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HEALTH - RELATED QUALITY OF LIFE AMONG PATIENTS 

UNDERGOING CHRONIC PERIODIC HEMODIALYSIS 

 

Keywords: Health-related quality of life, KDQOL-SF, Hemodialysis, Renal disease 

 

Abstract 

 

OBJECTIVE: Evaluate the health – related quality of life in patients on chronic periodic 

hemodialysis in the southern suburbs of Athens and explore the impact of some 

different demographic and clinical factors on its’ dimensions. 

 

METHOD: In order to measure the quality of life of patients, a sample of 71 individuals 

from a private dialysis center was selected. Health-related quality of life was measured 

using the specialized tool for renal disease, KDQOL-SF
TM

. The questionnaires were 

completed, either by personal interview or hand filling, in July 2014. 

 

RESULTS: When the questionnaire was administered, only 14% of the patients were 

working. The scales of the KDQOL-SF
TM

 with the lowest prices recorded were: 

working status, burden of kidney disease, physical role, general health and physical 

functioning. The comparison of the sample’s scales of SF-36 with the Greek general 

population showed statistically significant differences (p <0.05) in all eight scales but 

compared with a sample from Brazil, the Greek sample had higher rates. 

 

CONCLUSIONS: The investigation of the health-related quality of life of patients 

undergoing periodic dialysis showed that ESRD and the chosen method of dialysis, 

decisively affect all dimensions of quality of life. Also, age, sex, educational level, 

marital status, economic status, occupational status and co morbidity influence all the 

dimensions of quality of life. Patients are in need of psychological, social and financial 

support, and these needs should be taken into account in the formulation of health 

policies in order to improve their quality of life. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 
ΦΤΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΝΔΦΡΧΝ – ΥΡΟΝΗΑ 

ΝΔΦΡΗΚΖ ΑΝΔΠΑΡΚΔΗΑ 
 

1.1 Δηζαγσγή 

 

Οη λεθξνί απνηεινχλ ηα θχξηα φξγαλα ηνπ νπξνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ αλζξψπνπ 

(Δηθφλα 1.1) θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο νπξεηήξεο, ηελ νπξνδφρν θχζηε θαη ηελ νπξήζξα 

επηηεινχλ ξπζκηζηηθέο θαη εθθξηηηθέο ιεηηνπξγίεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν βαζηθφο ζηφρνο 

ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε παξαγσγή θαη ε απνβνιή ησλ νχξσλ θαζψο θαη ε απνκάθξπλζε 

κηαο ζεηξάο άρξεζησλ ζπζηαηηθψλ πνπ παξάγνληαη ζηνλ νξγαληζκφ σο απνηέιεζκα 

πξντφλησλ ηνπ κεηαβνιηζκνχ (Vander et al., 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: The Ohio State University Medical Center 

 

ΔΗΚΟΝΑ 1.1 

Γνκή ηνπ Οπξνπνηεηηθνύ πζηήκαηνο. 

 

Δπίζεο, ζε ζπλεξγαζία κε ην θαξδηαγγεηαθφ, ην ελδνθξηλνινγηθφ θαη ην θεληξηθφ 

λεπξηθφ ζχζηεκα, απεθθξίλνπλ νξηζκέλε πνζφηεηα χδαηνο θαη αλφξγαλσλ ηφλησλ, έηζη 

ψζηε νη νπζίεο απηέο λα παξακέλνπλ ζε ζηαζεξή ζπγθέληξσζε κέζα ζην ζψκα, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ζπκβαίλεη κε ην ρισξηνχρν λάηξην (αιάηη). Με απηφ ηνλ ηξφπν δηαηεξείηαη 

θπζηνινγηθφο ν φγθνο ησλ θπηηάξσλ ζε φινπο ηνπο ηζηνχο ηνπ ζψκαηνο, ελψ κε ηε 

ξχζκηζε ηνπ φγθνπ ησλ πγξψλ, επηηπγράλεηαη ε θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

θαξδηαγγεηαθνχ ζπζηήκαηνο. Απηή ε ζπληνληζκέλε νκνηνζηαηηθή ιεηηνπξγία ησλ λεθξψλ 

θαη ησλ πλεπκφλσλ δηαηεξεί κέζα ζε ζηελά φξηα ην pH, ζην νπνίν είλαη εμαηξεηηθά 

επαίζζεηεο πνιιέο απφ ηηο κεηαβνιηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζψκαηνο (Berne and Levy, 2002) 
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Δθηφο απφ ηελ απνβνιή ησλ άρξεζησλ νπζηψλ θαη ηε ξχζκηζε ηνπ ηζνδπγίνπ ησλ 

πγξψλ, νη λεθξνί είλαη ππεχζπλνη θαη γηα ηελ παξαγσγή ζεκαληηθψλ νξκνλψλ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ε ελεξγφο βηηακίλε D ε νπνία είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ νζηψλ 

θαη άιισλ ιεηηνπξγηψλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην αζβέζηην, ε εξπζξνπνηεηίλε ε νπνία 

θαηέρεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ παξαγσγή ηνπ αίκαηνο θαη ε ξελίλε ε νπνία βνεζά ζηε 

ξχζκηζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο ηνπ νξγαληζκνχ (Berne and Levy, 2002). 

Ζ ρξφληα λεθξηθή αλεπάξθεηα (ΥΝΑ) είλαη ε πξννδεπηηθή, κε αλαζηξέςηκε κείσζε ηεο 

λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο, ε νπνία πξνθαιείηαη απφ πνηθίιεο αηηηνινγίαο λεθξηθή βιάβε 

(Kumar and Clark, 2007). Ζ ρξφληα λεθξηθή αλεπάξθεηα μεθηλάεη ήπηα θαη κπνξεί λα 

θηάζεη κέρξη ηειηθνχ ζηαδίνπ, κηα πνξεία ε νπνία ηαμηλνκείηαη ζε πέληε θαηεγνξίεο 

αλάινγα κε ην ξπζκφ ειάηησζεο ηεο ζπεηξακαηηθήο δηήζεζεο (National Kidney 

Foundation, 2002). ην ηειηθφ ζηάδην ηεο λφζνπ ν αζζελήο ρξεηάδεηαη άκεζε ππνζηήξημε 

κε ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο, κε αηκνθάζαξζε ή πεξηηνλατθή 

θάζαξζε. 

 

1.2 Φπζηνινγία Νεθξψλ 

 

Οη λεθξνί ζηνλ άλζξσπν απνηεινχλ έλα δεχγνο νξγάλσλ, ζρήκαηνο θαζνιηνχ, ν θαζέλαο 

έρεη κήθνο 11-14 cm, πιάηνο 5-6 cm, πάρνο 3-4 cm θαη βάξνο 150 gr πεξίπνπ. 

Δληνπίδνληαη νπηζζνπεξηηνλατθά, δεμηά θαη αξηζηεξά ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, απφ ην 

επίπεδν ηνπ δσδέθαηνπ κέρξη ηνλ δεθαηνηξίην νζθπτθφ ζπφλδπιν. Ο δεμηφο λεθξφο 

βξίζθεηαη 1,5 cm πεξίπνπ ρακειφηεξα απφ ηνλ αξηζηεξφ, ιφγσ παξνπζίαο ηνπ ήπαηνο. 

Κάζε λεθξφο κεηαθηλείηαη πεξίπνπ 3 cm πξνο ηα θάησ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εηζπλνήο θαη 

πξνο ηα πάλσ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπλνήο (Guyton and Hall, 2001). 

ηελ έζσ επηθάλεηα ηνπ λεθξνχ ππάξρεη εζνρή, κέζα ζηελ νπνία δηέξρνληαη ε λεθξηθή 

αξηεξία θαη θιέβα, ιεκθαγγεία, λεχξα θαη ν νπξεηήξαο, κε ηνλ νπνίν ηα ηειηθά νχξα 

κεηαθέξνληαη απφ ην λεθξφ πξνο ηελ νπξνδφρν θχζηε, φπνπ θαη ελαπνζεθεχνληαη κέρξη 

ηελ απνβνιή ηνπο απφ ην ζψκα. Δάλ ν λεθξφο θνπεί απφ ηελ θνξπθή σο ην θάησ άθξν ηνπ 

(Δηθφλα 1.2), δηαθξίλεηαη εμσηεξηθά ν θινηφο θαη εζσηεξηθά ε κπειψδεο νπζία. Ζ 

κπειψδεο νπζία δηαηξείηαη ζε πνιιαπιέο θσλνεηδείο πεξηνρέο ηζηνχ πνπ νλνκάδνληαη 

ππξακίδεο ηνπ λεθξνχ. ηηο θνξπθέο ησλ λεθξηθψλ ππξακίδσλ ππάξρνπλ εκθαλή 

αλνίγκαηα κέζσ ησλ νπνίσλ ηα νχξα δηνρεηεχνληαη ζηνπο ειάζζνλεο θάιπθεο ηνπ 

λεθξηθνχ θφιπνπ (Boron and Boulpaep, 2006). 
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Πεγή: 

Encyclopedia Britannica - kidney: blood circulation 

ΔΗΚΟΝΑ 1.2 

Δγθάξζηα Σνκή ηνπ λεθξνχ 

 

Ζ ιεηηνπξγηθή κνλάδα ηνπ λεθξνχ είλαη ν λεθξψλαο. Έθαζηνο λεθξφο ζηνλ άλζξσπν 

πεξηέρεη κέρξη 1.000.000 λεθξψλεο θαη ν θάζε λεθξψλαο έρεη ηελ ηθαλφηεηα απφ κφλνο 

ηνπ λα παξάγεη νχξα. Ο λεθξφο δε δηαζέηεη ηελ ηθαλφηεηα γηα αλαγέλλεζε λεθξψλσλ. Γη’ 

απηφ, ζε βιάβε ηνπ λεθξνχ, ζε λεθξηθή λφζν ή θαη ζηε θπζηνινγηθή γήξαλζε ηνπ 

νξγαληζκνχ, επέξρεηαη βαζκηαία ειάηησζε ηνπ αξηζκνχ ησλ λεθξψλσλ. Ο θάζε λεθξψλαο 

απνηειείηαη απφ δχν θχξηα ηκήκαηα: (1) ην ζπείξακα (ηξηρνεηδή ηνπ ζπεηξάκαηνο), κέζα 

απφ ηα νπνία δηεζνχληαη κεγάια πνζά πγξνχ απφ ην αίκα, θαη (2) έλα επίκεθεο 

ζσιελάξην, κέζα ζην νπνίν ην δηεζνχκελν πγξφ κεηαηξέπεηαη, θαηά ηε κεηαθνξά ηνπ 

πξνο ηε λεθξηθή πχειν, ζε νχξν. Σν ππφινηπν ηκήκα ηνπ λεθξψλα απνηειείηαη απφ ηελ 

θάςα ηνπ Bowman, ην λεθξηθφ ζσκάηην, ην εγγχο εζπεηξακέλν ζσιελάξην, ηελ αγθχιε 

Henle, ην άπσ εζπεηξακέλν ζσιελάξην θαη ην ζχζηεκα ησλ αζξνηζηηθψλ ζσιελαξίσλ 

(Guyton and Hall, 2001). 

Έλα ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο είλαη πσο κηα κεγάιε 

πνζφηεηα αίκαηνο - 25% ηεο θαξδηαθήο παξνρήο ή πεξίπνπ 1300 ml ην ιεπηφ - 

θηιηξάξνληαη κέζσ ησλ λεθξψλσλ. Οη λεθξνί θηιηξάξνπλ δειαδή πεξίπνπ 200 ιίηξα 

αίκαηνο θαζεκεξηλά θαη απνβάιινπλ πεξίπνπ 2 ιίηξα άρξεζησλ πξντφλησλ θαη πεξηηηνχ 

λεξνχ. Ζ ξνή ηνπ αίκαηνο ζηνπο λεθξνχο θαζνξίδεη έκκεζα ηνλ ξπζκφ ζπεηξακαηηθήο 

δηήζεζεο (GFR), κεηαβάιιεη ηνλ ξπζκφ επαλαξξφθεζεο ηνπ χδαηνο θαη ησλ δηαιπκέλσλ 
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νπζηψλ απφ ην εγγχο εζπεηξακέλν ζσιελάξην, ζπκκεηέρεη ζηε ζπκπχθλσζε θαη ηελ 

αξαίσζε ησλ νχξσλ θαη ηέινο παξέρεη νμπγφλν, ζξεπηηθέο νπζίεο θαη νξκφλεο ζηα 

θχηηαξα ησλ λεθξψλσλ, ελψ κεηαθέξεη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη επαλαξξνθψκελεο 

νπζίεο ζηε γεληθή θπθινθνξία (Berne and Levy, 2002). 

 

1.3 Βαζηθέο λεθξηθέο δηεξγαζίεο 

 

Ο θχξηνο ξφινο ηνπ λεθξνχ είλαη ε απνκάθξπλζε παξαπξντφλησλ ηνπ κεηαβνιηζκνχ 

(απεθθξηηηθή ιεηηνπξγία), θαζψο θαη ε ξχζκηζε ηνπ φγθνπ ηεο ζχζηαζεο ησλ πγξψλ ηνπ 

ζψκαηνο (ξπζκηζηηθή ιεηηνπξγία). Οη άιιεο θχξηεο ιεηηνπξγίεο ηνπ είλαη ε ελδνθξηλήο θαη 

ε κεηαβνιηθή κε ηελ παξαγσγή θαη έθθξηζε ζεκαληηθψλ νξκνλψλ θαη ελδχκσλ ηφζν γηα 

ηε λεθξηθή ιεηηνπξγία φζν θαη γηα ηε ξχζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο άιισλ νξγάλσλ (Πίλαθαο 

1.1).  

 

ΠΗΝΑΚΑ 1.1 

Λεηηνπξγίεο ηνπ λεθξνύ 

Απεθθξηηηθή Απέθθξηζε άρξεζησλ πξντφλησλ, θαξκάθσλ 

Ρπζκηζηηθή Ρχζκηζε ηνπ φγθνπ θαη ηεο ζχζηαζεο ησλ πγξψλ ηνπ ζψκαηνο 

Δλδνθξηλήο Παξαγσγή εξπζξνπνηεηίλεο, ξελίλεο, πξνζηαγιαλδηλψλ 

Μεηαβνιηθή Μεηαβνιηζκφο ηεο βηηακίλεο D, πξσηετλψλ κηθξνχ κνξηαθνχ βάξνπο 

Πεγή: Kumar and Clark, 2007 

 

Ο λεθξφο θαηέρεη έλα κνλαδηθφ ζχζηεκα πνπ επηηξέπεη ηελ ειεχζεξε ππεξδηήζεζε ηνπ 

χδαηνο θαη ησλ κε ζπλδεδεκέλσλ κε πξσηεΐλεο νπζηψλ ρακεινχ κνξηαθνχ βάξνπο απφ ην 

πιάζκα, θαζψο θαη ηελ εθιεθηηθή επαλαξξφθεζε θαη/ή απέθθξηζε απηψλ φηαλ ην 

ππεξδηήζεκα πεξλά κέζα απφ ην λεθξηθφ ζσιελάξην (Kuman and Clark, 2007).  

Ζ δηαθνξά πδξνζηαηηθήο πίεζεο ηεο ηάμεσο ησλ 10mm Hg (ηξηρνεηδηθή πίεζε 45 mm 

Hg κείνλ 10 mm Hg ε πίεζε κέζα ζην ρψξν ηνπ Bowman θαη 25 mm Hg ε 

θνιινεηδσζκσηηθή πίεζε ηνπ πιάζκαηνο) απνηειεί θηλεηήξην δχλακε γηα ηελ 

ππεξδηήζεζε ηνπ πξαθηηθά ειεχζεξνπ απφ πξσηεΐλεο θαη ιίπε δηεζήκαηνο δηακέζνπ ηεο 

ζπεηξακαηηθήο ηξηρνεηδηθήο κεκβξάλεο, κέζα ζην ρψξν ηνπ Bowman θαη ηειηθά ζην 

λεθξηθφ ζσιελάξην (Δηθφλα 1.3). 
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Πεγή: Παζνινγηθή θαη Υεηξνπξγηθή Ννζειεπηηθή, Δθδφζεηο Βήηα, 2004 

 

ΔΗΚΟΝΑ 1.3 

Γπλάκεηο πνπ επλννύλ θαη δπλάκεηο πνπ αληηηίζεληαη ζηε δηήζεζε 

 

 

Ο ξπζκφο ζπεηξακαηηθήο δηήζεζεο (ΡΓ) δηαθέξεη κε ηελ ειηθία θαη ην θχιν, αιιά 

είλαη πεξίπνπ 120-130ml/min αλά 1,73 m
2
 επηθάλεηαο ζψκαηνο ζηνπο ελήιηθεο. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη θάζε κέξα δηεζνχληαη 170-180 L λεξνχ θαη κε ζπδεπγκέλσλ κηθξνχ 

κνξηαθνχ βάξνπο νπζηψλ ηνπ αίκαηνο. Ζ «αλάγθε» ελφο ηφζν πςεινχ ξπζκνχ δηήζεζεο 

ζρεηίδεηαη κε ηελ απνκάθξπλζε νπζηψλ πνπ βξίζθνληαη ζην πιάζκα ζε πνιχ κηθξέο 

ζπγθεληξψζεηο, φπσο π.ρ. ε νπξία. Δάλ νη πνιχ κεγάινη απηνί φγθνη δηεζήκαηνο 

απνβάιινληαλ ακεηάβιεηνη σο νχξα, ζα ήηαλ απαξαίηεηε ε πξφζιεςε ηεξάζηησλ 

πνζνηήησλ λεξνχ θαη ειεθηξνιπηψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ε νκνηφζηαζε ηνπ 

νξγαληζκνχ. Κάηη ηέηνην απνθεχγεηαη κε ηελ εθιεθηηθή επαλαξξφθεζε χδαηνο, 

ειεθηξνιπηψλ θαη άιισλ ζπζηαηηθψλ ηνπ αίκαηνο, φπσο ε γιπθφδε θαη ηα ακηλνμέα, απφ 

ην δηήζεκα θαηά ηε δηέιεπζε ηνπ κέζα απφ ην λεθξψλα. Δπνκέλσο ην 60-80% ηνπ 

δηεζνχκελνπ χδαηνο θαη λαηξίνπ επαλαξξνθνχληαη θαηά ηε δηέιεπζε ηνπο απφ ην εγγχο 

ζσιελάξην καδί κε φιν πξαθηηθά ην θάιην, ηα δηηηαλζξαθηθά, ηε γιπθφδε θαη ηα ακηλνμέα. 

