστία των επιλεγμένων μελετών. 

 

Η μελέτη των Johnsen et al. (2009) έχει ως στόχο την διερεύνηση των προγνωστικών 

των συμπτωμάτων και των προβλημάτων σε ένα εθνικό αντιπροσωπευτικό δείγμα 

ασθενών με αιματολογικό καρκίνο στη Δανία. Για τους σκοπούς της έρευνας 

χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο του  Ευρωπαϊκού Οργανισμού Έρευνας και 

Επεξεργασίας για την ποιότητα ζωής του καρκίνου(EORTC QLQ-C30).Οι μέσες 

βαθμολογίες υπολογίστηκαν και διχοτομήθηκαν χρησιμοποιώντας δύο κατώτερα όρια: 

οι ασθενείς που ανέφεραν τουλάχιστον «λίγα» από κάθε σύμπτωμα /πρόβλημα 

,ταξινομήθηκαν ως «έχοντες ένα σύμπτωμα/ πρόβλημα» και οι ασθενείς που ανέφεραν 

τουλάχιστον «αρκετά», ταξινομήθηκαν ως «έχοντες σοβαρό σύμπτωμα –πρόβλημα». 

Συμμετείχαν συνολικά 470 ασθενείς. Τα πιο συχνά συμπτώματα ήταν η κόπωση, η 

μειωμένη λειτουργία του ρόλου, η αϋπνία και ο πόνος. Οι ασθενείς με ενεργή 

αντινεοπλασματική θεραπεία και οι ηλικιωμένοι ασθενείς είχαν τα περισσότερα 

προβλήματα και συμπτώματα. 

 

Σκοπός της μελέτης των Oliva et al., (2011) ήταν η αξιολόγηση των αλλαγών στην 

βαθμολογία της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων ασθενών με οξεία μυελογενή 

λευχαιμία και η σύνδεση τους με τη θεραπεία και την επιβίωση τους. Η μελέτη 

διήρκησε από το Φεβρουάριο του 2003 έως το Φεβρουάριο του 2007. Συνολικά 

συμμετείχαν 113 ασθενείς ηλικίας άνω των 60 ετών με οξεία μυελογενή λευχαιμία. 

Χρησιμοποιήθηκαν δύο διαφορετικά ερωτηματολόγια: το EORTC QLQ-C30 από τον 

Ευρωπαϊκό Οργανισμό Έρευνας και Επεξεργασίας Ερωτηματολογίου Ποιότητας Ζωής 

του Καρκίνου  καθώς επίσης και ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με την ποιότητα ζωής 

για ασθενείς με αιματολογικές παθήσεις(QOL-E).Σαράντα οκτώ ασθενείς έλαβαν 

εντατική χημειοθεραπεία και 65 έλαβαν παρηγορητικές θεραπείες. Και τα δύο 

ερωτηματολόγια απέδειξαν ότι η κόπωση θέτει σε κίνδυνο την ποιότητα ζωής. Η 
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ποιότητα ζωής συσχετίστηκε με τις τιμές ηλικίας και αιμοσφαιρίνης. Η εκτίμησή της 

ποιότητας ζωής στη διάγνωση αποδείχθηκε ότι αποτελεί ισχυρό προγνωστικό 

παράγοντα επιβίωσης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης, η 

κατάλληλη αντιμετώπιση για ηλικιωμένους ασθενείς με καλή ποιότητα ζωής μπορεί να 

είναι η παρηγορητική φροντίδα. 

 

Η μελέτη των Sekeris και συν., (2004) αφορά σε ηλικιωμένους ασθενείς με οξεία 

μυελογενή λευχαιμία (AML) και προηγμένο μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο (aMDS), οι 

οποίοι πρέπει να αποφασίσουν το είδος της θεραπείας που θα ακολουθήσουν. 

Επομένως, θα αποφασίσουν είτε να λάβουν εντατική χημειοθεραπεία(IC) είτε 

υποστηρικτική φροντίδα(NIC). Συνολικά στην έρευνα συμμετείχαν 43 ασθενείς, 

ηλικίας άνω των 60 ετών, οι οποίοι ερωτήθηκαν κατά τη διάγνωση και κατά περιοδικά 

χρονικά διαστήματα σε διάστημα ενός έτους. Το ερωτηματολόγιο το οποίο 

χρησιμοποιήθηκε, ήταν το SF-12 το οποίο εξετάζει την ποιότητα ζωής και την 

λειτουργική κατάσταση του ασθενούς σε δύο τομείς: την σωματική και την 

συναισθηματική. Στη μελέτη αυτή, οι ασθενείς που επέλεξαν εντατική χημειοθεραπεία 

ήταν νεότεροι και πιθανώς να είχαν AML σε σχέση με τους ασθενείς που επέλεξαν 

υποστηρικτική φροντίδα. Το ποσοστό θνησιμότητας ήταν παρόμοιο και στις δυο 

ομάδες στις έξι εβδομάδες, ενώ φαίνεται ότι ήταν μεγαλύτερο για τους ασθενείς που 

επέλεξαν υποστηρικτική φροντίδα στο διάστημα του ενός έτους. Οι βαθμολογίες της 

γενικής κατάστασης της υγείας και η επικράτηση της κατάθλιψης ήταν περίπου η ίδια 

και  στις δυο ομάδες. Οι ασθενείς που επέλεξαν εντατική χημειοθεραπεία είχαν πολύ 

περισσότερες απαιτήσεις σε μεταγγίσεις αίματος και πέρασαν πέντε φορές των αριθμό 

των ημερών στο νοσοκομείο σε σύγκριση με αυτούς που επέλεξαν την υποστηρικτική 

φροντίδα. Σχεδόν τα δύο τρίτα των ασθενών δεν συνειδητοποίησαν ότι υπήρχαν 

περισσότερες από μία επιλογές θεραπείας και δεν κατάφεραν να καταλάβουν τις 

πιθανότητες θεραπείας, την επιβίωση ενός έτους και τη θνησιμότητα που σχετίζεται με 

τη θεραπεία, ανεξάρτητα από την τελική τους επιλογή (Sekeres, και συν., 2004).  

 

Σκοπός της μελέτης των Olsson et al., (2016) είναι να περιγράψει και να εξηγήσει τις 

αλλαγές στην σεξουαλικότητα, στην εικόνα του σώματος και στη σχετιζόμενη με την 

υγεία ποιότητα ζωής ασθενών με αιματολογικές κακοήθειες οι οποίοι υποβάλλονται σε 

χημειοθεραπεία και χημειοανοσοθεραπεία, από την διάγνωση έως έξι μήνες μετά την 

θεραπεία. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από τον Ιούνιο 2010 έως τον Ιανουάριο 2013 σε 



 
 

24 
 

επτά μονάδες σε τέσσερα νοσοκομεία στην κεντρική Σουηδία. Στη έρευνα συμμετείχαν 

συνολικά είκοσι ασθενείς άνω των 45 ετών. Χρησιμοποιήθηκαν τρία εργαλεία για την 

συλλογή πληροφοριών: το ερωτηματολόγιο σεξουαλικής προσαρμογής (SAQ-S),η 

κλίμακα εικόνας σώματος (BIS) και το ερωτηματολόγιο της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης 

για την Έρευνα και την Αντιμετώπιση της Ποιότητας Ζωής του Καρκίνου (EORTC 

QLQ-C30, έκδοση3).Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η σεξουαλικότητα των ασθενών 

επηρεάστηκε αρνητικά το πρώτο μήνα μετά την θεραπεία, αλλά μετά από έξι μήνες 

επέστρεψε στην αρχική της κατάσταση. Η εικόνα του σώματος ελάχιστα επηρεάστηκε 

αρνητικά το πρώτο μήνα μετά τη θεραπεία, ενώ μετά από έξι μήνες, το 50% των 

ασθενών αναφέρει ότι η εικόνα του σώματος δεν άλλαξε καθόλου. Επίσης, όσο αφορά 

τη σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής, φαίνεται ότι βελτιώθηκε σταδιακά κατά τη 

διάρκεια της έρευνας. Η ανάλυση έδειξε ότι οι αλλαγές στην σεξουαλικότητα και στην 

εικόνα του σώματος επηρεάζουν την σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής(Olsson, 

etal., 2016).  

 

Η  βιβλιογραφική ανασκόπηση των Cheng, et αl., (2017) αφορά στην αξιολόγηση της 

σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητα ζωής των ασθενών (HRQol) με οξεία μυελογενή 

λευχαιμία (AML). Η οξεία μυελογενής λευχαιμία(ΑΜL) σε ενήλικες σχετίζεται με 

κακή κλινική πρόγνωση. Η εντατική χημειοθεραπεία και η μεταμόσχευση του μυελού 

των οστών παραμένουν οι πρώτες επιλογές θεραπείας, απαιτώντας συχνά μακροχρόνιες 

νοσηλείες και ανεπιθύμητες παρενέργειες. Η ανασκόπηση διεξήχθη σε βάσεις 

δεδομένων «MEDLINE» και «EMBASE» και περιλαμβάνει μελέτες που 

δημοσιεύτηκαν μεταξύ του 2004 και 2014 στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη, καθώς επίσης 

και περιλήψεις από τέσσερα συναφή συνέδρια μεταξύ 2012 και 2014. Συνολικά 

δεκατέσσερις μελέτες πληρούσαν τα κριτήρια και συμμετείχαν στην ανασκόπηση. Το 

πιο συχνά χρησιμοποιούμενο εργαλείο συλλογής πληροφοριών ήταν το 

ερωτηματολόγιο EORTC QLQ-C30 για τον καρκίνο, και σε μικρότερο ποσοστό τα 

γενικά όργανα για HRQoL (EQ-5D και SF-36).Οι μέσες βαθμολογίες έδειξαν μια 

βελτίωση στη HROQoL των επιζώντων σε σύγκριση με τους ασθενείς με ενεργό AML. 

