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                                                     ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

             Η εκπόνηση της παρούσας μεταπτυχιακής διπλωματικής και η δημιουργία του βίντεο 

που χρησιμοποιήθηκε σε αυτήν, πραγματοποιήθηκαν με μεγάλο ενδιαφέρον, αγάπη και  

προσπάθεια στοχεύοντας στην απευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κόσμου για το πως 

μπορεί να επηρεαστεί η ποιότητα επικοινωνίας του ατόμου.  

           Εύχομαι η εργασία αυτή να ταξιδέψει σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη από μια 

ταύτιση  και σε ανθρώπους που αποζητούν εμπειρίες ζωής ατόμων με αφασία. Προσπάθησα 

να προσφέρω μια μικρή βοήθεια ενημέρωσης σε όλους όσους νοιάζονται και ενδιαφέρονται 

για τις ανάγκες και τη διαρκή φροντίδα των ατόμων που διαγιγνώσκονται με αφασία και/ή 

συννοσυρότητα. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου: 
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αυτήν μου την προσπάθεια. 
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Την N. E. για την συμμετοχή της και που δεν δίστασε να μοιραστεί την εμπειρία της και τον 

Δημήτρη Τζιοβάρα για την δημιουργία του βίντεο. 

Τους συγγραφείς των επιστημονικών άρθρων που χρησιμοποιήθηκαν ως βιβλιογραφικές αναφορές 

στην εργασία. 
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τις αδερφές μου Άννα και Αγγελική και τον σύντροφό μου Νικόλαο που με την αγάπη τους 

και την υπομονή τους με στήριξαν σε αυτήν εδώ την προσπάθεια. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το σημαντικό ρόλο της διήγησης της ιστορίας ενός 

ατόμου που διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού και ένα χρόνο μετά με μεταστατικό όγκο 

στον εγκέφαλο και στη συνέχεια ερευνά τον τρόπο που επικοινωνεί το άτομο αυτό στην 

καθημερινότητά του. Πιο συγκεκριμένα, για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε ένα βίντεο με 

στόχο την κοινοποίησή του στο διαδίκτυο για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της 

κοινωνίας. Ένας επιπλέον σκοπός της παρούσας μελέτης είναι και η αξιολόγηση της 

ποιότητας επικοινωνίας του ατόμου κυρίως από επαγγελματίες υγείας. Δεν παραλήφθηκε 

και η αξιολόγηση της ποιότητας ζωής του υποκειμένου από τους συγγενείς και φίλους. 

 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων αρχικά πραγματοποιήθηκε μια πλήρης λήψη 

ιστορικού για την σαφή ιατρική, οικογενειακή και προσωπική εικόνα της Ν.Ε. (υποκείμενο 

μελέτης), ώστε στη συνέχεια μέσω της συνέντευξης να δημιουργηθεί το βίντεο με τα 

απαραίτητα στοιχεία προς προβολή στην διήγηση της ιστορίας της. Στη συνέχεια, δόθηκε 

το βίντεο για παρακολούθηση σε 100 άτομα που είναι επαγγελματίες υγείας 

συμπεριλαμβανομένων λογοθεραπευτών και άλλων ειδικοτήτων (φυσικοθεραπευτές, 

εργοθεραπευτές, επαγγελματίες ειδικής αγωγής, ψυχολόγοι και νοσηλευτές). Επιπλέον, το 

βίντεο παρακολούθησαν και 7 άτομα από το οικογενειακό/ φιλικό περιβάλλον. Τα δεδομένα 

συλλέχθηκαν μέσω του ερωτηματολογίου « Quality of Communication Life Scale» (Paul et 

al, 2004). Τέλος, αναφορικά με την συνολική Ποιότητα επικοινωνίας η αξιολόγηση των 

επαγγελματιών υγείας και των συγγενών - φίλων μπορεί να χαρακτηριστεί ως αρκετά 

υψηλή. 
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Τέτοιου είδους ατομικές μελέτες περίπτωσης με την παράλληλη παρουσίαση ενός βίντεο 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν εποικοδομητικά στην έρευνα, καθώς ο καθένας έχει 

διαφορετική κλινική εικόνα, όπως επίσης και για την επιπρόσθετη υποστήριξή των ατόμων 

οδηγώντας τους πιθανόν σε βελτίωση της ποιότητας επικοινωνίας και της ζωής τους.  

Λέξεις-κλειδιά: αφασία, συννοσυρότητα, ποιότητα επικοινωνίας, ποιότητα ζωής, 

εγκεφαλικό επεισόδιο. 

ABSTRACT   

The present study deals with the important role of telling the story of a person diagnosed 

with breast cancer and a year later with a metastatic tumor in the brain and then investigating 

the way this person communicates in his daily routine. More specifically, for this purpose, a 

video was created with the aim of sharing it on the Internet to inform and raise awareness in 

society. A further purpose of the present study is to assess the quality of communication of 

the individual, especially by health professionals. An evaluation of the subject's quality of 

life by relatives and friends has also been carried out. 

 

In order to achieve the above goals, a complete case history which included a medical, 

familial and personal in depth interview of the N. E. (subject of research) so that through the 

interview the video was created with the necessary elements to be projected into the narrative 

of her story. The video was then monitored for 100 people who are health professionals 

included speech therapists and other specialists (physiotherapists, occupational therapists, 

special education professionals, psychologists and nurses). In addition, the video watched 7 

people from the family / friendly environment. Data were collected through the questionnaire 

"Quality of Communication Life Scale" (Paul et al, 2004). 

Τhe overall quality of communication, the assessment of health professionals and relatives - 

friends can be characterized as sufficiently high. 
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Such case studies, via the simultaneous presentation of  a video, can be constructively used 

in research, as each one of them presents a different clinical condition, in this way, the 

individuals can be further support, as well, thus the quality of their communication may be 

improved, as well as their quality of life.  

Keywords: aphasia, comorbidity, quality of communication, quality of life, stroke. 
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Εισαγωγή 

 Οι Malcolm et al (2001, p. 905) παραπέμπουν στον Benson (1979, p. 5) που ορίζει την 

αφασία ως ‘απώλεια ή βλάβη της γλώσσας που προκαλείται από εγκεφαλική βλάβη’.  

Γενικότερα, με αυτόν τον ορισμό συμφωνεί το μεγαλύτερο ποσοστό των αφασιολόγων 

και αναφέρεται επίσης από τους Malcolm et al (2001, p. 905) πως ‘η αφασία αφορά 

δυσκολίες στη γλώσσα και αυτό προκύπτει από εγκεφαλική βλάβη και όχι από 

λειτουργική, ψυχογενή ή συναισθηματική διαταραχή’. Η αφασία έχει ως πιο συχνό αίτιο 

το εγκεφαλικό επεισόδιο. Παρόλα αυτά,  μία οποιαδήποτε εγκεφαλική βλάβη μπορεί να 

προκαλέσει αφασία. Σε αυτό μπορεί να συμπεριληφθούν οι όγκοι, οι τραυματισμοί στον 

εγκέφαλο και οι εγκεφαλικές διαταραχές  που μπορεί να παρουσιάσουν επιδείνωση με το 

πέρασμα του χρόνου. Γενικότερα, μελέτες περίπτωσης έχουν διεξάγει συμπεράσματα 

στους τομείς της ανίχνευσης και της αποκατάστασης αφασικών ασθενών, αλλά και 

ασθενών με συνοδά προβλήματα. 

Το ενδιαφέρον της παρούσας ερευνητικής πρότασης εστιάζει στον σχεδιασμό μιας 

ατομικής μελέτης περίπτωσης ενός ατόμου με συννοσυρότητα στα πλαίσια μιας 

εκτενέστερης συνέντευξης και λήψης ιστορικού για την δημιουργία ενός βίντεο που θα 

αφορά την ιστορία ζωής του ατόμου. Με τη λήψη ιστορικού θα χορηγηθεί και το 

ερωτηματολόγιο Quality of communication life scale των Paul et al (2004) για την 

αξιολόγηση της ποιότητας της επικοινωνίας και στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθεί ως 

εργαλείο αυτό-επίβλεψης του εαυτού του ατόμου που θα συμμετάσχει στην έρευνα. Η 

αυτό-επίβλεψη θα χρησιμοποιηθεί για την κατανόηση του ατόμου στο αν υπάρχουν 

ελλείμματα και πως βλέπει τον εαυτό του μέσα από το εργαλείο επικοινωνίας.  

 

Εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία με το υποκείμενο, στη συνέχεια το ερωτηματολόγιο 

θα απαντηθεί και από δύο ομάδες οι οποίες θα βαθμολογήσουν επίσης την ποιότητα 
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επικοινωνίας του ατόμου σύμφωνα με τα στοιχεία που θα πάρουν από την προβολή του 

βίντεο. Η πρώτη ομάδα αφορά επαγγελματίες του χώρου της υγείας και συγκεκριμένα 

λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς, ψυχολόγους 

και νοσηλευτές και η δεύτερη ομάδα αφορά ανθρώπους του οικογενειακού και φιλικού 

περιβάλλοντος του υποκειμένου. Η παρουσίαση του βίντεο αποσκοπεί στην ενημέρωση 

του κοινού για τη φύση της διαταραχής και τον αντίκτυπο στην κοινωνικοποίηση και 

συμμετοχή στη ζωή προσδοκώντας να αποτελέσει πηγή ευαισθητοποίησης  σχετικά με 

αυτή τη διαταραχή.   

 

Δομή της εργασίας 

Η παρούσα εργασία διαρθρώνεται σε πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται 

η θεωρητική θεμελίωση της έρευνας με υποενότητες την ατομική μελέτη περίπτωσης σε 

αντίθεση με την ομαδική μελέτη περίπτωσης, την αφασία παραθέτοντας αίτια και 

αναφορικά με την συννοσυρότητα, την ποιοτική έρευνα και την διήγηση ιστορίας. Το 

δεύτερο κεφάλαιο περιγράφει το ερευνητικό μέρος και συγκεκριμένα τον σκοπό και τη 

σημασία της έρευνας και τα ερευνητικά ερωτήματα. Στο επόμενο κεφάλαιο 

παρουσιάζεται η μεθοδολογία, το δείγμα της έρευνας, η λήψη ιστορικού, ο σκοπός λήψης 

ιστορικού, το ερωτηματολόγιο ως μεθοδολογικό εργαλείο, ο σχεδιασμός του βίντεο και 

η διαδικασία της έρευνας. Στη συνέχεια, παρατίθενται τα αποτελέσματα της έρευνας και 

τέλος, συνοψίζονται τα κυριότερα συμπεράσματα της έρευνας ενώ κατατίθενται και 

προτάσεις για μελλοντική έρευνα λαμβάνοντας υπόψη τα ευρήματα της παρούσας 

εργασίας σε συνδυασμό με τους περιορισμούς της. 

 

 

 



9 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

1.1 Ατομική μελέτη περίπτωσης σε αντίθεση με ομαδική μελέτη περίπτωσης 

Γενικότερα, ο αριθμός των ορισμών για τις μελέτες περίπτωσης είναι μεγάλος, καθώς ο 

καθένας δίνει τη δική του κατανόηση για το τι είναι το κάθε είδος μελέτης περίπτωσης. 

Επίσης, οι μελέτες διαχωρίζονται σε ατομικές και ομαδικές. Σκοπός της μελέτης περίπτωσης 

είναι να εκτιμήσει μέσω συλλογής στοιχείων και πολλών δεδομένων αν πρόκειται για μια 

ατομική μελέτη που αφορά στην πραγματική ζωή. Ο Creswell (2013, p. 97) αναφέρει πως 

‘η μέθοδος μελέτης περιπτώσεων διερευνά ένα σύγχρονο οριοθετημένο σύστημα 

πραγματικής ζωής μέσω ατομικής μελέτης περίπτωσης ή πολλαπλών περιπτώσεων μέσω 

συλλογής λεπτομερών δεδομένων που περιλαμβάνουν πολλαπλές πηγές πληροφοριών’.  

O Gerring (2004) αναφέρει πως γενικότερα οι μελέτες περίπτωσης μπορεί να διαφέρουν 

μεταξύ τους, καθώς η καθεμιά  αποσκοπεί σε ένα δικό της αποτέλεσμα και έτσι μπορεί να 

εμφανίζονται ως μικρές ή αντίθετα μεγάλες, να ερευνούν ποσοτικά αποτελέσματα ή και 

ποιοτικά και να είναι σχεδιασμένες με τέτοιο  τρόπο ώστε να συνδέονται με διάφορα 

συμπεριφοριστικά πλαίσια. 

Η Gustafsson (2017, p. 3) παραπέμπει στον Yin που υποστηρίζει ότι ‘οι ερευνητές εκτός 

από την αναγνώριση της μελέτης που θα εφαρμόσουν, έχουν να εξετάσουν αν είναι σωστό 

να δημιουργηθεί μια ατομική μελέτη ή αν είναι καλύτερο να γίνει μια ομαδική μελέτη για 

την κατανόηση του φαινομένου. Το αμέσως επόμενο θέμα που πρέπει να ληφθεί υπόψη 

είναι το περιεχόμενο’ (Yin cited in Gustafsson, 2017, p. 3).  

Στην ομαδική μελέτη περίπτωσης, οι διάφορες περιπτώσεις που χρειάζεται να αναλυθούν 

ομαδοποιούνται και εκτιμώνται στις ομοιότητες και στις διαφορές τους (Baxter & Jack, 

2008). Επιπρόσθετα, οι Baxter & Jack (2008) αναφέρουν επίσης πως μια ομαδική μελέτη 

περίπτωσης μπορεί να διαφέρει και στον οικονομικό παράγοντα, καθώς προκύπτει πως 
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μπορεί να καταλήξουν οι μελέτες αυτές να είναι ακριβές στο κόστος, αλλά και να 

χρειάζονται παραπάνω χρόνο ολοκλήρωσης.  

 

Από την άλλη πλευρά, η ατομική μελέτη περίπτωσης έχει τα δικά της πλεονεκτήματα. 

Σύμφωνα με τον Siggelkow (2007) τα πλεονεκτήματα αυτά γίνονται εμφανή μέσα από τις 

ίδιες τις ατομικές μελέτες περίπτωσης. Οι Dyer et al (1991) υποστηρίζουν πως οι ατομικές 

μελέτες ξεχωρίζουν για το θεωρητικό υπόβαθρό τους, καθώς συνηθίζεται να 

συμπεριλαμβάνεται σε αυτές μεγαλύτερο ποσοστό θεωρητικής γνώσης. Αν στόχος του 

ερευνητή είναι η επικέντρωση σε ένα μόνο αντικείμενο ή σε μία μόνο ομάδα που θέλει να 

βγάλει αποτελέσματα ή σε μία μεγάλη ομάδα με πολλά άτομα, επιλέγοντας την ατομική 

μελέτη περίπτωσης πράττει ορθά καθώς θα έχει πιο κατάλληλα αποτελέσματα (Yin, 2003). 

Καθώς, ο ερευνητής θα προβεί σε ατομική μελέτη περίπτωσης θα είναι σε θέση πλέον να 

εξετάσει πολλούς θεωρητικούς τομείς και σχέσεις, γεγονός που οδηγεί στην καλύτερη 

κατανόηση της θεματικής κατηγορίας που εξετάζεται (Dyer et al, 1991). Τέλος, οι ατομικές 

μελέτες δεν παρουσιάζουν μεγάλη αύξηση στα έξοδα που απαιτούνται σε σύγκριση με τις 

ομαδικές που όπως έχει αναφερθεί έχουν μεγάλο κόστος. Η Gustafsson (2017) αναφέρει 

πως η δομή και των δύο ειδών μελετών αποτελείται από βασική όμοια δομή που 

συμπεριλαμβάνεται σε όλων των ειδών τις μελέτες. Τέλος, η βιβλιογραφική ανασκόπηση 

δεν συμπεριλαμβάνεται πάντα σε αυτές τις μελέτες.  

 

 Σχετικά με τον σχεδιασμό ατομικής μελέτης περίπτωσης βασιζόμενη στη θεραπεία 

ασθενών με αφασία η Franklin (1997) αναφέρει πως η γνωστική νευροψυχολογία ως 

επιστήμη προσεγγίζει με ενδιαφέρον τα αφασικά άτομα και συνεπώς οδηγείται στην ύπαρξη 

όλο και περισσότερων περιπτωσιολογικών μελετών. Σκοπός της μελέτης της Franklin 

(1997) ήταν να οδηγηθεί σε συμπεράσματα σχετικά με το αν αυτές οι μελέτες 
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χρησιμοποιούσαν αποτελεσματικά τα δεδομένα τους και κατά πόσο μέσα σε αυτές τις 

μελέτες παρουσιάζονται στοιχεία με ακρίβεια ή όχι. Ειδικότερα, στα ευρήματα της μελέτης 

της η Franklin (1997)  αναφέρει  πως κατά κύριο λόγο περιπτωσιολογικές ατομικές μελέτες 

οδηγούν σε κλινική πληροφόρηση και χρήση των δεδομένων πρακτικά. Ελάχιστα είναι τα 

δεδομένα που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία έρευνας και κλινικής πράξης 

για να οδηγηθούν σε συμπεράσματα που αφορούν την καθημερινότητα. Στην περίπτωση 

αυτής της μελέτης, ένας επιπλέον στόχος ήταν να ενισχυθεί μέσα από τα βήματα που 

ακολουθήθηκαν για την διεξαγωγή της έρευνας η κλινική πράξη και οι ειδικότερα οι 

κλινικοί θεραπευτές να αποκομίσουν γνώση και εμπειρία μέσα από την ανάγνωση της 

εργασίας και την παρακολούθηση της ιστορίας ζωής της ασθενούς. Η λεπτομερής λήψη 

ιστορικού είναι κάτι που χρειάζεται να πραγματοποιείται από τους θεραπευτές εκτενέστερα, 

καθώς προσθέτει διαρκώς νέα δεδομένα για τον ασθενή με αποτέλεσμα την επιλογή ενός 

κατάλληλου θεραπευτικού πλάνου. 