Δπηπιένλ, ην λεξφ θαη ην ρισξηνχρν λάηξην επαλαξξνθνχληαη θαη ζε πην πεξηθεξηθέο 

πεξηνρέο, ελψ ιεπηή ξχζκηζε ηεο ηζνξξνπίαο ηνπ λεξνχ θαη ησλ αιάησλ γίλεηαη ζην άπσ 

θαη ζην αζξνηζηηθφ ζσιελάξην ππφ ηελ επίδξαζε ηεο ADH (αληηδηνπξεηηθή νξκφλε) θαη 

ηεο αιδνζηεξφλεο. Ο ηειηθφο εκεξήζηνο φγθνο νχξσλ δηακνξθψλεηαη ηειηθά ζε 1-2 L. Σν 

αζβέζηην, ν θψζθνξνο θαη ην καγλήζην επαλαξξνθνχληαη επίζεο εθιεθηηθά ζε ζπλάξηεζε 

πάληα κε ηελ πξνζπάζεηα δηαηήξεζεο κηαο θπζηνινγηθήο ειεθηξνιπηηθήο ζχλζεζεο ησλ 

πγξψλ ηνπ ζψκαηνο. 
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Ζ απέθθξηζε κέζσ ησλ νχξσλ κεξηθψλ νπζηψλ είλαη πην πνιχπινθε. Γηα παξάδεηγκα, 

ην θάιην δηεζείηαη ειεχζεξα απφ ην ζπείξακα, επαλαξξνθάηαη ζρεδφλ πιήξσο ζην εγγχο 

ζσιελάξην θαη απεθθξίλεηαη ζην άπσ θαη ζηα αζξνηζηηθά ζσιελάξηα. Άιιεο νπζίεο πνπ 

δηεζνχληαη, επαλαξξνθνχληαη ή απεθθξίλνληαη ζε πνηθίιν βαζκφ πεξηιακβάλνπλ ηα 

νπξηθά άιαηα, αξθεηά νξγαληθά νμέα, θάξκαθα θαζψο θαη ηα πξντφληα κεηαβνιηζκνχ 

ηνπο (Kumar and Clark, 2007). 

 

ΠΗΝΑΚΑ 1.2 

Γηήζεζε, απέθθξηζε θαη επαλαξξόθεζε ύδαηνο, ειεθηξνιπηώλ θαη δηαιπκέλωλ 

νπζηώλ 

Πεγή: Berne and Levy, 2002 

 

Δπίζεο, κε ηελ παξαγσγή ελδχκσλ θαη νξκνλψλ ή κε ηελ ελεξγνπνίεζε αλελεξγψλ 

κνξίσλ νη λεθξνί εμαζθαιίδνπλ άιιεο δσηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ, φπσο ε 

αηκνδπλακηθή ζηαζεξφηεηα, ε αηκνπνίεζε θαη ν κεηαβνιηζκφο ησλ νζηψλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν λεθξφο παξάγεη θαη εθθξίλεη ην έλδπκν ξελίλε, απφ ηα θνθθηψδε 

θχηηαξα ηεο παξαζπεηξακαηηθήο ζπζθεπήο. Ζ ξελίλε κεηαηξέπεη ην αγγεηνηαζηλνγφλν ζε 

αγγεηνηαζίλε Η, κηα ζθαηξίλε ηνπ πιάζκαηνο. Με ηελ επίδξαζε ηνπ κεηαηξεπηηθνχ 

ελδχκνπ ηεο αγγεηνηαζίλεο, ε αγγεηνηαζίλε Η κεηαηξέπεηαη ζε αγγεηνηαζίλε ΗΗ ε νπνία έρεη 

αγγεηνζπζηαιηηθή δξάζε θαη απνηειεί ην πην ηζρπξφ εξέζηζκα γηα ηελ έθθξηζε ηεο 

αιδνζηεξφλεο απφ ην λεθξηθφ θινηφ. Ρπζκίδεη επίζεο ηελ ελδνλεθξηθή αηκαηηθή ξνή. 

Δπηπξφζζεηα, ζηα θχηηαξα ηνπ δηάκεζνπ λεθξηθνχ ηζηνχ παξάγεηαη ε εξπζξνπνηεηίλε, 

κηα γιπθνπξσηεΐλε πνπ απνηειεί ην θχξην εξέζηζκα γηα ηελ εξπζξνπνηεηηθή δηαδηθαζία. 

Οη λεθξνί επνκέλσο ξπζκίδνπλ ηελ σξίκαλζε ησλ εξπζξνθπηηάξσλ ζην κπειφ ησλ νζηψλ 

θαη επνκέλσο ηελ εξπζξνπνίεζε. 

Οπζία Μνλάδεο 

Μέηξεζεο 

Γηήζεζε Απέθθξηζε Δπαλαξξφθεζε Δπαλαξξνθψκελν 

% ηεο δηήζεζεο 

Ύδσξ L/εκέξα 180 1,5 178,5 99,2 

Na
++ mEq/εκέξα 25200 150 25050 99,4 

K
+ mEq/εκέξα 720 100 620 86,1 

Ca++ mEq/εκέξα 540 10 530 98,2 

Γιπθφδε mmol/εκέξα 800 0 800 100,0 

Οπξία gr/εκέξα 56 28 28 50,0 
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Σέινο, ζηα επηζειηαθά θχηηαξα ησλ εζπεηξακέλσλ ζσιελαξίσλ α’ ηάμεσο 

ελεξγνπνηείηαη ε αλελεξγή κνξθή ηεο βηηακίλεο D, ζε ελεξγή κνξθή (1,25-

Γηπδξνμπρνιεθαιθηζεξφιε). Ζ βηηακίλε D ζπκκεηέρεη ζηε ξχζκηζε ηνπ ηζνδπγίνπ 

αζβεζηίνπ θαη θσζθφξνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ νκνηφζηαζε ησλ νζηψλ (Βιαρνγηάλλεο, 

2009). 

 

1.4 Παζήζεηο ησλ λεθξψλ – Υξφληα λεθξηθή αλεπάξθεηα 

 

Ο φξνο Υξφληα λεθξηθή αλεπάξθεηα (ΥΝΑ) αλαθέξεηαη ζε κηα καθξνρξφληα θαη ζπλήζσο 

πξντνχζα έθπησζε ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο. Ζ ΥΝΑ πξνθαιείηαη απφ κε αλαζηξέςηκε 

απψιεηα ιεηηνπξγηθψλ λεθξψλσλ. νβαξά θιηληθά ζπκπηψκαηα ζπλήζσο δελ 

εθδειψλνληαη κέρξη ν αξηζκφο ησλ ιεηηνπξγηθψλ λεθξψλσλ ειαηησζεί θαηά ηνπιάρηζηνλ 

70% θάησ ηνπ θπζηνινγηθνχ αξηζκνχ. Πξάγκαηη, ζρεηηθά θπζηνινγηθέο ζπγθεληξψζεηο 

ησλ πεξηζζνηέξσλ ειεθηξνιπηψλ θαη θπζηνινγηθφο φγθνο πγξψλ ηνπ ζψκαηνο 

δηαηεξνχληαη αθφκα, κέρξηο φηνπ ν αξηζκφο ησλ ιεηηνπξγηθψλ λεθξψλσλ θηάζεη θάησ 

απφ ηα 20-30% ηνπ θπζηνινγηθνχ. Γεληθά, ε ΥΝΑ φπσο θαη ε ΟΝΑ, κπνξεί λα 

πξνθαιείηαη απφ λφζνπο ησλ αγγείσλ, ζπεηξακάησλ, ζσιελαξίσλ, δηάκεζνπ ηζηνχ ησλ 

λεθξψλ θαη ηηο θάησ νπξνθφξνπ νδνχ. Παξά ηε κεγάιε πνηθηιία λφζσλ πνπ κπνξεί λα 

νδεγήζνπλ ζε Νεθξηθή Αλεπάξθεηα (ΝΑ), ην ηειηθφ απνηέιεζκα νπζηαζηηθά είλαη ην ίδην 

– ειάηησζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ιεηηνπξγηθψλ λεθξψλσλ. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, δελ 

ππάξρνπλ επαξθή κέζα πξνθεηκέλνπ λα αλαζηξαθεί ε πνξεία ηεο πξσηνπαζνχο λφζνπ. 

Παξά ηαχηα, πνιιά κπνξεί λα γίλνπλ πξνθεηκέλνπ λα επηβξαδπλζεί ν αλακελφκελνο άλεπ 

ζεξαπείαο ξπζκφο έθπησζεο ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο (Guyton and Hall, 2001). Σα αίηηα 

ηεο ΥΝΑ παξαηίζεληαη ζηνλ Πίλαθα 1.3. 
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ΠΗΝΑΚΑ 1.3 

Αίηηα ρξόληαο λεθξηθήο αλεπάξθεηαο 

πεηξακαηνπάζεηα 

Πξσηνπαζείο ζπεηξακαηνλεθξίηηδεο, 

πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εζηηαθήο 

ζπεηξακαηνζθιήξπλζεο 

Γεπηεξνπαζή λνζήκαηα ηνπ ζπεηξάκαηνο 

(ζπζηεκαηηθφο εξπζεκαηψδεο ιχθνο, 

παλαγγεηίηηδα, δηαβεηηθή ζπεηξακαηνζθιήξπλζε, 

ακπινείδσζε, νπξαηκηθφ αηκνιπηηθφ ζχλδξνκν, 

ζπζηεκαηηθή ζθιήξπλζε, δξεπαλνθπηηαξηθή 

λφζνο, ζξνκβσηηθή ζξνκβσπεληθή πνξθχξα, 

θνθθησκάησζε Weneger) 

Γηακεζν-ζσιελαξηαθφ λφζεκα 

Γηακεζν-ζσιελαξηαθή λεθξίηηδα – ηδηνπαζήο, 

ιφγσ θαξκάθσλ (ηδηαίηεξα λεθξνηνμηθά 

αλαιγεηηθά), κε αλνζνινγηθή δηακεζνιάβεζε 

Νεθξνπάζεηα απφ παιηλδξφκεζε (ρξφληα 

αηξνθηθή ππεινλεθξίηηδα) 

Φπκαηίσζε 

ρηζηνζσκίαζε 

Νεθξαζβέζησζε 

Πνιιαπιφ κπέισκα (κπέισκα ηνπ λεθξνχ) 

Νεθξνπάζεηα ησλ Βαιθαλίσλ 

Νεθξηθή ζεισκαηψδεο λέθξσζε (ζαθραξψδεο 

δηαβήηεο, δξεπαλνθπηηαξηθή λφζνο, λεθξνπάζεηα 

απφ αλαιγεηηθά) 

Απφθξαμε ησλ νπξνθφξσλ νδψλ 

Ληζίαζε 

Γηφγθσζε ηνπ πξνζηάηε 

Νενπιάζκαηα ηεο ππέινπ 

Οπηζζνπεξηηνλατθή ίλσζε 

ρηζηνζσκίαζε 

πγγελή θαη θιεξνλνκηθά λνζήκαηα 

Πνιπθπζηηθή λφζνο ησλ λεθξψλ 

Μπειψδεο θπζηηθή λφζνο 

Φπκαηηψδεο ζθιήξπλζε 

Ομάισζε 

Κπζηίλσζε 

πγγελήο απνθξαθηηθή νπξνπάζεηα 

Αγγεηνπάζεηεο 

Τπεξηαζηθή λεθξνζθιήξπλζε (ζπρλή ζε καχξνπο 

Αθξηθαλνχο) 

Αζεξνζθιεξπληηθή λεθξηθή λφζνο 

Αγγεηίηηδα κηθξνχ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο αγγείσλ 

 

Πεγή: Kumar and Clark, 2007 

 

Τπάξρνπλ κεγάιεο γεσγξαθηθέο δηαθπκάλζεηο φζνλ αλαθνξά ηελ επίπησζε ησλ αηηίσλ 

πνπ πξνθαινχλ ΥΝΑ. Γηα παξάδεηγκα, ην πην θνηλφ αίηην ζπεηξακαηνλεθξίηηδαο ζηηο 

Τπνζαράξηεο Αθξηθαληθέο πεξηνρέο είλαη ε εινλνζία. Ζ ζρηζηνζσκίαζε απνηειεί έλα 

ζπρλφ αίηην λεθξηθήο αλεπάξθεηαο, ιφγσ απφθξαμεο ηνπ νπξνπνηεηηθνχ, ζηε Μέζε 

Αλαηνιή, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Ννηίνπ Ηξάθ. Οη παζήζεηο απηέο απαληψληαη ζην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην κφλν ζε άηνκα πνπ έρνπλ δήζεη ζε ελδεκηθέο πεξηνρέο. Ζ ζπρλφηεηα 

ηεο ηειηθνχ ζηαδίνπ ρξφληαο λεθξηθήο αλεπάξθεηαο (ΣΥΝΑ) θπκαίλεηαη κεηαμχ ησλ 

δηαθφξσλ θπιεηηθψλ νκάδσλ, φπσο θαη ε ζρεηηθή ζεκαληηθφηεηα ησλ δηαθνξεηηθψλ 

αηηίσλ πνπ πξνθαιεί ΥΝΑ. Γηα παξάδεηγκα, ε ΣΥΝΑ είλαη 3-4 θνξέο πην ζπρλή ζηνπο 

καχξνπο αθξηθαλνχο πνπ θαηνηθνχλ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ηηο ΖΠΑ ζε ζρέζε κε 

ηνπο ιεπθνχο θαη ε ππεξηαζηθή λεθξνπάζεηα είλαη πνιχ πην ζπρλφ αίηην ΣΥΝΑ ζε απηή 
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ηελ νκάδα. Ο επηπνιαζκφο ηνπ αθραξψδε Γηαβήηε θαη άξα θαη ηεο Γηαβεηηθήο 

Νεθξνπάζεηαο, είλαη πςειφηεξνο ζε θάπνηεο νκάδεο Αζηαηηθήο θαηαγσγήο απφ φηη ζηνπο 

ιεπθνχο. ρέζε έρεη θαη ε ειηθηαθή νκάδα πνπ αλήθεη ν αζζελήο. Γηα παξάδεηγκα, ε ΥΝΑ 

ιφγσ αζεξνζθιεξσηηθήο αγγεηαθήο λφζνπ ηνπ λεθξνχ είλαη πνιχ πην ζπρλή ζηνπο 

ειηθησκέλνπο ζε ζρέζε κε ηνπο λένπο (Kumar and Clark, 2007) 

 

 

 
Πεγή: Ησαλλίδεο, Παπαδάθε θαη Ρνχζζνο, 2010 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 1.1 

Πνζνζηό εκθάληζεο ζπρλόηεξωλ αηηηώλ γηα ηε Υξόληα Νεθξηθή Αλεπάξθεηα θαηά 

ηα έηε 2008-2010 

 

Δπνκέλσο, απφ ηα παξαπάλσ παξαηεξείηαη φηη ν θίλδπλνο γηα ΥΝΑ απμάλεηαη φηαλ ν 

αζζελήο εκθαλίζεη ζαθραξψδε δηαβήηε, ππέξηαζε, ρξφληεο θιεγκνλέο ησλ λεθξηθψλ 

ζπεηξακάησλ, δξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία, αζεξνζθιήξπλζε ή απφθξαμε ηεο νπξνθφξνπ 

νδνχ. πγθεθξηκέλα, ε δηαβεηηθή λεθξνπάζεηα είλαη κηα απφ ηηο ζπρλφηεξεο θαη 

ζνβαξφηεξεο κηθξναγγεηαθέο επηπινθέο ηνπ ζαθραξψδε δηαβήηε θαη απνηειεί κηα απφ ηηο 

ζπρλφηεξεο αηηίεο ρξφληαο λεθξηθήο αλεπάξθεηαο. Οη λεθξηθέο επηπινθέο είλαη αηηία 

ζαλάηνπ γχξσ ζην 20% ησλ δηαβεηηθψλ, θαζψο ν ζαθραξψδεο δηαβήηεο πξνζβάιιεη ηνπο 

λεθξνχο θαηά πνηθίινπο ηξφπνπο. 

Μηα επίζεο πνιχ ζπρλή αηηία πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ΥΝΑ είλαη ε αξηεξηαθή 

ππέξηαζε. ζν πςειφηεξε είλαη ε αξηεξηαθή πίεζε, ηφζν πεξηζζφηεξν κεηψλεηαη ε ξνή 

19.7

8.6

7.3

7.8

9.31.6

18.4

27.4 πειραματονεφρίτιδα

Διάφορα

Πυελονεφρίτιδα

Πολυκυςτική νόςοσ

Τπζρταςη

Νεφραγγειοπάθεια

ακχαρώδησ Διαβήτησ

Άγνωςτο
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ηνπ αίκαηνο ζην λεθξφ, θαηαζηξέθνληαο ηε δνκή ηνπ, βιάπηνληαο ηε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ 

θαη νδεγψληαο ηειηθά ζε ΥΝΑ. Ζ πςειή αξηεξηαθή πίεζε, εθηφο ηνπ φηη κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε λεθξηθή βιάβε, κπνξεί επίζεο λα απνηειέζεη έλδεημε ήδε ππάξρνπζαο 

λεθξηθήο βιάβεο θαη γηα ην ιφγν απηφ ν έιεγρφο ηεο απνηειεί κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

παξεκβάζεηο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο ΥΝΑ. 

Άιινη ζεκαληηθνί παξάγνληεο θηλδχλνπ είλαη ε ειηθία (κεγαιχηεξε ησλ 50 εηψλ), ε 

θιεξνλνκηθφηεηα θαη ην νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ λεθξηθήο λφζνπ, πνπ δελ εμαξηψληαη απφ 

ηελ ειηθία ηνπ αζζελή, ε έθζεζε ζε ηνμηθνχο παξάγνληεο ή θάξκαθα επηβιαβή γηα ηα 

λεθξά. Σέινο, ν λεθξφο είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηνο ζηηο λφζνπο ηνπ ζπλδεηηθνχ ηζηνχ, ζηηο 

νπνίεο ε λεθξηθή αλεπάξθεηα απνηειεί ζπρλή αηηία ζαλάηνπ, κε απνηέιεζκα ζε αζζελείο 

κε ζπζηεκαηηθφ εξπζεκαηψδε ιχθν, νη λεθξνί λα πξνζβάιινληαη ζε πνζνζηφ 50% 

(Γεκφπνπινο, 1998). 