Οι τομείς που επηρεάστηκαν περισσότερο ήταν κόπωση, πόνος, δύσπνοια, αϋπνία, 

απώλεια της όρεξης, οικονομικές δυσκολίες και αναιμία. Η κόπωση και η απώλεια της 

όρεξης ήταν τα πιο συχνά συμπτώματα σε ασθενείς με ενεργό AML, ενώ η κόπωση και 

η αϋπνία ήταν τα συχνότερα συμπτώματα στους επιζήσαντες με AML. Οικονομικές 

δυσκολίες αντιμετώπιζαν και οι δυο κατηγορίες ασθενών. Οι περισσότερες μελέτες 
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απεικόνιζαν ταχεία επιδείνωση της HRQoL σε όλους τους τομείς λίγο μετά τη 

διάγνωση, η οποία παρουσίαζε εξαιρετική βελτίωση από τη δεύτερη έως την έκτη 

εβδομάδα.  

 

Η μελέτη των Goulas και συν., (2012) στοχεύει στην αξιολόγηση της ποιότητας ζωής 

σε ασθενείς με εξαρτώμενη από τη μετάγγιση β-θαλασσαιμία στην Ελλάδα, οι οποίοι 

έλαβαν τρεις διαφορετικές θεραπείες σιδήρου. Οι ασθενείς που συμμετείχαν, έλαβαν 

μία από τις ακόλουθες θεραπείες χηλίωσης: δεφεροξαμίνη, δεφερασίρο και 

δεφεροξαμίνη σε συνδυασμό με δεφεριπρόνη.Οι τρεις ομάδες συγκρίθηκαν όσον αφορά 

την ποιότητα ζωής τους, την ικανοποίηση και την προσήλωσή τους στη θεραπεία, τον 

έλεγχο της υγείας τους και την αυτοεκτίμησή τους με την συμπλήρωση πέντε 

ερωτηματολογίων. Οι περισσότεροι από τους ασθενείς που έλαβαν δεφεροξαμίνη, 

θεώρησαν ότι η θεραπεία τους επηρέασε αρνητικά την εμφάνιση του σώματος και του 

δέρματός τους και περιόρισε την ικανότητά τους να εργάζονται, να παρακολουθούν το 

σχολείο καθώς  και να εκτελούν καθημερινά καθήκοντα. Η προσκόλληση στο ρυθμό 

θεραπείας και η αυτοεκτίμηση ήταν χαμηλότερη στην ομάδα δεφεροξαμίνης. Επίσης η 

ομάδα δεφεροξαμίνης είχε τη χαμηλότερη βαθμολογία φυσικής συνιστώσας στο 

ερωτηματολόγιο SF-36.Η μελέτη αυτή υποδηλώνει ότι η ποιότητα ζωής των ασθενών 

με βήτα-θαλασσαιμία που λαμβάνουν θεραπεία χηλίωσης εξαρτάται από τον τύπο της 

θεραπείας χηλίωσης σιδήρου που λαμβάνουν. Η μελέτη παρέχει πληροφορίες για 

σημαντικούς παράγοντες που σχετίζονται με την ποιότητα ζωής αυτών των ασθενών, οι 

οποίοι είναι απαραίτητοι για την ανάπτυξη μιας πιο κατάλληλης ομάδας κλινικής 

υποστήριξης και συμβουλευτικής, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη 

θεραπείας για αυτούς τους ασθενείς στην καθημερινή κλινική πρακτική(Goulas, και 

συν., 2012). 

 

Σκοπός της μελέτης των Kurosawa, et al., 2015 είναι η αναγνώριση των επιδράσεων  

της μεταμόσχευσης αλλογενών αιμοποιητικών κυττάρων (allo-HCT) ή της 

χημειοθεραπείας στην ποιότητα ζωής (QOL) των ασθενών με οξεία 

λευχαιμία. Χρησιμοποιήθηκαν τα ερωτηματολόγια, SF-36, FACT-λευχαιμία και Euro 

QOL5D σε 524 ασθενείς με  οξεία λευχαιμία, με σκοπό τη σύγκριση της QOL που 

αναφέρθηκε από τον ασθενή μεταξύ χημειοθεραπείας και allo-HCT. Οι ασθενείς που 

έλαβαν μόνο χημειοθεραπεία είχαν καλύτερη φυσική QOL από αυτούς που έλαβαν 

allo-HCT. Από την άλλη πλευρά, η ομάδα allo-HCT ανέφερε μια καλύτερη ψυχική 
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QOL. Στη σύγκριση της QOL στους ασθενείς με allo-HCT, σύμφωνα με την παρουσία 

της GVHD (νόσος μοσχεύματος έναντι του ξενιστή) στην έρευνα, οι ασθενείς που είχαν 

συμπτώματα GVHD παρουσίασαν στατιστικά και κλινικά σημαντικά χειρότερα QOL 

από εκείνους που δεν είχαν. Στους ασθενείς με αλλο-HCT χωρίς GVHD, η φυσική 

QOL ήταν συγκρίσιμη με εκείνη των ασθενών με χημειοθεραπεία και εμφάνισαν 

σημαντικά καλύτερη διανοητική και γενική QOL από τους ασθενείς με 

χημειοθεραπεία. Η GVHD και τα ανοσο-κατασταλτικά φάρμακα στην έρευνα 

συσχετίστηκαν έντονα με την χειρότερη QOL μετά από allo-HCT(Kurosawa, etal., 

2015).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

5.1.ΣΚΟΠΟΣ -ΔΕΙΓΜΑ 
Η παρούσα ερευνητική εργασία έχει ως σκοπό την διερεύνηση της σχετιζόμενης με την  

υγεία ποιότητα ζωής των αιματολογικών ασθενών μετά τη χημειοθεραπεία. Είναι μια 

προσπάθεια αποτύπωσης της επίδρασης της χημειοθεραπείας στη φυσική, λειτουργική, 

κοινωνική, γνωστική και συναισθηματική λειτουργία του ασθενούς. Επιπλέον, 

προσπαθεί να αποτυπώσει τα συμπτώματα που βιώνουν οι ασθενείς κατά τη διάρκεια 

των χημειοθεραπειών, καθώς επίσης και τις οικονομικές δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν. 

 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στην αιματολογική κλινική του 

Γενικού Περιφερειακού Νοσοκομείο «Γεώργιος Παπανικολάου», στο κτίριο 

«ΣΤΟΡΓΗ». Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα ενός μηνός, το 

Νοέμβριο του 2017 (1/11/2017 έως 30/11/2017). Συνολικά στην έρευνα συμμετείχαν 40 

ασθενείς. Όλοι οι ασθενείς που συμμετείχαν νοσηλεύονταν λόγω κάποιας κακοήθειας 

του αίματος, όπως οξεία μυελογενή λευχαιμία, οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία, 

πολλαπλό μυέλωμα, λέμφωμα Ηodgkin και λέμφωμα μη Ηodgkin. 

 

Η παρούσα μελέτη εγκρίθηκε από την επιστημονική επιτροπή του Γ.Π.Ν.Γ. 

Παπανικολάου (Παράρτημα 1) κατά τη διάρκεια της οποίας τηρήθηκαν όλοι οι κανόνες 

δεοντολογίας. Τα ερωτηματολόγια που διανεμήθηκαν συμπληρώθηκαν από τους ίδιους 

τους ασθενείς, αφού προηγουμένως τους έγινε πλήρης ενημέρωση για το θέμα και το 

σκοπό της έρευνας, προκειμένου να υπάρξει συναίνεση. Η συμμετοχή στην έρευνα 

ήταν προαιρετική και επισημάνθηκε η αυστηρή τήρηση του απορρήτου των 

απαντήσεων, ενώ σε καμία περίπτωση δεν αναγράφθηκαν προσωπικά δεδομένα των 

συμμετεχόντων στα έντυπα του ερωτηματολογίου. 

 

Παρόλο που η επιλογή του δείγματος ήταν τυχαία, τέθηκαν ορισμένα κριτήρια για την 

συμμετοχή των ασθενών (Claude, 1996, Ζαφειρόπουλος, 2005):  

 

1. Η ικανοποιητική σωματική και νοητική κατάσταση των ασθενών, που θα επέτρεπε 

τη σωστή συμπλήρωση του ερωτηματολόγιου. 

2. Η ηλικία άνω των 18 χρονών. 
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3. Η επάρκεια της ελληνικής γλώσσας, προκειμένου οι ασθενείς να είναι σε θέση να 

διαβάσουν και να κατανοήσουν το ερωτηματολόγιο.  

 

4. Η απουσία ψυχιατρικής νόσου. 

 

5. Η διαγνωσμένη αιματολογική κακοήθεια. 

 

6. Δε συμμετείχαν στην έρευνα : 

 

o Οι ασθενείς που βρίσκονταν στην κλινική για διερεύνηση νόσου. 

 

o Οι ασθενείς που έπασχαν από μη κακοήθη αιματολογικά νοσήματα. 