Από την άλλη πλευρά, οι Caramazza & McCloskey (2007) έχουν υποστηρίξει πως η ατομική 

διερεύνηση ενός και μόνο ασθενούς είναι η πιο έγκυρη διαδικασία σε ασθενείς με 

εγκεφαλική βλάβη. Επίσης, η διαδικασία προσπάθειας κατηγοριοποίησης ασθενών για 

ερευνητικούς λόγους είναι πάρα πολύ δύσκολη. Οι Zurif, Gardner & Brownell (1989) 

κάνοντας πολλές αναφορές στις μελέτες του Caramazza (1980; 1985;1986) αναφέρουν πως 

υποστηρίζεται ότι για την κατάληξη της καλύτερης  κατανόησης των επίκτητων 

νευρογνωστικών διαταραχών και συγκεκριμένα της γνωστικής επεξεργασίας, η ενημέρωση 

για τα συμπεράσματα που προκύπτουν από ατομικές μελέτες μας οδηγεί σε μεγαλύτερο 

ποσοστό πιο ολοκληρωμένης γνώσης και επαρκούς πληροφόρησης.  Για το σκοπό αυτό, 

αλλά και για όλες τις παραπάνω πληροφορίες επιλέχθηκε η ατομική μελέτη περίπτωσης, σε 

μια προσπάθεια ενίσχυσης πληροφοριών, αλλά και παρουσίασης χρησιμότητας στην 
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δημιουργία ατομικών μελετών εστιάζοντας σε ένα μόνο άτομο και μελετώντας το 

εκτενέστερα.  

 

1.2 Αφασία – αίτια – συννοσυρότητα 

Ο λόγος ως μέσο επικοινωνίας στο ανθρώπινου είδος, εξωτερικεύεται με την ομιλία και την 

γραφή. Τα μέσα που χρησιμοποιούνται κατά την εκφραστική διαδικασία και αφορούν την 

ομιλία είναι τα ‘‘όργανα του ομιλίας’’, ενώ για την ικανότητα γραφής απαραίτητοι είναι οι 

μύες των άνω άκρων. Η αφασία προκύπτει μέσα από την δυσλειτουργία που μπορεί να 

εμφανιστεί σε κάποιους από τους παραπάνω τομείς.  Σε μια προσπάθεια να δοθούν 

περισσότεροι ορισμοί που σχετίζονται με την αφασία με ακρίβεια και νόημα, ακολούθησαν 

πολλοί από αυτούς τους ορισμούς με στόχο την καλύτερη κατανόηση της αφασίας. Oι 

Malcolm, McNeil & Pratt (2001, p. 905) από την άλλη πλευρά παραπέμπουν στον Darley 

(1982, p. 42) όπου περιγράφει την αφασία ‘ως διαταραχή που προκύπτει  από εγκεφαλική 

βλάβη, από την ικανότητα ερμηνείας και διαμόρφωσης των συμβόλων της γλώσσας, 

απώλεια ή μείωση της αποδοτικότητας στην δυνατότητα αποκωδικοποίησης και 

κωδικοποίησης σημαντικών γλωσσικών στοιχείων (μορφήματα και συντακτικές μονάδες)’.  

Οι Shafi & Carozza (2012, p. 1) αναφέρουν στην έρευνά τους πως ‘όταν οι λογοθεραπευτές 

σκέφτονται την αφασία, ο πρώτος τύπος ασθενούς που κατά πάσα πιθανότητα σκέφτονται 

είναι κάποιος που έχει υποστεί ισχαιμικό ή αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο. Η αφασία 

όμως μπορεί να προκύψει από άλλες συνθήκες, όπως τραυματικές εγκεφαλικές βλάβες, 

λοιμώξεις και όγκο του εγκεφάλου’. ‘Ο νευρολογικός καρκίνος είναι μια υποτιμημένη 

αιτιολογία της αφασίας και επιφυλάσσει περαιτέρω προσοχή’ (Shafi & Carozza, 2012, p. 1). 

Τα πιο συνηθισμένα αίτια που προκαλούν την παθολογία προκύπτουν από αγγειακές 

εγκεφαλικές διαταραχές, εγκεφαλική αιμορραγία, ανευρύσματα, κρανιοεγκεφαλικές 

κακώσεις και όγκους. Σε πολλές περιπτώσεις ασθενών, παρουσιάζονται δυσλειτουργίες 
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στην εγκεφαλική λειτουργία και συγκεκριμένα, μπορεί να γίνει η διάγνωση της απραξίας ή 

της δυσαρθρίας, αλλά και η διάγνωση της δυσφαγίας.  

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε με το υποκείμενο να έχει διαγνωστεί με καρκίνο 

μαστού και στη συνέχεια να παρουσιάζεται μεταστατικός όγκος στον εγκέφαλο. 

 

Η συννοσυρότητα είναι όλο και συχνότερη. Επιπλέον, χρησιμοποιούνται πολλοί 

διαφορετικοί ορισμοί και ερμηνείες αυτού του φαινομένου. Λόγω της κλινικής και 

κοινωνικής σημασίας της, είναι σημαντικό η έννοια να αποσαφηνιστεί επαρκώς. Οι Van den 

Akker, Buntinx και Knottnerus (1996) εκτίμησαν ερευνητικά βιβλιογραφικά στοιχεία για να 

ανακτήσουν πληροφορίες και γνώση σχετικά με τη συννοσυρότητα και την απόρροια αυτής 

της κατάστασης. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία που χρησιμοποίησαν, έλεγξαν στοιχεία που 

αφορούσαν τον ορισμό, τον αριθμό εμφάνισης της έννοιας της συννοσυρότητας, κατά πόσο 

χρησιμοποιείται και τους παράγοντες που την αφορούν ή την επηρεάζουν. Με αυτό τον 

τρόπο κατέληξαν να περιγράφουν πως οι ορισμοί μεταξύ τους έχουν διττή σημασία, αλλά 

και το γεγονός ότι κάποιοι άλλοι ορισμοί δηλώνουν την ταυτόχρονη παρουσία και άλλων 

ασθενειών. Ο όρος συννοσυρότητα επίσης, διαφοροποιείται και ως προς τον αριθμό των 

ασθενειών, το είδος της ασθένειας, αλλά και τον αριθμό ατόμων που έχουν προσβληθεί από 

αυτήν (Van den Akker, Buntinx και Knottnerus, 1996).  

Στη δική μας μελέτη για παράδειγμα,  η συννοσυρότητα αφορά τον καρκίνο και την αφασία 

και πιθανόν η επικράτηση της συννοσυρότητας σε αυτό το είδος να διαφοροποιείται σε 

αριθμό εμφάνισης συγκριτικά με άλλες ασθένειες. Αναπηρία και  μειωμένη ποιότητα ζωής 

λόγω των προβλημάτων επικοινωνίας και αυτοεξυπηρέτησης εμφανίζονται σε ασθενείς με 

συννοσυρότητα. Συνέπεια αυτού η αλλαγή στο οικογενειακό περιβάλλον και στον περίγυρο, 

καθώς επικρατεί η παρουσία της ασθένειας.  
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Στην κλινική πράξη συμπεριλαμβάνονται διάφορα είδη διαταραχών σε συνδυασμό με τις 

αντίστοιχες καταστάσεις που αντιμετωπίζει το άτομο ως συνέπεια της νέας κατάστασης στα 

καινούρια πλέον δεδομένα και με τον αντίστοιχο βαθμό σοβαρότητας. Όσο ελέγχεται η 

εμφάνιση της συννοσυρότητας, τόσο δρομολογείται μια νέα προσέγγιση για την κατάκτηση 

περαιτέρω δεδομένων στην κλινική πράξη προς όφελος των ασθενών (Bonavita & De 

Simone, 2008). 

Σχετικά με τη συννοσυρότητα που αφορά αυτήν την εργασία και συγκεκριμένα για τον 

καρκίνο οι Piccirillo et al (2004) αναφέρουν στην έρευνά τους πως η συννοσυρότητα για 

ογκολογικούς ασθενείς και συγκεκριμένα με καρκίνο αποτελεί κάτι ανεξάρτητο. Θα ήταν 

αρκετά σημαντικό να μπορούσε νοσοκομειακά να πραγματοποιηθεί μια καταγραφή αυτών 

των ασθενών, αυξάνοντας με αυτό τον τρόπο την ερευνητική παρατήρηση και την 

μελλοντική διεξαγωγή αποτελεσμάτων.  

  

Μετά από ένα εγκεφαλικό μπορεί να εμφανιστεί μια αφασία ήπιου, μέτριου, έως και πολύ 

σοβαρού τύπου. Το εγκεφαλικό επεισόδιο που χαρακτηρίζεται ως ήπιο ή μέτριο, θα 

μπορούσε να συσχετιστεί σε ένα βαθμό με προβλήματα σωματικά, ψυχολογικά και 

επικοινωνιακά (Harvey, 2015). Οι Adamit et al (2015)  αναφέρουν πως κυρίως το 65% των 

ατόμων που επέζησαν από ένα εγκεφαλικό συναντά δυσκολίες στον εργασιακό χώρο, σε 

χώρους ξεκούρασης ή σε περιβάλλοντα κοινωνικών δραστηριοτήτων, όπου οι δυσκολίες 

αυτές εμποδίζουν συναισθηματικά το άτομο να επιτρέψει στον εαυτό του την προσαρμογή 

στις νέες πλέον συνθήκες. 

 

Ως αποτέλεσμα, παρατηρούνται δυσκολίες προσαρμογής σε προηγούμενες δραστηριότητες 

και στο εργασιακό περιβάλλον στα άτομα που βίωσαν εγκεφαλικό επεισόδιο (Adamit et al, 

2015), καθώς η μετέπειτα συμμετοχή τους σε προηγούμενες καταστάσεις και υποχρεώσεις 
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της καθημερινότητας είναι διαφοροποιημένη και χρειάζεται να προχωρήσουν με νέα πλέον 

δεδομένα, ανταποκρινόμενοι επίσης με όσο το δυνατόν μπορούν καλύτερα και στους ρόλους 

της οικογένειες και των λοιπών σχέσεων (Tornbom, Persson, Lundalv & Sunnerhagen, 

2017). Είναι σημαντικό σε αυτό το σημείο να αναφερθεί ότι η υγεία δείχνει να είναι 

επηρεασμένη και να παρουσιάζεται πτώση στον ποιοτικό τομέα της ζωής, όταν το άτομο 

έχει προσπαθήσει να δραστηριοποιηθεί στον κοινωνικό, επαγγελματικό και συναισθηματικό 

τομέα χωρίς ικανοποιητικό αποτέλεσμα (Norlander et al, 2016). Συγκεκριμένα, μετα από 

ένα εγκεφαλικό επεισόδιο για έναν αριθμό ατόμων περιορίζεται η συμμετοχή τους σε 

διάφορους παράγοντες και κυρίως σε δραστηριότητες που χρήζουν ποιότητα στην 

επικοινωνία (Mayo et al, 2015). Αυτό μπορεί να προκύψει από διάφορους επιβαρυντικούς 

παράγοντες όπως είναι η κόπωση, η μειωμένη ενέργεια, ο περιορισμός στις δραστηριότητες 

της καθημερινότητας, η έλλειψη πλήρους αυτονομίας και τα διαφοροποιημένα 

συναισθήματα λόγω της τωρινής κατάστασης (Hoyle, Gustafsson, Meredith & Ownsworth, 

2012). Αντίθετα, μελέτες ασθενών που έχουν υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο κάνουν 

αναφορά  σε μια κατάκτηση ανεξαρτησίας που μπορεί να επιτευχθεί με ένα καλό δομημένο 

πρόγραμμα και επιπλέον υποστήριξη ώστε να είναι σε θέση για την επιστροφή τους σε 

προηγούμενες καθημερινές δραστηριότητες (Van Patten et al, 2016). 

 

Οι Arbit & Wronski (1997) αναφέρουν στην έρευνα τους πως σε ασθενείς με καρκίνο του 

μαστού, γίνονται διαγνώσεις για μεταστατικούς όγκους στη συνέχεια σε ποσοστό περίπου 

15 – 25%, όπως ακριβώς συνέβη και με το υποκείμενο της δικής μας μελέτης. Οι Bos et al 

(2009) αναφέρουν πως η μετέπειτα μεταστατική εγκεφαλική κατάσταση επηρεάζει το 10% 

των ασθενών που θα παρουσιάσουν καρκίνο. Αναφέρεται επίσης, από τους Bos et al (2009) 

πως η πορεία της νόσου ανταποκρίνεται διαφορετικά στα δύο κύρια είδη εγκεφαλικής 

μετάστασης από αδενοκαρκίνωμα του πνεύμονα ή του μαστού. Αναφέρεται επίσης, πως 
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συνήθως σε καρκίνο του μαστού η μετάσταση εμφανίζεται σε ένα ζωτικό όργανο και η 

εγκεφαλική μετάσταση είναι κάτι που μπορεί να εκδηλωθεί στη μετέπειτα πορεία (Bos et 

al, 2009). 

 

1.3 Ποιοτική έρευνα 

Οι προσεγγίσεις της ποιοτικής μελέτης περίπτωσης μπορούν να σχεδιαστούν με την δόμηση 

και την διαμόρφωση της μελέτης που είναι για διεξαγωγή και μέσω της κατάληξης  για τη 

μέθοδο που θα επιλεχθεί και θα πραγματωθεί (Hyett, Kenny & Dickson-Swift, 2014). 

Σχετικά με την ποιοτική έρευνα που έχει επιλεχθεί και στη συγκεκριμένη εργασία, 

αναφέρεται πως αποτελεί ένα δομημένο σύστημα από εφαρμογές που διεξάγουν ερμηνείες 

και συμπεράσματα με στόχο να ερευνηθούν τα ερωτήματα που έχουν τεθεί για τη 

δημιουργία της έρευνας, αλλά και να απαντηθούν ερωτήσεις που αφορούν το πως 

προκύπτουν τα δεδομένα μέσα από ήδη εγκαθιδρυμένες καταστάσεις και εμπειρίες. 

(Damico, Mackie, Oelschlaegers, Elman & Armstrong, 1999). 

Οι Damico, Mackie, Oelschlaegers, Elman & Armstrong (1999) αναφέρονται στην έρευνά 

τους για τον στόχο των ερευνητών στην ποιοτική έρευνα παραπέμποντας στον Silverman 

(1993), όπου περιγράφει πως αυτό που θέλουν να πετύχουν οι ερευνητές στην ποιοτική 

έρευνα αφορά μία πιο εκπαιδευτική πλευρά από μέρος των ατόμων που ασχολούνται ως 

επαγγελματίες υγείας και ως επιστήμονες να διαδραματίσουν και το ρόλο του μαθητή, 

κατανοώντας με αυτό τον τρόπο και εκτιμώντας καλύτερα την κατάσταση που θέλουν να 

ερευνήσουν.  

Η γενικότερη κατανόηση των ερευνητικών διαδικασιών έχει σαν στόχο τον έλεγχο και την 

εκτίμηση των φαινομένων υγείας, τη λεπτομερή παρουσίαση της δραστηριοποίησης της 

κοινωνικής αυτής κατάστασης, την επικέντρωση ατομικά στο υποκείμενο της μελέτης και 

την κατανόηση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης (Silverman, 1993). Στην παρούσα εργασία, 
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στόχος ήταν όλα τα παραπάνω και πιο συγκεκριμένα η πλήρης κατανόηση του ατόμου που 

ερευνάται, η κατανόηση της ποιότητας επικοινωνίας της από άτομα του οικογενειακού 

περιβάλλοντος, αλλά και από επαγγελματίες υγείας μέσα από την παρουσίαση μιας 

προσωπικής συνέντευξης που δηλώνει δραστηριοποίηση στο χώρο της υγείας, αλλά και στο 

ίδιο το άτομο πιθανολογείται να επιφέρει βελτίωση στον τομέα της ποιότητας της ζωής. Για 

τους παραπάνω λόγους επιλέχτηκε για την μελέτη αυτή ποιοτική έρευνα. 

Ο Sorins-Peters (2004) αναφέρει στη μελέτη πως παρόλο που η ποιοτική έρευνα είναι 

κατάλληλη λόγω της μεθοδολογίας της για την μελέτη των φαινομένων της αφασίας στον 

κοινωνικό και ψυχοσυναισθηματικό τομέα, παραμένει ανεκμετάλλευτη. Τέλος, παρά το 

γεγονός ότι η ατομική περιπτωσιολογική μελέτη μπορεί να πραγματωθεί με διάφορους 

τρόπους, έχει εφαρμοστεί ελάχιστα σε έρευνες που αποσκοπούν στην κατανόηση και την 

διερεύνηση στοιχείων για την αφασία (Sorins-Peters, 2004). 