 

1.5 πκπηψκαηα λεθξηθήο αλεπάξθεηαο 

 

Σα πξψηκα ζηάδηα ηεο λεθξηθήο αλεπάξθεηαο είλαη ζπρλά ηειείσο αζπκπησκαηηθά παξά ηε 

ζπζζψξεπζε πνιπάξηζκσλ κεηαβνιηηψλ. Καηά ηε λεθξηθή αλεπάξθεηα κεηξψληαη νη 

ζπγθεληξψζεηο νπξίαο θαη θξεαηηλίλεο επεηδή είλαη δηαζέζηκεο νη κέζνδνη πξνζδηνξηζκνχ 

ηνπο θαη ππάξρεη θάπνηνο ζπζρεηηζκφο κεηαμχ ησλ ζπγθεληξψζεσλ νπξίαο θαη 

θξεαηηλίλεο θαη ησλ ζπκπησκάησλ. Οη νπζίεο απηέο, παξ’ φια απηά, δελ είλαη απφ κφλεο 

ηνπο ηδηαίηεξα ηνμηθέο. Ζ θχζε ησλ κεηαβνιηηψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε γέλεζε ησλ 

ζπκπησκάησλ είλαη αζαθείο. Οη κεηαβνιίηεο απηνί πξέπεη λα είλαη πξντφληα ηνπ 

θαηαβνιηζκνχ ησλ πξσηετλψλ (κηαο θαη ν δηαηηεηηθφο πεξηνξηζκφο ηεο πξφζιεςεο 

πξσηετλψλ κπνξεί λα αλαζηξέςεη ηα ζπκπηψκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ΝΑ) θαη πνιινί 

απφ απηνχο πξέπεη λα έρνπλ ζρεηηθά κηθξφ κνξηαθφ βάξνο (αθνχ ε αηκνθάζαξζε πνπ 

ρξεζηκνπνηεί κεκβξάλεο, πνπ επηηξέπνπλ ηε δηέιεπζε ζρεηηθά κηθξψλ κνξίσλ, βειηηψλεη 

κφλν ηε ζπκπησκαηνινγία). Πξνο ην παξφλ, ειάρηζηα είλαη γλσζηά κε βεβαηφηεηα. 

Σα ζπκπηψκαηα είλαη ζπρλά φηαλ ε ζπγθέληξσζε ηεο νπξίαο ππεξβεί ηα 112 mg/dl, 

αιιά πνιινί αζζελείο ζα αλαπηχμνπλ ζπκπηψκαηα λεθξηθήο αλεπάξθεηαο κε ρακειφηεξα 

επίπεδα νπξίαο ηνπ νξνχ. Σα ζπκπηψκαηα πεξηιακβάλνπλ: 

 θαθνπρία, κείσζε ηεο ελεξγεηηθφηεηαο 

 αλνξεμία 

 αυπλία 
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 λπρηνπξία θαη πνιπνπξία ιφγσ επεξεαζκέλεο ζπκππθλσηηθήο ηθαλφηεηαο (λπρηεξηλή 

ελνχξεζε ησλ παηδηψλ κπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα λπρηνπξίαο παξά ζπλαηζζεκαηηθψλ 

δηαηαξαρψλ) 

 θλεζκφο 

 λαπηία, έκεηνο θαη δηάξξνηα 

 παξαηζζεζίεο ιφγσ πνιπλεθξνπάζεηαο 

 ζχλδξνκν «αλήζπρσλ πνδηψλ» (έληνλε επηζπκία γηα ζπρλή αιιαγή ηεο ζέζεο ησλ θάησ 

άθξσλ 

 νζηηθφ άιγνο ιφγσ κεηαβνιήο νζηηθήο λφζνπ 

 παξαηζζεζίεο θαη ηεηαλία, ιφγσ ππαζβεζηηαηκίαο 

 ζπκπηψκαηα ιφγσ θαηαθξάηεζεο άιαηνο θαη λεξνχ – πεξηθεξηθφ ή πλεπκνληθφ νίδεκα 

 ζπκπηψκαηα ιφγσ ηεο αλαηκίαο 

 ακελφξξνηα ζηηο γπλαίθεο, ζηπηηθή αληθαλφηεηα ζηνπο άλδξεο 

 

ε πην πξνρσξεκέλε λεθξηθή αλεπάξθεηα (νπξία νξνχ > 140-165mg/dl), ηα 

ζπκπηψκαηα απηά γίλνληαη πην έληνλα ελψ είλαη ζπλήζεο ε εκθάληζε ζπκπησκάησλ απφ 

ην ΚΝ. 

 επηβξάδπλζε ησλ λνεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, ζφισζε ηεο ζπλείδεζεο θαη εκθάληζε 

επηιεπηηθψλ θξίζεσλ 

 εκθάληζε κπνθινληψλ 

Ζ ζνβαξή έθπησζε ηεο ζπεηξακαηηθήο δηήζεζεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε νιηγνπξία. 

Απηή κπνξεί λα εκθαληζηεί είηε κε ΟΝΑ ή θαηά ηα ηειεπηαία ζηάδηα ηεο ΥΝΑ. 

Παξ’ φια απηά, αθφκα θαη αλ ν ΡΓ κεησζεί αξθεηά ε αδπλακία ηεο ζσιελαξηαθήο 

επαλαξξφθεζεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε παξαγσγή πνιχ πςειψλ φγθσλ νχξσλ. Γηα 

παξάδεηγκα, έλαο ΡΓ ηεο ηάμεσο ησλ 5 ml/min, ρσξίο θακία ζσιελαξηαθή 

επαλαξξφθεζε, ζα νδεγνχζε ζηελ παξαγσγή 300 ml νχξσλ αλά ψξα ή πεξηζζνηέξσλ απφ 

7 ιίηξσλ εκεξεζίσλ. Δπεηδή ε ζσιελαξηαθή δπζιεηηνπξγία ζπλνδεχεη πάληα ηε 

ζπεηξακαηηθή λφζν ζε θάπνην βαζκφ, ν φγθνο ησλ απνβαιιφκελσλ νχξσλ ζε απνηειεί 

ρξήζηκν δείθηε ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο (Kumar and Clark, 2007). 
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1.6 Δμέιημε ηεο ρξφληαο λεθξηθήο αλεπάξθεηαο 

 

ηαλ εγθαηαζηαζεί θαη νπνηνδήπνηε θαη αλ είλαη ην αξρηθφ αίηην, ε ρξφληα λεθξηθή 

δπζιεηηνπξγία έρεη ηελ ηάζε λα εμειίζζεηαη αδηαθξίησο ζε ΣΥΝΑ, παξφιν πνπ ν ξπζκφο 

ηεο επηδείλσζεο κπνξεί λα εμαξηεζεί απφ ηελ ππνθείκελε λεθξνπάζεηα. Οη αζζελείο κε 

ρξφληεο ζπεηξακαηηθέο παζήζεηο έρνπλ ηελ ηάζε λα εκθαλίδνπλ επηδείλσζε ηαρχηεξα απφ 

απηνχο κε ρξφληεο δηακεζν - ζσιελαξηαθέο λεθξνπάζεηεο. Ζ ππέξηαζε θαη ε βαξηά 

πξσηετλνπξία απνηεινχλ θαθνχο πξνγλσζηηθνχο δείθηεο. 

Πεηξάκαηα ζε δψα ζηα νπνία έρεη αθαηξεζεί ν έλαο λεθξφο θαη ν άιινο κεξηθψο, 

ππνδεηθλχνπλ φηη ε πξννδεπηηθή απψιεηα ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο αθνινπζεί ηελ αξρηθή 

κείσζε ηεο κάδαο ησλ λεθξψλσλ. Ζ αχμεζε ηεο ελδνζπεηξακαηηθήο ηξηρνεηδηθήο πίεζεο 

θαη ε πξνζαξκνζηηθή ζπεηξακαηηθή ππεξηξνθία ζε ζπλζήθεο κεησκέλεο κάδαο λεθξψλσλ 

έρεη ππνζηεξηρζεί φηη απνηειεί αίηην ζπεηξακαηηθήο νπινπνίεζεο, φπσο ε πξσηετλνπξία 

απφ κφλε ηεο. Δκθαλίδεηαη επίζεο δεκηνπξγία νπιψλ ζην δηάκεζν λεθξηθφ ηζηφ, ε νπνία 

πηζαλψο έρεη κεγάιε ζεκαζία. Γελ είλαη επξέσο απνδεθηή ε άπνςε φηη ε πξφγλσζε ηεο 

λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο ζηηο ζπεηξακαηηθέο δηαηαξαρέο εθηηκάηαη αθξηβέζηεξα απφ ηελ 

ηζηνινγηθή εηθφλα ηνπ δηάκεζνπ ηζηνχ παξά απφ ηε κνξθνινγία ηνπ ζπεηξάκαηνο. Ζ 

παζνγέλεηα ηεο δηάκεζεο βιάβεο παξακέλεη αβέβαηε. Ζ επηβξάδπλζε ηεο έθπησζεο ηεο 

λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο ζηε δηαβεηηθή λεθξνπάζεηα κε ηνλ πξνζεθηηθφ έιεγρν ηεο ΑΠ, έρεη 

απνδεηρηεί ζε κηα κεγάιε ειεγρφκελε θιηληθή κειέηε (Kumar and Clark, 2007) 

Ζ ΥΝΝ ηαμηλνκείηαη ζεσξεηηθά ζε πέληε θαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ηηο πξνηάζεηο ηνπ 

National Kidney Foundation (2002) αλάινγα κε ην βαζκφ ειάηησζεο ηεο ζπεηξακαηηθήο 

δηήζεζεο. Σα ζηάδηα ηεο ρξφληαο λεθξηθήο λφζνπ είλαη ηα εμήο: 

 ηάδην 1: Απνδεδεηγκέλε λεθξηθή βιάβε ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηεο ρξφληαο 

λεθξηθήο λφζνπ κε θπζηνινγηθή ή απμεκέλε ζπεηξακαηηθή δηήζεζε GFR 

(>90ml/min/1,73m
2
) 

 ηάδην 2: Μεησκέλε ζπεηξακαηηθή δηήζεζε (60-89ml/min/1,73m
2
) κε έλδεημε λεθξηθήο 

βιάβεο. 

 ηάδην 3: πεηξακαηηθή δηήζεζε ε νπνία θπκαίλεηαη κεηαμχ 30-59 ml/min/1,73m
2
. 

 ηάδην 4: Υακειή ζπεηξακαηηθή δηήζεζε ε νπνία βξίζθεηαη κεηαμχ 15-

29ml/min/1,73m
2
. 

 ηάδην5: Νεθξηθή αλεπάξθεηα ηειηθνχ ζηαδίνπ κε ζπεηξακαηηθή δηήζεζε 

<15ml/min/1,73 m
 2
. 

Ζ ζηαδηνπνίεζε ηεο ΥΝΝ είλαη κηα απαξαίηεηε δηαδηθαζία πνπ είλαη ρξήζηκε γηα ηε 
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ιήςε απνθάζεσλ φζν αθνξά ηε ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε ηεο (Παλαγνπνχινπ, 2009). 

 

1.7 Θεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε ηεο λφζνπ 

 

Ζ ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε ηεο ΥΝΑ ζηα ηέζζεξα πξψηα ζηάδηα ηεο λφζνπ, δειαδή ζε 

αζζελείο πνπ δηαηεξνχλ ζρεηηθά ηθαλνπνηεηηθή ππνιεηπφκελε λεθξηθή ιεηηνπξγία είλαη 

ζπληεξεηηθή θαη αθνξά ηελ αλεχξεζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ δπλεηηθά αλαζηξέςηκσλ 

αηηίσλ επηδεηλψζεσο ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο φπσο (π.ρ. ζεξαπεία ινηκψμεσλ, 

αληηκεηψπηζε αθπδάησζεο, απνκάθξπλζε λεθξνηνμηθψλ θαξκάθσλ θ.α.) θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο πξσηνπαζνχο αηηίαο κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηεο θαηάιιειεο αγσγήο. 

Δπίζεο, ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο ζεξαπείαο ησλ αζζελψλ κε ρξφληα λεθξηθή αλεπάξθεηα 

ζεσξείηαη ε ρνξήγεζε εηδηθήο δίαηηαο πνπ πεξηιακβάλεη πεξηνξηζκφ ησλ πξσηετλψλ. 

χκθσλα κε θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο πνπ εμέδσζε ην EDTNA/ERCA (Vennegoor, 

2003), ζε αζζελείο κε πξνρσξεκέλε λεθξηθή αλεπάξθεηα - πξνηειηθνχ θαη ηειηθνχ 

ζηαδίνπ - πνπ δελ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε, κε ξπζκφ πεηξακαηηθήο δηήζεζεο 

>25ml/min, πξνηείλεηαη δηαηξνθή κε κεησκέλε πξφζιεςε πξσηετλψλ, κε 0,6gr πξσηεΐλεο 

θαη 35 Kcal/ Kgr ζσκαηηθνχ βάξνπο. Ζ ρξήζε δηαηηνινγίνπ πησρνχ ζε ιεχθσκα, έρεη 

απνδεηρζεί φηη έρεη επεξγεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ θαζπζηέξεζε ηεο εμέιημεο ηεο 

δηαβεηηθήο θαη κε δηαβεηηθήο λεθξνπάζεηαο. 

ην ηειηθφ ζηάδην ηεο λφζνπ ν πάζρνληαο κπνξεί λα δηαηεξεζεί ζηε δσή κε 

Αηκνθάζαξζε, κε Πεξηηνλατθή θάζαξζε θαη κε Μεηακφζρεπζε λεθξνχ, ε νπνία απνηειεί 

θαη ηελ θαιχηεξε κέζνδν αληηκεηψπηζεο ηεο ΥΝΑ, φζν αθνξά ην πξνζδφθηκν επηβίσζεο 

αιιά θαη ηελ πνηφηεηα δσήο (Βιαρνγηάλλεο, 1999). Σν θπξηφηεξν πξφβιεκα γηα ηελ 

εθαξκνγή απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη ε έιιεηςε κνζρεπκάησλ (Doyle et al., 2004). Οη 

παξαπάλσ κέζνδνη ππνθαηάζηαζεο ζα αλαιπζνχλ ζην επφκελν θεθάιαην. 

 

1.8 Αλαθεθαιαίσζε 

 

Οη λεθξνί απνηεινχλ δχν πνιχ ζεκαληηθά φξγαλα ηνπ νπξνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηα 

νπνία επηηεινχλ ξπζκηζηηθέο θαη εθθξηηηθέο ιεηηνπξγίεο. Αλαιπηηθφηεξα, θαηνξζψλνπλ λα 

δηαηεξήζνπλ ηνλ φγθν θαη ηε ζχζηαζε ησλ πγξψλ ηνπ ζψκαηνο (ξπζκίδνπλ ην ηζνδχγην 

ηνπ χδαηνο θαη ζε ζπλεξγαζία κε άιια ζπζηήκαηα απεθθξίλνπλ νξηζκέλε πνζφηεηα 

χδαηνο θαη αλφξγαλσλ ηφλησλ, έηζη ψζηε νη νπζίεο απηέο λα παξακέλνπλ ζε ζηαζεξή 

ζπγθέληξσζε κέζα ζην ζψκα) (Berne and Levy, 2002). Γεπηεξεχνπζα ιεηηνπξγία ησλ 
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λεθξψλ απνηειεί ε απνκάθξπλζε κεηαβνιηθψλ παξαπξντφλησλ απφ ην αίκα θαη ε 

απέθθξηζή ηνπο ζηα νχξα, κε απνηέιεζκα λα κε ζπζζσξεχνληαη κέζα ζην ζψκα ηνμηθά ή 

κε, παξαπξντφληα (Vander et al., 2001). 

Υξφληα Νεθξηθή Αλεπάξθεηα (ΥΝΑ) νλνκάδεηαη ε πξννδεπηηθή απψιεηα ηεο λεθξηθήο 

ιεηηνπξγίαο ζε κηα πεξίνδν κελψλ ή ρξφλσλ. Σα ζπκπηψκαηα επηδείλσζεο ηεο λεθξηθήο 

ιεηηνπξγίαο είλαη κε εηδηθά, θαη κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ έλα αίζζεκα γεληθήο αδηαζεζίαο 

θαη κεησκέλεο φξεμεο (National Kidney Foundation, 2002). 

Πξφζθαηεο επαγγεικαηηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαηαηάζζνπλ ηε ζνβαξφηεηα ηεο 

ρξφληαο λεθξηθήο λφζνπ ζε πέληε ζηάδηα, κε ην πξψην ζηάδην λα είλαη ην επηφηεξν πνπ 

ζπλήζσο πξνθαιεί ιίγα ζπκπηψκαηα θαη ην πέκπην ζηάδην λα είλαη κηα ζνβαξή αζζέλεηα 

κε κεησκέλν πξνζδφθηκν δσήο εάλ δελ αληηκεησπηζζεί. Σν πέκπην ζηάδην ηεο ΥΝΝ ζπρλά 

νλνκάδεηαη Σειηθφ ηάδην ηεο Υξφληαο Νεθξηθήο Αλεπάξθεηαο (ΣΥΝΑ) (National 

Kidney Foundation, 2002). 

Ζ ΣΥΝΑ κπνξεί λα ζεξαπεπηεί κε εμσζσκαηηθή θάζαξζε ηνπ αίκαηνο, κε 

πεξηηνλατθή θάζαξζε (ΠΚ), ή κε κεηακφζρεπζε. Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαγλσξηζηεί φηη νη 

δηαθνξεηηθέο ζεξαπείεο δελ είλαη αληαγσληζηηθέο κεηαμχ ηνπο θαη πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ κε νινθιεξσκέλν ηξφπν, καδί κε κεηακφζρεπζε, γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

έθβαζεο ηνπ αζζελνχο (Frediric et al., 1995) 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

ΘΔΡΑΠΔΗΔ ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΝΔΦΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

 

2.1 Δηζαγσγή 

 

Ζ ζεξαπεία ηεο λεθξηθήο ππνθαηάζηαζεο κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ηελ νκνηφζηαζε ησλ 

πγξψλ θαη ησλ ειεθηξνιπηψλ, ηελ νμενβαζηθή ηζνξξνπία θαη ην ηζνδχγην ηνπ αδψηνπ. 

πλεπψο ε ζεξαπεία κε εμσλεθξηθή θάζαξζε ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε 

πνπ νπνηνζδήπνηε απφ ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο δελ κπνξεί λα ειεγρζεί κε άιιν ηξφπν. 