 

5.2. ΜΕΘΟΔΟΣ 

 
Σε κάθε ασθενή που εισαγόταν και νοσηλευόταν στην αιματολογική κλινική το 

Νοέμβριο του 2017, μετά από ενημέρωση και αποδοχή της συμμετοχής του στην 

έρευνα, δινόταν το ερωτηματολόγιο, καθώς  και οι απαραίτητες πληροφορίες για την 

ορθή συμπλήρωσή του. Το πρώτο μέρος περιλάμβανε το ερωτηματολόγιο EORTC 

QLQ-C30, έκδοση 3, στην ελληνική γλώσσα, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Έρευνας 

και Επεξεργασίας για την ποιότητα ζωής του καρκίνου (Aaronson, et al., 1993, Fayers, 

et.al., 2001). Το δεύτερο μέρος του ερωτηματολόγιου περιλάμβανε τα δημογραφικά 

στοιχεία του ασθενούς, όπως το φύλο, η ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, την 

επαγγελματική απασχόληση, τον τόπο κατοικίας, το στάδιο της θεραπείας. 

 

5.2.1. ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (EORTC QLQ-C30) ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ. 

 

Το ερωτηματολόγιο QLQ-C30, έκδοση 3 για την ποιότητα ζωής του καρκίνου είναι ένα 

ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης της σχέσης υγείας και ποιότητας ζωής των 

καρκινοπαθών που συμμετέχουν σε διεθνείς κλινικές δοκιμές. Σχεδιάστηκε για να 

χρησιμοποιηθεί σε ένα ευρύ φάσμα πληθυσμού με καρκίνο, όπως καρκίνο του στήθους, 
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του πνεύμονα, του οισοφάγου, κεφαλής και τραχήλου, μυελώματος, 

προστάτηκ.α.(Scott, etal., 2008).  

Οι 30 ερωτήσεις του ερωτηματολόγιου εξετάζουν και μετρούν τη φυσική (1-5), τη 

γνωστική (20-25), τη συναισθηματική (21-24), την κοινωνική λειτουργία (26-27), τον 

λειτουργικό ρόλο (6-7), καθώς επίσης τα συμπτώματα (8-19) και τις οικονομικές 

επιπτώσεις (28) του καρκίνου στην ποιότητα ζωής. Επίσης γίνεται εκτίμηση της 

συνολικής υγείας (29) και της συνολικής ποιότητας ζωής (30). 

 

Οι πρώτες 28 ερωτήσεις του ερωτηματολογίου αποτυπώνονται με βάση τη αριθμητική 

κλίμακα likert, η οποία βαθμολογεί από 1 (καθόλου), 2 (λίγο), 3 (αρκετά) έως 4 (πολύ). 

Οι ερωτήσεις 29 και 30 αποτυπώνονται σε κλίμακα 1 (πολύ κακή) έως 7 (εξαιρετική). 

Συγκεκριμένα υπάρχουν 15 λειτουργικές διαβαθμίσεις, οι 5 λειτουργικές διαβαθμίσεις 

αφορούν τη σωματική, γνωστική,  του ρόλου, τη συναισθηματική και την  κοινωνική 

λειτουργία του ατόμου. Οι 9 διαβαθμίσεις  συμπτωμάτων μετρούν την κόπωση, τον 

πόνο, την ναυτία, τον εμετό, τις διαταραχές του ύπνου και της όρεξης, τη διάρροια, τη 

δυσκοιλιότητα και τις οικονομικές επιπτώσεις. Επίσης  υπάρχει μία διαβάθμιση για την 

υγεία και μια για τη συνολική ποιότητα ζωής. Σε κάθε λειτουργική διαβάθμιση δόθηκε 

η δική της συνολική βαθμολογία που κυμαίνεται από 0-100. Για τις διαβαθμίσεις των  

πέντε λειτουργιών και της γενικής  κατάστασης υγείας οι υψηλότερες βαθμολογίες 

κοντά στο 100 αντιπροσωπεύουν καλύτερη λειτουργία. Αντίθετα, για τις εννέα 

διαβαθμίσεις των συμπτωμάτων οι υψηλότερες βαθμολογίες αντιπροσωπεύουν 

περισσότερα συμπτώματα(Fayers etal., 2001). 

 

Το ερωτηματολόγιο EORTC QLQ-C30  έχει μεταφραστεί και έχει  επικυρωθεί σε 

περισσότερες από 100 γλώσσες σε όλο τον κόσμο. Περισσότερες από 3.000 μελέτες 

παγκοσμίως το έχουν χρησιμοποιήσει. Έως σήμερα  η QLQ-C30, έκδοση 3.0 είναι η 

πιο πρόσφατη έκδοση και μπορεί  να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις σύγχρονες μελέτες. Τα 

πνευματικά δικαιώματα του ερωτηματολόγιου προστατεύονται και για το λόγο αυτό 

ζητήθηκε η γραπτή συγκατάθεση του EORTC, ώστε να χρησιμοποιηθεί στην παρούσα 

εργασία (Aaronson, et al., 1993).  

 

5.2.2.ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
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Πραγματοποιήθηκε κατάλληλη ομαδοποίηση των μεταβλητών έτσι, ώστε να είναι πιο 

εύκολη η εισαγωγή και η  επεξεργασία των δεδομένων στο πρόγραμμα   IBM SPSS 

Statistics 24,το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την στατιστική ανάλυση, ενώ οι πίνακες 

έγιναν με τη βοήθεια του Microsoft excel. Η ανάλυση των δεδομένων 

πραγματοποιήθηκε με την χρήση στατιστικών μεθόδων, κατάλληλων για την περιγραφή 

και την ερμηνεία των μεταβλητών. Εφαρμόστηκαν μέθοδοι περιγραφικής στατιστικής 

με την χρήση πινάκων συχνοτήτων. Στη συνέχεια ακολούθησε έλεγχος με το μη 

παραμετρικό κριτήριο των Kruskal Wallis, για τον εντοπισμό τυχόν εξαρτήσεων μεταξύ 

της  βαθμολόγησης των λειτουργικών διαβαθμίσεων και των συμπτωμάτων  ως προς τα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά και το σχήμα θεραπείας. Ακολούθησε ανάλυση Pearson, 

που μας δίνει πληροφορίες για την συσχέτιση των μεταβλητών μεταξύ τους. (Field, 

2016; Σαχλάς και Μπερσίμης, 2016). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

 

6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Στο κεφάλαιο παραθέτουμε τα αποτελέσματα της έρευνας του ερωτηματολογίου 36 

ερωτήσεων. Αρχικά είναι σημαντικό να έχουμε μία ξεκάθαρη εικόνα των 

δημογραφικών χαρακτηριστικών των ερωτηθέντων και μετά να μελετήσουμε τα 

ερευνητικά ερωτήματα. Οι συμμετέχοντες στο ερωτηματολόγιο είναι ασθενείς που 

βρίσκονται σε διάφορα στάδια χημειοθεραπείας. 

 

Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει τις κατηγορίες των δημογραφικών χαρακτηριστικών 

(φύλο, ηλικία, εκπαίδευση, εργασιακή απασχόληση, τόπος διαμονής), σχήμα θεραπείας 

(από 1 έως 7), τις λειτουργικές κλίμακες (φυσικές, γνωστικές, συναισθηματικές, 

κοινωνικές και οικονομικές), τα συμπτώματα (κόπωση, πόνος, ναυτία-εμετός, 

δυσκοιλιότητα-διάρροια, ανορεξία ,αϋπνία) και  δύο δείκτες, της συνολικής υγείας και 

της ποιότητας ζωής. 

 

6.2. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ 
ΑΣΘΕΝΩΝ 

 
Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος των 40 

ασθενών. Όσον αφορά το φύλο παρατηρούμε ότι το 52,5% είναι άντρες και το 47,5% 

γυναίκες. Το 25% των ασθενών είναι ηλικίας 20-30 ετών, 10% ηλικίας 31-40, 20% 

ηλικίας 41-50, 20% ηλικίας 51-60 και 25% πάνω από 60 ετών. Από το επίπεδο 

εκπαίδευσης παρατηρούμε ότι το 20% των ασθενών έχει τελειώσει μόνο το Δημοτικό, 

το 12,5% το Γυμνάσιο, το 30% το Λύκειο, 12,5% είναι απόφοιτοι ΤΕΙ, το 22,5%  

απόφοιτοι ΑΕΙ και  μόνο το 2,5% έχει παρακολουθήσει Μεταπτυχιακές σπουδές. Στον 

τομέα της εργασιακής απασχόλησης το 25% των ασθενών είναι δημόσιοι υπάλληλοι, το 

20% ιδιωτικοί υπάλληλοι, το 35% άνεργοι και το 12,5% ελεύθεροι επαγγελματίες. Το 

47,5% κατοικούν στη Θεσσαλονίκη, ενώ το 52,5% εκτός Θεσσαλονίκης. Στο Γράφημα 

1 απεικονίζεται το σχήμα θεραπείας των ασθενών. Παρατηρούμε ότι στο πρώτο σχήμα 

βρίσκεται το 23,7%, στο δεύτερο το 13,2%, στο τρίτο το 18,4%, στο τέταρτο επίσης το 

18,4%, στο πέμπτο το 10,5%, στο έκτο το 7,9% και στο έβδομο επίσης το 7,9%. 
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Πίνακας 1: Δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος 

  Αριθμός ασθενών Ποσοστό (%) 

Φύλο  
Άνδρας 21 52,5 

Γυναίκα 19 47,5 

Ηλικία  

20-30 10 25,0 

31-40 4 10,0 

41-50 8 20,0 

51-60 8 20,0 

Άνω των 60 10 25,0 

Εκπαίδευση  

Δημοτικό 8 20,0 

Γυμνάσιο 5 12,5 

Λύκειο 12 30,0 

ΤΕΙ 5 12,5 

ΑΕΙ 9 22,5 

Μεταπτυχιακές 
σπουδές 

1 2,5 

Εργασιακή 
απασχόληση  

Δημόσιος υπάλληλος 10 25,0 

Ιδιωτικός υπάλληλος 8 20,0 

Άνεργος 14 35,0 

Ελεύθερος 
επαγγελματίας 

5 12,5 

Τόπος διαμονής  
Θεσσαλονίκη 19 47,5 

Εκτός Θεσσαλονίκης 21 52,5 
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Γράφημα 1:Σχήμα θεραπείας των ασθενών 
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6.3. ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
 

Στον Πίνακα 2 παραθέτουμε τον έλεγχο αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου με βάση τον 

α-Cronbach έλεγχο, ο οποίος έδωσε την τιμή 0,9. Η τιμή αυτή επαληθεύει την 

αξιοπιστία του ερωτηματολογίου. 