 

 

1.4 Διήγηση ιστορίας 

Η επικοινωνία είναι μια διαδικασία άμεσα συνδεδεμένη με λειτουργία που 

πραγματοποιείται στον εγκέφαλο μέσω της μεταφοράς των πληροφοριών. Οι Stephens, 

Silbert & Hasson (2010) αναφέρονται στα μοτίβα απόκρισης μέσω της σύζευξης που 

προκύπτουν κατά την διάρκεια της επικοινωνίας μεταξύ ενός ομιλητή και ενός ακροατή. Η 

ονομαζόμενη αυτή νευρική σύζευξη παρουσιάζει αλλαγές και συγκεκριμένα μείωση όταν 

δεν πραγματοποιείται επικοινωνία. Η ίδια αυτή μείωση στη νευρική σύζευξη παρατηρείται 

και κατά την ακρόαση μιας ξένης γλώσσας. Επιπλέον, οι Stephens, Silbert & Hasson (2010) 

αναφέρουν πως η νευρική σύζευξη που παρατηρείται στον εγκέφαλο του ακροατή και έχει 

προκληθεί από την παραγωγή ομιλίας του ομιλητή φανερώνει μια αιτιώδη κατάσταση.  
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Οι Liu et al (2017) μελέτησαν μέσω καταγραφής τη δραστηριοποίηση του εγκεφάλου μέσω 

φασματοσκοπίας εγγύς υπερύθρου (fΝRIS– functional near-infared spectroscopy)  κατά τη 

διαδικασία της σύζευξης μεταξύ του ομιλητή – ακροατή, τη στιγμή που ο ομιλητής 

διηγήθηκε μια αληθινή ιστορία ζωής ενώ οι ακροατές την ίδια στιγμή άκουγαν την ιστορία. 

Οι Liu et al (2017) περιγράφουν επίσης, πως όσον αφορά το χρόνο η αλλαγή στην 

εγκεφαλική δραστηριότητα των ακροατών παρουσίαζε χρονοκαθυστέρηση. (5- sec 

διαφορά). Τέλος, η νευρική σύζευξη κατά την ακρόαση της ιστορίας ήταν εμφανής και 

αξιόπιστη σε όλους τους ακροατές (σύζευξη ακρατή-ακροατή), αλλά απουσίαζε όταν οι 

ακροατές άκουσαν ιστορίες σε μια γλώσσα άγνωστη για αυτούς. 

 

Γενικότερα, μέσα από μια διήγηση ιστορίας και πιο συγκεκριμένα μέσα από μια διήγηση 

στην οποία περιγράφεται από ένα άτομο πώς προέκυψε ο καρκίνος και στη συνέχεια ο 

μεταστατικός όγκος, πως τα βίωσε το ίδιο το άτομο, τον αντίκτυπο, αλλά και την μετέπειτα 

συνολική κατάσταση, βοηθά τους ακροατές να αποκτήσουν θεωρητική γνώση για το τι είναι 

η αναπηρία και πως τη βιώνει κάποιος ειδικότερα στον τομέα της επικοινωνίας (Barrow, 

2008). 

Οι Griffin & Tyrrell (2004) περιγράφουν πως η πραγμάτωση προσωπικών, δημόσιων και 

πολιτιστικών διηγήσεων ιστοριών οδηγεί στην κατανόηση της δυσκολίας του ατόμου και 

στην απόκτηση γνώσεων συνολικά για την αφασία. Παρακολουθώντας τέτοιου είδους 

διηγήσεις ιστοριών προκύπτει μια ευρύτερη αντίληψη και διαμόρφωση της γνώσης της 

θεματικής κατηγορίας που  αφορούσε η διήγηση. Όπως είναι γνωστό, κανείς δεν μπορεί να 

επηρεάσει κάποιον να αντιληφθεί με διαφορετικό τρόπο την αναπηρία γενικότερα, αλλά οι 

θεραπευτές είναι οι πλέον κατάλληλοι για να αναζητήσουν τρόπους που θα ωφελήσουν την 

κοινωνία και κυρίως τους ίδιους τους ασθενείς οργανώνοντας ακροάσεις αφηγήσεων που 

θα είναι ελεύθερες για προβολή σε οποιοδήποτε αναζητήσει στοιχεία ή θελήσει να 
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παρακολουθήσει εμπειρίες άλλων ατόμων (Griffin & Tyrrell 2004). Ακόμη και να παρέχει 

μια νεοαποκτηθείσα γνώση.  Οι διηγήσεις ιστοριών ζωής για έναν αριθμό ατόμων που 

απέκτησαν αναπηρία μπορεί να οδηγήσει σε μια επιθυμία για νέες καταστάσεις και 

εμπειρίες και ακόμη και σε μια πολύ προσωπική αλλαγή (Devlieger et al, 2007).  Επιπλέον, 

αφηγήσεις που περιέχουν προσωπικές ζωές ατόμων χρειάζονται μια καλά δομημένη 

συνέντευξη, μια ολοκληρωμένη συνέντευξη όπου θα έχουν συμπεριληφθεί τα απαραίτητα 

στοιχεία, αλλά και ενεργή ακρόαση (Barrow, 2000). Στην παρούσα εργασία, η δόμηση της 

συνέντευξης και στη συνέχεια η δημιουργία της ίδιας της συνέντευξης χρειάστηκε αρκετό 

χρόνο, προετοιμασία και καλή οργάνωση, έτσι ώστε να παρουσιαστούν όλα τα στοιχεία 

επαρκώς. 

Επιπρόσθετα, προσωπικές διηγήσεις ιστοριών από ασθενείς αποτελούν μέσο για την 

κατανόηση της προηγούμενης αλλά και τωρινής κατάστασης των ίδιων των ασθενών. Οι 

έρευνες που αφορούν ιστορίες ζωής και σχετίζονται με την διαταραχή επικοινωνίας είναι 

σχετικά σπάνιες στη βιβλιογραφία. Γενικότερα, οι διηγήσεις που έχουν δημοσιευτεί 

βοηθούν στο να κατανοηθεί με ακρίβεια η συνολική κατάσταση του ατόμου μέσα από τις 

εμπειρίες που βίωσε, αλλά και πως αντιμετωπίζει στο παρόν την επικοινωνιακή διαταραχή 

(Ο Malley-Keighran & Coleman, 2013). 

Οι Bronken, Kirkevold &Martinsen (2012) πραγματοποίησαν την έρευνα τους με σκοπό να 

διεξάγουν μια μελέτη με μέσο την διήγηση ιστορίας ενός ατόμου με αφασία και με τη 

συμμετοχή της νοσηλεύτριάς του κατά την διάρκεια ενός προγράμματος παρέμβασης 

κοινωνικού χαρακτήρα μετά το πρώτο έτος από την παρουσία του εγκεφαλικού επεισοδίου. 

Η αφήγηση ιστοριών αναφέρουν οι Bronken, Kirkevold &Martinsen (2012) κρίνεται 

απαραίτητη για την αυτό-κατανόηση της κατάστασης αλλά και για τη δημιουργία 

νεοαποκτηθείσας εμπειρίας. Γενικότερα, ασθενείς που έχουν υποστεί νευρολογική βλάβη 

παρουσιάζουν ευαισθησία στον ψυχοσυναισθηματικό και κοινωνικό τομέα, καθώς 
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εμφανίζουν έκπτωση στους τομείς της ομιλίας και της επικοινωνίας. Στην παρούσα εργασία 

η διαρκής αλληλεπίδραση για τη δημιουργία αυτού του εγχειρήματος με το υποκείμενο της 

μελέτης συνέβαλε σημαντικά στη βελτίωση της ψυχολογικής κατάστασης του ατόμου, στη 

δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης και στην κατανόηση του ίδιου του εαυτού.  

Συμμετέχοντας σε μια προσωπική συνέντευξη, παρέχεται κίνητρο για δραστηριοποίηση 

στους τομείς που το ίδιο το άτομο επιθυμεί αλλαγή, αλλά αυξάνεται και η εμπιστοσύνη που 

είναι απαραίτητη στις διαπροσωπικές σχέσεις. Γενικότερα, οι ποιοτικές μελέτες που 

αφορούν την αφασία και πραγματοποιούνται μέσω της προσωπικής διήγησης της ιστορίας 

του ατόμου  διερευνώντας όλα τα στοιχεία, αναφέρουν πως ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα 

που προκύπτει είναι αυτό της συναισθηματικής επιρροής. (Bronken, Kirkevold, Martinsen 

& Kvigne, 2012). Άτομα με χρόνια αφασία περιορίζουν τις κοινωνικές συνδιαλλαγές, 

αποφεύγουν τις συζητήσεις, καθώς έχουν περιοριστεί οι καταστάσεις και οι εμπειρίες που 

οδηγούν σε επιτυχία (Jagoe & Roseingrave, 2011).  

Για την βαθύτερη κατανόηση του τι είναι για ένα συγκεκριμένο άτομο να ζει με την αφασία, 

κρίνεται απαραίτητο να εκτιμά κάποιος στοιχεία και δεδομένα πέρα από τα προφανή αίτια 

και αποτελέσματα. Η προσέγγιση του ατόμου χρειάζεται να μελετηθεί με λεπτομέρεια και 

να δομηθεί σωστά στοχεύοντας σε καλύτερα αποτελέσματα κατά την ακρόαση.  

Από την πλευρά των θεραπευτών, χρειάζεται διαρκής ενημέρωση και κατανόηση της φύσης 

της αφασίας. Η καθημερινή αναζήτηση νεοαποκτηθέντων γνώσεων για την αφασία θα 

βοηθήσει στην αναγνώριση και ανταπόκριση της πολυπλοκότητας της αφασίας (Barrow, 

2008). ‘Ακούγοντας τους ασθενείς, αντλώντας τα αφηγηματικά θέματα που συμβάλλουν 

στο νόημα της ζωής και εφαρμόζοντας αυτά τα θέματα στην κατασκευή ενός σχεδίου 

αποκατάστασης και προσοχής της υγείας, οι ασκούμενοι μπορούν να διασφαλίσουν ότι η 

σχεδιαζόμενη στρατηγική αποκατάστασης περιλαμβάνει τις ανάγκες και τις ανησυχίες που 

επικεντρώνονται στον ασθενή’ (Faircloth et al, 2004, p. 410).  
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Η επικοινωνία που πραγματοποιείται μέσω της γλώσσας και βοηθά στην αλληλεπίδραση με 

τους ανθρώπους τριγύρω μας αποτελεί σημαντικό παράγοντα. Μέσω της γλώσσας, οι 

σκέψεις, τα συναισθήματα και οι απόψεις εκφράζονται και μεταφέρονται εμπειρικά στους 

συνομιλητές μας. Επιπλέον, με τη γλώσσα καθορίζουμε τη θέση του ίδιου μας του εαυτού 

στα διάφορα επικοινωνιακά πλαίσια και δίνουμε μέσω αυτής την δική μας παρουσία και 

εικόνα του εαυτού (Riessman, 2001). 

Οι κλινικοί χρειάζεται να εστιάσουν στην ποιότητα επικοινωνίας πέρα από γλωσσικές 

δυσκολίες που παρουσιάζουν οι ασθενείς, ώστε να επιφέρουν βελτίωση στην γενικότερη 

κοινωνική κατάσταση και αντιμετώπιση των ατόμων (Glista & Pollens, 352, 2007). 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 

2.1 Σκοπός της έρευνας 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εξεταστεί η ποιότητα επικοινωνίας της ζωής ενός 

ατόμου με καρκίνο και συννοσυρότητα από τη δική της οπτική γωνία, των ατόμων του 

περιβάλλοντός της και των ατόμων που εργάζονται τον χώρο της ειδικής αγωγής. 

Επιπρόσθετα, στόχος της παρούσας έρευνας είναι μέσω ατομικής μελέτης περίπτωσης να 

αντληθούν πληροφορίες για τα οφέλη που προκύπτουν από την διήγηση ιστορίας ατόμων 

με αφασία και πώς αυτή διαδικασία μπορεί να επηρεάσει τους ίδιους, αλλά και το κοινωνικό 

σύνολο.  

Πέρα από την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, υπάρχει επίσης η δυνατότητα εμβάθυνσης 

στα θέματα που αφορούν την αφασία, μέσω της  εκτενέστερης συνέντευξης, της λήψης 

ιστορικού, της αλληλεπίδρασης με τον ασθενή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και την 

διήγηση της ιστορίας του κάθε περιστατικού ξεχωριστά.  Καθώς όπως είναι γνωστό κάθε 
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άτομο που εμφανίζει αφασία έρχεται αντιμέτωπο με διαφορετικές δυσκολίες και δεν 

παρατηρείται ατομική εμφάνιση όλων των στοιχείων ενός μόνο τύπου αφασίας (Αφασική 

Ομάδα Θεσ/νίκης, 2004). Ένας επιπλέον βασικός στόχος είναι η ενίσχυση της ποιότητας 

επικοινωνίας της Ν. Ε. μέσα από την εμπειρία που θα αποκομίσει συμμετέχοντας σε αυτό 

το εγχείρημα, καθώς η διήγηση μιας σύντομης ιστορίας της ζωής της, η έκθεση της ιστορίας 

αυτής στο κοινό και η αλληλεπίδραση με τους ανθρώπους κατά την διάρκεια της εργασίας 

αναμένεται να επιφέρει θετικά οφέλη και συναισθήματα στο άτομο. Καθώς, μέσω της 

αφήγησης προσωπικών εμπειριών, τα άτομα πλησιάζουν την πραγματικότητα του ίδιου τους 

του εαυτού και συναισθηματικά μπορεί να επέλθει αλλαγή (Corsten, Konradi & Schimpf, 

2013). Επιπλέον, οι Corsten, Konradi & Schimpf (2013) συμπληρώνουν πως μέσα από τη 

διαδικασία της διήγησης της ιστορίας ζωής ένα άτομο έρχεται σε επαφή και σε συμφιλίωση 

με προηγούμενες, τωρινές και μελλοντικές καταστάσεις, αυτο-αξιολογώντας με αυτόν τον 

τρόπο τον εαυτό τους και τον τρόπο ζωής που έχουν επιλέξει. 

 Γενικά, μέσα από την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση της ποιότητας επικοινωνίας πριν και 

μετά την συμμετοχή στην έρευνα, σκοπός είναι να διερευνηθεί κατά πόσο τα αποτελέσματα 

μιας εξατομικευμένης μελέτης περίπτωσης διαχέονται και σε άλλους τομείς. Τα 

αποτελέσματα, στη συνέχεια, θα συζητηθούν και θα αναλυθούν σε σχέση με τη 

βιβλιογραφία και θα ερευνηθεί η πρακτική αξιοποίηση της ερευνητικής αναφοράς στην 

κλινική πράξη και στην ευαισθητοποίηση του κόσμου. 

2.2 Σημασία της έρευνας 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία χρησιμοποιήθηκε η ποιοτική προσέγγιση της μελέτης 

και συγκεκριμένα πρόκειται για μελέτη περίπτωσης. Η χρήση της μελέτης περίπτωσης και 

στη συνέχεια ο σχεδιασμός της στον ερευνητικό τομέα μπορεί να προσφέρει χρησιμότητα 

στην αξιολόγηση της ποιότητας επικοινωνίας της Ν.Ε. στο χώρο των διαταραχών 

επικοινωνίας και συνεισφορά στο χώρο της εμπειρικά τεκμηριωμένης πρακτικής. 
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Συγκεκριμένα, σχετικά με τις διαταραχές επικοινωνίας σε ενήλικο πληθυσμό στην ελληνική 

βιβλιογραφία δεν υπάρχει μεγάλο εύρος ερευνών. 

Σχετικά με την επιλογή ποιοτικής μελέτης να προστεθεί πως συγκριτικά με την ποσοτική, 

στην τελευταία ο ερευνητής δεν έχει την επαφή με το υποκείμενο της έρευνας αλλά ούτε 

και με την διεξαγωγή των αποτελεσμάτων σε αντίθεση με την ποιοτική όπου ο ερευνητής 

στέκεται δίπλα στο υποκείμενο και αναλύει και επεξεργάζεται όλα τα δεδομένα. (Corbetta, 

2003). Στην παρούσα εργασία, στο ερευνητικό σκέλος, ερευνητής και υποκείμενο έρευνας 

σχετίστηκαν σε μεγάλο βαθμό καθώς η λήψη ιστορικού, η αξιολόγηση και η δημιουργία και 

στη συνέχεια η ολοκλήρωση του βίντεο και του ερωτηματολογίου ποιότητας επικοινωνίας 

ήταν μια χρονοβόρα διαδικασία. Γεγονός που μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη 

κατανόηση της ποιότητας επικοινωνίας του ατόμου και της τωρινής του κατάστασης, 

στοιχεία που πιθανόν να προσφέρουν πληροφορίες στην κλινική πράξη.  

Σύμφωνα με τους Vance & Clegg (2012), μια περιπτωσιολογική μελέτη μπορεί να αποφέρει 

αρκετά οφέλη  σε ερευνητικό αλλά και κλινικό επίπεδο, παρέχοντας σε αυτό το σημείο μια 

πλούσια σε στοιχεία, δεδομένα και στατιστικά αποτελέσματα μελέτη. Επιπρόσθετα, οι 

μελέτες περίπτωσης δύναται πιο εύκολα να πραγματοποιηθούν από επαγγελματίες υγείας, 

όπως κλινικοί θεραπευτές, εκπαιδευτικοί, νοσηλευτές καθώς έχουν πιο εύκολη πρόσβαση 

σε καθημερινή βάση, αλλά και δεν κρίνεται απαραίτητο το μεγάλο δείγμα των ασθενών και 

των ομάδων ελέγχου. Σε κάθε μελέτη περίπτωσης οι ανάγκες που προκύπτουν είναι 

διαφορετικές, καθώς μπορούν στην μελέτη περίπτωσης με ένα υποκείμενο (single case 

study) η ατομική προσέγγιση μπορεί να ευδοκιμήσει εφόσον καλύπτονται οι ανάγκες του 

δείγματος. (Vance & Clegg, 2012). 