Δπί ηνπ παξφληνο ηξεηο κέζνδνη λεθξηθήο ππνθαηάζηαζεο είλαη δηαζέζηκεο γηα ηνλ αζζελή 

κε ΥΝΑ: ε δηαιείπνπζα αηκνθάζαξζε, ε πεξηηνλατθή θάζαξζε θαη ε κεηακφζρεπζε 

λεθξνχ. Ζ ζπγθεθξηκέλε ζεξαπεία πνπ ζα επηιεγεί, θαζνξίδεηαη ζπλήζσο απφ ηε γεληθή 

θαηάζηαζε ηνπ αζζελνχο (καδηθή ππεξθφξησζε κε πγξά, ππεξθαηαβνιηζκφο, αζηάζεηα 

ηνπ αγγεηαθνχ ηφλνπ) θαη ηελ ππνθείκελε λφζν (αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα, αηκνξξαγηθή 

δηάζεζε, ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ζηελ θνηιηά). Πέξα απφ απηέο ηηο αλάγθεο, νη απαηηήζεηο 

ηνπ αζζελνχο γηα αθαίξεζε πγξψλ θαη ειεθηξνιπηψλ εμαξηάηαη απφ ηε ζεξκηδηθή 

πξφζιεςε θαη ηελ ππνιεηπφκελε λεθξηθή ιεηηνπξγία.  

Με ηε ρξήζε ζπκβαηηθψλ ηερληθψλ, ε κεραληθή αηκνθάζαξζε ηαηξηάδεη πεξηζζφηεξν 

ζηνλ αηκνδπλακηθά ζηαζεξφ αζζελή, ζηνλ νπνίν γίλεηαη θαιά αλεθηή ε ηαρεία αθαίξεζε 

πγξψλ θαη ην θχξην πξφβιεκα είλαη ε νκνηφζηαζε ησλ ειεθηξνιπηψλ. Ζ πεξηηνλατθή 

θάζαξζε πξνηηκάηαη ζηνπο αζζελείο κε ζεκαληηθφ θίλδπλν αηκνξξαγίαο θαη κε δχζθνιε 

αγγεηαθή πξνζπέιαζε. Παξά ηηο γεληθεχζεηο απηέο κηα επαξθήο εμσλεθξηθή θάζαξζε 

κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί κε νπνηαδήπνηε απφ απηέο ηηο κεζφδνπο θαη κε ηηο απαξαίηεηεο 

ηερληθέο ηξνπνπνηήζεηο.  

Οη αζζελείο ρξεηάδνληαη ρξφλν γηα λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο λεθξηθήο 

αλεπάξθεηαο θαη ηεο ζεξαπείαο ηεο θαη λα αθνκνηψζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ηεο. Ζ 

αληηκεηψπηζε ζηε θάζε πξν ηεο αηκνθάζαξζεο ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηηο πηζαλέο 

αλάγθεο γηα αγγεηαθή πξνζπέιαζε θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο.  

Αλ ν αζζελήο επηιεγεί γηα ηαθηηθή αηκνθάζαξζε, ε δεκηνπξγία κηαο αξηεξηνθιεβηθήο 

επηθνηλσλίαο ζα πξέπεη λα γίλεη πνιχ πξηλ απαηηεζεί θάζαξζε, φηαλ ε θξεαηηλίλε νξνχ 

είλαη ηεο ηάμεσο ηεο 4,5-5,5 mg/dl ζε κηα δηαβεηηθνχο θαη αθφκα λσξίηεξα ζε δηαβεηηθνχο 

κε πησρή αγγείσζε. Οη αλαζηνκψζεηο απηέο παίξλνπλ αξθεηέο εβδνκάδεο γηα λα 

«σξηκάζνπλ» θαη λα είλαη έηνηκεο γηα ρξήζε σο αγγεηαθέο πξνζπειάζεηο. 
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Σέινο, ε κεηακφζρεπζε απνηειεί νξηζηηθή απαιιαγή απφ ηελ αηκνθάζαξζε ή ηελ 

πεξηηνλατθή θάζαξζε θαη είλαη κε δηαθνξά ε θαιχηεξε κνξθή ζεξαπείαο ηεο ρξφληαο 

λεθξηθήο αλεπάξθεηαο ηειηθνχ ζηαδίνπ, γηαηί πξνζθέξεη αλεμαξηεζία θαη πνιχ θαιή 

πνηφηεηα δσήο ζην λεθξνπαζή (Murray et al., 2001). Σν κεγαιχηεξν εκπφδην ζηε 

δηαδηθαζία έγθεηηαη ζηε δχζθνιε εχξεζε δσξεηψλ νξγάλσλ (Magee and Pascual, 2004). 

 

2.2 Αηκνθάζαξζε 

 

H εηζαγσγή ηεο αηκνθάζαξζεο σο ζεξαπεία ηεο ΥΝΑ αληηπξνζσπεχεη κηα απφ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο ηαηξηθέο εμειίμεηο ηνπ 20νπ αηψλα. Ζ αξρή ηεο αικαηψδνπο απηήο 

αλάπηπμεο ζηελ ηζηνξία ηεο αηκνθάζαξζεο έγηλε κε ηελ αλαθάιπςε ηνπ πξψηνπ 

κεραλήκαηνο ηερλεηνχ λεθξνχ απφ ηνλ Willem J. Kolff ην 1943 (Kolff and Berk, 1944). 

Αζζελείο κε λεθξηθή αλεπάξθεηα πνπ ζηηο αξρέο ηνπ αηψλα θαηέιεγαλ ζε ζάλαην, έρνπλ 

πιένλ πεξηζζφηεξα αιιά θαη πιένλ πνηνηηθά ρξφληα δσήο κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηεο 

ρξφληαο πεξηνδηθήο αηκνθάζαξζεο (Γεσξγηάδεο et al., 2007). 

Ζ δηαιείπνπζα αηκνθάζαξζε είλαη ε θπξηφηεξε θαη πην δηαδεδνκέλε κέζνδν 

ππνθαηάζηαζεο ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο αζζελψλ κε νμεία ή ρξφληα λεθξηθή αλεπάξθεηα. 

Ζ ζεξαπεπηηθή κέζνδνο πνπ ζα επηιεγεί, εμαξηάηαη απφ ηνλ ξπζκφ παξαγσγήο ησλ 

πξντφλησλ ηνπ κεηαβνιηζκνχ ηνπ αδψηνπ θαη ηελ αλνρή ηνπ αζζελνχο ζηελ ππεξθφξησζε 

κε πγξά. Γεληθά νη ηεηξάσξεο ζπλεδξίεο 3 θνξέο ηελ εβδνκάδα είλαη επαξθείο γηα 

ππνθαηάζηαζε ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο ζηνλ νιηγνπξηθφ ή αλνπξηθφ αζζελή. Οη αζζελείο 

κε ζεκαληηθή ππνιεηπφκελε λεθξηθή ιεηηνπξγία κπνξεί λα απαηηήζνπλ κηθξφηεξεο 

ζπλεδξίεο αλά εβδνκάδα, ηδηαίηεξα αλ ε λεθξηθή αλεπάξθεηα είλαη κε νιηγνπξηθή. 

Αληίζεηα κε ζνβαξφ ππεξθαηαβνιηζκφ θαη ρακειή αλνρή ζηελ ππεξθφξησζε κε πγξά 

κπνξεί λα απαηηήζεη θαζεκεξηλέο ζπλεδξίεο (Frediric et al., 2005). 

Ζ αηκνθάζαξζε επηηπγράλεηαη κε ηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο ζηνλ ηερλεηφ λεθξφ, 

νπνίνο απνηειείηαη απφ ην κεράλεκα ηεο αληιίαο αηκνθάζαξζεο, ην θίιηξν ηεο 

αηκνθάζαξζεο θαη ην ζχζηεκα παξαζθεπήο θαη ηξνθνδνζίαο ηνπ πγξνχ αηκνθάζαξζεο. Σν 

κεράλεκα ηεο αληιίαο αηκνθάζαξζεο ειέγρεη ηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο θαη ηνπ πγξνχ 

ηεο αηκνθάζαξζεο απφ θαη πξνο ην θίιηξν, ην νπνίν πεξηέρεη ηηο εκηπεξαηέο κεκβξάλεο 

αηκνθάζαξζεο ζηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηείηαη ε κεξηθή ππνθαηάζηαζε ηεο λεθξηθήο 

ιεηηνπξγίαο (Hakim, 1993).  

Σα κείδνλα πιενλεθηήκαηα ηεο αηκνθάζαξζεο είλαη ε εμαηξεηηθά απνδνηηθή αθαίξεζε 

δηαιπκέλσλ νπζηψλ, ν πεξηνξηζκέλνο ρξφλνο ζεξαπείαο θαη ε δπλαηφηεηα ηνπ αζζελή λα 
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ππνβιεζεί θαη ζε άιιεο ζεξαπείεο ή επεκβάζεηο. Μεηνλεθηήκαηα απνηεινχλ ε ζρεηηθά 

γξήγνξε αθαίξεζε πγξψλ πνπ κπνξεί λα κελ γίλεη εχθνια αλεθηή απφ ηνλ αζζελή θαη ε 

αλάγθε πξφζβαζεο κεγάινπ αγγείνπ. Ζ αλάγθε γηα αληηπεθηηθή αγσγή απνηειεί έλα άιιν 

κεηνλέθηεκα, αιιά κπνξεί λα κεηξηαζηεί κε αξθεηνχο ηξφπνπο (Frediric et al., 2005). 

 

2.2.1 Απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αηκνθάζαξζεο 

 

Ζ θάζαξζε ησλ δηαιπκέλσλ νπζηψλ θαη ν ξπζκφο δηήζεζεο πνηθίιινπλ αλάινγα κε ηε ξνή 

αίκαηνο θαη ηα κεραλήκαηα θάζαξζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Σα πεξηζζφηεξα ζχγρξνλα 

κεραλήκαηα επηηπγράλνπλ θάζαξζε νπξίαο 150-250 ml/min κε ξνή αίκαηνο κεηαμχ 200-

300 ml/min. Μεγαιχηεξε απνκάθξπλζε δηαιπκέλσλ νπζηψλ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηα 

λεφηεξα θίιηξα κε πεξηζζφηεξνπο πφξνπο, ηδηαίηεξα φηαλ ιεηηνπξγνχλ κε ξνέο αίκαηνο 

έσο 400 ml/min. Σα κεραλήκαηα θάζαξζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα κπνξνχλ λα 

παξάγνπλ 1-3 ιίηξα ππεξδηεζήκαηνο αλά ψξα, αλάινγα κε ηελ αηκνδπλακηθή ζηαζεξφηεηα 

ηνπ αζζελνχο. Ζ εθαξκνγή πςειήο δηαπεξαηφηεηαο (high-flux) θίιηξσλ παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα ηαρχηεξεο απνκάθξπλζεο δηαιπκέλσλ νπζηψλ αιιά ε ρξήζε ηνπο απαηηεί 

ζπζηήκαηα θάζαξζεο κε νγθνκεηξηθφ έιεγρν ησλ πγξψλ πνπ απνκαθξχλνληαη. 

ε γεληθέο γξακκέο, ε απνκάθξπλζε ηεο νπξίαο κε αηκνθάζαξζε αθνινπζεί θηλεηηθή 

πξψηεο ηάμεο, πνπ πξνυπνζέηεη θαηαλνκή ηεο νπξίαο ζην ζχλνιν ηνπ ζσκαηηθνχ λεξνχ. 

Τπφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο, κία ζπλεδξία ηεζζάξσλ σξψλ ζα ειαηηψζεη ηα 

επίπεδα νπξίαο θαηά 50-70%. Παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα ειαηηψζνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζεξαπείαο πεξηιακβάλνπλ ηελ αλεπαξθή ξνή αίκαηνο πξνο ην 

θίιηξν, ηελ επαλαθπθινθνξία ζην ζεκείν πξνζπέιαζεο θαη ηεο ζξφκβσζε ηνπ θίιηξνπ 

(Frediric et al., 2005). 

 

 

2.2.2 Βαζηθέο αξρέο αηκνθάζαξζεο 

 

Καηά ηελ αηκνθάζαξζε ην αίκα ηνπ αζζελνχο πξνσζείηαη κέζσ κηαο ζεηξάο 

εκηδηαπεξαηψλ κεκβξαλψλ (ζπζθεπή θάζαξζεο ζπρλά απνθαινχκελε «ηερλεηφο λεθξφο») 

(Δηθφλα 2.1) πνπ θέξνπλ ζε ζπρλή επαθή ην αίκα κε ην πγξφ θάζαξζεο ην νπνίν ξέεη ζε 

αληίζεηε θαηεχζπλζε. Ζ βηνρεκεία ηνπ πιάζκαηνο αιιάδεη πξνζεγγίδνληαο απηή ηνπ 

πγξνχ θάζαξζεο ιφγσ ηεο δηάρπζεο ησλ κνξίσλ θαηά ηελ θαηεχζπλζε ηεο δηαθνξάο 

ζπγθέληξσζεο. 
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Πεγή: Integrated Health Associates 

ΔΗΚΟΝΑ 2.1 

Σερλεηφο λεθξφο 

 

Ζ ζπζθεπή ηεο αηκνθάζαξζεο απνηειείηαη απφ κηα ζεηξά αληιηψλ, κε δείθηεο 

παξαθνινχζεζεο ηεο πίεζεο, αληρλεπηέο θπζαιίδσλ θαη κηα κνλάδα ξχζκηζεο αλαινγηψλ, 

εμνπιηζκέλε επίζεο κε δείθηεο παξαθνινχζεζεο ηεο πίεζεο θαη αληρλεπηέο δηαξξνήο 

αίκαηνο. Ζ ξνή ηνπ αίκαηνο θαηά ηελ αηκνθάζαξζε είλαη ζπλήζσο 200-300 ml/min θαη ε 

ξνή ηνπ πγξνχ θάζαξζεο είλαη ζπλήζσο 500ml/min. Ζ επάξθεηα ηεο αηκνθάζαξζεο ζηελ 

επίηεπμε βηνρεκηθψλ αιιαγψλ εμαξηάηαη απφ ηε ξνή ηνπ αίκαηνο θαη ηνπ πγξνχ θάζαξζεο 

θαη ηελ επηθάλεηα επαθήο ηεο κεκβξάλεο θάζαξζεο (Δηθφλα 2.2). 

 

Πεγή: Wikipedia  

ΔΗΚΟΝΑ 2.2 

Κχθισκα αηκνθάζαξζεο 
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Σν πγξφ θάζαξζεο παξαζθεπάδεηαη απφ κηα κνλάδα πνπ αλακεηγλχεη ζε ξπζκηζκέλεο 

αλαινγίεο εηδηθά θεθαζαξκέλν λεξφ κε ζπκππθλσηηθφ πγξφ, κε απνηέιεζκα λα πξνθχπηεη 

έλα πγξφ κε ηε ζχζηαζε πνπ πεξηγξάθεηαη ζηνλ Πίλαθα 2.1. Νεψηεξεο ζπλζεηηθέο 

κεκβξάλεο πςειήο δηαπεξαηφηεηαο επηηξέπνπλ ηαρχηεξε αηκνθάζαξζε απφ φηη νη 

κεκβξάλεο θπηηαξίλεο (αηκνθάζαξζε πςειήο ξνήο). Σν κεράλεκα ηεο αληιίαο 

αηκνθάζαξζεο ειέγρεη ηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο θαη ηνπ πγξνχ ηεο αηκνθάζαξζεο απφ 

θαη πξνο ην θίιηξν, ην νπνίν πεξηέρεη ηηο εκηπεξαηέο κεκβξάλεο αηκνθάζαξζεο ζηηο νπνίεο 

πξαγκαηνπνηείηαη ε κεξηθή ππνθαηάζηαζε ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο (Hakim, 1993).  

 

ΠΗΝΑΚΑ 2.1 

Δχξνο ζπγθεληξψζεσλ ησλ ζπλήζσλ δηαζέζηκσλ δηαιπηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηελ αηκνθάζαξζε 

Νάηξην 130-145 mEq/L 

Κάιην 0,0-4,0 mEq/L 

Αζβέζηην 4,0-6,5 mEq/L 

Μαγλήζην 0,6-2,0 mEq/L 

Υιψξην 99-108 mEq/L 

Γηηηαλζξαθηθά ή Ομηθφ 35-40 mEq/L 

Γιπθφδε 0-180 mEq/L 

Πεγή: Kumar and Clark, 2007 

 

πγθεθξηκέλα, ε κεηαθνξά νπζηψλ απφ ην αίκα ηνπ αζζελνχο ζην δηάιπκα ηεο 

αηκνθάζαξζεο θαη αληίζηξνθα γίλεηαη κε ηξεηο βαζηθνχο κεραληζκνχο (Medical Education 

Institute, 2008):  

 Γηάρπζε (diffusion), είλαη ε παζεηηθή κεηαθνξά δηαιπηψλ νπζηψλ, ρσξίο ηε κεηαθνξά 

ηνπ δηαιχηε, απφ κηα πεξηνρή πςειήο ζπγθέληξσζεο ζε κηα πεξηνρή ρακειήο 

ζπγθέληξσζεο ησλ νπζηψλ, δηακέζνπ κηαο εκηπεξαηήο κεκβξάλεο. Με ηε δηάρπζε, 

επηηπγράλεηαη ε απνβνιή ησλ άρξεζησλ πξντφλησλ ηνπ κεηαβνιηζκνχ απφ ην αίκα ηνπ 

αζζελνχο θαη ε εμηζνξξφπεζε ησλ ειεθηξνιπηψλ ζην αίκα θαη ζην πγξφ ηεο 

αηκνθάζαξζεο.  

 Τπεξδηήζεζε (ultrafiltration), είλαη ε κεηαθνξά δηαιχηε θαη κέξνπο ησλ δηαιπηψλ 

νπζηψλ κέζα απφ κηα εκηπεξαηή κεκβξάλε θαη νθείιεηαη ζηε δηαθνξά πδξνζηαηηθήο 

πίεζεο κεηαμχ ησλ δπν πιεπξψλ ηεο κεκβξάλεο. Με ηελ ππεξδηήζεζε, επηηπγράλεηαη ε 

απνβνιή λεξνχ απφ ην αίκα ηνπ αζζελνχο, ην νπνίν ζπκπαξαζχξεη θαη κέξνο δηαιπηψλ 
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νπζηψλ πνπ ππάξρνπλ ζην αίκα.  

 Ώζκωζε (osmosis), είλαη ε κεηαθνξά ηνπ λεξνχ κέζα απφ ηελ εκηπεξαηή κεκβξάλε απφ 

κηα πεξηνρή ρακειήο ζπγθέληξσζε πξνο κηα πεξηνρή πςειήο ζπγθέληξσζεο δηαιπηψλ 

νπζηψλ, ρσξίο ηελ ηαπηφρξνλε κεηαθίλεζε ησλ νπζηψλ απηψλ. Ζ κεηαθνξά ηνπ λεξνχ 

νθείιεηαη ζηε δηαθνξά σζκσηηθήο πίεζεο εθαηέξσζελ ηεο κεκβξάλεο. 