 

Πίνακας 2:Αξιοπιστία ερωτηματολογίου 

Έλεγχος αξιοπιστίας 

Cronbach's Alpha 0,900 

N of Items 30 

 

6.4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

 
Το ερωτηματολόγιο χωρίζεται σε λειτουργικές διαβαθμίσεις. Προκειμένου να έχουμε 

μία σαφή εικόνα για το τι ισχύει σε κάθε διαβάθμιση του ερωτηματολογίου 

δημιουργήσαμε καινούριες μεταβλητές. Πιο συγκεκριμένα δημιουργήθηκαν νέες 

μεταβλητές, υπολογίζοντας τον μέσο όρο μεταβλητών που αναφέρονται στο ίδιο 

χαρακτηριστικό. 

 

Έτσι για τις λειτουργικές κλίμακες ομαδοποιήθηκαν οι ερωτήσεις 1-7 για τις φυσικές 

λειτουργικές κλίμακες, οι ερωτήσεις 21-24 για τις συναισθηματικές λειτουργικές 

κλίμακες, οι ερωτήσεις 20,25 για τις γνωστικές λειτουργικές κλίμακες και οι ερωτήσεις 

26-27 για τις κοινωνικές επιπτώσεις. Η ερώτηση 28 αποτελεί από μόνη της μία 

βαθμολογία για τις οικονομικές επιπτώσεις. 

 

Ομοίως για τα συμπτώματα ομαδοποιήθηκαν οι ερωτήσεις 8,10,12,18 για την κόπωση, 

9,19 για τον πόνο, 14-15 για ναυτία-εμετό και 16-17 για δυσκοιλιότητα-διάρροια. Οι 

ερωτήσεις 11,13 αποτελούν από μόνες τους μία βαθμολογία για την αϋπνία και την 

ανορεξία αντίστοιχα. Τέλος οι ερωτήσεις 29 και 30 αποτελούν από μόνες τους μία 

βαθμολογία για την συνολική υγεία και την ποιότητα ζωής αντίστοιχα. 

 

Οι νέες μεταβλητές και η βαθμολογία τους συγκρίνονται μεταξύ τους για να δούμε ποιο 

χαρακτηριστικό υπερισχύει έναντι άλλου. Να σημειώσουμε εδώ ότι υψηλή βαθμολογία 

υποδηλώνει ισχυρή εμφάνιση του χαρακτηριστικού, καθώς οι πιθανές τιμές είναι 

1,2,3,4 με το 1 να σημαίνει Καθόλου, το 2 Λίγο, το 3 Αρκετά και το 4 Πολύ, σε όλες τις 
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περιπτώσεις πλην της ποιότητας υγείας και ποιότητας ζωής που έχουν κλίμακα 

1,2,3,4,5,6,7 όπου το 1 σημαίνει Πολύ κακή και το 7 Εξαιρετική. 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ 

 
Στον Πίνακα 3 παρουσιάζεται η βαθμολόγηση για τις λειτουργικές διαβαθμίσεις του 

ερωτηματολογίου. Σε ότι αφορά στις Φυσικές λειτουργικές κλίμακες παρατηρούμε πως 

στη συγκεκριμένη μεταβλητή η πλειονότητα (45%) βαθμολογείται από 2 έως 3 με 

μέγιστο το 4. Ακολουθούν οι τιμές 1 έως 2 με ποσοστό εμφάνισης 27,5%, οι τιμές 3 

έως 4 με ποσοστό εμφάνισης 17,5% και τέλος οι τιμές από 4 και άνω εμφανίζονται με 

το μικρότερο ποσοστό της τάξης του 10%. Στις Συναισθηματικές λειτουργικές 

κλίμακες η συχνότητα της βαθμολόγησης μειώνεται, όσο αυξάνεται η βαθμολογία. 

Έτσι οι τιμές από 1 έως 2 εμφανίζονται με σχετική συχνότητα 55%, οι τιμές από 2 έως 

3 με σχετική συχνότητα 32,5% ενώ τιμές από 3 και άνω εμφανίζονται με σχετική 

συχνότητα 12,5%. Στις Γνωστικές λειτουργικές κλίμακες παρατηρείται φθίνουσα 

συχνότητα εμφάνισης όσο αυξάνονται οι τιμές. Οι τιμές 1 έως 2 εμφανίζονται σε 

ποσοστό 57,5%, οι τιμές 2 έως 3 σε ποσοστό 37,5%, ενώ τιμές από 3 και άνω 

εμφανίζονται σε ποσοστό μόλις 5%. Οι Κοινωνικές επιπτώσεις των ασθενών είναι 

σημαντικές, καθώς το 25% και 35% απάντησαν πως επηρεάστηκαν καθόλου ή λίγο 

αντίστοιχα, ενώ οι απαντήσεις «αρκετά» και «πολύ» εμφανίστηκαν σε ποσοστά 30% 

και 10% αντίστοιχα. Οι Οικονομικές επιπτώσεις παρουσιάζουν παρόμοια κατανομή με 

τις κοινωνικές. Οι ασθενείς βαθμολόγησαν από 1 έως 4 με ποσοστά εμφάνισης 25%, 

32,5%, 22,5% και 20% αντίστοιχα. 
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Πίνακας 3:Βαθμολόγηση των λειτουργικών διαβαθμίσεων 

 
Κλίμακα 

Αριθμός 
ασθενών 

Ποσοστό (%) 

Φυσική λειτουργία  

[1,2) 11 27,5 

[2,3) 18 45,0 

[3,4) 7 17,5 

4 4 10,0 

Συναισθηματική 
λειτουργία  

[1,2) 22 55,0 

[2,3) 13 32,5 

[3,4) 5 12,5 

Γνωστική λειτουργία  
[1,2) 23 57,5 
[2,3) 15 37,5 
[3,4) 2 5,0 

Κοινωνική επίπτωση  

[1,2) 10 25,0 
[2,3) 14 35,0 
[3,4) 12 30,0 

4 4 10,0 

Οικονομική επίπτωση  

1,00 10 25,0 

2,00 13 32,5 

3,00 9 22,5 

4,00 8 20,0 
 

Διαβαθμίσεις συμπτωμάτων  

Στον Πίνακα 4 παρουσιάζεται η βαθμολόγηση για τα συμπτώματα των ασθενών. 

Κόπωση: Η κόπωση μπορούμε να θεωρήσουμε πως ήταν ένα σύμπτωμα που 

εμφανιζόταν ή απουσίαζε εξ ίσου. Όπως βλέπουμε, το 55% (25% + 30%) δεν εμφάνιζε 

καθόλου ή εμφάνιζε λίγη κόπωση, ενώ το 45% (42,5% + 2,5%) εμφάνιζε αρκετή ή 

πολύ κόπωση. Πόνος: Ο πόνος είναι ένα σύμπτωμα που εμφανίζεται λιγότερο από ότι η 

κόπωση. Πιο συγκεκριμένα οι τιμές από 1 έως 2 εμφανίζονται με ποσοστό 40%, οι 

τιμές 2 έως 3 με ποσοστό 37,5%, ενώ οι αυξημένες τιμές 3 έως 4 και 4 και άνω, 

εμφανίζονται με μικρότερα ποσοστά 20% και 2,5% αντίστοιχα. Ναυτία και 

Δυσκοιλιότητα: Αυτές οι δύο μεταβλητές έχουν επίσης παρόμοια κατανομή. Οι τιμές 

της ναυτίας 1,2 και 3 εμφανίζονται με ποσοστά 67,5%, 22,5% και 10% αντίστοιχα, ενώ 

για την δυσκοιλιότητα, οι ίδιες τιμές εμφανίζονται με ποσοστά 65%, 25% και 10% 

αντίστοιχα. Ανορεξία και Αϋπνία: Για την Ανορεξία οι τιμές 1,2,3 και 4 εμφανίζονται 

με ποσοστά 30%, 32,5%, 22,5% και 15% αντίστοιχα, ενώ για την Αϋπνία οι ίδιες τιμές 

εμφανίζονται με ποσοστά 37,5%, 40%,17,5% και 5% αντίστοιχα. 