Δεδομένου ότι τα αποτελέσματα από μια ατομική μελέτη περίπτωσης δεν αφορούν όλα τα 

άτομα του ίδιου πληθυσμού, παρόλα αυτά αποτελούν μια επιλογή για τον κλινικό να 

μεταφέρει τα εμπειρικά και βάσει βιβλιογραφίας στοιχεία στην κλινική πράξη και να 
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εφαρμόσει στην πράξη μεθόδους που έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές. Στην περίπτωση 

της παρούσας εργασίας η διήγηση ιστορίας ζωής ατόμου και η χορήγηση ερωτηματολογίου 

ποιότητας ζωής ευαισθητοποιεί αφενός μέσω της ακρόασης του το κοινό και αφετέρου δίνει 

έναυσμα στην ομάδα των ατόμων που δουλεύουν στην ειδική αγωγή και στην ομάδα ατόμων 

που αποτελούν τον οικογενειακό περίγυρο να βαθμολογήσουν την επικοινωνία του 

υποκειμένου και το ίδιο το υποκείμενο να αυτοεπιβλεφθεί. 

 

 

2.3 Ερευνητικά ερωτήματα  

Οι Antheunis, Tates & Nieboer, (2013), αναφέρουν στην έρευνά τους  πως η χρήση του 

διαδικτύου και γενικότερα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης συγκαταλέγεται στα οφέλη 

της ερευνητικής πράξης και βιβλιογραφικής ανασκόπησης και σαφώς αφορούν τον τομέα 

της υγείας που μας αφορά άμεσα. Στα αποτελέσματα της δικής τους έρευνας αναφέρεται 

πως το Facebook και το Twitter  χρησιμοποιούνται κατά κύριο από τους ασθενείς με 

απώτερο σκοπό την επικοινωνία με άλλους ασθενείς, ενώ το LinkedIn και το Twitter 

χρησιμοποιούνται κυρίως από τους επαγγελματίες υγείας για να έρθουν σε επαφή με τους 

συναδέλφους τους. Στόχος αυτής της μελέτης είναι η χρήση των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης για την άμεση ενημέρωση αρχικά των ίδιων των ασθενών, των οικογενειών τους 

και κατόπιν του κοινωνικού περίγυρου και όλης της κοινωνίας. Στον Ελλαδικό χώρο δεν 

είναι τόσο σύνηθες να δημιουργούνται γενικότερα διαδικασίες που αφορούν την υγεία και 

συγκεκριμένα ασθενείς, οι οποίες να παρουσιάζονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Πιο συγκεκριμένα, τα ερευνητικά ερωτήματα στα οποία θα προσπαθήσει η παρούσα μελέτη 

να απαντήσει είναι τα ακόλουθα: 

o Η ατομική μελέτη περίπτωσης είναι κατάλληλη για άτομα με αφασία και 

συννοσυρότητα; 
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o Ποιος είναι ο αντίκτυπος της αφασίας και πιθανόν συνοδών προβλημάτων σε θέματα 

κοινωνικοποίησης και συμμετοχής στη ζωή του ατόμου; 

o Τι αλλαγές μπορεί να προκύψουν στο άτομο με τη συμμετοχή του σε αυτή την 

διαδικασία της διήγησης της ιστορίας του; 

o Ποια είναι η σημαντικότητα ενός ολοκληρωμένου και καλά δομημένου ιστορικού 

και συνέντευξης; 

o Πως αξιολόγησαν την ποιότητα επικοινωνίας του υποκειμένου της μελέτης, οι 

επαγγελματίες υγείας που συμμετείχαν στην έρευνα, τα άτομα οικογενειακού / 

φιλικού περιβάλλοντος, αλλά και το ίδιο το υποκείμενο;  

 

2.4 Ποσοτική έρευνα 

Για τη διεξαγωγή της μελέτης αυτής, χρησιμοποιήθηκε ποιοτική έρευνα στον τομέα της 

συνέντευξης με τη Ν.Ε. σε ατομική μελέτη περίπτωσης. Σκοπός της ποιοτικής προσέγγισης 

είναι η αντίληψη και κατανόηση νέων πτυχών και διαστάσεων του υποκειμένου που 

εξετάζεται και γενική κατανόηση της Ν.Ε. σε θέματα καθημερινότητας.  Γενικότερα, στην 

ποιοτική έρευνα η προσέγγιση του ερευνητή δεν θέτει θέμα παραποίησης, αντιθέτως η 

επαφή του ερευνητή με το υποκείμενο της μελέτης κρίνεται απαραίτητη να συμβεί 

(Τσιώλης, 2013). Στο δεύτερο σκέλος της έρευνας η μέθοδος που επιλέχθηκε για τη συλλογή 

δεδομένων είναι η ποσοτική, καθώς μετά τη συνέντευξη και την κοινοποίηση της διήγησης 

της ιστορίας ζωής της Ν.Ε. χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο ποιότητας επικοινωνίας σε 

τρείς πληθυσμούς.  

‘Από τη δεκαετία του '90 εντείνεται η συζήτηση που αφορά το συνδυασμό και τη 

συμπληρωματικότητα των μεθοδολογικών προσεγγίσεων. Η συζήτηση αυτή διεξάγεται 

κάτω από διαφορετικές «ετικέτες» όπως: τριγωνισμός (triangulation), μεικτές, σύνθετες και 

συνδυασμένες μέθοδοι (mixed, combined, integrated methods)’, (Τσιώλης, 2013, p. 9). Ο 
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Τσιώλης παραπέμπει στους Tashakkori & Teddlie όπου μιλούν ‘για ένα νέο μεθοδολογικό 

κίνημα που έρχεται να τερματίσει τον πόλεμο των «παραδειγμάτων»’  (Tashakkori & 

Teddlie cited in Τσιώλη, 2003, p. 8).  Ο Τσιώλης παραπέμπει επίσης στους Moran-Ellis et 

al οι οποίοι αναφέρουν πως ‘δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των υποστηρικτών των μεικτών 

μεθόδων ούτε ως προς το τι επιτυγχάνεται με το συνδυασμό των μεθόδων, ούτε σχετικά με 

το πώς δύναται να επιτευχθεί κάτι τέτοιο’ (Moran – Ellis et al cited in Τσιώλη, 2013, p. 8). 

Ο λόγος για τον οποίο επιλέχθηκε και η ποσοτική έρευνα είναι ότι έχει σχέση με τις ιδέες, 

την κατανόηση των αντιλήψεων και τη γενικότερη συμπεριφορά και στάση του ατόμου 

μέσω της συνεχόμενης επαφής μας με το υποκείμενο και μέσω των ερωτήσεων κατά την 

διάρκεια της συνέντευξης (King et al, 1994) που χρησιμοποιήθηκαν στην προκειμένη 

περίπτωση για δύο ομάδες του πληθυσμού αυτής της μελέτης κατά την χορήγηση του 

ερωτηματολογίου ποιότητας ζωής. Οι Rossman και Wilson (1985) αναγνώρισαν τρεις 

προοπτικές για να πραγματοποιηθεί ένας συνδυασμός ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας σε 

μία ερευνητική εργασία. Πρώτον, αυτός ο μικτός συνδυασμός υφίσταται για να 

αποτυπωθούν οι πιθανές υποθέσεις που προκύπτουν στα αποτελέσματα μέσω του 

τριγωνισμού, όπως αυτό έχει αναφερθεί και παραπάνω. Δεύτερον, μέσα από την επιλογή 

και των δύο ειδών μελέτης περίπτωσης δίδονται περαιτέρω δεδομένα και πληροφορίες. 

Τέλος, η μικτή αυτή προσέγγιση προκύπτει μέσα από τη διαδικασία, από τα δεδομένα και 

από τα ερευνητικά ερωτήματα. 

Επιπλεόν, η ποσοτική προσέγγιση στο δεύτερο σκέλος της έρευνας ‘αποσκοπεί στην 

τυποποίηση των δεδομένων για να μπορέσουν να μετρηθούν, έτσι ώστε οι μεταβλητές να 

λάβουν αριθμητική τιμή και μέσω στατιστικών αναλύσεων να ελεγχθούν οι συσχετίσεις και 

οι διακυμάνσεις τους’ (Τσιώλης, 2013, σελ. 3). 

Τέλος, η ποσοτική προσέγγιση επιλέχθηκε επίσης σε συνδυασμό με την ποιοτική, καθώς η 

μεικτή μέθοδος έρευνας είναι ένας ερευνητικός τρόπος όπου μπορεί να συνδυάσει ποιοτικά 
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και ποσοτικά δεδομένα. Ο συνδυαστικός αυτός τρόπος  δείχνει αναγνώριση και στις 

ποσοτικές αλλά και ποιοτικές έρευνες, αλλά συμπεριλαμβάνει και την πλήρη ενημέρωση 

και τα αποτελέσματα της έρευνας (Johnson, Onwuegbuzie & Turner, 2007). 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

3.1 Δείγμα της έρευνας 

Δείγμα της έρευνας αποτελεί ένα άτομο που παρουσίασε καρκίνο μαστού σε ηλικία 23 ετών 

και ένα χρόνο μετά υπέστη ελαφρύ εγκεφαλικό επεισόδιο. Είναι γυναίκα 26 ετών, 

σπουδάστρια του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας και ζει στην Θεσσαλονίκη, όπου διεξήχθη και ο σχεδιασμός της έρευνας. 

Παράλληλα, παρουσιάζει ήπιες κοινωνικές δυσκολίες και δυσκολίες συγκέντρωσης και 

προσοχής. Η προσέγγιση της Ν.Ε. πραγματοποιήθηκε με προσωπική επικοινωνία μέσω 

διαδικτύου, όπου και ενημερώθηκε για τη δομή της μελέτης αυτής και δήλωσε πρόθυμα τη 

συμμετοχή της.  

Επιπρόσθετα, μετά την παρουσίαση του βίντεο τρεις ομάδες δημιουργήθηκαν για τον έλεγχο 

της ποιότητας ζωής του υποκειμένου. Μία ομάδα επτά ατόμων από το οικογενειακό/φιλικό 

περιβάλλον, μία ομάδα 100 ατόμων από θεραπευτικό πλαίσιο (λογοθεραπευτές, άλλες 

ειδικότητες) και τέλος το ίδιο το άτομο κλήθηκε να απαντήσει το ερωτηματολόγιο σαν αυτό 

– επίβλεψη του εαυτού της. 

  

o Παρακάτω παρατίθεται η συγκατάθεση της Ν.Ε. για συμμετοχή στην έρευνα, καθώς 

συναινεί για παραχώρηση πληροφοριών οικογενειακού, ιατρικού και κοινωνικού 

ιστορικού, για κοινοποίηση της συνέντευξης σε μορφή βίντεο στο διαδίκτυο και σε 

κοινωνικά δίκτυα, συμπερίληψη των αποτελεσμάτων από τις ιατρικές εξετάσεις 

στην μεταπτυχιακή εργασία και την καταχώρηση των προσωπικών δεδομένων στην 
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ερευνητική εργασία και συναίνεση για τυχόν μελλοντική δημοσίευση σε 

επιστημονικά περιοδικά ή στο διαδίκτυο. 

 

o Δευτέρα στις 4 Ιουνίου 2018, 8:18 μ.μ με την ολοκλήρωση της δημιουργίας του 

βίντεο, ενέκρινε την παρουσίαση της συνέντευξης στο βίντεο μέσω απάντησης σε 

email. 
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3.2 Σκοπός λήψης ιστορικού 

Βασική προϋπόθεση για την λήψη ενός ολοκληρωμένου και άρτιου ιατρικού ιστορικού είναι 

η δημιουργία μιας σχέσης εμπιστοσύνης και κατανόησης ανάμεσα στο άτομο που 

εξετάζεται και το άτομο που ερευνά. Η λήψη ιστορικού χρειάζεται να οδηγήσει σε ένα 

λεπτομερές προφίλ με τις απαραίτητες βιογραφικές, ψυχοκοινωνικές, οικογενειακές, 

επαγγελματικές και ιατρικές πληροφορίες, για την καλύτερη κατανόηση των συνθηκών που 

αφορούν το άτομο που εξετάζεται, τη σωστή διάγνωση και τους τομείς της επικοινωνίας, 

του λόγου και της ομιλίας που χρήζουν περαιτέρω διερεύνηση. Επιπλέον, είναι χρήσιμη η 

λήψη του ιστορικού, καθώς ενημερώνει για τους περιορισμούς που επήλθαν μετά την 

διαταραχή, τη συχνότητα που γίνονται ορατοί οι περιορισμοί αυτοί και επιπλέον το ιστορικό 

υποβοηθά στην κατανόηση του τι αντιλαμβάνεται ο ίδιος ο ασθενής για τον εαυτό του 

(Καμπανάρου, 2007). Για το σκοπό αυτό, ο κλινικός ή ο ερευνητής σε περίπτωση ατομικής 

μελέτης οφείλει να κατανοήσει εις βάθος  τη φύση, τον αντίκτυπο της διαταραχής και το 

επίπεδο της δυσκολίας του ατόμου που θα αναλάβει ή/ και ερευνήσει. Τέλος, ένα ιστορικό 

πρέπει να έχει ξεκάθαρες, κατανοητές και στοχευμένες ερωτήσεις  και αντίστοιχα 

κατάλληλη προσέγγιση για την διεξαγωγή των απαραίτητων πληροφοριών που θα 

ενισχύσουν την κατανόηση της πλήρους κατάστασης του ατόμου. 

 

3.3 Λήψη ιστορικού 

Ιατρικό Ιστορικό 

Η λεπτομερής λήψη ιστορικού προηγήθηκε όλων, καθώς απαραίτητη για την δημιουργία 

του βίντεο και στη συνέχεια τη χορήγηση του ερωτηματολογίου ήταν η συλλογή 

πληροφοριών για το ίδιο το άτομο. Ένα πλήρες ιστορικό έλαβε χώρα μεταξύ τριών 

συναντήσεων της μιας ώρας με το υποκειμένο. Στις συναντήσεις αυτές, ελέγθηκε και ο 

ιατρικός φάκελος και οι μαγνητικές εξετάσεις που είχαν πραγματοποιηθεί.  
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Το υποκείμενο της παρούσας μελέτης επιλέχθηκε, καθώς διαγνώστηκε με καρκίνο και 

συννοσυρότητα. Συγκεκριμένα, σε ηλικία 23 ετών παρουσίασε καρκίνο του μαστού και έναν 

χρόνο μετά παρουσιάστηκε η αφασία έπειτα από μεταστατικό όγκο στον εγκέφαλο. Η 

τωρινή της ηλικία είναι 26 ετών, καθώς είναι γεννημένη στις 26.03.1992.  

Διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού το Μάιο του 2015 στον αριστερό μαστό και ξεκίνησε 

τις χημειοθεραπείες 27 Μαΐου 2015 έως το τέλος του Οκτωβρίου του 2015. Ένα μήνα μετά 

πραγματοποιήθηκε χειρουργείο για την αφαίρεση του πάσχοντα μαστού.  

 

Σχεδόν ένα χρόνο αργότερα στις 28 Ιουλίου του 2016 και μετά από μια κρίση λιποθυμίας, 

διαγνώστηκε με μεταστατικό όγκο εγκεφάλου, πραγματοποίησε ακτινοθεραπεία και 

χειρουργήθηκε τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς. Συγκεκριμένα, από 28.07.2016 έως 

05.08.2016  νοσηλεύτηκε σε Γενικό Νοσοκομείο με τη διάγνωση Κρίση ‘Ε’ – Ca μαστού – 

Meta Εγκεφάλου μετά από αιτία εισαγωγής επεισοδίου απώλειας συνείδησης. Στις 23.8.16 

υποβλήθηκε σε κρανιοτομία και χειρουργήθηκε για την αφαίρεση της βλάβης (ΑΡ) 

βρεγματικά. 

Σε αυτό το σημείο σημαντικό είναι να αναφερθεί κι ένα ακόμη γεγονός που καταγράφηκε 

στο ιατρικό ιστορικό και συγκεκριμένα ένα ανοιχτό κάταγμα στη δεξιά κνήμη 3ου βαθμού, 

κάταγμα του μηρού στη δεξιά πλευρά και πνευμονική εμβολή, έπειτα από ένα τροχαίο με 

μηχανή όπου ήταν συνοδηγός το έτος 2011. Μέχρι το 2014 πραγματοποιούνταν χειρουργεία 

για την αποκατάσταση των βλαβών στο δεξί πόδι.  

 

Παρακάτω παρατίθενται οι πίνακες με όλες τις πληροφορίες που αφορούν τις ιατρικές 

εξετάσεις που λήφθηκαν από το ιστορικό του υποκειμένου, απεικονίσεις εγκεφάλου, 

ημερομηνίες εξετάσεων, χειρουργείων και των διαγνώσεων που λήφθηκαν τα διαστήματα 

που νοσηλευόταν. 
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Ημερ/νια 

Κατάσταση 

/Συμβάν 

Διάγνωση 

28.07.2011 

Τροχαίο ατύχημα με μηχανή, όπου το υποκείμενο 

ήταν συνοδηγός. 