Δθηφο απφ ηηο παξαπάλσ αξρέο ιεηηνπξγίαο ηνπ «ηερλεηνχ λεθξνχ», ε αηκνθάζαξζε σο 

δηαδηθαζία πξέπεη λα είλαη πξνζαξκνζκέλε ζηηο αλάγθεο ηνπ θάζε αζζελνχο γηα λα έρεη ηα 

θαιχηεξα δπλαηά απνηειέζκαηα. Γη’ απηφ ην ιφγν πξέπεη λα αθνινπζνχληαη 

ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο (Kumar and Clark, 2007). 

 

 Ξεξό βάξνο 

Δίλαη ην βάξνο ην νπνίν ν αζζελήο δελ είλαη νχηε ππεξθνξησκέλνο νχηε ππνιείπεηαη ζε 

πγξά. Οη αζζελείο δπγίδνληαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαο ηεο θάζαξζεο θαη ε 

δηακεκβξαληθή πίεζε ξπζκίδεηαη πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί απνκάθξπλζε πνζφηεηαο 

πγξψλ ίζεο κε ηελ πνζφηεηα θαηά ηελ νπνία ππεξβαίλνπλ ην μεξφ βάξνο ηνπο. 

 

 Ρπζκηζηηθό δηάιπκα ηνπ πγξνύ αηκνθάζαξζεο 

Σν ξπζκηζηηθφ δηάιπκα ηνπ πγξνχ αηκνθάζαξζεο απνηειείηαη ζπλήζσο απφ νμηθά ή 

δηηηαλζξαθηθά. Οη ζπγθεληξψζεηο ηνπ λαηξίνπ θαη ηνπ αζβεζηίνπ ηνπ πγξνχ απηνχ 

παξαθνινπζνχληαη πξνζεθηηθά. Τςειή ζπγθέληξσζε λαηξίνπ πξνθαιεί ππέξηαζε θαη 

δίςα. Τςειή ζπγθέληξσζε αζβεζηίνπ πξνθαιεί ππεξαζβεζηηαηκία, ελψ ρακειή 

ζπγθέληξσζε αζβεζηίνπ ζε ζπλδπαζκφ κε θαθή ζπκκφξθσζε κε ηε θαξκαθεπηηθή αγσγή 

κε αλζξαθηθφ αζβέζηην θαη βηηακίλε D (απφ ηνπ ζηφκαηνο) κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

ππεξπαξαζπξενεηδηζκφ. 

 

 πρλόηεηα θαη δηάξθεηα 

Ζ ζπρλφηεηα θαη ε δηάξθεηα ηεο αηκνθάζαξζεο ξπζκίδεηαη πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί 

επαξθήο απνκάθξπλζε ησλ νπξαηκηθψλ κεηαβνιηηψλ θαη λα απνθεπρζεί ε ππεξθφξησζε 

κε πγξά θαηά ηα κεζνδηαζηήκαηα ηεο αηκνθάζαξζεο. Έλαο ελήιηθνο κέζνπ ζσκαηηθνχ 

βάξνπο απαηηεί ζπλήζσο ζπλεδξίεο ησλ 4-5 σξψλ ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα. Ζ 

αηκνθάζαξζε κε κφλν δχν ζπλεδξίεο ηελ εβδνκάδα είλαη αξθεηή κφλν γη απηνχο πνπ 

δηαηεξνχλ ζεκαληηθή ππνιεηπφκελε λεθξηθή ιεηηνπξγία. 

Δθαξκφδεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ε θάζαξζε κηθξήο δηάξθεηαο κε κεκβξάλεο πνιχ 

απμεκέλεο βηνζπκβαηφηεηαο θαη πςειήο ξνήο. Σν θχξην πιενλέθηεκα είλαη ν κηθξφηεξνο 
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ρξφλνο ζεξαπείαο θαη σο εθ ηνχηνπ ε αχμεζε ηεο επθνιίαο ηνπ αζζελνχο. Σα 

κεηνλεθηήκαηα πεξηιακβάλνπλ ην απμεκέλν θφζηνο ησλ κεκβξαλψλ θαη πηζαλφηαηα ηελ 

απμεκέλε επίπησζε ππέξηαζεο ζηνπο αζζελείο απηνχο κε αλάγθε ρνξήγεζεο ππνηαζηθήο 

αγσγήο. Οη θπζηνινγηθνί λεθξνί ιεηηνπξγνχλ 24 ψξεο ηελ εκέξα, 7 εκέξεο ηελ εβδνκάδα 

θαη ε αηκνθάζαξζε απνηειεί έλα πησρφ ππνθαηάζηαην ηεο θπζηνινγηθήο ιεηηνπξγίαο. 

Ζ αλεπαξθήο θάζαξζε ζρεηίδεηαη κε πνιχ απμεκέλε ζλεζηκφηεηα θαη λνζεξφηεηα. Ζ 

επαξθήο/ηδαληθή θάζαξζε ζα πξέπεη λα ξπζκίδεηαη κε βάζε ηηο αλάγθεο ηνπ αζζελνχο. 

 

 Αληηπεθηηθή αγωγή 

Ζ αλάγθε ηεο αληηπεθηηθήο αγσγήο κπνξεί λα απνηειεί έλα ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα ηεο 

αηκνθάζαξζεο. ινη νη αζζελείο ιακβάλνπλ αληηπεθηηθή αγσγή (ζπλήζσο επαξίλε) θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο κηαο θαη ε επαθή κε μέλεο επηθάλεηεο ελεξγνπνηεί ηε δηαδηθαζία 

πήμεο (Guyton and Hall, 2007). Αξθεηέο κέζνδνη έρνπλ πξνηαζεί πξνθεηκέλνπ λα 

ειαηησζεί ν αηκνξξαγηθφο θίλδπλνο. Ο ηνπηθφο επαξηληζκφο γίλεηαη κε ηελ έγρπζε ηεο 

επαξίλεο πξηλ ην θίιηξν θαη ζπλερή αδξαλνπνίεζε ηεο κε πξσηακίλε κεηά ην θίιηξν. 

κσο ε κέζνδνο απηή έρεη πέζεη ζε δπζκέλεηα ιφγσ ηνπ θαηλνκέλνπ αλαπήδεζεο 

«rebound» ηεο επαξίλεο, πνπ κπνξεί λα εκθαληζηεί έσο θαη 10 ψξεο απφ ηε ζεξαπεία. 

Υακειή δφζε επαξίλεο (10-20 units/kg αλά ψξα) θαη ζπλερήο παξαθνινχζεζε ηεο 

πεθηηθφηεηαο ηνπ αζζελνχο έρεη δεηρζεί φηη πιενλεθηεί ηνπ ηνπηθνχ επαξηληζκνχ φζνλ 

αλαθνξά ηνλ θίλδπλν αηκνξξαγίαο. Ζ επαξίλε ρακεινχ κνξηαθνχ βάξνπο έρεη επίζεο 

πξνηαζεί ιφγσ ηεο κηθξήο επίδξαζεο πνπ έρεη ζηε ιεηηνπξγία ησλ αηκνπεηαιίσλ. 

Γπζηπρψο νη επαξίλεο ρακεινχ κνξηαθνχ βάξνπο εκθαλίδνπλ παξαηεηακέλν ρξφλν 

εκηδσήο (18 ψξεο) θαη δελ αδξαλνπνηνχληαη απφ ηελ πξσηακίλε.  

Μία πξνζέγγηζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη φιν θαη ζπρλφηεξα είλαη ε πιήξεο απνθπγή 

αληηπεθηηθήο αγσγήο θαη ε εθαξκνγή πςειήο ξνήο κε ζπρλέο πιχζεηο ηνπ θίιηξνπ κε 

θπζηνινγηθφ νξφ (200 ml αλά είθνζη ιεπηά). Σα λέα θίιηξα κε κεγαιχηεξνπο πφξνπο 

έρνπλ κεγάιεο ηθαλφηεηεο ππεξδηήζεζεο ψζηε λα απνκαθξχλνπλ ηα πγξά κε επθνιία 

(Frediric et al., 2005). 

 

2.2.3 Αγγεηαθή πξνζπέιαζε 

 

Ζ επαξθήο αηκνθάζαξζε απαηηεί ξνή αίκαηνο ηνπιάρηζηνλ 200-300ml/min θαη αγγεηαθή 

πξνζπέιαζε ζρεηηθά κεγάινπ δηακεηξήκαηνο. ηελ νμεία θάζε, ε πην δηαδεδνκέλε 

πξνζπέιαζε είλαη ε δηαδεξκηθή ηνπνζέηεζε θαζεηήξα ζηελ κεξηαία, ζηελ έζσ ζθαγίηηδα 
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ή ζηελ ππνθιείδηα θιέβα κε θαζεηήξεο δηπινχ απινχ. Αλεμάξηεηα απφ ηε ζέζε ηνπ 

θαζεηήξα, κε ηε ρξήζε θαζεηήξσλ δηπιψλ απινχ ππάξρεη πξφζκεημε αίκαηνο κεηαμχ 

απινχ απαγσγήο θαη απινχ πξνζαγσγήο. Ζ δηαδηθαζία είλαη γλσζηή σο επαλαθπθινθνξία 

πνπ κπνξεί λα θηάζεη έσο θαη 50% ή θαη πεξηζζφηεξν αθφκα κε απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη 

ζεκαληηθά ε απνδνηηθφηεηα ηεο θάζαξζεο. 

Ζ δηαδεξκηθή ηνπνζέηεζε ελφο θαζεηήξα δηπινχ απινχ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλφηεξα γηα 

ηαρεία πξφζβαζε ζηελ αηκνθάζαξζε. Μεηνλέθηεκα απνηειεί ην γεγνλφο φηη ν θαζεηήξαο 

πεξηνξίδεη ηελ θηλεηηθφηεηα ηνπ αζζελή θαη έλα δήηεκα πνπ δελ έρεη ιπζεί αθφκα είλαη ην 

ζρεηηθά κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κπνξεί λα παξακείλεη ν ίδηνο θαζεηήξαο ζηε ζέζε 

ηνπ κε αζθάιεηα. Υξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ αληηζεςίαο 

θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θαζεηήξα θαη ηελ θαζεκεξηλή θξνληίδα ηνπ. Ζ πην ζνβαξή 

επηπινθή ηνπ θαζεηεξηαζκνχ είλαη ην αηκάησκα, ε ζήςε θαη ε ινίκσμε ηνπ ζεκείνπ 

εηζφδνπ (Frediric et al.,2005). 

Σν κεγαιχηεξν δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο θαη ην κηθξφηεξν πνζνζηφ επηπινθψλ θαζηζηνχλ 

σο πξψηε επηινγή πξνζπέιαζεο ηε fistula, ε νπνία είλαη ε ρεηξνπξγηθή αλαζηφκσζε κηαο 

αξηεξίαο θαη κηαο θιέβαο ηνπ αζζελνχο, ζπλήζσο, ζηελ πεξηνρή ηνπ θαξπνχ ή ηνπ 

αγθψλα ηνπ ρεξηνχ. Ζ fistula ρξεηάδεηαη αξθεηφ ρξφλν γηα λα σξηκάζεη (2-4 κήλεο) πξηλ 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη, γη’ απηφ ην ιφγν πξέπεη λα δεκηνπξγείηαη αξθεηφ θαηξφ πξηλ μεθηλήζεη 

ν αζζελήο ηελ αηκνθάζαξζε. Δπίζεο, απαηηείηαη ε είζνδνο δχν βειφλσλ ζηε θιέβα ηεο 

fistula επεηδή απφ ηε κηα βειφλα εμέξρεηαη ην αίκα απφ ηνλ αζζελή πξνο ην κεράλεκα 

αηκνθάζαξζεο θαη απφ ηελ άιιε επηζηξέθεη. 

ηαλ φκσο νη θιέβεο ηνπ αζζελνχο δελ είλαη νη θαηάιιειεο γηα ηε δεκηνπξγία ηεο 

αξηεξηνθιεβηθήο αλαζηφκσζεο, ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ έλσζε κηαο αξηεξίαο κε κηα 

θιέβα, ην αξηεξηνθιεβηθφ κφζρεπκα. Σν κφζρεπκα είλαη έλαο ζπλζεηηθφο εχθακπηνο 

ζσιήλαο, πνπ ηνπνζεηείηαη θάησ απφ ην δέξκα ηνπ αζζελνχο θαη πξνυπνζέηεη ηε ρξήζε 

δχν βειφλσλ, νη νπνίεο, φκσο, εηζέξρνληαη ζην ζπλζεηηθφ ζσιήλα θαη φρη ζηηο θιέβεο ηνπ 

αζζελνχο. Αλ θαη ηα κνζρεχκαηα ρξεηάδνληαη ιηγφηεξν ρξφλν γηα λα σξηκάζνπλ θαη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ (2-3 εβδνκάδεο), απνηεινχλ δεχηεξε επηινγή, θαζψο ζπλνδεχνληαη πην 

ζπρλά απφ επηπινθέο, φπσο ζηέλσζε, ζξφκβσζε αγγείσλ θαη ινίκσμε ιφγσ επηκφιπλζεο 

ηνπ ζπλζεηηθνχ πιηθνχ (Δηθφλα 2.3). 
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Πεγή: Integrated Health Associates  

ΔΗΚΟΝΑ 2.3 

Σχπνη αγγεηαθήο πξνζπέιαζεο 

 

2.2.4 Πεξηνξηζκφο πγξψλ θαη ειεθηξνιπηψλ 

 

Ο πεξηνξηζκφο ησλ θαλνληθψλ πγξψλ πνπ ππνβάιιεηαη ζε θαλνληθή αηκνθάζαξζε (3 

θνξέο ηελ εβδνκάδα) εμαξηάηαη ζπλήζσο απφ ηελ αλνρή ηνπ αζζελνχο ζηελ επηζεηηθή 

αθαίξεζε πγξψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο. Γεληθά, ν πεξηνξηζκφο ησλ πγξψλ 

θαζνξίδεηαη απφ ηελ ηάζε ηνπ αζζελνχο γηα αλάπηπμε πλεπκνληθνχ νηδήκαηνο ή 

ππέξηαζεο ζηα κεζνδηαζηήκαηα ησλ αηκνθαζάξζεσλ, θαη θπκαίλεηαη πεξίπνπ ζε 1-1,5 

l/24h. Κάπνηνο βαζκφο νηδήκαηνο ζηα θάησ άθξα είλαη αλεθηφο εθφζνλ δελ ππάξρνπλ 

ζηνηρεία ππέξηαζεο ή πλεπκνληθήο ζπκθφξεζεο. Καηαθξάηεζε 1,5-2 l/24h πγξψλ είλαη 

θαιά αλεθηή θαη ην πνζφ απηφ κπνξεί λα αθαηξεζεί κε ηελ επφκελε δηάιπζε (Frediric et 

al., 1995). 

 

2.2.5 Δπηπινθέο 

  

Ζ ππφηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αηκνθάζαξζεο απνηειεί κείδνλα επηπινθή. Παξάγνληεο 

πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ εκθάληζε είλαη ε ππεξβνιηθή αθαίξεζε εμσθπηηάξηνπ πγξνχ, ε 

αλεπαξθήο επαλαπιήξσζε ηεο αηκαηηθήο δεμακελήο απφ ην δηάκεζν δηακέξηζκα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο αθαίξεζεο πγξψλ, νη δηαηαξαρέο ηνπ θιεβηθνχ ηφλνπ, ε λεπξνπάζεηα ηνπ 

απηφλνκνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, ε δπζαλεμία ζην νμηθφ (έρεη αγγεηνδηαζηαιηηθή δξάζε) 

θαη ε ππεξηξνθία ηεο αξηζηεξάο θνηιίαο. 
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Πνιχ ζπάληα νη αζζελείο κπνξεί λα εκθαλίζνπλ αλαθπιαθηηθέο αληηδξάζεηο ζην 

νμείδην ηνπ αηζπιελίνπ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν απνζηείξσζεο γηα ηα 

πεξηζζφηεξα πγξά θάζαξζεο.  

Άιιεο δπλεηηθέο, ζπάληεο, επηπινθέο πεξηιακβάλνπλ ην ζχλδξνκν ηνπ «ζθιεξνχ 

λεξνχ» (πνπ πξνθαιείηαη απφ κε απνζθιεξπκέλν λεξφ, κε ζπλέπεηα απμεκέλε 

ζπγθέληξσζε αζβεζηίνπ πξν ηεο αλακείμεσο κε ην ζπκππθλσκέλν πγξφ θάζαξζεο), 

αηκνιπηηθέο αληηδξάζεηο θαη εκβνιή αέξα. 

 

2.2.6 Δπάξθεηα ηεο αηκνθάζαξζεο 

 

Ζ ζεξαπεία κε αηκνθάζαξζε είλαη εκπεηξηθή κηαο θαη ην κέγεζνο, ν αξηζκφο θαη ε θχζε 

ησλ νπξαηκηθψλ ηνμηλψλ είλαη αζαθήο. Σν κφλν πξαγκαηηθφ κέηξν ηεο επάξθεηαο είλαη ε 

ζλεζηκφηεηα θαη ε λνζεξφηεηα ησλ αζζελψλ. Ζ επαξθήο ζίηηζε ηνπ αζζελνχο είλαη εμίζνπ 

ζεκαληηθή (ή θαη πην ζεκαληηθή) κε ηελ επάξθεηα ηεο αηκνθάζαξζεο ζηε κείσζε ηεο 

λνζεξφηεηαο θαη ηεο ζλεζηκφηεηαο ησλ αζζελψλ. 

Σα ζπκπηψκαηα ηεο αλεπαξθνχο αηκνθάζαξζεο είλαη κε εηδηθά θαη πεξηιακβάλνπλ 

αυπλία, θλεζκφ, θφπσζε παξά ηελ επαξθή δηφξζσζε ηεο αλαηκίαο, ζχλδξνκν «αλήζπρσλ 

πνδηψλ» θαη πεξηθεξηθή αηζζεηηθή λεπξνπάζεηα. 

Ζ επάξθεηα ηεο αηκνθάζαξζεο κπνξεί λα εθηηκεζεί κε ηε βνήζεηα ππνινγηζκψλ κε 

ειεθηξνληθά κέζα, ηεο θηλεηηθήο ηεο νπξίαο, πνπ απαηηεί κέηξεζε ηεο ππνιεηπφκελεο 

λεθξηθήο θάζαξζεο ηεο νπξίαο, ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο νπξίαο ζηα 

κεζνδηαζηήκαηα κεηαμχ ησλ ζπλεδξηψλ θαη ηεο κείσζεο ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο νπξίαο 

θαηά ηελ αηκνθάζαξζε. Δίλαη πηζαλφλ φηη είλαη ζεκαληηθή ε δηάξθεηα ηεο ίδηαο ηεο 

αηκνθάζαξζεο, θαζψο θαη ε επάξθεηα κε ηελ νπνία απνκαθξχλνληαη ηα κηθξά κφξηα φπσο 

ε νπξία. 