 
 

36 
 

 

Πίνακας 4:Βαθμολόγηση των συμπτωμάτων των ασθενών 

 
Κλίμακα 

Αριθμός 
ασθενών 

Ποσοστό (%) 

Κόπωση  

[1,2) 10 25,0 

[2,3) 12 30,0 

[3,4) 17 42,5 

4 1 2,5 

Πόνος  

[1,2) 16 40,0 

[2,3) 15 37,5 

[3,4) 8 20,0 

4 1 2,5 

Ναυτία 

[1,2) 27 67,5 

[2,3) 9 22,5 

[3,4) 4 10,0 

Δυσκοιλιότητα  

[1,2) 26 65,0 

[2,3) 10 25,0 

[3,4) 4 10,0 

Ανορεξία  

1,00 12 30,0 

2,00 13 32,5 

3,00 9 22,5 

4,00 6 15,0 

Αϋπνία  

1,00 15 37,5 

2,00 16 40,0 

3,00 7 17,5 

4,00 2 5,0 

 

Συνολική υγεία: Η συνολική υγεία βλέπουμε ότι ακολουθεί περίπου κανονική 

κατανομή. Η τιμή 4 εμφανίζεται με μέγιστο ποσοστό 30%. Από 3 και κάτω 

εμφανίζονται οι τιμές 3, 2 και 1 με ποσοστά 10%, 17,5% και 5% αντίστοιχα, ενώ οι 

τιμές 5, 6 και 7 εμφανίζονται με ποσοστά 25%, 5% και 7,5% αντίστοιχα.  
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Γράφημα 2: Βαθμολόγηση Συνολικής Υγείας 

 

Ποιότητα ζωής: Τέλος, η ποιότητα ζωής έχει παρόμοια κατανομή με την συνολική 

υγεία, αν και όχι ίδια. Οι τιμές που παίρνει η συγκεκριμένη μεταβλητή είναι από 1 έως 

7, με ποσοστά εμφάνισης 5%, 12,5%, 15%, 25%, 30%, 7,5% και 5% αντίστοιχα. 

 

 

Γράφημα 3: Βαθμολόγηση Ποιότητας Ζωής 
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 Από τα παραπάνω οδηγούμαστε στα εξής συμπεράσματα. Όσο αφορά τις ερωτήσεις με 

τα δημογραφικά  χαρακτηριστικά των αιματολογικών ασθενών, το χρονικό διάστημα 

που πραγματοποιήθηκε η  έρευνα, οι άνδρες και οι γυναίκες είχαν σχεδόν το ίδιο 

ποσοστό και  ότι οι ηλικίες 20-30 και άνω των εξήντα είχαν την μεγαλύτερη συχνότητα. 

Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες ήταν απόφοιτοι λυκείου, ενώ αξιοσημείωτο 

είναι το γεγονός ότι μόλις ένας από τους 40  είχε  παρακολουθήσει μεταπτυχιακές 

σπουδές. Το αυξημένο ποσοστό των ανέργων και το μειωμένο ποσοστό των ασθενών 

που βρίσκονταν στο έβδομο σχήμα της θεραπείας προκαλεί προβληματισμούς. Ενώ 

παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει σημαντική διαφορά στο ποσοστό των ασθενών που 

κατοικούν στη Θεσσαλονίκη και σε αυτούς που κατοικούν εκτός Θεσσαλονίκης. 

 

Όσο αφορά τις ερωτήσεις για την επίδραση του αιματολογικού καρκίνου στις  5 

λειτουργίες παρατηρούμε ότι για τις φυσικές λειτουργίες, όπως: «εάν αισθάνεστε  

ενοχλήσεις  όταν κάνετε κοπιαστικές εργασίες, ένα μεγάλο ή μικρό περίπατο, εάν 

χρειάζεται να μένετε στο κρεβάτι ή στην καρέκλα κατά την διάρκεια της ημέρας,  εάν 

χρειάζεστε βοήθεια όταν τρώτε, ντύνεστε ή πηγαίνετε τουαλέτα», το μεγαλύτερο 

ποσοστό των ασθενών δίνει βαθμολογίες από «λίγο» ως «αρκετά». Για την επίδραση 

των συναισθηματικών λειτουργιών, για το εάν αισθάνονται υπερένταση, στεναχώρια, 

κατάθλιψη ή είναι ευέξαπτοι,  οι περισσότεροι ασθενείς απάντησαν από «καθόλου» ως 

«λίγο». Ενώ για την επίδραση της γνωστικής λειτουργίας για τον εάν έχουν δυσκολία 

να συγκεντρωθούν σε διάφορα πράγματα, όπως να διαβάσουν μια εφημερίδα και να 

παρακολουθήσουν τηλεόραση ή να θυμηθούν διάφορα πράγματα, ένα πολύ μικρό 

ποσοστό ασθενών απάντησε  «πολύ». Για την επίδραση της φυσικής τους κατάστασης 

και των φαρμάκων που παίρνουν, στην κοινωνική και οικογενειακή ζωή τους, το 

μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών απάντησε από «αρκετά» έως «πολύ». Για τις 

οικονομικές επιπτώσεις το μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών συμφωνεί ότι η φυσική 

τους κατάσταση και τα φάρμακα τα όποια παίρνουν, τους προξένησαν «λίγο» 

οικονομικές δυσκολίες. Συμπερασματικά μεγαλύτερες επιπτώσεις παρατηρούνται στον 

κοινωνικό τομέα, στην δυσκολία εκτέλεσης φυσικών λειτουργιών και στον οικονομικό 

τομέα. 

 

Όσο αφορά τις ερωτήσεις για την βαθμολόγηση των συμπτωμάτων παρατηρούμε ότι 

στις ερωτήσεις που αφορούν την κόπωση, όπως: «λαχανιάσατε, αισθανθήκατε 

αδυναμία, κούραση» και «εάν είχατε ανάγκη από ξεκούραση», οι περισσότερες 
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απαντήσεις κυμαίνονταν από «αρκετά» έως «πολύ». Το σύμπτωμα του πόνου 

παρουσιάζει αυξημένα ποσοστά στις απαντήσεις «λίγο» και «αρκετά». Στις ερωτήσεις 

για την δυσκοιλιότητα και την ναυτία μόλις  το 10% των ασθενών απάντησε ότι έχει 

«πολύ» έντονο αυτό το σύμπτωμα. Ενώ η ανορεξία και η αϋπνία φαίνεται ότι 

ταλαιπωρούν «λίγο» τους αιματολογικούς ασθενείς. 

 

Όσο αφορά τις ερωτήσεις για την εκτίμηση της συνολική τους υγείας και την συνολική 

τους  ποιότητα ζωής τους, οι ασθενείς δίνουν σχετικά υψηλές βαθμολογίες τέσσερα  και 

πέντε αντίστοιχα. 

 

Σύγκριση για τις λειτουργικές κλίμακες 

 

Στο Γράφημα 4 βλέπουμε τις βαθμολογίες για τις λειτουργικές κλίμακες. Παρατηρούμε 

ότι οι βαθμολογίες στις οικονομικές επιπτώσεις είναι 2,38, στις κοινωνικές επιπτώσεις 

2,5, στις γνωστικές λειτουργικές κλίμακες 1,64, στις συναισθηματικές λειτουργικές 

κλίμακες 1,91 και στις φυσικές λειτουργικές κλίμακες 2,46.  Συνεπώς συμπεραίνουμε 

ότι οι ασθενείς θεωρούν ότι υφίστανται μεγαλύτερη επίδραση σε κοινωνικούς τομείς 

της ζωής τους, στις φυσικές τους λειτουργίες και στον οικονομικό τομέα, ενώ 

μικρότερη επίδραση στον συναισθηματικό τομέα και στις γνωστικές λειτουργικές 

κλίμακες. 

 

Γράφημα 4: Σύγκριση  για λειτουργικές κλίμακες 
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Σύγκριση για τα συμπτώματα 

Στο Γράφημα 5παρατηρούμε τις βαθμολογίες για τα συμπτώματα. Παρατηρούμε ότι το 

πιο ισχυρό σύμπτωμα της ασθένειας είναι η κόπωση με 2,56, ακολουθεί η ανορεξία με 

2,23, έπειτα ο πόνος και η αϋπνία με 1,98 και 1,90 αντίστοιχα και τέλος η 

δυσκοιλιότητα και η ναυτία με σκορ 1,73 και 1,58 αντίστοιχα. 

 

 

Γράφημα 5:Σύγκριση συμπτωμάτων 

 

Σύγκριση ποιότητας ζωής και υγείας 

 

Στο Γράφημα 6 παρατηρούμε τις βαθμολογίες για την υγεία και την ποιότητα ζωής. 

Παρατηρούμε ότι οι ασθενείς έχουν την ίδια άποψη για την υγεία και την ποιότητα 

ζωής τους, καθώς οι βαθμολογίες είναι πολύ κοντά (3,58 και 4,05 αντίστοιχα), και την 

θεωρούν γενικώς μέτρια προς καλή. (καθώς η κλίμακα είναι από το 1 έως το 7) 
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Γράφημα 6:Σύγκριση ποιότητας ζωής και υγείας 

 

6.5. ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΗΜΑ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
 

Για τον εντοπισμό τυχόν εξαρτήσεων μεταξύ των μεταβλητών των βαθμολογιών της 

έρευνας και των δημογραφικών μαζί με το σχήμα θεραπείας, εφαρμόζεται το μη 

παραμετρικό κριτήριο των Kruskal-Wallis, το οποίο ακολουθεί τη chi-square κατανομή. 