Ανοιχτό κάταγμα στη δεξιά κνήμη 3ου βαθμού, 

κάταγμα του μηρού στη δεξιά πλευρά και 

πνευμονική εμβολή. 

15.5.2015 

Έγινε αντιληπτή η ύπαρξη οζιδίου στον αριστερό 

μαστό. Εκτίμηση από ιατρό. 

Τρεις εστίες καρκινώματος των πόρων του μαστού.  

      28.7.16 Κρίση λιποθυμίας Κρίση ‘Ε’ – Ca μαστού – Meta Εγκεφάλου μετά από 

αιτία εισαγωγής επεισοδίου απώλειας συνείδησης. 

 Πίνακας 1. Ιατρικό ιστορικό – Καταστάσεις που οδήγησαν σε παθολογία. Ιατρικές Διαγνώσεις 

 

Ημερ/νια Ιατρικές Εξετάσεις Ιατρικά Χειρουργεία 

28.07.2011 

έως 2014 

Αξονική τομογραφία – Μαγνητική τομογραφία 

Χειρουργεία για την 

αποκατάσταση των 

βλαβών στο δεξί πόδι 

15.5.2015 Ιστολογική Εξέταση 

Έναρξη 

χημειοθεραπειών από 27 

Μαΐου του 2015 έως 

τέλος Οκτωβρίου του 

2015. 

23.6.2015 Απαραίτητες προεγχειρητικές εξετάσεις 

Αριστερή αφαίρεση 

μαστού. 



33 
 

28.07.2016 

έως 

05.08.2016 

ΗΕΓ 

Μετωποκροταφικές και 

ινιακές ανωμαλίες στην 

αριστερή πλευρά του 

εγκεφάλου. 

 

CT ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ 

Στην περιφέρεια του ΑΡ 

βρεγματικού λοβού 

διακρίνεται ελαφρώς βλάβη. 

Έντονο περιεστιακό οίδημα 

ΑΡ στο ινιακό κέρας του 

κοιλιακού συστήματος.  

??Είναι οκ?? 

          MRI     

ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ 

Έντονο  

περιεστιακό 

οίδημα. 

 

 

Ακτινοθεραπεία και στις 

23.8.16 υποβλήθηκε σε 

κρανιοτομία και 

αφαίρεση της βλάβης 

(ΑΡ) βρεγματικά. 

Ιατρικές Εξετάσεις 

29.9.2016 

Ιστολογική Εξέταση: Ευρήματα συμβατά με εγκεφαλική μετάσταση του αναφερόμενου στο ιστορικό 

καρκινώματος στο μαστό. 

24.11.2016 

CT Εγκεφάλου: Απουσία αιμορραγικής παρουσίας από την ενδοκράνια κοιλότητα. Βρεγματικά αριστερά 

οπισθίως διαφαίνεται η κρανιοτομή από χειρουργική επέμβαση που προηγήθηκε.  

07.2.2016 

CT Εγκεφάλου: Μικρή παρουσία εστίας βρεγματικά αριστερά οπισθίως στο ύψος της κρανιοτομής ελέγχεται 

χωρίς μεταβολή. Το κοιλιακό σύστημα, υπαραχνοειδείς χώροι δεν παρουσιάζουν μορφολογική διαταραχή. 

10.5.2017 

MRI Εγκεφάλου: Στην περιοχή της επέμβασης – κρανιοτομής παρατηρείται εμπλουτισμός της διπλόης 

προφανώς μετεπεμβατικής αιτιολογίας. Δεν παρατηρείται δευτεροπαθής εντόπιση της νόσου. Κοιλιακό 

σύστημα και υπαραχνοειδείς χώροι εντός φυσιολογικών ορίων. 

 

               Πίνακας 2. Ιατρικές εξετάσεις που λήφθηκαν κατά την διάρκεια ενεργής παθολογίας και επανελέγχου 

                      κατόπιν αποκατάστασης. Ιατρικά χειρουργεία που πραγματοποιήθηκαν. 
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                    Πίνακας 3. Μαγνητική Τομογραφία Εγκεφάλου (MRI). Ημερομηνία: 29-07-2016.  

                                       Λίγες ώρες μετά το επεισόδιο απώλειας της συνείδησης. 

 

 

                                 

   Πίνακας 4. Μαγνητική Τομογραφία Εγκεφάλου (MRI) στις 29-07-2016. Απεικονίζει την βλάβη στον 

                        αριστερό βρεγματικό λοβό που έρχεται σε επαφή με την παρακείμενη μήνιγγα. 

                                        Παρατηρείται επίσης, έντονο περιεστιακό οίδημα. 
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      Πίνακας 5. Επανάληψη Μαγνητικής Τομογραφίας Εγκεφάλου (ακολουθίας Τ2) στις 02/08/2016 

                                                                        προεγχειρητικά. 

                                       

                    Πίνακας 6 : MRI Εγκεφάλου: Μετεγχειρητικά. Ημερομηνία: 15 – 5 – 2017. 

                                                  

Πίνακας 7: Σχεδόν ένα χρόνο μετά το χειρουργείο δεν παρατηρείται δευτεροπαθής εντόπιση της νόσου. 
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Φαρμακευτική αγωγή 

Η ιατρική φαρμακευτική αγωγή που ακολουθεί η ασθενής αφορά τα ακόλουθα δύο 

φάρμακα: 

o Keppra για την επιληψία 

o Nolvadex για ορμονοθεραπεία. 

 

Πως αξιολογεί τις ικανότητες λόγου, ομιλία και επικοινωνίας 

Παρά τη γενικά καλή κλινική εικόνα που παρατηρείται σήμερα στους τομείς αυτούς, το ίδιο 

το άτομο αναφέρει πως: 

o Παρότι δεξιόχειρας παρατηρεί διαφορά στο αριστερό χέρι κυρίως σε αντικείμενα 

που έχουν βάρος με συμπτώματα τον πόνο και το μούδιασμα. 

o Η ακοή και η όραση είναι εντός φυσιολογικών ορίων με ένα μικρό βαθμό 

αστιγματισμού που προϋπήρχε.  

o Δεν παρατηρείται πλέον η ίδια αντοχή, καθώς γρήγορα επέρχεται η κούραση σε 

καταστάσεις και δραστηριότητες. Για παράδειγμα, στις δουλειές του σπιτιού 

χρειάζεται άτομο για βοήθεια, καθώς αισθάνεται ζάλη κάποιες φορές και υπάρχει 

μια έλλειψη ισορροπίας.  

o Σχετικά με την μνήμη, σημειώθηκε πως πλέον η βραχυπρόθεσμη και 

μακροπρόθεσμη μνήμη είναι μετρίου βαθμού και αυτό έχει ως συνέπεια και 

δυσκολίες στη μάθηση. 

o Με το τελευταίο χειρουργείο για την αφαίρεση του μεταστατικού όγκου, εμφάνισε 

κατάθλιψη ήπιου βαθμού. 

o Στην ομιλία δεν αναφέρεται δυσκολία καταληπτότητας, παρόλα αυτά στο λόγο 

σημειώνεται μικρή δυσκολία ανάκλησης λέξεων στην αυθόρμητη ομιλία. 
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o Τέλος, στον τομέα της γραφής, αντικαθιστά σε ένα βαθμό γραφήματα. 

Οικογενειακό ιστορικό 

Η οικογένεια της Ν.Ε. ζει μόνιμα σε ένα χωριό σε ένα δήμο της Περιφερειακής Ενότητας 

Θεσσαλονίκης, ενώ η ίδια κατοικεί πλέον στην Θεσσαλονίκη ως φοιτήτρια. Ο πατέρας είναι 

σε ηλικία 64 ετών και η μητέρα σε ηλικία 61 ετών. Κατάγεται από μια πενταμελή 

οικογένεια, έχοντας δύο μεγαλύτερα αδέρφια. Ο μεγαλύτερος αδερφός είναι 38 ετών και ο 

αμέσως επόμενος ηλικιακά είναι 36 ετών. Κατά την διάρκεια της συνέντευξης αναφέρεται 

από τη Ν.Ε. πως πρόκειται για μια οικογένεια με ισχυρούς δεσμούς, μια οικογένεια 

υποστηρικτική σε όλη της διάρκεια της ασθένειας, με κατανόηση και αγάπη. Η δική μας 

επαφή με την οικογένεια επιβεβαίωσε την βοήθεια και την κατανόηση που δόθηκε σε όλη 

την διαδικασία αποκατάστασης του υποκειμένου από την ημέρα της διάγνωσης έως και 

σήμερα. Σημαντικό είναι να αναφερθεί πως και οι ίδιοι οι συγγενείς ήταν αρκετά 

υποστηρικτικοί σε όλη αυτήν την προσπάθεια της έρευνας και ειδικά στο να δημιουργηθεί 

το βίντεο για την ενημέρωση της κοινωνίας. 

 

Ψυχο – κοινωνικό ιστορικό 

Σχετικά με το ψυχο - κοινωνικό ιστορικό, η Ν.Ε. πριν τις διαγνώσεις για τον καρκίνο του 

μαστού και αργότερα του μεταστατικού όγκου ήταν πολυάσχολη και συνήθιζε να 

ασχολείται με πλήθος δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα, οι ασχολίες της ήταν τα μουσικά 

όργανα, η χορωδία, το χορευτικό, οι εθελοντικές δράσεις σε κατασκηνώσεις και τα 

εκκλησιαστικά δρώμενα. Ένα χρόνο μετά Την παρουσία του μεταστατικού όγκου οι 

παραπάνω δραστηριότητες μειώθηκαν σε μεγάλο βαθμό, λόγω της εισαγωγής της στο 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας όπου και φοιτά στο τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 

Πολιτικής και γενικότερα οι ανάγκες κυρίως λόγω σπουδών δεν επιτρέπουν περαιτέρω 

χρόνο για τις παλιές δραστηριότητες. 



38 
 

Λόγω των προβλημάτων υγείας οικονομικά στηρίζεται από το επίδομα που δικαιούται κι 

έτσι δεν χρειάζεται να εργάζεται και έχει αφοσιωθεί στις σπουδές της. Σχετικά με τις 

ικανότητες για επικοινωνία πλέον ανέφερε πως επιλέγει ανθρώπους που της προκαλούν 

ωραία διάθεση και έχει γενικότερα οι σχέσεις της με του ανθρώπους διαφοροποιήθηκαν, 

καθώς πλέον είναι πιο επιλεκτική με τα άτομα που σχετίζεται και κρατάει στη ζωή της. 

Για το πως αισθάνεται τον χαρακτήρα της και την προσωπικότητα της στην παρούσα 

κατάσταση δήλωσε πως είναι: 

o Χαρούμενη σαν άνθρωπος, ενθουσιώδης, φιλική, δραστήρια και γεμάτη ένταση, 

υπομονετική, άνετη, υποστηρικτική, ευσυγκίνητη, καθοδηγητική, ανεξάρτητη, 

διασκεδαστική, σθεναρή, στοργική, συνεργάσιμη και εξωστρεφής. 

o Μελαγχολική, μετριοπαθής και κουράζεται εύκολα. 

 

3.4 Το ερωτηματολόγιο της έρευνας 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) ορίζει την ποιότητα ζωής του ατόμου ως 

‘αντίληψη της στάσης των ατόμων για τη ζωή τους στο πλαίσιο του πολιτισμού και των 

αξιακών συστημάτων στα οποία ζούνε και σε σχέση με τους στόχους, τις προσδοκίες, τα 

πρότυπα και τις ανησυχίες τους’ (WHOQCL Group, 1995, p. 1403).  

Για την αξιολόγηση της ποιότητας ζωής το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε στην 

παρούσα μελέτη ήταν το Quality of Communication Life Scale (Paul et al, 2004). Πρόκειται 

για ένα εργαλείο που απευθύνεται στον ίδιο τον ασθενή και σχεδιάστηκε για να εκτιμήσει 

τον αντίκτυπο των διαταραχών επικοινωνίας στις σχέσεις και τις αλληλεπιδράσεις των 

ενηλίκων με τους συντρόφους επικοινωνίας, αλλά και στη συμμετοχή σε κοινωνικές, 

ψυχαγωγικές, εκπαιδευτικές και επαγγελματικές δραστηριότητες. Επιπλέον, παρέχει 

πληροφορίες για το επίπεδο της ποιότητας ζωής δίνοντας έμφαση στις επικοινωνιακές 

δεξιότητες και εκτιμώντας κατά κύριο λόγο την παρούσα κατάσταση του ατόμου. 
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Το ερωτηματολόγιο Quality of Communication Life Scale (QCL) της ASHA (American 

Speech – Language – Hearing Association), στο οποίο βασίστηκε η παρούσα έρευνα 

χρησιμοποιήθηκε μεταφρασμένο στο ίδιο το υποκείμενο σε πρώτο πρόσωπο και στη 

συνέχεια χορηγήθηκε σε δύο ομάδες (οικογένεια/ φίλοι και επαγγελματίες υγείας) σε τρίτο 

πρόσωπο. Οι ερωτήσεις που κλήθηκαν να βαθμολογήσουν ήταν δεκαοχτώ στο σύνολο με 

κλίμακα 1-5 (1 = χαμηλότερη απόδοση και 5 = καλύτερη απόδοση). Η διαδικασία 

χορήγησης του ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε μετά την παρουσίαση του βίντεο στο 

διαδίκτυο.  

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται οι ερωτήσεις (με προσαρμογή σε τρίτο πρόσωπο) 

που συμπεριλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο το οποίο χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα. 

 

Αριθμός 

Ερώτησης 

                            Ερώτηση Ερωτηματολογίου 

1 Της αρέσει να μιλάει με ανθρώπους 

2 Της είναι εύκολο να επικοινωνεί 

3 Ο ρόλος στην οικογένεια είναι ίδιος 

4 Της αρέσει ο εαυτός της 

5 Ικανοποιεί τις επικοινωνιακές απαιτήσεις της δουλειάς ή της σχολής της 

6 Κρατάει επαφή με την οικογένεια και τους φίλους της 

7 Την περιλαμβάνουν σε συζητήσεις 

8 Παρακολουθεί τα νέα, αθλήματα και ιστορίες στην τηλεόραση / ταινίες 

9 Χρησιμοποιεί το τηλέφωνο 

10 Βλέπει την αστεία πλευρά της ζωής 

11 Την καταλαβαίνουν όταν μιλάει 

12 Συνεχίζει να προσπαθεί όταν δεν γίνεται κατανοητή 

13 Παίρνει αποφάσεις μόνη της 

14 Έχει αυτοπεποίθηση ότι μπορεί να επικοινωνήσει 

15 Βγαίνει από το σπίτι για δραστηριότητες (όπως: αθλήματα, γεύματα, 

παραστάσεις, πάρτυ) 

16 Έχει ευθύνες στις δουλειές του σπιτιού (όπως: ψώνια, μαγειρική, 

επισκευές) 
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17 Εκφράζει την άποψή της 

18 Σε γενικές γραμμές, η ποιότητα της ζωής της είναι καλή 

 

Στο ερωτηματολόγιο Quality of Communication Life Scale (QCL) κάθε ερώτηση είναι σε 

χρόνο ενεστώτα και συμπληρώνεται ως εξής: οι συμμετέχοντες τοποθετούν μία γραμμή 

προς την απάντηση που θεωρούν ότι αντιπροσωπεύει τον ασθενή, με μία οριζόντια γραμμή. 

Στη μία άκρη υπάρχει το «ναι» και στην άλλη άκρη το «όχι». Για την διεξαγωγή 

αποτελεσμάτων χρησιμοποιείται κλίμακα από το 1 – 5. 

 

 1.  Αρχική Κλίμακα 

  

                               Yes                                                   

 

 

 

                                 No 

                                         

 

                                                                                                   Paul et al (2004, p.9) 

Ο παρακάτω πίνακας αποτελεί παράδειγμα του τρόπου που επιλέχθηκε να συμπληρωθεί το 

ερωτηματολόγιο στην παρούσα μελέτη. Για διευκόλυνση της έρευνας, καθώς 100 άτομα 

συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο μέσω υπολογιστικών φύλλων προσαρμόσαμε τις 

απαντήσεις του ερωτηματολογίου σε πολλαπλής επιλογής σύμφωνα με την διαβαθμισμένη 

κλίμακα. 

Για την καλύτερη διεξαγωγή των στατιστικών αποτελεσμάτων χρησιμοποιήσαμε την 

κλίμακα ως εξής: 1 =  καθόλου, 2 = λίγο, 3 = μέτρια, 4 = πολύ, 5 = πάρα πολύ.  
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2. Προσαρμοσμένη Κλίμακα: 

            

 

H εύρεση πληθυσμού ατόμων που εργάζονται ως θεραπευτές αφορούσε 100 άτομα και 

συγκεκριμένα το ερωτηματολόγιο στάλθηκε ως διαδικτυακός σύνδεσμος σε προσωπικούς 

λογαριασμούς των ατόμων οι οποίοι συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο μέσω 

υπολογιστικών φύλλων του Google. Συγκεκριμένα, κλήθηκαν να αξιολογήσουν την 

ποιότητα επικοινωνίας του ατόμου μέσα από την προβολή της ιστορίας της ζωής του. Τέλος, 

στόχος ήταν να εκτιμηθεί η ποιότητα της ζωής του υποκειμένου από θεραπευτές, συγγενείς 

και το ίδιο το υποκείμενο και να ερευνηθεί αν συγκλίνουν οι απαντήσεις. 