Ζ αηκνθάζαξζε είλαη ν πην απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο γηα λα επηηεπρηεί ηαρεία βηνρεκηθή 

βειηίσζε, γηα παξάδεηγκα ζηε ζεξαπεία ηεο ΟΝΑ ή ηεο βαξηάο ππεξθαιηαηκίαο. Σν 

πιενλέθηεκα απηφ αληηζηαζκίδεηαη ζηα κεηνλεθηήκαηα φπσο ε αηκνδπλακηθή αζηάζεηα, 

εηδηθά ζηνπο βαξηά αζζελείο κε πνιπνξγαληθή αλεπάξθεηα θαη ππεξηαρεία δηφξζσζε ηεο 

λεθξηθήο αλεπάξθεηαο, πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε  

«ξήμε ηεο σζκσηηθήο ηζνξξνπίαο». Απηή ραξαθηεξίδεηαη απφ λαπηία θαη έκεην, δηέγεξζε, 

θεθαιαιγία, ππέξηαζε, κπνθινλίεο θαη ζε βαξηέο πεξηπηψζεηο ζπαζκνχο θαη θψκα, ιφγσ 

ησλ γξήγνξσλ αιιαγψλ ηεο σζκσηηθφηεηαο ηνπ πιάζκαηνο πνπ νδεγνχλ ζηελ εθδήισζε 

εγθεθαιηθνχ νηδήκαηνο. 
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2.2.7 Κφζηνο αηκνθάζαξζεο 

 

Ζ αηκνθάζαξζε απνηειεί κηα ηδηαίηεξα αθξηβή κέζνδν αληηκεηψπηζεο ησλ παζρφλησλ κε 

ΣΥΝΑ, δεδνκέλνπ φηη ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηε ρξήζε θαηλνηφκσλ ηερλνινγηψλ θαη 

αθξηβψλ θαξκάθσλ, φπσο θχζηγγεο δηηηαλζξαθηθψλ, βηνζπκβαηέο κεκβξάλεο, 

εξπζξνπνηεηίλε θ.ά. πγθεθξηκέλα, γηα ην έηνο 2001 ππνινγίζηεθε φηη ην θφζηνο γηα θάζε 

αζθαιηζκέλν αηκνθαζαηξφκελν ηνπ ΗΚΑ αλεξρφηαλ πεξίπνπ ζε 30.000 επξψ. Γηα ην 

ζχλνιν ησλ αζθαιηζκέλσλ αζζελψλ θαηά ην ίδην έηνο, ην ΗΚΑ δαπάλεζε πεξίπνπ 134 

εθαηνκκχξηα επξψ θαη αλ ζην πνζφ απηφ ζπκπεξηιεθζνχλ θαη ηα έμνδα κεηαθίλεζεο 

θαζψο θαη νη ζπληάμεηο αλαπεξίαο, ε δαπάλε μεπεξλά ηα 171 εθαηνκκχξηα επξψ ην ρξφλν. 

Με δεδνκέλν φηη νη αζθαιηζκέλνη αηκνθαζαηξφκελνη ζην ΗΚΑ απνηεινχλ ην 50% ηνπ 

ζπλφινπ ησλ αζζελψλ πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε, ππνινγίδεηαη φηη ε δαπάλε γηα 

ην ζχλνιν ησλ Διιήλσλ αηκνθαζαηξφκελσλ ην έηνο 2001, ήηαλ πεξίπνπ 340 εθαηνκκχξηα 

επξψ, ελψ ζήκεξα ην θφζηνο ππνινγίδεηαη φηη ζα είλαη αξθεηά πςειφηεξν. Σν θφζηνο ηεο 

ζεξαπείαο ησλ αζζελψλ απηψλ αληηπξνζσπεχεη ην 2% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα 

ηελ πγεία ζηελ Διιάδα (ηαπξηαλνχ, 2007).  

Μειέηεο απνηίκεζεο ηνπ θφζηνπο ηεο αηκνθάζαξζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα 

επφκελα έηε επηβεβαίσζαλ ζε κεγάιν βαζκφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία (Κατηειίδνπ, 2002; 

Κνληνδεκφπνπινο, 2006). Σν ζεκαληηθφηεξν κέξνο ηεο δαπάλεο γηα ηελ αηκνθάζαξζε 

αληηζηνηρεί ζην θφζηνο ηνπ ηαηξηθνχ θαη λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, ελψ κφλν ην 10% 

δαπαλάηαη γηα ηα κεραλήκαηα (Κνληνδεκφπνπινο, 2006). 

Αμίδεη λα ηνληζζεί φηη απφ 1/3/2012, ην θφζηνο ηεο αηκνθάζαξζεο θαζνξίδεηαη ζηα 136 

επξψ ζχκθσλα κε ηελ Τ4α/νηθ.85649/27-7-11 θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε «Κιεηζηά 

Δλνπνηεκέλα Ννζήιηα θαη εκεξήζην λνζήιην Δ..Τ» (ΦΔΚ 1702/Β/2011), φπσο απηή 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππφ αξηζκφλ Τ4α/νηθ.105604/27-9-11 θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε 

(ΦΔΚ 2150/Β/2011). 

 

2.3 Πεξηηνλατθή θάζαξζε 

  

H πεξηηνλατθή θάζαξζε (ΠΚ) είλαη ε θαιχηεξε κέζνδνο ππνθαηάζηαζεο ηεο λεθξηθήο 

ιεηηνπξγίαο γηα ηνπο αζζελείο κε δχζθνιε έσο αδχλαηε αγγεηαθή πξνζπέιαζε (Frediric et 

al., 2005). Παγθφζκηα, ε ρξήζε ηεο αληηζηνηρεί ζην 15% ησλ αζζελψλ κε λεθξηθή 

αλεπάξθεηα ηειηθνχ ζηαδίνπ θαη πξνηηκάηαη θπξίσο ζηα παηδηά, ηνπο δηαβεηηθνχο, ηνπο 

πάζρνληεο απφ θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα θαη ζηνπο αζζελείο ζηνπο νπνίνπο ε αγγεηαθή 
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πξνζπέιαζε είλαη αξθεηά δχζθνιε έσο αδχλαηε (Απνζηνιίδνπ θαη Υαηδφγινπ, 2011).  

H ΠΚ αμηνπνηεί ηελ πεξηηνλατθή κεκβξάλε σο εκηδηαπεξαηή κεκβξάλε, απνθεχγνληαο 

έηζη ηελ αλάγθε γηα εμσζσκαηηθή θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο. Δίλαη κηα πνιχ απιή, ρακειήο 

ηερλνινγίαο ζεξαπεία ζπγθξηλφκελε κε ηελ αηκνθάζαξζε (Kumar and Clark, 2007). Οη 

βαζηθέο αξρέο ηεο είλαη απιέο (Δηθφλα 2.3). 

 Έλαο θαζεηήξαο ηνπνζεηείηαη ζηελ πεξηηνλατθή θνηιφηεηα κέζσ ηνπ πξφζζηνπ 

θνηιηαθνχ ηνηρψκαηνο. 

 Σν πγξφ ηεο θάζαξζεο εγρχεηαη ζηελ πεξηηνλατθή θνηιφηεηα, ζπλήζσο κε ηε βνήζεηα 

ηεο βαξχηεηαο. 

 Ζ νπξία, ε θξεαηηλίλε, ηα θσζθνξηθά θαη νη ππφινηπεο νπξαηκηθέο ηνμίλεο 

κεηαθηλνχληαη ζην πγξφ θάζαξζεο αθνινπζψληαο ηε δηαθνξά ζπγθέληξσζεο. 

 Σν λεξφ (κε ηηο δηαιπκέλεο ζε απηφ νπζίεο) έιθεηαη ζηελ πεξηηνλατθή θνηιφηεηα 

σζκσηηθά, αλάινγα κε ηελ σζκσηηθφηεηα ηνπ πγξνχ θάζαξζεο ζε δεμηξφδε (Πίλαθαο 

2.2). 

 Σν πγξφ αιιάδεηαη ζπρλά γηα λα επαλαιεθζεί ε δηαδηθαζία. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 2.2 

Δχξνο ησλ ζπγθεληξψζεσλ ζηα ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχκελα δηαιχκαηα ηεο ΦΠΚ 

Νάηξην 130-134 mEq/L 

Κάιην 0 mEq/L 

Αζβέζηην 4,0-7,0 mg/dl 

Μαγλήζην 0,6-1,8 mg/dl 

Υιψξην 95-104 mEq/L 

Γαιαθηηθφ 315-360 mg/dl 

Γιπθφδε 1,36-4,25 mg/dl 

Οιηθή σζκσηηθή πίεζε 356-511 mOsmol/kg 

*ΦΠΚ: πλερήο Φνξεηή Πεξηηνλατθή Κάζαξζε 

Πεγή: Kumar and Clark, 2007 
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Πεγή: Wirral University Teaching Hospital 

ΔΗΚΟΝΑ 2.3 

ηνηρεία πεξηηνλατθήο θάζαξζεο 

 

2.3.1 Δίδε πεξηηνλατθήο θάζαξζεο 

 

Ζ ρξφληα ΠΚ απαηηεί ηελ εηζαγσγή ελφο καιαθνχ θαζεηήξα, κε ηελ άθξε ηνπ κέζα ζηελ 

πχειν, ν νπνίνο εμέξρεηαη απφ ηελ πεξηηνλατθή ζηε κέζε γξακκή θαη ηνπνζεηείηαη ζε 

δεξκαηηθή πηπρή κε πχιε εμφδνπ ζην πιάγην θνηιηαθφ ηνίρσκα (Δηθφλα 3.3). Απηή ε 

κνξθή δηχιηζεο κπνξεί λα εθαξκνζηεί κε ηξεηο ηξφπνπο ζχκθσλα κε ηνλ Klhar (1991). 

 

 πλερήο θνξεηή ΠΚ (ΦΠΚ) (Continuous ambulatory peritoneal dialysis - 

CAPD) 

Σν πγξφ θάζαξζεο βξίζθεηαη εληφο ηεο πεξηηνλατθήο θνηιφηεηαο ζπλερψο, εθηφο απφ ηε 

ρξνληθή ζηηγκή πνπ γίλεηαη αληαιιαγή ηνπ. Οη αληαιιαγέο ηνπ πγξνχ θάζαξζεο γίλνληαη 

3-5 θνξέο ηελ εκέξα, ρξεζηκνπνηψληαο κηα άζεπηε (ρσξίο επαθή) ηερληθή ζχλδεζε αζθψλ 

πγξνχ θάζαξζεο ρσξεηηθφηεηαο 1,5-3L ζηνλ πεξηηνλατθφ θαζεηήξα. Κάζε αληαιιαγή 

δηαξθεί 20-40 ιεπηά. Ζ ηερληθή απηή ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο σο κέζνδνο ζπληήξεζεο 
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ΠΚ ζε αζζελείο κε ΥΝΑ ηειηθνχ ζηαδίνπ. 

 

 Γηαιείπνπζα λπρηεξηλή πεξηηνλατθή θάζαξζε (ΓΝΠΚ) (Nightly intermittent 

peritoneal dialysis –NIPD) 

Μηα απηνκαηνπνηεκέλε ζπζθεπή ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο αληαιιαγέο θάζε βξάδπ ελψ ν 

αζζελήο θνηκάηαη. Μεξηθέο θνξέο ην πγξφ θάζαξζεο παξακέλεη ζηελ πεξηηνλατθή 

θνηιφηεηα θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ν ρξφλνο θαηά ηνλ 

νπνίν ζπκβαίλεη ε βηνρεκηθή αληαιιαγή. 

 

 Παιηξξνηαθφο ηξφπνο θάζαξζεο (Tidal dialysis) 

Μηα ππνιεηπφκελε πνζφηεηα πεξηηνλατθνχ δηαιχκαηνο παξακέλεη εληφο ηεο πεξηηνλατθήο 

θνηιφηεηαο θαη γίλεηαη ζπλερήο θπθιηθή εηζαγσγή/εμαγσγή κηθξφηεξσλ πνζνηήησλ 

πγξνχ. 

 

2.3.2 Πξνυπνζέζεηο θαη κεηνλεθηήκαηα 

 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ πεξηηνλατθή θάζαξζε, απνηειεί ε εθπαίδεπζε ησλ 

αζζελψλ, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ζην λνζνθνκείν θαη δηαξθεί πεξίπνπ 15 εκέξεο, κεηά 

ηελ πάξνδν ηεο νπνίαο, ν αζζελήο κπνξεί λα ηελ εθαξκφζεη κφλνο ηνπ θαη’ νίθνλ. Ο 

αζζελήο επηζθέπηεηαη κηα θνξά ην κήλα ηελ Μνλάδα Πεξηηνλατθήο Κάζαξζεο ηνπ 

λνζνθνκείνπ, γηα ηελ εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ, ηελ απφδνζε ηεο 

ζεξαπείαο, αιιά θαη γηα ηελ κέηξεζε ησλ βαζηθψλ θιηληθψλ παξακέηξσλ (ηαπξηαλνχ, 

2007). 

Ο ζεκαληηθφηεξνο πεξηνξηζκφο ζηελ επξεία εθαξκνγή ηεο πεξηηνλατθήο θάζαξζεο 

είλαη νη επηπινθέο, θπξίσο ε πεξηηνλίηηδα θαη ε πεξηηνλατθή ίλσζε, πνπ πηζαλφλ λα 

εκθαληζηνχλ ζηνπο αζζελείο. Σν ζρεηηθά πςειφ πνζνζηφ πεξηηνλίηηδαο, ην νπνίν 

ζρεηίδεηαη κε ηελ παξνπζία ηνπ θαζεηήξα ζηελ πεξηηνλατθή θνηιφηεηα, έρεη σο 

απνηέιεζκα κεγαιχηεξε αλάγθε γηα λνζειεία θαη απμεκέλε ζλεηφηεηα, ελψ ε 

πεξηηνλατθή ίλσζε είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο γηα ηελ απνηπρία εθαξκνγήο ηεο 

πεξηηνλατθήο θάζαξζεο ζε καθξνρξφληα βάζε. Παξφια απηά ηα ηειεπηαία ρξφληα γίλεηαη 

πξνζπάζεηα κειέηεο θαη θαηαλφεζεο ηεο παζνγέλεηαο ησλ επηπινθψλ, πξνθεηκέλνπ λα 

γίλεη εθηθηή ε έγθαηξε δηάγλσζε θαη ζεξαπεία ηνπο (Απνζηνιίδνπ, 2011; Kam-Tao et al., 

2010). Μεγάιν πιενλέθηεκα ηεο κεζφδνπ απνηειεί φκσο ην γεγνλφο φηη δελ απαηηείηαη ε 

ρξήζε αληηπεθηηθήο αγσγήο θαη ην γεγνλφο πσο έλαο αζζελήο πνπ ππνβάιιεηαη ζε ρξφληα 
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πεξηηνλατθή δηάιπζε κπνξεί πην εχθνια λα αλερηεί πεξηζζφηεξα πγξά θαζψο ε 

πεξηεθηηθφηεηα ηνπ δηαιχκαηνο ζε γιπθφδε κπνξεί λα πξνζαξκφδεηαη γηα αθαίξεζε 

κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο πγξψλ ζε ζρέζε κε εθείλνλ ζε αηκνθάζαξζε (Frediric et al., 

1995). 

 

2.3.3 Δπάξθεηα ηεο πεξηηνλατθήο θάζαξζεο 

 

Γελ ππάξρεη ζπκθσλία αθφκα ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα πξέπεη λα εθηηκάηαη ε 

επάξθεηα ηεο ΠΚ θαη ηνλ ηδαληθφ βαζκφ απνκάθξπλζεο ηεο νπξίαο θαη ησλ άιισλ 

παξαπξντφλησλ ζηε κνλάδα ηνπ ρξφλνπ. Σν κνληέιν ηεο θηλεηηθήο ηεο νπξίαο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί, φπσο θαη ζηελ αηκνθάζαξζε. Παξφια απηά, εθηηκάηαη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν πσο ε πξφγλσζε ηνπ αζζελνχο βειηηψλεηαη κε ηνλ απμεκέλν βαζκφ 

απνκάθξπλζεο ησλ παξαπξντφλησλ ζε ζρέζε κε απηφλ πνπ ήηαλ πξνεγνχκελα απνδεθηφο 

θαη φηη ε αλεπάξθεηα ηεο ΠΚ είλαη ζπρλή φηαλ ε ππνιεηπφκελε λεθξηθή ιεηηνπξγία 

κεδεληζηεί. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ζεξαπείαο, ε επάξθεηα κπνξεί λα επεξεαζηεί ιφγσ 

κεηαβνιήο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο πεξηηνλατθήο κεκβξάλεο ζηε κεηαθνξά ησλ 

παξαπξντφλησλ, ησλ πγξψλ θαη ησλ ειεθηξνιπηψλ. Κάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο ε 

ελαιιαγή ζε αηκνθάζαξζε θξίλεηαη απαξαίηεηε. 

 

2.4 Μεηακφζρεπζε 

 

Σν 1954 έγηλε ε πξψηε επηηπρήο κεηακφζρεπζε λεθξνχ κεηαμχ κνλνδπγσηηθψλ δηδχκσλ 

αδεξθψλ απφ ηνλ J. Murray ζηε Βνζηφλε, θαη απφ ηφηε ε κεηακφζρεπζε ζεσξείηαη 

ζεξαπεία αλαθνξάο γηα ηε ΣΥΝΑ, εθφζνλ πξνζθέξεη κεγαιχηεξε επηβίσζε θαη 

θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο ζε ζχγθξηζε κε ηελ εμσλεθξηθή θάζαξζε (Murray et al, 2001). Ζ 

επηηπρεκέλε κεηακφζρεπζε λεθξνχ πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζρεδφλ πιήξνπο 

απνθαηάζηαζεο ζε αζζελείο κε ΣΥΝΑ. Δπηηξέπεη απαιιαγή απφ ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

δίαηηαο θαη ησλ πγξψλ, δηνξζψλεη ηελ αλαηκία θαη ηε ζηεηξφηεηα. 