Η αρχική υπόθεση είναι ότι τα υποδείγματα των βαθμολογιών που δημιουργούνται στις 

υποκατηγορίες των δημογραφικών χαρακτηριστικών και του σχήματος θεραπείας 

προέρχονται από τον ίδιο πληθυσμό, ενώ η εναλλακτική ότι προέρχονται από 

διαφορετικούς πληθυσμούς. Η αρχική υπόθεση γίνεται δεκτή, όταν Asymp.Sig 

(pvalue)>0.05 και απορρίπτεται, όταν Αssymp.Sig (pvalue)<0.05. Συνεπώς εξαρτήσεις 

μεταξύ των μεταβλητών έχουμε, όταν Αssymp.Sig (pvalue) <0.05.(Γαλάνης Π. , 

2017)(Σαχλάς, 2017) 

Στoν Πίνακα 5 παρουσιάζονται οι τιμές του ελέγχου Kruskal-Wallis και ο βαθμός 

σημαντικότητας σε 5% επίπεδο σημαντικότητας των λειτουργικών διαβαθμίσεων ως 

προς τα δημογραφικά χαρακτηριστικά και το σχήμα θεραπείας, ενώ στον Πίνακα 6 

παρουσιάζονται οι τιμές για τα συμπτώματα. Μέσα στη παρένθεση παρουσιάζεται η 

τιμή p-value. Ως προς τα δημογραφικά στοιχεία δε βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές 

εξαρτήσεις των βαθμολογιών σε επίπεδο σημαντικότητας 5% καθώς σε όλες τις 

περιπτώσεις  η τιμή του p≥0.05. Ως μεταβλητή διαχωρισμού ήταν κάθε φορά μια 

μεταβλητή των δημογραφικών χαρακτηριστικών ή του σχήματος θεραπείας. Αυτό 

φαίνεται στους παρακάτω Πίνακες 5 και 6. 
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Πίνακας 5:Έλεγχος Kruskal-Wallis για τη βαθμολόγηση των λειτουργικών 
διαβαθμίσεων ως προς τα δημογραφικά χαρακτηριστικά και το σχήμα θεραπείας 
 
 Φυσικές 

λειτουργίες 
Συναισθηματικές 

λειτουργίες 
Γνωστικές 
λειτουργίες 

Κοινωνικές 
επιπτώσεις 

Οικονομικές 
επιπτώσεις 

Φύλο  3.717 
(0.054) 

3.294 
(0.070) 

2.624 
(0.105) 

3.485 
(0.062) 

2.559 
(0.110) 

Ηλικία  2.327 
(0.676) 

3.407 
(0.492) 

6.585 
(0.160) 

2.308 
(0.679) 

6.595 
(0.159) 

Εκπαίδευση  4.109 
(0.534) 

4.040 
(0.544) 

1.371 
(0.928) 

2.760 
(0.737) 

5.903 
(0.316) 

Εργασιακή 
απασχόληση 

2.834 
(0.418) 

1.072 
(0.784) 

0.481 
(0.923) 

0.744 
(0.863) 

2.785 
(0.426) 

Τόπος 
διαμονής  

0.115 
(0.734) 

1.716 
(0.190) 

0.438 
(0.508) 

0.483 
(0.487) 

0.364 
(0.546) 

Σχήμα 
θεραπείας  

6.377 
(0.382) 

5.655 
(0.463) 

9.391 
(0.153) 

5.048 
(0.538) 

5.991 
(0.424) 

 

Πίνακας 6:Έλεγχος Kruskal-Wallis  για τη βαθμολόγηση των δεικτών συνολικής 
υγείας, ποιότητας ζωής και συμπτωμάτων ως προς τα δημογραφικά χαρακτηριστικά και 
το σχήμα θεραπείας 
 Συνολική 

υγεία 
Ποιότητα 

ζωής 
Κόπωση Πόνος Ναυτία Δυσκοιλιότητα Ανορεξία Αϋπνία 

Φύλο  1.777 
(0.182) 

3.107 
(0.078) 

2.623 
(0.105) 

3.102 
(0.078) 

1.686 
(0.194) 

0.872 
(0.350) 

0.738 
(0.390) 

0.001 
(0.977) 

Ηλικία  1.031 
(0.905) 

2.336 
(0.674) 

1.544 
(0.819) 

4.898 
(0.298) 

6.926 
(0.140) 

2.499 
(0.645) 

3.803 
(0.433) 

3.243 
(0.518) 

Εκπαίδευση  6.982 
(0.222) 

4.234 
(0.516) 

6.198 
(0.287) 

2.777 
(0.734) 

3.534 
(0.618) 

2.757 
(0.737) 

9.173 
(0.102) 

3.500 
(0.623) 

Εργασιακή 
απασχόληση 

0.723 
(0.868) 

1.881 
(0.597) 

1.845 
(0.605) 

2.957 
(0.398) 

1.724 
(0.632) 

1.863 
(0.601) 

1.672 
(0.643) 

0.911 
(0.823) 

Τόπος 
διαμονής  

0.694 
(0.405) 

0.648 
(0.421) 

0.463 
(0.496) 

0.749 
(0.387) 

0.350 
(0.554) 

1.218 
(0.270) 

3.001 
(0.083) 

0.005 
(0.942) 

Σχήμα 
θεραπείας  

3.544 
(0.738) 

2.548 
(0.863) 

6.925 
(0.328) 

4.859 
(0.562) 

6.760 
(0.344) 

8.626 
(0.196) 

5.650 
(0.464) 

11.041 
(0.087) 

 

6.6. ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ 

 
Στον Πίνακα 7 παρουσιάζεται ο συντελεστής γραμμικής συσχέτισης Pearson και η τιμή 

p-value σε βαθμό σημαντικότητας 5%. Στη μηδενική υπόθεση υποθέτουμε ότι οι 

μεταβλητές είναι γραμμικά ασυσχέτιστες, ενώ στην εναλλακτική υπόθεση, ότι υπάρχει 

γραμμική θετική ή αρνητική συσχέτιση. Η μηδενική υπόθεση γίνεται δεκτή όταν p-

value>0.05 και απορρίπτεται όταν p-value<0.05. Στον Πίνακα 7 οι γραμμικές 

εξαρτήσεις με πράσινο χρώμα υποδηλώνουν θετική συσχέτιση, με κόκκινο χρώμα 
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αρνητική συσχέτιση και με μαύρο ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση. Η 

θετική συσχέτιση εκφράζει ότι όσο αυξάνεται η τιμή ενός χαρακτηριστικού αυξάνεται 

και η τιμή του άλλου, ενώ η αρνητική ότι όσο αυξάνεται η τιμή ενός χαρακτηριστικού, 

μειώνεται η τιμή του άλλου. 
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Πίνακας 7:Γραμμικός συντελεστής συσχέτισης Pearson 

  Φυσικές 
λειτουργίες 

Συναισθηματικές 
λειτουργίες 

Γνωστικές 
λειτουργίες 

Κοινωνικές 
επιπτώσεις 

Οικονομικές 
επιπτώσεις 

Κόπωση Πόνος Ναυτία Δυσκοιλιότητα Ανορεξία Αϋπνία Συνολική 
υγεία 

Ποιότητα 
ζωής 

Φυσικές 
λειτουργίες 

1,000             

Συναισθηματικές 
λειτουργίες 

0,557** 
(0,000) 

1,000 
 

           
 

Γνωστικές 
λειτουργίες 

0,608** 
(0,000) 

0,478** 
(0,002) 

1,000           

Κοινωνικές 
επιπτώσεις 

0,713** 
(0,000) 

0,596** 
(0,000) 

0,525** 
(0,001) 

1,000          

Οικονομικές 
επιπτώσεις  

0,516** 
(0,001) 

0,489** 
(0,001) 

0,454** 
(0,003) 

0,856** 
(0,000) 

1,000         

Κόπωση 0,776** 
(0,000) 

0,579** 
(0,000) 

0,484** 
(0,002) 

0,601** 
(0,000) 

0,295 
(0,064) 

1,000        

Πόνος 0,687** 
(0,000) 

0,599** 
(0,000) 

0,462** 
(0,003) 

0,630** 
(0,000) 

0,439** 
(0,005) 

0,689** 
(0,000) 

1,000       

Ναυτία 0,134 
(0,408) 

0,214 
(0,186) 

0,246 
(0,126) 

0,123 
(0,451) 

0,146 
(0,369) 

0,171 
(0,290 

0,309 
(0,052) 

1,000      

Δυσκοιλιότητα 0,301 
(0,059) 

0,181 
(0,265) 

0,265 
(0,098) 

0,173 
(0,284) 

-0,099 
(0,542) 

0,385* 
(0,014) 

0,356* 
(0,024) 

0,292 
(0,068) 

1,000     

Ανορεξία 0,441** 
(0,004) 

0,368* 
(0,019) 

0,174 
(0,283) 

0,284 
(0,075) 

0,218 
(0,177) 

0,327* 
(0,039) 

0,422** 
(0,007) 

0,337* 
(0,033) 

0,301 
(0,059) 

1,000    

Αϋπνία 0,457** 
(0,003) 

0,335* 
(0,034) 

0,420** 
(0,007) 

0,327* 
(0,040) 

0,205 
(0,205) 

0,462** 
(0,003) 

0,623** 
(0,000) 

0,322* 
(0,042) 

0,359* 
(0,023) 

0,418** 
(0,007) 

1,000   

Συνολική υγεία -0,752** 
(0,000) 

-0,475** 
(0,002) 

-0,517** 
(0,001) 

-0,686** 
(0,000) 

-0,482** 
(0,002) 

-0,760** 
(0,000) 

-0,603** 
(0,000) 

-0,171 
(0,290) 

-0,389* 
(0,013) 

-0,341* 
(0,031) 

-0,341* 
(0,031) 

1,000  

Ποιότητα ζωής 
  

-0,789** 
(0,000) 

-0,488** 
(0,001) 

-0,527** 
(0,000) 

-0,712** 
(0,000) 

-0,509** 
(0,001) 

-0,702** 
(0,000) 

-0,633** 
(0,000) 

-0,149 
(0,358) 

-0,425** 
(0,006) 

-0,369* 
(0,019) 

-0,373* 
(0,018) 

0,919** 
0,000 

1,000 

**. Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed). *. Correlation is significant at the 0,05 level (2-tailed). 
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Όπως παρατηρούμε από τον Πίνακα 7 η ποιότητα ζωής των ασθενών σχετίζεται θετικά 

με πολύ ισχυρή συσχέτιση (0,919) μόνο με την συνολική υγεία. Αυτό σημαίνει ότι όσο 

πιο καλή θεωρούν οι ασθενείς ότι είναι η ποιότητα ζωής τους, τόσο πιο καλή είναι και η 

συνολική υγείας τους. Στο Γράφημα 7 απεικονίζεται αυτή η θετική συσχέτιση. 