 

o Τετάρτη στις 27 Ιουνίου 2018, 3:35μ.μ δόθηκε έγκριση μέσω email από την ASHA 

και συγκεκριμένα από: permissions@asha.org για χρήση και επανατύπωση του 

ερωτηματολογίου  «Quality of Communication Life Scale” στην παρούσα έρευνα. 

3.5 Σχεδιασμός βίντεο και συνέντευξη 

Ένα βίντεο με την ερευνήτρια να θέτει ελάχιστες ερωτήσεις καθοδηγώντας το άτομο να 

διηγηθεί την ιστορία της ζωής του δημιουργήθηκε. Στην αρχή πραγματοποιηθήκαν τέσσερις 

συναντήσεις γνωριμίας, εξοικείωσης, συζήτησης, ανταλλαγής απόψεων και τέλος λήψης 

mailto:permissions@asha.org
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ιστορικού για να καταγραφούν συμπεριφορές, στάση ζωής, πληροφορίες για το παρελθόν 

και την τωρινή κατάσταση του ατόμου, ώστε να οδηγηθεί η κατάσταση στην ημέρα της 

λήψης του βίντεο. Η προετοιμασία περιείχε οργάνωση των στοιχείων και μέσα από τις 

πληροφορίες αποφασίστηκαν οι ερωτήσεις που ήταν κατάλληλες για να οδηγήσουν στο 

επιθυμητό αποτέλεσμα. Επιπλέον, η τοποθεσία, οι καιρικές συνθήκες, η ομάδα που θα 

συμμετείχε στη λήψη και στην επεξεργασία του βίντεο χρειάστηκαν όλα αναζήτηση, 

συνεργασία και ομαδικότητα.  

Η περιοχή της Άνω Πόλης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης επιλέχθηκε ως τοποθεσία και η 

διάρκεια για τις λήψεις και τη συνέντευξη ήταν περίπου έξι ώρες, καθώς χρειάστηκε να 

τραβηχτούν αρκετές φορές στο βίντεο σημεία της συνέντευξης και να γίνει μεταφορά από 

ένα σημείο σε ένα άλλο σημείο της περιοχής. Με την ολοκλήρωση της λήψης ο υπεύθυνος 

για την επεξεργασία του βίντεο ανέλαβε και στο τέλος μετά την τελική του διαμόρφωση 

εισήχθησαν και οι αγγλικοί υπότιτλοι ώστε να μπορέσει να παρακολουθήσουν το βίντεο και 

άτομα άλλων χωρών. Το βίντεο κοινοποιήθηκε στο Youtube και από εκεί σε διάφορα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης.  

Διαδικτυακός Σύνδεσμος: 

https://www.youtube.com/watch?v=fLgKPvBw6rg&t=181s 

 

                             

                  

https://www.youtube.com/watch?v=fLgKPvBw6rg&t=181s
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3.6 Η διαδικασία της έρευνας 

Η ποιοτική μέθοδος έρευνας επιλέχθηκε για το πρώτο σκέλος της παρούσας μελέτης, καθώς 

αφορά ατομική μελέτη περίπτωσης με τη λήψη ενός ολοκληρωμένου ιστορικού, τη 

δημιουργία ενός βίντεο  που στόχο έχει την ανάδειξη μέσω διαδικτύου για την 

ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και τη γενικότερη ενημέρωση σε όσον το δυνατό 

περισσότερες ομάδες και υποομάδες ατόμων που επιθυμούν την εύρεση υλικού και 

πληροφοριών για άτομα με αφασία και συννοσυρότητα.   

 

Αρχικά, ‘διενεργήθηκε μία ολοκληρωμένη λήψη ιστορικού με στόχο την διεξαγωγή 

βιογραφικών στοιχείων, ιατρικού ιστορικού (διάγνωση – αιτιολογία / φαρμακευτική αγωγή 

ακοή, όραση), στοιχεία νευρολογικής εξέτασης, οικογενειακό, επαγγελματικό και 

κοινωνικό ιστορικό και η παρατήρηση της ερευνήτριας της γενικής συμπεριφοράς του 

ατόμου’ (Καμπανάρου, 2007, κεφ. 7, σελ. 178). Ο στόχος της  απόκτησης ενός συνολικού 

ιστορικού είναι η ακριβής κατανόηση της κατάστασης του ατόμου πριν και μετά την 
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αφασία, πώς εξελίσσεται η ζωή πλέον και τα συναισθήματα που επικρατούν μέχρι και 

σήμερα. Σημαντικές ήταν και οι πληροφορίες ατόμων που βρίσκονται στο περιβάλλον του 

ατόμου, καθώς απαραίτητο ήταν να γίνει αντιληπτή η φύση της αφασίας. Επιπλέον, 

ερευνήθηκε αν  η ασθένεια του καρκίνου που πέρασε επηρέασε την αφασία. 

Μετά τη λήψη του ιστορικού χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο Quality Of 

Communication Life Scale (Paul et al., 2004). Το ερωτηματολόγιο αυτό έχει επίσης 

χρησιμοποιηθεί από τις Tsioupinaki, Serdari, Kouki, Mouza & Proios (2017) στην μελέτη 

τους με προσαρμογή των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου των Paul et al (2004) και 

απευθυνόταν σε φροντιστές ατόμων με νευρολογικές παθήσεις σε θέματα επικοινωνίας. 

Για την δημιουργία του βίντεο που στόχο είχε την ιστορία της ζωής του ατόμου χρειάστηκαν 

αρκετές συναντήσεις όπου και πραγματοποιήθηκαν μέσω συνέντευξης για την κατανόηση 

της συνολικής εικόνας της ζωής του ατόμου, ώστε να συμπεριληφθούν τα πιο σημαντικά 

γεγονότα μέσα σε ένα σχετικά μικρό διάστημα διήγησης της ιστορίας ζωής από την ίδια τη 

Ν.Ε.  

Με την καταγραφή των πιο σημαντικών στοιχείων δημιουργήθηκε το βίντεο στο οποίο 

φαινόταν η Ν.Ε. σε όλη την διάρκεια, μιλώντας για την ζωή της από την αρχή της διάγνωσης 

του καρκίνου μέχρι και σήμερα. Κατά την έναρξη αυτού του βίντεο η ερευνήτρια κάνει την 

εισαγωγή και ακολουθεί με τη διαδικασία των ερωτήσεων όλη την καταγραφή μέχρι το 

τέλος της. Επομένως, η σωστή λήψη ενός πλήρους ιστορικού είναι απαραίτητη, καθώς και 

η στάση του ερευνητή απέναντι στην  αξιολόγηση των στοιχείων του ιστορικού και στα 

γεγονότα όπως θα τα περιγράψει η Ν.Ε. αποτελούν βασικό παράγοντα για την ορθή και 

πλήρη αξιοποίηση των δεδομένων αυτών στην πορεία εκπόνησης της μελέτης αυτής. 

Επιπλέον, το βίντεο έχει διάρκεια περίπου οχτώ λεπτά στο οποίο περιγράφεται η ιστορία 

της ζωής του ατόμου και κυρίως μέχρι το σημείο της διάγνωσης του μεταστατικού όγκου 

στον εγκέφαλο.  
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Ολοκληρώνοντας το βίντεο, πραγματοποιήθηκε και η κοινοποίησή του στο διαδίκτυο. 

Τέλος, σειρά είχε η διαδικασία ποσοτικής μελέτης, όπου χορηγήθηκε το ερωτηματολόγιο 

για την αυτό-επίβλεψη του ίδιου του ατόμου και για έρευνα της ποιότητας επικοινωνίας σε 

συγγενείς και επαγγελματίες υγείας. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

4. Στατιστική Ανάλυση 

Το παρόν κεφάλαιο παρουσιάζει τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν 

με τη χρήση τους ερωτηματολογίου. Αρχικά παρουσιάζεται η περιγραφική στατιστική 

ανάλυση με τις απαντήσεις των ερωτώμενων στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου και 

ακολουθεί η επαγωγική στατιστική ανάλυση με τους στατιστικούς ελέγχους. 

 

4.1. Περιγραφική στατιστική ανάλυση 

 
Ειδικότητα 

Ο Πίνακας 8 και το Διάγραμμα 1 παρουσιάζουν τις συχνότητες και τα ποσοστά αναφορικά 

με την ειδικότητα των συμμετεχόντων στην ερευνητική διαδικασία. Ειδικότερα, το 

μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος ήταν λογοθεραπευτές με 34% και ακολουθούν οι 

εργοθεραπευτές με 24% και οι επαγγελματίες ειδικής αγωγής με 17%, 

 

Πίνακας 8: Ειδικότητα 

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

 Λογοθεραπεία 34 34.0 34.0 34.0 

Εργοθεραπεία 24 24.0 24.0 58.0 

Φυσικοθεραπεία 7 7.0 7.0 65.0 

Ψυχολογία 7 7.0 7.0 72.0 

Ειδ.Αγωγή 17 17.0 17.0 89.0 
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Νοσηλευτική 11 11.0 11.0 100.0 

Σύνολο 100 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Διάγραμμα 1 

 

 

 

 

Φύλο 

Ο Πίνακας 9 και το Διάγραμμα 2 παρουσιάζουν τις συχνότητες και τα ποσοστά αναφορικά 

με το φύλο των συμμετεχόντων στην ερευνητική διαδικασία. Ειδικότερα, οι γυναίκες 

αποτελούσαν το 70% του δείγματος ενώ οι άντρες το 30%. 

 

 

Πίνακας 9: Φύλο 

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 
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 Γυναίκα 70 70.0 70.0 70.0 

Άντρας 30 30.0 30.0 100.0 

Σύνολο 100 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 
Διάγραμμα 2 

 

Ερωτηματολόγιο Ποιότητας Επικοινωνίας 

Από το ερωτηματολόγιο ποιότητας επικοινωνίας  συμπεριλήφθηκαν οι ερωτήσεις που 

μπορούσαν να απαντηθούν από τους επαγγελματίες υγείας μετά την παρουσίαση της 

συνέντευξης:  

 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 10 και το Διάγραμμα 3, η Συνολική ποιότητα επικοινωνίας 

παρουσιάζει μέσο όρο 4.37 (Τ.Α. = .496) και μπορεί να χαρακτηριστεί ως πολύ υψηλή, ενώ 

σε μεγαλύτερο βαθμό οι ερωτώμενοι δήλωσαν πως η ασθενής αρέσκεται να μιλάει με 

ανθρώπους (Μ = 4.83), και ακολούθως πως κρατάει επαφή με την οικογένεια και τους 
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φίλους της (Μ = 4.83), πως εκφράζει την άποψή της (Μ = 4.72) και πως έχει αυτοπεποίθηση 

ότι μπορεί να επικοινωνήσει (Μ = 4.69). Αντιθέτως, σε μικρότερο βαθμό αλλά άνω του 

μετρίου τονίστηκε πως η ασθενής ικανοποιεί τις επικοινωνιακές απαιτήσεις της δουλειάς ή 

της σχολής της (Μ = 3.65) και σε γενικές γραμμές η ποιότητα της ζωής της είναι καλή  (Μ 

= 4.05). 

 

Πίνακας 10: Αξιολόγηση Ποιότητας Επικοινωνίας 

 

1 = Καθόλου, 5 = Πάρα πολύ 1 2 3 4 5 Μέσος 

όρος 

1.Της αρέσει να μιλάει με ανθρώπους - 2 1 9 88 4.83 

2.Της είναι εύκολο να επικοινωνεί 1 1 11 31 56 4.40 

4.Της αρέσει ο εαυτός της 1 2 19 26 52 4.26 

5.Ικανοποιεί τις επικοινωνιακές απαιτήσεις της δουλειάς ή της 

σχολής της 

1 7 40 30 22 
3.65 

6.Κρατάει επαφή με την οικογένεια και τους φίλους της - - 1 15 84 4.83 

7.Την περιλαμβάνουν σε συζητήσεις - 5 16 12 67 4.41 

10.Βλέπει την αστεία πλευρά της ζωής 1 5 21 23 50 4.16 

11.Την καταλαβαίνουν όταν μιλάει - 2 12 14 72 4.56 

12.Συνεχίζει να προσπαθεί όταν δεν γίνεται κατανοητή 2 - 6 21 71 4.59 

13.Παίρνει αποφάσεις μόνη της 1 1 3 20 75 4.67 

14.Έχει αυτοπεποίθηση ότι μπορεί να επικοινωνήσει 1 - 3 21 75 4.69 

15.Βγαίνει από το σπίτι για δραστηριότητες (όπως: αθλήματα, 

γεύματα, παραστάσεις, πάρτυ) 

- 3 17 24 56 
4.33 

17.Εκφράζει την άποψή της 1 - 7 10 82 4.72 

18.Σε γενικές γραμμές, η ποιότητα της ζωής της είναι καλή - 3 23 40 34 4.05 

Συνολική ποιότητα επικοινωνίας 4.43 (Τ.Α. = .488) 
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Διάγραμμα 3 

 

   

Ερωτήσεις που απαντήθηκαν ως πεποιθήσεις 

Παρακάτω παρατίθενται τα αποτελέσματα από τις ερωτήσεις 3, 8, 9 και 16 του 

ερωτηματολογίου που απαντήθηκαν ως πεποιθήσεις από τους επαγγελματίες υγείας. 

 

Σχετικά με την ερώτηση 3 (ο ρόλος στην οικογένεια είναι ίδιος) βρέθηκε ότι το μεγαλύτερο 

ποσοστό 62% είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό σύμφωνα με την πεντάβαθμη κλίμακα που 

χρησιμοποιήθηκε στο ‘πάρα πολύ’. 

Πίνακας 11: Ερώτηση 3 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Καθόλου 1 1.0 1.0 1.0 

Λίγο 1 1.0 1.0 2.0 

Μέτρια 12 12.0 12.0 14.0 

Πολύ 24 24.0 24.0 38.0 

Πάρα πολύ 62 62.0 62.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

  

 

 
Διάγραμμα 4 

 

 

Σχετικά με την ερώτηση 8 (παρακολουθεί τα νέα, αθλήματα, και ιστορίες στην 

τηλεόραση/ταινίες) βρέθηκε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό 47% είναι σύμφωνα με την 

πεντάβαθμη κλίμακα που χρησιμοποιήθηκε στο ‘πάρα πολύ’. 

 

Πίνακας 12: Ερώτηση 8 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Καθόλου 4 4.0 4.0 4.0 

Λίγο 2 2.0 2.0 6.0 

Μέτρια 18 18.0 18.0 24.0 

Πολύ 29 29.0 29.0 53.0 

Πάρα πολύ 47 47.0 47.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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Διάγραμμα 5 

 

 

 

 

 

Σχετικά με την ερώτηση 9 (χρησιμοποιεί το τηλέφωνο) βρέθηκε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό 

53% είναι σύμφωνα με την πεντάβαθμη κλίμακα που χρησιμοποιήθηκε στο ‘πάρα πολύ’. 

 

Πίνακας 13: Ερώτηση 9 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Καθόλου 4 4.0 4.0 4.0 

Λίγο 2 2.0 2.0 6.0 

Μέτρια 17 17.0 17.0 23.0 

Πολύ 24 24.0 24.0 47.0 

Πάρα πολύ 53 53.0 53.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

 



52 
 

 
Διάγραμμα 6 

 

Σχετικά με την ερώτηση 16 (Έχει ευθύνες στις δουλειές του σπιτιού όπως: ψώνια, μαγειρική, 

επισκευές) βρέθηκε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό 32% είναι σύμφωνα με την πεντάβαθμη 

κλίμακα που χρησιμοποιήθηκε στο ‘πάρα πολύ’, στο ‘πολύ’ και στο ‘μέτρια’. 

 

 

Πίνακας 14:Ερώτηση16 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Καθόλου 2 2.0 2.0 2.0 

Λίγο 2 2.0 2.0 4.0 

Μέτρια 32 32.0 32.0 36.0 

Πολύ 32 32.0 32.0 68.0 

Πάρα πολύ 32 32.0 32.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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Διάγραμμα 7 

 

 

 

Συνολική Ποιότητα επικοινωνίας – Αξιολόγηση Συγγενών 
 

Αναφορικά με την συνολική Ποιότητα επικοινωνίας πως την αξιολόγησαν οι συγγενείς 

βρέθηκε να έχει μέσο όρο 4.39 (Τ.Α. = .413) και μπορεί να χαρακτηριστεί ως αρκετά υψηλή 

(Πίνακας 4). 

 

Πίνακας 15: Συνολική Ποιότητα επικοινωνίας – Αξιολόγηση Συγγενών 

 N Ελαχ. Μεγ. 

Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Ποιότητα Επικοινωνίας Συγγενείς 7 3.72 4.78 4.3968 .41379 

 

 

Εκτίμηση Ποιότητας Επικοινωνίας από την ίδια την ασθενή ως μέσο αυτό-επίβλεψης 

 

Στην προσπάθεια μας να εκτιμηθεί η ποιότητα επικοινωνίας του υποκειμένου αυτής της 

μελέτης μέσω της συνέντευξης αποφασίστηκε να χορηγηθεί το ίδιο το ερωτηματολόγιο σε 

μορφή των ερωτήσεων Α’ προσώπου, ώστε να μας παρέχει πληροφορίες για το πως η ίδια 

η ασθενής θεωρεί ότι ανταποκρίνεται επικοινωνιακά στην καθημερινότητα της. 
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Συγκεκριμένα, βαθμολόγησε τον εαυτό της με 5 = πάρα πολύ στις παρακάτω ερωτήσεις: 

o Της αρέσει να μιλά με ανθρώπους 

o Της είναι εύκολο να επικοινωνεί 

o Ο ρόλος στην οικογένεια είναι ίδιος 

o Ικανοποιεί τις επικοινωνιακές απαιτήσεις της δουλειάς ή της σχολής της 

o Κρατάει επαφή με την οικογένεια και τους φίλους της 

o Την περιλαμβάνουν σε συζητήσεις 

o Παρακολουθεί τα νέα, αθλήματα και ιστορίες στην τηλεόραση / ταινίες 

o Χρησιμοποιεί το τηλέφωνο 

o Βλέπει την αστεία πλευρά της ζωής 

o Συνεχίζει να προσπαθεί  όταν δεν γίνεται κατανοητή 

o Παίρνει αποφάσεις μόνη της 

o Έχει αυτοπεποίθηση ότι μπορεί να επικοινωνήσει 

o Βγαίνει από το σπίτι για δραστηριότητες (όπως: αθλήματα, γεύματα, παραστάσεις) 

o Σε γενικές γραμμές, η ποιότητα της ζωής της είναι καλή 

Στις ερωτήσεις που ακολουθούν η βαθμολογία ήταν 4=πολύ: 

 

o Της αρέσει ο εαυτός της 

o Την καταλαβαίνουν όταν μιλάει 

o Έχει ευθύνες στις δουλειές του σπιτιού (όπως: ψώνια, μαγειρική, επισκευές) 

o Εκφράζει την άποψή της 

 

4.2. Επαγωγική Στατιστική Ανάλυση 

 

Διαφοροποίηση της Ποιότητας επικοινωνίας ανά ειδικότητα των ερωτώμενων 
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Όπως προκύπτει από τον στατιστικό έλεγχο ανεξαρτήτων δειγμάτων Independent samples 

t-test το p. (0.117) είναι μεγαλύτερο του επιπέδου σημαντικότητας a (0.05) επομένως 

συμπεραίνουμε πως δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση και πως οι κλάσεις 

της μεταβλητής “ειδικότητα” δεν διαφέρουν σε σχέση με την Ποιότητα της Επικοινωνίας 

(t(98) = 1.582, p > 0.05). 

 

Πίνακας 16: Group Statistics 
 

 

     Ειδικότητα N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Ποιότητα_επικοινωνίας Λογοθεραπευτής 34 4.5462 .41719 .07155 

Άλλες ειδικότητες 66 4.3842 .51626 .06355 

 

 

 

 

                                    Πίνακας 17: Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 

 

Ποιότητα 

Επικοινωνίας 

Equal 

variances 

assumed 

1.844 .178 1.582 98 .117 .16202 .10242 -.04123 .36527 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  1.693 80.247 .094 .16202 .09569 -.02841 .35245 

 
 

Διαφοροποίηση της Ποιότητας επικοινωνίας ανά φύλο των ερωτώμενων 

 
Όπως προκύπτει από τον στατιστικό έλεγχο ανεξαρτήτων δειγμάτων Independent samples 

t-test το p. (0.496) είναι μεγαλύτερο του επιπέδου σημαντικότητας a (0.05) επομένως 
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συμπεραίνουμε πως δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση και πως οι κλάσεις 

της μεταβλητής “φύλο” δεν διαφέρουν σε σχέση με την Ποιότητα της Επικοινωνίας (t(98) 

= .684, p > 0.05). 

                                                             Πίνακας 18: Independent Samples Test 

 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 

 

Ποιότητα 

Επικοινωνία

ς 

Equal 

variances 

assumed 

1.092 .299 .684 98 .496 .07313 .10696 -.13913 .28539 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  .629 46.079 .533 .07313 .11634 -.16105 .30731 

 

 

Μέτρηση της αξιοπιστίας και εγκυρότητας του ερωτηματολογίου 

Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε για την συλλογή και την διεξαγωγή των 

δεδομένων της παρούσας έρευνας, ελέγθηκε για την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των 

μετρήσεών του.  

Οι επιλεγμένες ερωτήσεις του προέρχονται από την θεωρητική ανάλυση που έχει προηγηθεί, 

επιβεβαιώνει τη φαινομενική εγκυρότητα του ερωτηματολογίου, καθώς εκτιμά την 

μεταβλητή που αναφέρεται ότι μετράει, στην παρούσα έρευνα την ποιότητα επικοινωνίας 

και οι ερωτήσεις ανταποκρίνονται στα στοιχεία που δόθηκαν από το υποκείμενο στη 

συνέντευξη. Επιπλέον, δεν τίθεται θέμα προβλήματος εγκυρότητας καθώς όλες οι ερωτήσεις 

που συμπεριλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο και οι οδηγίες είναι διατυπωμένες με τέτοιο 
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τρόπο ώστε να είναι κατανοητές από τους ερωτηθέντες, καθώς το ερωτηματολόγιο έχει 

επίσης χρησιμοποιηθεί και σε άλλες έρευνες και επιπροσθέτως ο ερευνητής δήλωσε 

διαθεσιμότητα για την επίλυση τυχόν αποριών.  

Συγκεκριμένα, το ερωτηματολόγιο απαντήθηκε μέσω Google Forms και ο κάθε 

συμμετέχοντας μπορούσε να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε ερώτηση είχε μέσω e-mail, 

ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο την εγκυρότητα του ερωτηματολογίου. Επιπλέον, στόχος 

ήταν να εκτιμηθεί η ποιότητα επικοινωνίας από επαγγελματίες υγείας και η βαθμολόγηση 

των ειδικών σε κάθε ερώτηση καταγράφηκε σε μια πεντάβαθμη κλίμακα (από 1=καθόλου 

έως 5=πάρα πολύ), στοχεύοντας με αυτό τον τρόπο την εγκυρότητα περιεχομένου 

(Ουζούνης & Νακάκης, 2011).  

Τέλος, έγινε σαφές στην μελέτη μέσω της συνέντευξης και αργότερα μέσω της χρήσης της 

Google Form όπου απαντήθηκαν σε πενταβάθμια κλίμακα οι ερωτήσεις, πως ήταν ορατά τα 

στοιχεία για την διεξαγωγή νοήματος, τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για τα άτομα που 

έλαβαν μέρος και ειδικότερα ο τρόπος που αυτά αποτυπώθηκαν. Συγκεκριμένα, αναλύθηκε 

τι ακριβώς ισχύει στο άτομο που αξιολογείται  (Maxwell, 1992). 

 

Η αξιοπιστία αφορά το κατά πόσο μία έρευνα αναδεικνύει το πραγματικό μέγεθος του υπό 

μελέτη χαρακτηριστικού. Δηλώνει το βαθμό της σταθερότητας και της συνέπειας των 

μετρήσεων και προκύπτει μέσω της επαναληπτικότητας ενός αποτελέσματος. Όταν 

συμβαίνει αυτό, τότε μπορεί να τεκμηριωθεί πως το εργαλείο υπολογίζει σε πολύ μεγάλο 

βαθμό την πραγματική τιμή του εξεταζόμενου χαρακτηριστικού. 

 

Ένα από τα πιο δημοφιλή στατιστικά στοιχεία αξιοπιστίας που χρησιμοποιούνται σήμερα 

είναι το άλφα του Cronbach (Cronbach, 1951). O υπολογισμός της τιμής του συντελεστή 
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εσωτερικής συνέπειας alpha (a) του Cronbach καθορίζει την εσωτερική συνοχή ή τη μέση 

συσχέτιση στοιχείων σε ένα εργαλείο έρευνας για να μετρήσει την αξιοπιστία του. 

‘Τιμές αξιοπιστίας μεγαλύτερες της τιμής 0,70 θεωρούνται αποδεκτές’ (Nunnaly, 1978, p. 

245).  

 

         Πίνακας 19:     Reliability Statistics 

 Cronbach's Alpha N of Items 

Ποιότητα 

επικοινωνίας 
.878 14 

 

Η ανάλυση αξιοπιστίας που εκτελέστηκε είχε ως αποτέλεσμα συντελεστή αξιοπιστίας 

Cronbach Alpha 0.878=87.8%, βάσει του οποίου διαπιστώνεται ικανοποιητική εσωτερική 

συνέπειας αξιοπιστία των ερωτηματολογίων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ –  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

5.1 Συμπεράσματα της έρευνας 

Βασικός στόχος της μελέτης αυτής ήταν η διήγηση ιστορίας ζωής της Ν.Ε., με στόχο την 

ενημέρωση του κοινού ως προς την αφασία με ή χωρίς συννοσυρότητα, την αποκατάσταση 

και τη ζωή μετά την πρόκληση της πάθησης. Προκειμένου να προωθηθεί η ανάπτυξη 

προσωπικών περιστατικών και ιστοριών ζωής, οι ειδικοί μπορούν να βοηθήσουν τους 

ασθενείς να μοιραστούν πληροφορίες μέσα από διάφορες εκδηλώσεις-παρουσιάσεις, 

δίνοντας και μοιράζοντας τις εμπειρίες τους που μπορούν να ειπωθούν. 

        Οι Westby & Culatta (2016) αναφέρουν πως ‘οι κλινικοί μπορούν επίσης να     

        ασχοληθούν με τέσσερις αλληλένδετες διαδικασίες παρέμβασης: ανάμνηση, σκέψη, 

        δημιουργία συνεκτικών συνδέσεων και σηματοδότηση της δομής της ιστορίας. 

        Επιπλέον, μπορούν να ενεργοποιήσουν την μεταγνωστική συνειδητοποίηση του 

        τρόπου με τον οποίο αξιολογούνται οι εμπειρίες, η συνοχή και η δομή των ιστοριών 

        σε καλά διαμορφωμένες αφηγήσεις προσωπικών γεγονότων και ιστορίες ζωής’ 
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        (Westby & Culatta, 2016, p.1).  

Οχτώ μήνες περίπου μετά την κοινοποίηση του βίντεο στον διαδικτυακό ιστό παρατηρήθηκε 

μεγάλος αριθμός προβολών. Συγκεκριμένα σε προσωπικό κανάλι στο Youtube, όπου 

κοινοποιήθηκε επίσης, οι προβολές το διάστημα αυτό φτάνουν περίπου τον αριθμό 330. 

Σημαντικός αριθμός ατόμων που παρακολούθησαν την ιστορία ζωής ενός ατόμου.  

Η λήψη ενός πλήρους κοινωνικού, ιατρικού και επαγγελματικού ιστορικού συντέλεσε στην 

καλύτερη διεξαγωγή της μελέτης αυτής και κυρίως στη δόμηση της συνέντευξης της Ν.Ε. 

κατά τη διάρκεια του βίντεο. Η επιλογή ατομικής μελέτης περίπτωσης οδήγησε σε μια 

ολοκληρωμένη κατανόηση ενός μόνο υποκειμένου, καθώς κάθε άτομο είναι διαφορετικό 

και στη διεξαγωγή συμπερασμάτων για την ποιότητα επικοινωνίας του ατόμου αυτού, 

καθώς όπως έγινε αντιληπτό μέχρι το πέρας της εργασίας αυτής το άτομο ένιωθε 

ικανοποίηση και η συμμετοχή σε όλο αυτό το εγχείρημα βοήθησε στην αυτοπεποίθηση και 

στην αυτο - επίβλεψη του εαυτού της.  

Προς το τέλος της διαδικασίας της μελέτης, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τη Ν.Ε. 

για να συζητηθούν σκέψεις και συναισθήματα που αποκόμισε το ίδιο το άτομο. Αφενός 

ευχαριστήθηκε πολύ τη διαδικασία, ένιωσε πως προσέφερε ενημέρωση στον κόσμο που 

παρακολούθησε και θα παρακολουθήσει τη συνέντευξη βελτιώνοντας με αυτό τον τρόπο 

την αυτό-πεποίθησή της και μέσα από τις δικές της απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο έθεσε 

μελλοντικούς στόχους για την προσωπική της πρόοδο και εξέλιξη. Το ίδιο το υποκείμενο με 

το τέλος της λήψης του βίντεο συμπλήρωσε η ίδια το ερωτηματολόγιο ως αυτό – επίβλεψη 

του εαυτού της και το αποτέλεσμα δεν διέφερε από εκείνο των συγγενών – φίλων, καθώς 

εκτίμησαν την ποιότητα της επικοινωνίας της υψηλή. Επιπλέον, ενισχύθηκε η 

κοινωνικοποίηση του ατόμου μέσα από την αλληλεπίδραση κατά τη διεξαγωγή της μελέτης 

με τους ανθρώπους που βοήθησαν σε όλο αυτό το εγχείρημα. Η προβολή στο διαδίκτυο και 

η διαδικασία μοιράσματος γεγονότων προσωπικής ζωής βοήθησε το ίδιο το άτομο να 
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εκτιμήσει την τωρινή του κατάσταση. Καθώς, η ποιοτική έρευνα μπορεί να οδηγήσει σε μία 

εις βάθος διερεύνηση των αντιλήψεων, των κινήτρων και των συναισθημάτων που 

χαρακτηρίζουν το άτομο. 

Η Cherry-Cruz (2001) αναφέρει την διήγηση ιστορίας (storytelling) ως μία τέχνη 

προερχόμενη από την αρχαιότητα και επισημαίνει πως οι αφηγήσεις αυτές εμπεριέχουν 

δύναμη κατά την εκφορά τους. Χρησιμοποιεί τη γλώσσα για την ανάπτυξη όλων των 

κρίσιμων στοιχείων που εμπλέκονται στη διαδικασία επικοινωνίας. Η αφήγηση βοηθά στην 

εξέλιξη των ικανοτήτων που σχετίζονται με την ακρόαση, συνεισφέρει στη λεκτική 

έκφραση και κατανόηση και τη γενικότερη επικοινωνία, δημιουργώντας εκ νέου καινούριες 

νοητικές αναπαραστάσεις και δημιουργώντας νέα αναπαράσταση στη μνήμη (Cherry-Cruz, 

2001). Για το λόγο αυτό, αποφασίστηκε η προβολή του βίντεο σε όσο το δυνατόν 

περισσότερους ανθρώπους που θα μπορούσαν να αποκομίσουν γνώση, συναισθήματα, 

εμπειρία και ταύτιση.  

 

Σε αυτό το σημείο, κρίθηκε σημαντική η αξιολόγηση της ποιότητας επικοινωνίας της Ν.Ε. 

αφενός από ανθρώπους που συνδιαλέγεται καθημερινά, ώστε να υπάρξει μια εικόνα για το 

πως οι συγγενείς και φίλοι εκτιμούν την τωρινή κατάσταση του ατόμου και αφετέρου να 

εκτιμηθεί η ποιότητα επικοινωνίας από επαγγελματίες υγείας. Το μεγαλύτερο ποσοστό του 

δείγματος ήταν λογοθεραπευτές και η δεύτερη ομάδα ‘άλλες ειδικότητες’ που 

δημιουργήθηκε συμπεριέλαβε φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, επαγγελματίες ειδικής 

αγωγής, νοσηλευτές και ψυχολόγους. Μετά τους λογοθεραπευτές ακολούθησαν με 

μικρότερο αριθμό οι εργοθεραπευτές και οι θεραπευτές ειδικής αγωγής. Επιπλέον, οι 

γυναίκες αποτέλεσαν το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος. 

Οι επαγγελματίες υγείας που αποτέλεσαν το δείγμα της έρευνας και κλήθηκαν να 

απαντήσουν το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιείται για το άτομο που εξετάζεται, αλλά και 
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για την οικογένειά του, ανταποκρίθηκαν κατάλληλα χρησιμοποιώντας την διαβαθμισμένη 

κλίμακα. Χρειάστηκε να παρακολουθήσουν τη συνέντευξη γα να εκτιμήσουν την ποιότητα 

του ατόμου, αλλά και να απαντήσουν με ακρίβεια στις ερωτήσεις που προσαρμόστηκαν για 

τους ίδιους στην παρούσα έρευνα. Σκοπός της επιλεγμένης αυτής διαδικασίας ήταν να 

ελεγθεί η κλινική σημαντικότητα, αλλά και η εκπαίδευση των κλινικών σε πιο 

εξατομικευμένες μελέτες που αποσκοπούν σε περαιτέρω γνώση και πληροφόρηση για το 

άτομο. Συμμετέχοντας σε μία τέτοια διαδικασία ευαισθητοποιούνται περισσότερο και οι 

ίδιοι οι κλινικοί για τον αντίκτυπο που έχει η παθολογία στο ίδιο το άτομο, στο κοντινό του 

περιβάλλον, αλλά και στην κοινωνία γενικότερα. Η εκτενέστερη ενασχόληση με το ιστορικό 

της Ν.Ε., τα συναισθήματα και οι καταστάσεις που βίωσε και τα μοιράστηκε στη 

συνέντευξη και στη συνέχεια η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, ζητώντας από τους 

επαγγελματίες υγείας να εκτιμήσουν την ποιότητα επικοινωνίας ήταν μια διαδικασία που 

πρόσθεσε επιπρόσθετη πληροφόρηση σε όλους τους συμμετέχοντες. Πληροφορίες που 

βοηθούν στο να εκτιμηθεί κατάλληλα το ιστορικό ενός ατόμου, αλλά και να ελεγχθούν 

λεπτομερώς οι τομείς της ποιότητας επικοινωνίας.  