Ζ ηερληθή πεξηιακβάλεη ηελ αλαζηφκσζε ελφο αθαηξεζέληνο αλζξψπηλνπ κνζρεχκαηνο, 

ζπλήζσο απφ πησκαηηθφ δφηε ή, ιηγφηεξν ζπρλά, απφ δψληα ζπγγελή, ζηελνχ βαζκνχ 

ζπγγέλεηαο, ζηα ιαγφληα αγγεία ηνπ ιήπηε. Ο νπξεηήξαο ηνπ δφηε ηνπνζεηείηαη ζηελ 

θχζηε ηνπ ιήπηε.  

Ζ κεγαιχηεξε απεηιή γηα ηνπο αζζελείο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζε κεηακφζρεπζε είλαη ε 

πξψηκε απφξξηςε ηνπ κεηακνζρεπζέληνο νξγάλνπ απφ ην ίδην ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα 
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ηνπ ζψκαηνο θαη γη απηφ ην ιφγν ε ζπκβαηφηεηα ηεο νκάδαο αίκαηνο θαη ε ηππνπνίεζε 

ησλ αληηγφλσλ ηζηνζπκβαηφηεηαο αλζξψπηλσλ ιεπθνθπηηαξηθψλ αληηγφλσλ (HLA) ησλ 

αζζελψλ πνπ πξφθεηηαη λα κεηακνζρεπηνχλ, είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ επηηπρία ηεο 

κεηακφζρεπζεο. Δίλαη απαξαίηεην λα θαζνξηζηεί ην πφζν «ζπκβαηά» είλαη ηα HLA ηνπ 

ππνςήθηνπ ιήπηε κε ηα HLA ηνπ δφηε ηνπ νξγάλνπ. 

Ο βαζκφο ηεο «ζπκβαηφηεηαο» κεηαμχ δφηε θαη ιήπηε θαζνξίδεηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ 

HLA κνξίσλ πνπ νη δχν απηνί άλζξσπνη έρνπλ θνηλά, ζπλεπψο, φινη νη αζζελείο πνπ 

εληάζζνληαη ζε ιίζηα κεηακφζρεπζεο ειέγρνληαη γηα ηα αληηζψκαηα HLA πνπ κπνξεί λα 

έρνπλ. Σν HLA crossmatch (δηαζηαχξσζε) είλαη κηα πνιχ ζεκαληηθή εμέηαζε πνπ δίλεη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ απφξξηςε ή κε ηνπ κνζρεχκαηνο απφ ηνλ νξγαληζκφ. Έλα 

ζεηηθφ crossmatch δείρλεη φηη ην αλνζνινγηθφ ζχζηεκα ηνπ αζζελνχο έρεη ηελ ηθαλφηεηα 

λα επηηεζεί θαη πηζαλφλ λα απνξξίςεη ην φξγαλν. Έλα «αξλεηηθφ» crossmatch δείρλεη φηη ν 

αζζελήο δελ έρεη αληηζψκαηα ζηα HLA κφξηα ηνπ δφηε θαη επνκέλσο ππάξρεη κεγάιε 

πηζαλφηεηα ε κεηακφζρεπζε ηνπ νξγάλνπ λα είλαη επηηπρήο (Δζληθφο Οξγαληζκφο 

Μεηακνζρεχζεσλ, 2014). 

ε θάζε πεξίπησζε, απαηηείηαη αλνζνθαηαζηαιηηθή αγσγή φιν ην δηάζηεκα παξακνλήο 

ηνπ κνζρεχκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα πξνιεθζεί ε απφξξηςε, εθηφο θαη αλ ν δφηεο είλαη 

απφιπηα ζπκβαηφο αδεξθφο. Σν 80% ησλ κνζρεπκάησλ επηβηψλεη γηα 5-10 ρξφληα ζηα 

θαιχηεξα κεηακνζρεπηηθά θέληξα θαη ην 60% επηβηψλεη γηα 10-30 ρξφληα (Kumar and 

Clark, 2007). Μνινλφηη, ν ζπλδπαζκφο ησλ αλνζνθαηαζηαιηηθψλ θάξκαθσλ (π.ρ. 

θπθινζπνξίλε, αδαζεηνπξίλε, θνξηηθνζηεξνεηδή) κπνξεί λα κεηψζεη απνηειεζκαηηθά ηελ 

πηζαλφηεηα απφξξηςεο ηνπ λεθξηθνχ κνζρεχκαηνο, είλαη πνιχ πηζαλφ ν ίδηνο ζπλδπαζκφο 

λα απμήζεη ηνλ θίλδπλν ινίκσμεο ή θαθνήζεηαο ηνπ αζζελνχο (Halloran et al., 2009). 

Οη αζζελείο πνπ επηζπκνχλ λα κεηακνζρεπζνχλ απμάλνληαη ζπλερψο θαη ελδεηθηηθά 

αλαθέξεηαη φηη ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο πξνζηίζεληαη θαηά κέζν φξν 3000-

4000 άηνκα θάζε ρξφλν ζηηο ιίζηεο αλακνλήο. Σα λενεγγξαθφκελα άηνκα αλήθνπλ σο επί 

ην πιείζην ζηηο κηθξφηεξεο ειηθηαθέο νκάδεο, ελψ κέρξη ην 2000 κεηακνζρεχνληαλ 

αζζελείο κέρξη 70 εηψλ. Μεηά φκσο απφ ζπγθεθξηκέλεο ελζαξξπληηθέο κειέηεο, μεθίλεζαλ 

νη κεηακνζρεχζεηο ζε αζζελείο άλσ ησλ 70 εηψλ, ελψ γηα αξθεηνχο εξεπλεηέο ε ζπλνιηθή 

θαηάζηαζε ηεο πγείαο θαη νη ζπλζήθεο δσήο ζα πξέπεη λα επεξεάδνπλ ηελ απφθαζε γηα 

κεηακφζρεπζε ελφο ειηθησκέλνπ αηφκνπ (νληθηάλ θαη Μπνιέηεο, 2010). 

Παξφια απηά, ε έιιεηςε δσξεηψλ νξγάλσλ απνηειεί ην βαζηθφηεξν εκπφδην γηα κηα 

έγθαηξε θαη επηηπρή κεηακφζρεπζε, ε νπνία καθξνπξφζεζκα απνδεηθλχεηαη πην απνδνηηθή 

ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε απφ άπνςε θφζηνπο, ζε ζρέζε κε ηελ αηκνθάζαξζε. Δλδεηθηηθά, 
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αλαθέξεηαη φηη ηα λεθξηθά κνζρεχκαηα απφ ζπγγελή δφηε εκθαλίδνπλ πςειφηεξα 

πνζνζηά επηβίσζεο (90-95%) ζε ζρέζε κε ηα κνζρεχκαηα απφ πησκαηηθφ δφηε (85-90%) 

ηνλ πξψην ρξφλν ηεο επηηπρνχο κεηακφζρεπζεο. Μεηά απφ 5 έηε εμαθνινπζεί λα 

ιεηηνπξγεί ην 60% ησλ κνζρεπκάησλ, ελψ νη πηζαλφηεηεο απφξξηςεο ηνπ κνζρεχκαηνο 

κεηψλνληαη αξθεηά θαζψο πεξλνχλ ηα ρξφληα (Magee and Pascual, 2004). Υαξαθηεξηζηηθά 

λα αλαθεξζεί πσο, θαηά ην έηνο 2011, πξαγκαηνπνηήζεθαλ 201 κεηακνζρεχζεηο λεθξνχ 

(Ησαλλίδεο θαη Παπαδάθε, 2013). 

 

2.5 Δπηινγή ζεξαπείαο αλαπιήξσζεο ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο 

 

Γηα πνιινχο αζζελείο κε λεθξηθή αλεπάξθεηα ηειηθνχ ζηαδίνπ ε κεηακφζρεπζε απνηειεί 

ηε ζεξαπεία εθινγήο ιφγσ φκσο ηεο πεξηνξηζκέλεο δηαζεζηκφηεηαο κνζρεπκάησλ απηνί 

παξακέλνπλ ζε ζεξαπεία δηχιηζεο γηα ρξφληα, ελψ πεξηκέλνπλ λα βξεζεί θάπνην κφζρεπκα. 

Ζ επαηζζεηνπνίεζε ζε αληηγφλα ηνπ ζπζηήκαηνο HLA πρ απφ εγθπκνζχλε, κεηαγγίζεηο 

αίκαηνο ή πξνεγεζείζα απνηπρεκέλε κεηακφζρεπζε, θαζηζηά ηελ εχξεζε ζπκβαηνχ 

κνζρεχκαηνο αθφκα πην δχζθνιε. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ πνιινί παξάγνληεο πνπ θαζηζηνχλ 

ηνλ αζζελή ιηγφηεξν θαηάιιειν γηα κεηακφζρεπζε φπσο: 

 Ηζηνξηθφ θαθνήζεηαο 

 νβαξή κε λεθξηθή λφζνο πνπ είλαη πηζαλφ λα πεξηνξίζεη ηελ επηβίσζε θαη ην βαζκφ 

απνθαηάζηαζε κεηά ηελ κεηακφζρεπζε 

 Αγγεηαθή λφζνο (εηδηθά ζε Γ) πνπ θαζηζηά ηε δεκηνπξγία ησλ αλαζηνκψζεσλ 

δχζθνιε θαη πεξηνξίδεη ηελ αηκαηηθή ξνή ζηα θάησ άθξα. 

 Ζ ειηθία απφ κφλε ηεο δελ απνηειεί εκπφδην γηα ηελ κεηακφζρεπζε, νπφηε νη πνιηηηθέο 

πνπ ζέηνπλ ειηθηαθφ φξην γηα ηελ κεηακφζρεπζε, π.ρ. αζζελείο θάησ ησλ 70 εηψλ δελ 

είλαη δηθαηνινγεκέλεο. Ζ αχμεζε ησλ αξηζκψλ ησλ κνζρεπκάησλ είλαη επηζπκεηή. 

 Ζ ηαπηφρξνλε κεηακφζρεπζε λεθξνχ θαη παγθξέαηνο είλαη θαηάιιειε ζε πξνζεθηηθά 

επηιεγκέλνπο αζζελείο κε Γ. ηαλ είλαη πεηπρεκέλε, ε επίδξαζε ζηελ πνηφηεηα δσήο 

είλαη ζπρλά ζεακαηηθή.  

Ζ επηινγή κεηαμχ ηεο ΦΠΚ θαη ηεο αηκνθάζαξζεο επεξεάδεηαη απφ ηαηξηθνχο 

θνηλσληθνχο, ςπρνινγηθνχο θαη άιινπο παξάγνληεο. Οη αζζελείο ζα πξέπεη λα 

απνθαζίδνπλ ειεχζεξα γηα ην είδνο ηεο ζεξαπείαο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ, εθηφο θαη αλ 

ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο ελδείμεηο ή αληελδείμεηο (Kumar and Clark, 2007). 
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2.6 Δπηδεκηνινγηθά ζηνηρεία ΘΤΝΛ 

 

Ζ ρξφληα λεθξηθή αλεπάξθεηα παξνπζηάδεη ζπλερψο απμαλφκελε επίπησζε ηα ηειεπηαία 

30 ρξφληα ζε νιφθιεξν ζρεδφλ ηνλ θφζκν (Annual Data Report 2010, USRDS). Μέρξη ηηο 

αξρέο ηνπ 2010 ππνινγίδεηαη φηη 2.095.000 άλζξσπνη βξίζθνληαλ ζε κέζνδν 

ππνθαηάζηαζεο ηεο λεθξηθήο ηνπο ιεηηνπξγίαο (Υξηζηνδνπιίδνπ, 2010). Μάιηζηα 

ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ δηαζέηεη ην USRDS, θαίλεηαη φηη νη αξηζκνί απηνί ζα 

ζπλερίδνπλ λα απμάλνληαη δξακαηηθά θαη ζην κέιινλ (Annual Data Report 2010, 

USRDS). ηνλ παξαθάησ πίλαθα (Πίλαθαο 2.3), παξαηεξείηαη ε ζεκαληηθή αχμεζε ησλ 

αζζελψλ ζε αηκνθάζαξζε ζε παγθφζκην επίπεδν απφ ην 1990 έσο ην 2010 

(Υξηζηνδνπιίδνπ, 2010). 

 

ΠΗΝΑΚΑ 2.3 

Αξηζκόο αζζελώλ ζε αηκνθάζαξζε δηεζλώο (1990-2010) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: Υξηζηνδνπιίδνπ, 2010 

 

ε απηφ ην ζεκείν ζα ήηαλ ρξήζηκν λα αλαθεξζνχλ νη νξηζκνί νξηζκέλσλ δεηθηψλ 

λνζεξφηεηαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα νη έλλνηεο ηνπ επηπνιαζκνχ θαη ηνπ ξπζκνχ 

επίπησζεο. “Χο ζηηγκηαίν επηπνιαζκφ (prevalence) κηαο αζζέλεηαο νλνκάδεηαη ην πνζνζηφ 

(ή αλαινγία) ηνπ πιεζπζκνχ πνπ έρεη ηελ λφζν ηε ρξνληθή ζηηγκή t. Χο ξπζκφ επίπησζεο 

(incidence rate) νξίδεηαη ν ιφγνο ηνπ αξηζκνχ ησλ λέσλ επεηζνδίσλ κηαο λφζνπ ζε έλα 

ρξνληθφ δηάζηεκα πξνο ην ρξφλν παξαθνινχζεζεο αζξνηζηηθά γηα φια ηα άηνκα ηνπ 

πιεζπζκνχ” (Νηδνχθξαο, 2006). 
 
χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία, ε Διιάδα βξίζθεηαη παγθνζκίσο ζηελ 8ε ζέζε 

επηπνιαζκνχ αζζελψλ κε ππνθαηάζηαζε λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο, κε κηα εηήζηα αχμεζε 

δεμακελήο αζζελψλ 5-8% (Υξηζηνδνπιίδνπ, 2010). Ζ αχμεζε ηνπ κέζνπ φξνπ δσήο, αιιά 

θαη ηνπ πιεζπζκνχ, ν ηξφπνο δσήο πνπ έρεη σο ζπλέπεηα ηελ αχμεζε θξνπζκάησλ 

ζαθραξψδνπο δηαβήηε, ηεο παρπζαξθίαο θαη ηελ παξάιιειε αχμεζε επίπησζεο θαη 

επηπνιαζκνχ ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο θαη ηέινο, ν ηδηαίηεξα ρακειφο αξηζκφο 

Έηνο Αξηζκφο αζζελψλ ζε αηκνθάζαξζε 

1990 426.000 

2000 1.065.000 

2007 1.500.000 

2010 2.095.000 
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κεηακνζρεχζεσλ λεθξνχ, απνηεινχλ βαζηθά αίηηα ηεο εηήζηαο αχμεζεο δεμακελήο ησλ 

αζζελψλ (ηαπξηαλνχ, 2007). 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2000, 1.672 αζζελείο άξρηζαλ ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο (ή 

153,1 αζζελείο αλά εθ. πι.). Απφ απηνχο νη 1.440 (86,1%) ήηαλ ζε ΑΜΚ, νη 226 (13,5%) 

ζε ΠΚ θαη 6 (0,4%) έθαλαλ κεηακφζρεπζε σο πξψηε ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο. Οη 

αξηζκνί απηνί αληηπξνζσπεχνπλ 131,9 θαη 20,7 αζζελείο αλά εθ. πι. ζε ΑΜΚ θαη ΠΚ 

αληίζηνηρα. Έθηνηε, ν αξηζκφο ησλ λέσλ θαη’ έηνο αζζελψλ (επίπησζε) ζεκεηψλεη άλνδν, 

ην δε έηνο 2011 αλήιζε ζηνπο 2.294 αζζελείο, ή 203 αζζελείο αλά εθ. πι. Απφ απηνχο, 

2.161 (94,2%) εληάρζεθαλ ζε ΑΜΚ, 128 (5,6%) ζε ΠΚ θαη 5 (0,2%) έθαλαλ 

κεηακφζρεπζε σο πξψηε ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο ή 191,2 θαη 11,3 αζζελείο αλά εθ. πι. 

ζε ΑΜΚ θαη ΠΚ αληίζηνηρα (Πίλαθαο 2.4). 

 

Πίλαθαο 2.4 

Νένη αζζελείο ζε ΘΤΝΛ (αξηζκ., %, αλά εθ. πι.) αλά κέζνδν ζεξαπείαο, θαη' έηνο 

Πεγή: Ησαλλίδεο θαη Παπαδάθε, 2013 

 

ηνλ Πίλαθα 2.4 παξαηεξείηαη ε ζπλερφκελε αχμεζε ηνπ ξπζκνχ επίπησζεο (λένη 

αζζελείο ζε κέζνδν ππνθαηάζηαζεο ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο αλά εθαηνκκχξην 

πιεζπζκνχ) απφ ην 1986 σο ην 2011 ζηελ Διιάδα, ν νπνίνο, φπσο πξναλαθέξζεθε, είλαη 

απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο δηεζλψο ηα ηειεπηαία ρξφληα. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηελ εηήζηα 

έθζεζε ηεο Δπξσπατθήο Νεθξνινγηθήο Δηαηξείαο (European Renal Association) ε Διιάδα 

είρε γηα ην 2009 ηνλ πςειφηεξν ξπζκφ επίπησζεο ρξφληαο λεθξηθήο λφζνπ ζηελ Δπξψπε 

(Annual Report 2009, ERA-EDTA). 

O αξηζκφο ηνπ ζπλφινπ ησλ αζζελψλ ζε ΘΤΝΛ ζην ηέινο ηνπ έηνπο 2000 ήηαλ 8.550, 

ή 783,1 αζζελείο αλά εθ. πι. Οη αζζελείο απηνί ήηαλ θαηαλεκεκέλνη σο αθνινχζσο: 6.256 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ΑΜΚ 
Αξηζκ. % 

αλά εθ.πι. 

1440 1625 1649 1797 1985 1992 2042 1966 2083 2141 2002 2161 

86,1 88,8 89,2 90,5 91,1 92,1 92,6 91,7 92,1 92,6 92,9 94,2 

131,9 148,4 150,1 163,0 179,4 179,4 183,2 175,6 785,4 189,8 177,0 191,2 

ΠΚ 
Αξηζκ. % 

αλά εθ.πι. 

226 200 195 180 187 164 153 163 172 164 145 128 

13,5 10,9 10,5 9,1 8,6 7,6 6,9 7,6 7,6 7,1 6,7 5,6 

20,7 18,3 17,7 16,3 16,9 14,8 13,7 14,6 15,3 14,5 12,8 11,3 

ΜΔΣ. 
Αξηζκ. % 

αλά εθ.πι. 