 

 

Γράφημα 7: Ποιότητα ζωής και συνολική υγεία 

 

Επίσης από τον Πίνακα 7 παρατηρούμε ότι η ποιότητα ζωής συσχετίζεται αρνητικά με 

αρκετές μεταβλητές. Πιο ισχυρές αρνητικές συσχετίσεις (της τάξεως του -0,7) 

παρατηρούνται με τις μεταβλητές: φυσικές λειτουργίες, κοινωνικές επιπτώσεις και 

κόπωση. Αυτό σημαίνει ότι οι ασθενείς αισθάνονται ότι αυτοί οι 3 παράγοντες 

επηρεάζουν αρνητικά με πιο έντονο τρόπο την ποιότητα ζωής τους. Αρνητικές 

συσχετίσεις με μέτρια ισχύ(από -0,7 έως -0,5) παρατηρούνται στις μεταβλητές: πόνος, 

γνωστικές λειτουργίες και οικονομικές επιπτώσεις και χαμηλές συσχετίσεις (από -0,5 

έως -0,3) με τις μεταβλητές: συναισθηματικές λειτουργίες, δυσκοιλιότητα, αϋπνία και 

ανορεξία. Στο Γράφημα 8 απεικονίζονται τα ευρήματα των αρνητικών συσχετίσεων. 
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Γράφημα 8: Βαθμολογία ποιότητα ζωής με μεταβλητές που παρατηρείται αρνητική 
συσχέτιση 

 

Όπως αναφέρθηκε υπάρχει έντονη θετική συσχέτιση της τάξης του 0,9 της μεταβλητής 

συνολικής υγείας με την μεταβλητή ποιότητα ζωής. Η συσχέτιση αυτή απεικονίζεται 

στο Γράφημα 7 και η τιμή της καταγράφεται στον Πίνακα 7. Επίσης από τον Πίνακα 7 

βλέπουμε ότι παρατηρούνται ισχυρές αρνητικές συσχετίσεις με αρκετές μεταβλητές. 

Τις πιο ισχυρές αρνητικές συσχετίσεις της τάξης του -0,7 έχουμε με τις μεταβλητές: 

φυσικές λειτουργικές κλίμακες και κόπωση. Αυτό σημαίνει ότι οι ασθενείς πιστεύουν 

ότι αυτοί οι δύο παράγοντες επηρεάζουν αρνητικά με πολύ έντονο τρόπο την συνολική 

υγεία των ασθενών. Στην ουσία, όσο πιο έντονα είναι τα προβλήματα στις φυσικές 

λειτουργικές κλίμακες, τόσο πιο πολύ πιστεύουν οι ασθενείς ότι η υγεία τους 

χειροτερεύει. Μέτριες συσχετίσεις της τάξεως -0,7 έως -0,5 παρατηρούνται με τις 

μεταβλητές κοινωνικές επιπτώσεις, πόνος και γνωστικές λειτουργίες. Τέλος χαμηλές 



 
αρνητικές συσχετίσεις της τάξης του 

οικονομικές επιπτώσεις, συναισθηματικές λειτουργίες,

αϋπνία. Στο Γράφημα 9 απεικονίζονται οι ισχυρές και οι μέτριες αρνητικές συσχετίσεις 

και στο Γράφημα 10 οι ασθενείς αρνητικές συσχετίσεις.

Γράφημα 9:Συσχέτιση συνολικής υγείας με μεταβλητές που 
και μέτριες αρνητικά συσχετίσεις
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αρνητικές συσχετίσεις της τάξης του -0,5 έως -0,3 παρατηρούνται με τις μεταβλητές: 

οικονομικές επιπτώσεις, συναισθηματικές λειτουργίες, δυσκοιλιότητα

απεικονίζονται οι ισχυρές και οι μέτριες αρνητικές συσχετίσεις 

οι ασθενείς αρνητικές συσχετίσεις. 

 

 

συνολικής υγείας με μεταβλητές που παρατηρούνται
και μέτριες αρνητικά συσχετίσεις 

 

με τις μεταβλητές: 

δυσκοιλιότητα, ανορεξία και 

απεικονίζονται οι ισχυρές και οι μέτριες αρνητικές συσχετίσεις 

 

παρατηρούνται ισχυρές 



 
 

Γράφημα 10:Συσχετίσεις συνολικής υγείας με μεταβλητές που παρατηρούνται χαμηλές 
αρνητικές συσχετίσεις 
 

 

Όπως είδαμε, οι μεταβλητές 

συσχετισμένες μεταξύ τους αλλά είναι αρνητικά συσχετισμένες με μια ομάδα 

μεταβλητών που αναφέρονται

οι μεταβλητές είναι συνήθως θετικά συσχετισμένες μεταξύ τους. Συγκεκριμένα από τον 

Πίνακα 8 απεικονίζουμε αυτήν την ομάδα των μεταβλητών 

μεταβλητή με τις περισσότερες θετικές συσχετίσεις
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Συσχετίσεις συνολικής υγείας με μεταβλητές που παρατηρούνται χαμηλές 

οι μεταβλητές «ποιότητα ζωής» και «συνολική υγεία» είναι έντονα θετικά 

συσχετισμένες μεταξύ τους αλλά είναι αρνητικά συσχετισμένες με μια ομάδα 

ονται στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς. Αυτές 

εταβλητές είναι συνήθως θετικά συσχετισμένες μεταξύ τους. Συγκεκριμένα από τον 

αυτήν την ομάδα των μεταβλητών ταξινομώντας τες

μεταβλητή με τις περισσότερες θετικές συσχετίσεις προς τις λιγότερες. 

 

 

 

Συσχετίσεις συνολικής υγείας με μεταβλητές που παρατηρούνται χαμηλές 

είναι έντονα θετικά 

συσχετισμένες μεταξύ τους αλλά είναι αρνητικά συσχετισμένες με μια ομάδα 

στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς. Αυτές 

εταβλητές είναι συνήθως θετικά συσχετισμένες μεταξύ τους. Συγκεκριμένα από τον 

ταξινομώντας τες από την 
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Πίνακας 8: Θετικά ή ουδέτερα συσχετισμένες μεταβλητές 

Θετικά συσχετισμένες μεταβλητές Αριθμός θετικών συσχετίσεων 
Πόνος 9 
Αϋπνία 9 
Φυσικές λειτουργίες 8 
Κόπωση 8 
Συναισθηματικές λειτουργίες 8 
Κοινωνικές επιπτώσεις 7 
Γνωστικές λειτουργίες 7 
Ανορεξία 6 
Οικονομικές επιπτώσεις 5 
Δυσκοιλιότητα 3 
Ναυτία 2 
 

Ο παραπάνω Πίνακας 8 παρουσιάζει μια ομάδα διαβαθμισμένων λειτουργιών και 

συμπτωμάτων, οι οποίες συνήθως είναι μεταξύ τους θετικά συσχετισμένες, ξεκινώντας 

από την μεταβλητή που επηρεάζει περισσότερο θετικά τις άλλες και προχωρώντας προς 

την μεταβλητή που τις επηρεάζει λιγότερο. Συμπεράνουμε πως πολύ ισχυρή θετική 

γραμμική συσχέτιση έχει ο πόνος και η αϋπνία, ισχυρή συσχέτιση οι φυσικές 

λειτουργίες, η κόπωση και οι συναισθηματικές λειτουργίες, μέτρια συσχέτιση οι 

κοινωνικές και οι γνωστικές λειτουργίες, χαμηλή συσχέτιση η ανορεξία και οι 

οικονομικές επιπτώσεις και πολύ χαμηλή συσχέτιση η δυσκοιλιότητα και η ναυτία. Οι 

θετικές συσχετίσεις αυτές αποτυπώνονται στο Γράφημα 11. Η σειρά των μεταβλητών 

είναι από την πιο ισχυρή δηλαδή (Πόνος) προς τη λιγότερο ισχυρή (Ναυτία). 

 

Γράφημα 11: Ομάδα θετικά (συνήθως) συσχετισμένων μεταβλητών 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Αυτή η μελέτη αξιολόγησε την ποιότητα ζωής των αιματολογικών ασθενών που 

υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία. Τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί  

διεθνώς πολυάριθμες μελέτες που αφορούν τη μέτρηση της σχετιζόμενης με την υγεία 

ποιότητα ζωής στην ογκολογία και τέτοιες μελέτες έχουν κριθεί ουσιαστικά 

σημαντικές, καθώς δεν μπορεί κανείς να σκεφτεί την παράταση της επιβίωσης ενός 

ασθενούς χωρίς τη διατήρηση της ποιότητας ζωής του. 