Οι τομείς της ποιότητας επικοινωνίας όπως αυτοί αναφέρονται στο ερωτηματολόγιο 

«Quality of Communication Life Scale» (Paul et al, 2004, p.34) είναι οι εξής: 

o Κοινωνικοποίηση / Δραστηριότητες 

o Αυτοπεποίθηση / αυτογνωσία 

o Ρόλοι /ευθύνες 

o Γενική ευημερία (γενικά η ποιότητα της ζωής μου είναι καλή) 

o Ταυτόσημα (μου είναι εύκολο να επικοινωνώ /και ικανοποιώ τις επικοινωνιακές 

απαιτήσεις της δουλειάς ή της σχολής της) 

Επιπρόσθετα, σχετικά με τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου οι 14 από αυτές απαντήθηκαν 

σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στο βίντεο και οι υπόλοιπες 4 ερωτήσεις απαντήθηκαν 
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ως πεποιθήσεις των επαγγελματιών υγείας. Συγκεκριμένα η ποιότητα επικοινωνίας του 

ατόμου μπορεί να χαρακτηριστεί ως πολύ υψηλή, ενώ σε μεγαλύτερο βαθμό οι 

επαγγελματίες υγείας δήλωσαν πως η ασθενής αρέσκεται να μιλάει με ανθρώπους, να 

κρατάει επαφή με την οικογένεια και τους φίλους της, να εκφράζει την άποψή της και πως 

έχει αυτοπεποίθηση ότι μπορεί να επικοινωνήσει. Αντιθέτως, σε μικρότερο βαθμό αλλά άνω 

του μετρίου εκτιμήθηκε πως η ασθενής ικανοποιεί τις επικοινωνιακές απαιτήσεις της 

δουλειάς ή της σχολής της και πως σε γενικές γραμμές η ποιότητα της ζωής της είναι καλή. 

Ωστόσο, οι συγγενείς χαρακτήρισαν την ποιότητα επικοινωνίας αρκετά υψηλή. 

Σχετικά με το αν είναι σημαντική η μελέτη περίπτωσης βασιζόμενη σε θέματα διήγησης 

ιστορίας ζωής σε άτομα με αφασία ή και άλλες διαταραχές, η Page (2015) παραθέτει στο 

άρθρο της την ομιλία του David Isay, ιδρυτή της StoryCorps, ο οποίος μιλά για τη 

σημαντικότητα των αφηγήσεων και το τι μπορούμε να αποκομίσουμε μέσα από ακούσματα 

ιστοριών ζωής. Συγκεκριμένα ο ίδιος αναλύει πως μια διήγηση ιστορίας ζωής δεν αλλάζει 

εξαιτίας πολιτισμικών παραγόντων και ούτε διαφοροποιείται με τους παράγοντες  ηλικία, 

φύλο και ομιλούμενη γλώσσα. Οι ιστορίες γενικότερα βοηθούν στην ανθρώπινη εξέλιξη και 

δίνουν κατευθυντήριες γραμμές επιβίωσης, καθώς από την πρώιμη παιδική ηλικία μέχρι την 

ενηλικίωσή, χρησιμοποιούμε διαδικασίες αφήγησης για να αποκομίσουμε νέες εμπειρίες, 

να μοιραστούμε παλαιότερες, να δεσμευτούμε για μελλοντικές καταστάσεις και να 

απαντήσουμε στον εαυτό μας ερωτήματα που αφορούν την επιβίωση και την κατανόηση 

της ζωής μας. Συγκεκριμένα η Page (2015) αναφέρει τα παρακάτω: 

● ‘Μέσα από ιστορίες επικοινωνούμε με τα παιδιά μας (και με τους ξένους) για το πώς 

να ενεργούμε ο ένας προς τον άλλο, τι να εκτιμούμε και τι είναι δυνατόν’. 

● ‘Οι ιστορίες διατηρούν την ιστορία και τον πολιτισμό μας, μεταδίδοντας την 

κληρονομιά μας στην επόμενη γενιά σε μια μορφή που είναι εύκολο να θυμηθούμε’. 
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● ‘Ιστορίες μας συνδέουν. Ακόμη και όταν είναι μυθοπλασία, οι ιστορίες έχουν τη 

δύναμη να προκαλέσουν ισχυρές συναισθηματικές απαντήσεις σε εμάς. Η 

ανταλλαγή εμπειριών μας μέσα από ιστορίες μας δίνει τη δυνατότητα να συνδέουμε 

και να συνειδητοποιούμε με τους άλλους’. (Page, 2015, ανακτήθηκε από: 

https://leader.pubs.asha.org/doi/10.1044/leader.FTP.20102015.6). Τέλος, εύλογες 

απορίες θα μπορούσαν να είναι οι εξής: τι συμβαίνει με τα άτομα που εμφανίζουν 

δυσκολίες στην επικοινωνία και πως οι διηγήσεις θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους 

ίδιους τους ασθενείς, αλλά και τους ακροατές μετά από μία ιστορία που έχει 

δημοσιευτεί; Και πως θα αντιμετωπιστούν τα άτομα που δεν μπορούν να διηγηθούν 

τις δικές τους ιστορίες; Πως βοηθάμε και με τι εργαλεία κατορθώνεται τελικά η 

διήγηση ιστοριών που θα εμπεριέχει σκέψεις, εμπειρίες, συναισθήματα, όνειρα και 

τους στόχους τους; (Page, 2015).  Επίσης,  οι ιστορίες μπορούν να δημιουργηθούν 

και να κοινοποιηθούν για να βοηθήσουν στην κλινική πρακτική κα στη γενικότερη 

βελτίωση των επαγγελμάτων υγείας. Ένα από τα πράγματα που είναι γνωστά για την 

ASHA είναι η διήγηση ιστοριών των επαγγελματιών υγείας και οι σημαντικές 

συμβολές που προσφέρονται από τους κλινικούς και ερευνητές στη ζωή των 

ασθενών.  

 

5.2 Σύνδεση με βιβλιογραφικό υπόβαθρο η΄/προτάσεις πρακτικής εφαρμογή 

Σε μία έρευνα ποσοτική και ποιοτική μελέτη περίπτωσης μπορούν η μία να συμπληρώσει 

την άλλη ή/και ακόμη να προστεθούν κι άλλα χαρακτηριστικά δημιουργώντας μία 

συμπληρωματική μέθοδο, ή με άλλη ονομασία μικτή, ή/και τριγωνική μέθοδος (Tashakkori 

and Teddlie, 2003). Γενικότερα, οι ατομικές μελέτες περίπτωσης, κυρίως ογκολογικών και 

νευρολογικών ασθενών μπορεί να μην είναι από μόνες τους τόσο αποτελεσματικές, καθώς 

χωρίς ποσοτικές μετρήσεις να μην μπορούν να εστιάσουν στους απαραίτητους τομείς για τν 

https://leader.pubs.asha.org/doi/10.1044/leader.FTP.20102015.6
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ενίσχυση περαιτέρω γνώσης. Στην προκειμένη περίπτωση ελέγχθηκε η ποιότητα 

επικοινωνίας της ασθενούς από σύνολο ατόμων που ειδικεύονται στον τομέα της υγείας και 

πρόσθεσαν στοιχεία στην έρευνα.  

Επιπλέον, από την ανάλυση που προέκυψε από την έρευνα και συγκεκριμένα από τη 

βαθμολόγηση που έδωσε η ίδια η Ν.Ε. για τον εαυτό της προέκυψε πως χρειάζεται 

περαιτέρω βελτίωση στο να εκφράζει την άποψή της, να της αρέσει παραπάνω ο εαυτός της, 

να την καταλαβαίνουν όταν μιλάει και στις ευθύνες που αφορούν δουλειές του σπιτιού. 

Κατά συνέπεια, στο πρόγραμμα αποκατάστασης θα πρέπει  να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε 

αυτούς τους τομείς, καθώς στο αν της αρέσει ο εαυτός της και αν την καταλαβαίνουν όταν 

μιλάει, η βαθμολόγηση ήταν εξίσου μερικώς χαμηλή και από τους επαγγελματίες υγείας και 

οι απόψεις σχεδόν συγκλίνουν. Αποτέλεσμα που συνεπώς προκύπτει από τα λεπτομερή 

στοιχεία που δόθηκαν κατά τη συνέντευξη και οι επαγγελματίες υγείας απάντησαν με 

ακρίβεια. Επιπλέον, οι επαγγελματίες μέσα από την κλινική εμπειρία κατάφεραν να 

εκτιμήσουν τους τομείς που έχουν περιθώρια βελτίωσης. 

Επιπλέον, υποστήριξη θα πρέπει να δοθεί και στον τομέα των συναισθηματικών και 

ψυχολογικών διαταραχών, καθώς πέρα από τα συμπτώματα που εμφανίστηκαν μετά το 

χειρουργείο στο κεφάλι, οι καθημερινές δραστηριότητες μπορεί να πυροδοτήσουν ανησυχία 

σχετικά με το μέλλον, παραίτηση και μείωση της λειτουργικότητας του ατόμου. 

Συνεπώς κατανοούμε πως μια κατάλληλη διήγηση ιστορίας με επαρκείς πληροφορίες για το 

άτομο μπορεί να συνδράμει επαρκώς στην αποτελεσματική βελτίωση της ποιότητας ζωής 

του ατόμου, αλλά και να καταστεί ικανή η ιστορία να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει 

την κοινωνία γενικότερα. 

Τέλος, τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την εν λόγω έρευνα δύναται να 

διαμορφώσουν ένα πλαίσιο ή έναν διαδικτυακό ιστό, όπως είναι η Αφασική ομάδα 

Θεσσαλονίκης (www.aphasia-group.gr), γεγονός που μπορεί να συστηματοποιήσει τη 
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διαδικασία ατομικής μελέτης περίπτωσης μέσω διήγησης της προσωπικής ιστορίας 

ασθενών. 

 

5.3  Περιορισμοί και προτάσεις για μελλοντικές έρευνες 

 

Εκτός από το να βοηθούμε τους άλλους να λένε τις ιστορίες τους, πρέπει να θυμόμαστε ότι 

μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ιστορίες για την υπεράσπιση και την επαγγελματική 

βελτίωση. Ένα σημαντικό στοιχείο που αναφέρεται ανελλιπώς στην ASHA είναι οι ιστορίες 

των ίδιων των επαγγελματιών και μέσα από αυτές τις ιστορίες αυτές αναδεικνύεται η 

σημαντικότητα του ρόλου του θεραπευτή στον τομέα της υγείας και της αποκατάστασης 

(Page, 2015). Καθοριστικό ρόλο για την επιλογή της παρούσας μελέτης διαδραμάτισε η 

βιβλιογραφία σχετικά με τις διηγήσεις ιστοριών.  

Από την άλλη πλευρά, η χρήση της τεχνολογίας  όπως είναι το διαδίκτυο και η παρουσία 

ομάδων ειδικού ενδιαφέροντος, έχει έναν εξελισσόμενο ρόλο στην δημιουργία διήγησης  

ιστοριών ζωής ασθενών και οι εμπειρίες αυτές δείχνουν να έχουν ένα μέλλον στην 

ενημέρωση των οικογενειών ατόμων με διαταραχή, ατόμων του κοντινού περιβάλλοντος 

και γενικότερα όλης της κοινωνίας. Τέτοιες ιστορίες έχουν μέχρι πρόσφατα ειπωθεί από 

σπουδαστές και εκπαιδευτικούς, ωστόσο υπάρχει μια αυξανόμενη συνειδητοποίηση ότι οι 

ασθενείς αποτελούν πηγή επιρροής, αλλαγής και ωφέλειας της κλινικής πρακτικής. Ιστορίες 

ζωής και γενικότερα διηγήσεις καταστάσεων και εμπειριών έχουν δημιουργηθεί κατά 

καιρούς από φοιτητές, αλλά και από εκπαιδευτικούς δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο 

ανάγκες για αλλαγή, ενίσχυση της ωφέλειας σε κλινικό επίπεδο και ανάγκης για ενημέρωση 

(Haigh & Hardy, 2010).  

 

Σχετικά με τους συμμετέχοντες, θα μπορούσε σε μία μελλοντική έρευνα να δημιουργηθεί 

ένα ομοιογενές δείγμα που θα αφορά όλες τις ειδικότητες, ώστε να εκτιμηθεί πως αξιολογεί 
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η κάθε ειδικότητα ξεχωριστά την ποιότητα επικοινωνίας. Για παράδειγμα, οι νοσηλευτές θα  

μπορούσαν να εκτιμήσουν πολύ υψηλή την ποιότητα επικοινωνίας του ατόμου της 

παρούσας μελέτης, καθώς έχουν ως μέτρο σύγκρισης ασθενείς που παρακολουθούν σε 

δημόσιες ή ιδιωτικές δομές στις κρίσιμες καταστάσεις. Πιθανές μελλοντικές έρευνες να 

προσθέσουν περαιτέρω γνώση στο αν διαφοροποιούνται οι ειδικότητες στις εκτιμήσεις τους.  

Επιπλέον, θα ήταν πολύ σημαντικό να εκτιμηθεί η ποιότητα επικοινωνίας του υποκειμένου 

μετά από ένα χρονικό διάστημα από την συνέντευξη και να επαναξιολογήσει τον εαυτό της 

μέσω χορήγησης κάποιου  ερωτηματολογίου ή και να συγκριθούν οι απαντήσεις της με το 

ίδιο ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα.  

 

Όσον αφορά τους περιορισμούς της έρευνας, αρχικά, όλα τα παραπάνω ευρήματα δεν 

μπορούν να γενικευτούν, καθώς πρόκειται για μια ατομική μελέτη περίπτωσης που αφορά 

την ποιότητα επικοινωνίας ενός συγκεκριμένου ατόμου. Επιπλέον, ένας συνδυασμός με 

επιπρόσθετα εργαλεία εκτίμησης της ποιότητας επικοινωνίας, ενδεχομένως να οδηγούσε σε 

πιο ακριβή και ολοκληρωμένα συμπεράσματα. Συνεπώς, σε μία μελλοντική έρευνα θα 

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ένας αριθμός ερωτηματολογίων χωρισμένος σε κατηγορίες 

και πιθανόν μία παραγοντική ανάλυση να οδηγούσε σε διαφορετικά αποτελέσματα. Τέλος,   

οι συγγενείς αξιολόγησαν την ποιότητα επικοινωνίας της ασθενούς αρκετά υψηλή, 

ενδεχομένως λόγω της καλής πρόθεσης για υποστήριξη, όπου αρκετά υψηλή εκτιμήθηκε η 

ποιότητα και από την ίδια την ασθενή. Σε μια πιθανή μελλοντική έρευνα ίσως η γνώμη των 

συγγενών θα μπορούσε να καταγραφεί αναλυτικότερα μέσω συνέντευξης, ώστε να 

συλλεχθούν τυχόν περαιτέρω χρήσιμες πληροφορίες για την αποκατάσταση του ατόμου.   
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                                         ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

1.Προσαρμοσμένο Ερωτηματολόγιο 
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2. Πρωτότυπο Ερωτηματολόγιο μεταφρασμένο στα ελληνικά και με προσαρμογή στο 

Γ’ ενικό πρόσωπο 

1. Της αρέσει να μιλάει με ανθρώπους. 

 

 

 

 

Ναι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όχι 
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2. Της είναι εύκολο να επικοινωνεί. 

 

 

 

 

 

 

Ναι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όχι 
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3. Ο ρόλος της στην οικογένεια είναι ο ίδιος. 

 

 

 

 

 

Ναι 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όχι 
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4. Της αρέσει ο εαυτός της. 

 

 

 

 

 

Ναι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Όχι 
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5. Ικανοποιεί τις επικοινωνιακές απαιτήσεις της δουλειάς ή της 

σχολής της (όπως: πληκτρολόγηση, το να δίνει και να 

ακολουθεί οδηγίες, ανάγνωση). 

 

 

 

 

Ναι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όχι 
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6. Κρατάει επαφή με την οικογένεια και τους φίλους της. 

 

 

 

 

 

 

Ναι 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όχι 
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7. Την περιλαμβάνουν σε συζητήσεις. 

 

 

 

 

 

Ναι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όχι 
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8. Παρακολουθεί τα νέα, αθλήματα και ιστορίες στην 

τηλεόραση/ταινίες. 

  

 

 

 

Ναι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όχι 
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9. Χρησιμοποιεί το τηλέφωνο. 

 

 

 

 

 

Ναι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όχι 
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10. Βλέπει την αστεία πλευρά της ζωής. 

 

 

 

 

Ναι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όχι 
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11. Την καταλαβαίνουν όταν μιλάει. 

 

 

 

 

Ναι 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όχι 
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12. Συνεχίζει να προσπαθεί όταν δεν γίνεται κατανοητή. 

 

 

 

 

 

Ναι 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όχι 
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13. Παίρνει αποφάσεις μόνη της. 

 

 

 

 

Ναι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όχι 
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14. Έχει αυτοπεποίθηση ότι μπορεί να επικοινωνήσει. 

 

 

 

 

 

Ναι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όχι 
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15. Βγαίνει από το σπίτι για δραστηριότητες (όπως: αθλήματα, 

γεύματα, παραστάσεις, πάρτυ). 

 

 

 

 

 

 

Ναι 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όχι 
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16. Έχει ευθύνες στις δουλειές του σπιτιού (όπως: ψώνια, 

μαγειρική, επισκευές). 

 

 

 

Ναι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όχι 
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17. Εκφράζει την άποψή της. 

 

 

 

 

 

Ναι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όχι 
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18. Σε γενικές γραμμές, η ποιότητα ζωής της είναι καλή. 

 

 

 

 

 

 

Ναι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όχι 