 

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

σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής των αιματολογικών ασθενών που 

υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα είναι η πρώτη στην 

Ελλάδα η οποία εξετάζει την επίδραση της χημειοθεραπείας στις φυσικές, γνωστικές, 

συναισθηματικές λειτουργίες, τις κοινωνικές και τις οικονομικές επιπτώσεις στον 

ασθενή. Καθώς επίσης ερευνά τα κυριότερα συμπτώματα που βιώνουν οι ασθενείς μετά 

τη χημειοθεραπεία και την άποψη που έχουν οι ίδιοι για τη συνολική τους υγεία και την 

ποιότητα ζωή τους. 

 

Η αξιολόγηση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο του 

αίματος είναι δύσκολη λόγω των χαρακτηριστικών της υποκειμενικότητας, της 

πολυδιάστατης αντίληψης και της έλλειψης ενός ενιαίου ορισμού. Υπάρχουν αρκετά  

εργαλεία μέτρησης και εκτίμησης της ποιότητας ζωής. Στην συγκεκριμένη εργασία 40 

αιματολογικοί ασθενείς συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Έρευνας και Επεξεργασίας της Ποιότητας Ζωής του Καρκίνου (EORTC 

QLQ-C30 version 3),το οποίο θεωρείται ένα ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης της 

σχέσης υγείας και ποιότητας ζωής των ασθενών με καρκίνο. Επίσης συμπλήρωσαν και 

ένα συμπληρωματικό ερωτηματολόγιο για τη συλλογή των δημογραφικών στοιχείων. 

 

Ακολούθησε περιγραφική στατιστική ανάλυση. Πραγματοποιήθηκε έλεγχος 

αξιοπιστίας και βρέθηκε ότι είναι αρκετά υψηλός οπότε μπορούμε να βασιστούμε στα 

αποτελέσματα. Από την μελέτη των δημογραφικών στοιχείων παρατηρούμε ότι δεν 

υπάρχει μεγάλη εκπροσώπηση από κάποια κατηγορία ασθενών. Συνεχίζοντας 

μπορούμε να πούμε ότι οι ασθενείς ταυτίζουν την ποιότητα ζωής τους με τη συνολική 

υγεία, καθώς δίνουν σχεδόν τις ίδιες απαντήσεις. Βαθμολογούν την ποιότητα ζωής τους 

και την συνολική τους υγεία από μέτρια προς καλή. Απόλυτα λογικό είναι και το 
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συμπέρασμα που προκύπτει ότι οι ασθενείς, όσο περισσότερες δυσκολίες συναντάνε 

από την ασθένεια, τόσο χαμηλότερα βαθμολογούν την ποιότητα ζωής τους και 

αντίστροφα. Όσον αφορά τις επιπτώσεις της ασθένειας στους ασθενείς, οι ίδιοι 

απαντάνε ότι μεγαλύτερες επιπτώσεις βρίσκουν στον κοινωνικό, στον οικονομικό 

τομέα αλλά και στη δυσκολία εκτέλεσης φυσικών λειτουργιών. Για τα συμπτώματα της 

ασθένειας θεωρούν ότι τα ισχυρότερα είναι η κόπωση, η ανορεξία, ο πόνος, η αϋπνία 

και τέλος η δυσκοιλιότητα και η ναυτία. Ακόμη οι απαντήσεις των ασθενών δεν 

επηρεάζονται σε καμία περίπτωση από τα δημογραφικά χαρακτηριστικά. Τέλος ο 

πόνος, η αϋπνία, η κόπωση, η δυσκολία εκτέλεσης φυσικών και συναισθηματικών 

λειτουργιών είναι τα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν περισσότερο και τις άλλες 

ανεπιθύμητες εκφράσεις της ασθένειας, ώστε να φαίνονται ακόμη πιο ισχυρές, ενώ 

μπορεί να μην είναι. 

 

Πραγματοποιώντας σύγκριση των αποτελεσμάτων της εργασίας με τη βιβλιογραφία, 

καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η κόπωση αποτελεί  το πιο ισχυρό σύμπτωμα στις 

μελέτες των Andradel, et al., (2013), Johnsen et al. (2009) και Oliva et al., (2011), 

καθώς επίσης και ότι οι ασθενείς δίνουν υψηλές βαθμολογίες και για την συνολική 

κατάσταση της υγείας τους (Andradel, et al., 2013). Ένω στην μελέτη των Das et al 

(2011) σημειώθηκε ότι υπήρχαν σημαντικές διάφορες στην  ποιότητα ζωής σε διαφορές 

κοινωνικό-δημογραφικές ομάδες, κάτι το οποίο δεν αποδείχτηκε στην παρούσα 

εργασία.  

 

Σημαντικοί περιορισμοί στην μελέτη αποτελούν το μικρό μέγεθος του δείγματος και  το 

μικρό χρονικό διάστημα στο όποιο πραγματοποιήθηκε η έρευνα, τα οποία περιορίζουν 

την δυνατότητα να ανιχνευτούν μικρές αλλαγές μεταξύ των μεταβλητών. Ένα άλλος 

περιορισμός, είναι ότι το δείγμα προέρχεται από μια και μόνο αιματολογική κλινική. 

 

Συμπερασματικά αναφέρουμε ότι το EORTC QLQ-30 version 3, είναι ένα χρήσιμο 

εργαλείο για την μέτρηση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής. Οι 

πληροφορίες που μας παρέχει για την επίδραση των λειτουργιών και την κυριαρχία των 

συμπτωμάτων μετά τη χορήγηση χημειοθεραπείας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από 

γιατρούς και νοσηλευτές για την καλύτερη αντιμετώπιση τους. Αποτελεί γνώμονα για 

υιοθέτηση νέων τεχνικών και μεθόδων με στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής και 

την επιμήκυνση της επιβίωσης των ασθενών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

 

Το παρόν ερωτηματολόγιο έχει σκοπό τη 

αιματολογικών ασθενών μετά τη χημειοθεραπεία». Η έρευνα πραγματοποιείται στο 

πλαίσιο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 

Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Το ερωτηματολόγιο είναι η επίσημη ελληνική μετάφραση του εγκεκριμένου 

ερωτηματολογίου EORTC QLQ

Quality of Life για τη διερεύνηση της ποιότητας ζωής καρκινοπαθών ασθενών. 

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι προαιρετική, ωστόσο ό

απαραίτητη, καθώς τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν για επιστημονικούς λόγους. 

Επισημαίνεται η αυστηρή τήρηση του απορρήτου των απαντήσεων

περίπτωση δεν θα αναγράφονται προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στα έντυπα 

του ερωτηματολογίου. 

Η απάντηση σας μπορεί να δοθεί κυκλώνοντας τον αριθμό που σας ταιριάζει καλύτερα. 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την βοήθεια σας και το χρόνο που αφιερώσατε 

για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Το παρόν ερωτηματολόγιο έχει σκοπό τη «Μέτρηση της ποιότητας ζωής των 

αιματολογικών ασθενών μετά τη χημειοθεραπεία». Η έρευνα πραγματοποιείται στο 

πλαίσιο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 

Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

ίναι η επίσημη ελληνική μετάφραση του εγκεκριμένου 

EORTC QLQ-C30 Έκδοση 3.0, που ανέπτυξε η Ομάδα EORTC 

Quality of Life για τη διερεύνηση της ποιότητας ζωής καρκινοπαθών ασθενών. 

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι προαιρετική, ωστόσο ό

καθώς τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν για επιστημονικούς λόγους. 

Επισημαίνεται η αυστηρή τήρηση του απορρήτου των απαντήσεων

περίπτωση δεν θα αναγράφονται προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στα έντυπα 

Η απάντηση σας μπορεί να δοθεί κυκλώνοντας τον αριθμό που σας ταιριάζει καλύτερα. 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την βοήθεια σας και το χρόνο που αφιερώσατε 

για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. 

 

«Μέτρηση της ποιότητας ζωής των 

αιματολογικών ασθενών μετά τη χημειοθεραπεία». Η έρευνα πραγματοποιείται στο 

πλαίσιο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 

ίναι η επίσημη ελληνική μετάφραση του εγκεκριμένου 

, που ανέπτυξε η Ομάδα EORTC 

Quality of Life για τη διερεύνηση της ποιότητας ζωής καρκινοπαθών ασθενών.  

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι προαιρετική, ωστόσο όμως κρίνεται 

καθώς τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν για επιστημονικούς λόγους. 

Επισημαίνεται η αυστηρή τήρηση του απορρήτου των απαντήσεων, ενώ σε καμία 

περίπτωση δεν θα αναγράφονται προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στα έντυπα 

Η απάντηση σας μπορεί να δοθεί κυκλώνοντας τον αριθμό που σας ταιριάζει καλύτερα.  

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την βοήθεια σας και το χρόνο που αφιερώσατε 



 
 

61 
 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΦΥΛΟ 

o ΑΡΡΕΝ  

o ΘΥΛΗ  
ΗΛΙΚΙΑ 

o 20-30 

o 31-40 

o 41-50 

o 51-60 

o >60  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

o ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

o ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

o ΛΥΚΕΙΟ 

o ΤΕΙ 

o ΑΕΙ 

o ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

o ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

o ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

o ΑΝΕΡΓΟΣ 

o ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 
ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 

o ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

o ΕΚΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΣΕ ΠΟΙΟ ΣΧΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΑΣ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ; 

o ΠΡΩΤΟ  

o ΔΕΥΤΕΡΟ 

o ΤΡΙΤΟ  

o ΤΕΤΑΡΤΟ 

o ΠΕΜΠΤΟ 

o ΕΚΤΟ 

o ΕΒΔΟΜΟ 
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