6 5 5 9 7 6 10 16 6 8 9 5 

0,4 0,3 0,3 0,5 0,3 0,3 0,5 0,7 0,3 0,3 0,4 0,2 

0,5 0,5 0,5 0,8 0,6 0,5 0,9 1,4 0,5 0,7 0,8 0,4 

ΤΝΟΛΟ 
Αξηζκ.αλά 

εθ.πι. 

1672 1830 1849 1986 2179 2162 2205 2145 2261 2313 2156 2294 

153,1 167,1 168,3 180,2 197,0 194,7 197,8 191,6 201,2 205,0 190,7 203,0 
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(73,2%) ζε ΑΜΚ ή 573 αζζελείο αλά εθ. πι., 741 (8,7%) ζε ΠΚ ή 67,9 αζζελείο αλά εθ. 

πι. θαη 1.553 (18,2%) κεηακνζρεπκέλνη ή 142,2 αζζελείο αλά εθ. πι. Έθηνηε, ν αξηζκφο 

ηνπ ζπλφινπ ησλ ππφ ζεξαπεία αζζελψλ θάζε έηνπο (επηπνιαζκφο) απμάλεηαη δηαξθψο θαη 

ζην ηέινο ηνπ έηνπο 2011 αλήιζε ζε 12.475 ή 1.104 αζζελείο αλά εθ. πι. Οη αζζελείο 

απηνί ήηαλ θαηαλεκεκέλνη σο αθνινχζσο: 9.260 (74,2%) ζε ΑΜΚ ή 819,5 αζζελείο αλά 

εθ. πι., 723 (5,8%) ζε ΠΚ ή 64 αζζελείο αλά εθ. πι. θαη 2.492 (20%) κε ΜΔΣ ή 220,5 

αζζελείο αλά εθ. πι. (Πίλαθαο 2.5).  

 

Πίλαθαο 2.5  

Αξηζκφο ζπλφινπ αζζελψλ ζε ΘΤΝΛ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο, αλά κέζνδν 

ζεξαπείαο, θαη' έηνο 

Πεγή: Ησαλλίδεο θαη Παπαδάθε, 2013 

 

Αλάινγεο αλνδηθέο ηάζεηο παξαηεξνχληαη θαη ζηνλ Πίλαθα 2.5, φπνπ απεηθνλίδεηαη ν 

επηπνιαζκφο (ζχλνιν αζζελψλ ζε κέζνδν ππνθαηάζηαζεο ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο). 

Έλα βαζηθφ αίηην γηα ηελ αχμεζε ησλ παξαπάλσ παξακέηξσλ είλαη ε αχμεζε ηνπ 

κέζνπ φξνπ δσήο ησλ αλζξψπσλ ηφζν ζηελ Διιάδα, φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν. Δμάιινπ, 

ε βειηίσζε ηεο επηβίσζεο αζζελψλ κε ρξφληεο λφζνπο, φπσο ν ζαθραξψδεο δηαβήηεο, έρεη 

σο απνηέιεζκα νη αζζελείο απηνί λα δνπλ αξθεηά, ψζηε λα αλαπηχμνπλ ρξφληεο επηπινθέο 

φπσο ε λεθξηθή αλεπάξθεηα. Υαξαθηεξηζηηθά, ε κέζε ειηθία ησλ λέσλ αζζελψλ, απφ ηα 

63,5 ρξφληα πνπ ήηαλ ην έηνο 2000, εκθαλίδεη κία ζηαζεξή άλνδν θαη θζάλεη ηα 68,9 

ρξφληα ην 2011 (Γηάγξακκα 2.1).  

 

 

 

 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ΑΚ 
n % αλά 

εθ. πι. 

6256 6660 6875 7167 7566 7877 8115 8338 8500 8849 9060 9260 

73,2 73,8 73,6 73,4 73,6 73,6 73,6 73,4 72,7 73,4 74,0 74,2 

573,0 608,2 625,7 650,2 684,0 709,4 727,9 744,9 756,4 784,3 801,2 819,5 

ΠΚ 
n % αλά 

εθ. πι. 

741 750 757 772 783 777 747 753 771 763 754 723 

8,7 8,3 8,1 7,9 7,6 7,3 6,8 6,6 6,6 6,3 6,2 5,8 

67,9 68,5 68,9 70,0 70,8 70,0 67,0 67,3 68,6 67,6 66,7 64,0 

ΜΔΣ. 
n % αλά 

εθ. πι. 

1553 1617 1710 1830 1924 2050 2159 2272 2414 2444 2425 2492 

18,2 17,9 18,3 18,7 18,7 19,2 19,6 20,0 20,7 20,3 19,8 20,0 

142,2 147,7 155,6 166,0 173,9 184,6 193,7 203,0 214,8 216,6 214,5 220,5 

ΤΝΟΛΟ 
Αξηζκ. 

αλά εθ. πι 

8550 9027 9342 9769 10273 10704 11021 11363 11685 12056 12239 12475 

783,1 824,4 850,2 886,2 928,7 964,0 988,6 1015,2 1039,9 1068,5 1082,4 1104,0 
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Πεγή: Ησαλλίδεο θαη Παπαδάθε, 2013 

Γηάγξακκα 2.1 

Μέζε ειηθία λέωλ αζζελώλ ζε ΘΤΝΛ, θαη' έηνο(2000,2005,2011) 

 

Απφ ηελ θαηαλνκή ησλ λέσλ θαη’ έηνο αζζελψλ αλά ειηθηαθέο νκάδεο, πξνθχπηεη φηη 

ην 2011, ηελ κεγαιχηεξε νκάδα αζζελψλ πνπ άξρηζαλ ζεξαπεία απνηεινχζαλ νη αζζελείο 

ηεο ειηθηαθήο νκάδαο άλσ ησλ 75 εηψλ (43,3%), ελψ ην 2000 ε κεγαιχηεξε ειηθηαθή 

νκάδα ήηαλ ε νκάδα ησλ 65-74 εηψλ (34,4%). 

 

 

Πεγή: Ησαλλίδεο θαη Παπαδάθε, 2013 

 

Γηάγξακκα 2.2 

Αξηζκφο λέσλ αζζελψλ ζε ΘΤΝΛ, αλά νκάδεο ειηθηψλ, θαη' έηνο (2000,2005,2011). 

 

Ζ κέζε ειηθία ηνπ ζπλφινπ ησλ αζζελψλ εκθάληζε κία ζπλερή αχμεζε, απφ 58,3 έηε 

ην 2000, ζηα 62,8 έηε ην 2011. ην ηέινο ηνπ έηνπο 2011, ε εηήζηα θαηαλνκή ησλ 

ειηθηαθψλ νκάδσλ: (0-19), (20-44), (45-64), (65-74), (75+) ήηαλ 0,9%, 13,6%, 34,2%, 
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24,6% θαη 26,7% αληίζηνηρα (Ησαλλίδεο θαη Παπαδάθε, 2013). Απφ ηελ θαηαλνκή ηνπ 

ζπλφινπ ησλ αζζελψλ αλά κέζνδν ζεξαπείαο θαη ειηθηαθή νκάδα θαζψο θαη ηελ 

θαηαλνκή ησλ κεζφδσλ ζεξαπείαο αλά ειηθηαθή νκάδα, πξνθχπηεη φηη ε κεηακφζρεπζε 

απνηεινχζε ηελ πξψηε ζε ζπρλφηεηα κνξθή ζεξαπείαο ζηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ 0-19 

εηψλ. ηηο ππφινηπεο ειηθηαθέο νκάδεο ζπρλφηεξε κνξθή ζεξαπείαο ήηαλ ε αηκνθάζαξζε 

(Πίλαθαο 2.6). Ζ εηήζηα θαηαλνκή ηνπ ζπλφινπ ησλ αζζελψλ αλά θχιν ζηε δηάξθεηα 

2000-2011 θαλεξψλεη πσο νη άλδξεο αζζελείο εκθαλίδνπλ δηπιάζηα πνζνζηά ζε ζρέζε κε 

ηηο γπλαίθεο, ραξαθηεξηζηηθά θαηά ην έηνο 2011 ήηαλ 63,5% άλδξεο θαη 36,5% γπλαίθεο 

(Ησαλλίδεο θαη Παπαδάθε, 2013). 

 

Πίλαθαο 2.6  

Καηαλνκή ζπλφινπ αζζελψλ έηνπο 2011 αλά νκάδεο ειηθηψλ θαη κέζνδν ζεξαπείαο 

 0-19 20-44 45-64 65-74 75+ 

ΑΚ 37 825 2750 2525 3114 

ΠΚ 23 86 253 190 172 

ΜΔΣ 49 783 1263 351 45 

Πεγή: Ησαλλίδεο θαη Παπαδάθε, 2013 

 

χκθσλα κε ηνπο Ησαλλίδε θαη Παπαδάθε (2013), θαηά ην έηνο 2011, αλά νκάδεο 

αηηίσλ ΥΝΑ γηα ηνπο λένπο αζζελείο, ν Γ απνηεινχζε ηελ πην ζπρλή αηηία απφ ηηο 

δηαγλσζκέλεο, κε πνζνζηφ 27% (επί ηνπ ζπλφινπ) θαη αθνινπζνχζε ε ππέξηαζε κε 

10,8%. Δπίζεο, απφ ηελ θαηαλνκή ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ ησλ λέσλ αζζελψλ αλά νκάδεο 

αηηίσλ ΥΝΑ, πξνθχπηεη φηη, ην έηνο 2011, νη αζζελείο άλσ ησλ 75 εηψλ κε Γ 

απνηεινχζαλ ηελ κεγαιχηεξε νκάδα ησλ λέσλ αζζελψλ.  

Απφ ηελ θαηαλνκή ηνπ ζπλφινπ ησλ αζζελψλ αλά νκάδεο αηηίσλ ΥΝΑ πξνθχπηεη φηη νη 

ζπεηξακαηνλεθξίηηδεο (Ν) απνηεινχζαλ ηε πην ζπρλή αηηία, απφ ηηο δηαγλσζκέλεο, κέρξη 

ην 2010 θαη αθνινπζνχζε ν Γ, ν νπνίνο ην 2011 απνηεινχζε ηελ πξψηε αηηία. Απφ ηελ 

θαηαλνκή ηνπ ζπλφινπ ησλ αζζελψλ ηνπ έηνπο 2011 αλά δηαγλσζκέλεο αηηίεο ΥΝΑ θαη 

νκάδεο ειηθηψλ πξνθχπηεη φηη ηε κεγαιχηεξε νκάδα αζζελψλ απνηεινχζαλ νη αζζελείο κε 

ειηθία 45-64 εηψλ κε Ν θαη αθνινπζνχζαλ νη αζζελείο ειηθίαο άλσ ησλ 65 εηψλ κε Γ. 
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2.7 Πξννπηηθέο 

 
 
Ζ αλάπηπμε ηεο βηνηερλνινγίαο παξνπζηάδεη λέεο πξννπηηθέο ζηνπο αζζελείο κε ΣΥΝΑ, 

κε ηε δεκηνπξγία ηνπ «βηνηερλεηνχ» λεθξνχ θαη ηε γελεηηθή ηξνπνπνίεζε ηεο 

πεξηηνλατθήο κεκβξάλεο κε γνληδηαθή ζεξαπεία. Ο βηνηερλεηφο λεθξφο (bioatrificial 

kidney) ζα πξνζζέζεη επαλαξξνθεηηθέο, κεηαβνιηθέο θαη νξκνληθέο ιεηηνπξγίεο θαη ζα 

βνεζήζεη ηνπο αζζελείο λα απειεπζεξσζνχλ απφ ηε κεραληθή θαη λνζνθνκεηαθή 

εμάξηεζε. 

Ο βηνηερλεηφο λεθξφο ζα απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν ζπλζεηηθψλ κεκβξαλψλ, ε 

επηθάλεηα ησλ νπνίσλ θαιχπηεηαη απφ απηφινγα ελδνζειηαθά θχηηαξα λεθξηθψλ 

ζσιελαξίσλ. Ο ζπλδπαζκφο απηφο ζα είλαη ελζσκαησκέλνο ζε έλα θαηαιιήινπ ζρήκαηνο 

θαη κεγέζνπο, εηδηθφ θίιηξν, ην νπνίν ζα είλαη δπλαηφλ λα εκθπηεπζεί ζηελ ίδηα ζέζε πνπ 

κεηακνζρεχεηαη έλα λεθξηθφ κφζρεπκα. Σν παξαγφκελν δηήζεκα ζα επαλαξξνθάηαη θαη 

ζα επηζηξέθεη ζηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο, ελψ ηα παξαγφκελα, απφ ηελ επεμεξγαζία 

ηνπ δηεζήκαηνο, νχξα ζα απνβάιινληαη κέζσ εηδηθήο ζσιελψζεσο ζπλδεδεκέλεο κε ηνλ 

παξαθείκελν νπξεηήξα ηνπ αζζελνχο (Λαγθνπξάλεο, 2001). 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε γελεηηθή ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξηηφλαηνπ κε γνληδηαθή ζεξαπεία 

απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία κηαο κεκβξάλεο αλζεθηηθφηεξεο θαη βησζηκφηεξεο, θαζψο 

επίζεο θαη ζηε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηηνλατθήο θνηιφηεηαο θαη ηελ 

απνθπγή ησλ ρξφλησλ θιεγκνλψλ ηεο, φπσο ηεο πεξηηνλίηηδαο ε νπνία εκπνδίδεη ηελ 

επξεία ρξήζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεξαπείαο (Hoff and Shockley, 2002). Γεληθά θαη νη δχν 

ηερληθέο ζα έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ αζζελψλ κε 

ΣΥΝΑ, εθφζνλ ζα ληψζνπλ πεξηζζφηεξν αλεμάξηεηνη θαη ιηγφηεξν εμαξηψκελνη απφ ηα 

κεραλήκαηα, ην ηαηξηθφ θαη ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ. 

 

2.8 Αλαθεθαιαίσζε 

 

Οη κέζνδνη ππνθαηάζηαζεο ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίεο είλαη ζεξαπεπηηθνί ηξφπνη 

αληηκεηψπηζεο ηεο λεθξηθήο αλεπάξθεηαο ηειηθνχ ζηαδίνπ. Απφ ηε ζηηγκή πνπ νη λεθξνί 

δε ιεηηνπξγνχλ πιένλ επαξθψο, άρξεζηα πξντφληα ηνπ κεηαβνιηζκνχ θαη πγξά 

ζπζζσξεχνληαη ζηνλ νξγαληζκφ θαη απνηεινχλ θίλδπλν γηα ηε δσή ηνπ αζζελή. Ζ επηινγή 

ινηπφλ κηαο εθ ησλ ηξηψλ κεζφδσλ ππνθαηάζηαζεο ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο 

(αηκνθάζαξζε, πεξηηνλατθή θάζαξζε, κεηακφζρεπζε) είλαη επηηαθηηθή. Οη κέζνδνη απηέο 

αληηθαζηζηνχλ κεξηθψο ηε ιεηηνπξγία ησλ λεθξψλ, απνκαθξχλνληαο άρξεζηεο νπζίεο θαη 
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πγξά. 

Ζ κεηακφζρεπζε λεθξνχ είλαη ε ζεξαπεία πξψηεο επηινγήο γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

αζζελείο κε ηειηθνχ ζηαδίνπ λεθξηθή αλεπάξθεηα, θαζψο πξνζθέξεη θαιχηεξε πνηφηεηα 

δσήο θαη κηθξφηεξε ζλεζηκφηεηα ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο κεζφδνπο ππνθαηάζηαζεο. 

Χζηφζν δελ είλαη φινη νη αζζελείο θαηάιιεινη ιήπηεο λεθξηθνχ κνζρεχκαηνο, εμαηηίαο 

ησλ πεξηνξηζκψλ θαη ησλ θηλδχλσλ θαηά ηελ επέκβαζε (Νεθξνινγηθφ Ηαηξείν Πάηξαο). 

Δπηπιένλ ε εχξεζε κνζρεχκαηνο είλαη αξθεηά δχζθνιε (Magee and Pascual, 2004). 

Ζ επηινγή αλάκεζα ζε αηκνθάζαξζε θαη πεξηηνλατθή επεξεάδεηαη απφ δηάθνξνπο 

εμσγελείο παξάγνληεο φπσο ε δηαζεζηκφηεηα, ηα ππνθείκελα ηαηξηθά πξνβιήκαηα, ε 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ε επθνιία θαη ε ειηθία. 

Ζ πην δηαδεδνκέλε ΘΤΝΛ είλαη ε δηαιείπνπζα αηκνθάζαξζε. Ζ κέζνδνο ηεο 

αηκνθάζαξζεο ζηεξίδεηαη ζηελ αξρή ηεο αληαιιαγήο νπζηψλ κεηαμχ δχν δηαιπκάησλ δηα 

κέζνπ κίαο εκηπεξαηήο κεκβξάλεο. Ζ αληαιιαγή απηή γίλεηαη κε απιή δηάρπζε, κε 

ψζκσζε θαη κε δηήζεζε. ηελ πεξίπησζε ηεο αηκνθάζαξζεο ηα δχν δηαιχκαηα είλαη ην 

αίκα ηνπ αζζελνχο θαη ην δηάιπκα ηεο αηκνθάζαξζεο (ηαπξηαλνχ, 2007).  

Μία ηππηθή ζπλεδξία αηκνθάζαξζεο δηαξθεί 3 θνξέο ηε βδνκάδα γηα 4 πεξίπνπ ψξεο. 

Καηά ην δηάζηεκα απηφ απνβάιιεηαη ην πιεφλαζκα χδαηνο θαζψο θαη ηθαλνπνηεηηθέο 

πνζφηεηεο απφ ηνμηθέο νπζίεο. 

ηελ πεξηηνλατθή θάζαξζε ην ξφιν ηνπ θίιηξνπ δηαδξακαηίδεη ε πεξηηνλατθή 

κεκβξάλε. Σν δηάιπκα θάζαξζεο ηνπνζεηείηαη ζηελ πεξηηνλατθή θνηιφηεηα κέζα απφ 

εηδηθφ θαζεηήξα πνπ ηνπνζεηείηαη ρεηξνπξγηθά. Σν δηάιπκα, φγθνπ πεξίπνπ 2 ιίηξσλ, 

παξακέλεη κέζα ζην πεξηηφλαην γηα 4-5 ψξεο θαη κεηά αθαηξείηαη γηα λα εγρπζεί λέν. Ζ 

δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη ηέζζεξηο κε πέληε θνξέο ηελ εκέξα, θάζε ηέζζεξηο ψξεο.  

Ζ κέζνδνο απηή επηηξέπεη ηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ απνδέζκεπζε ηνπ αζζελή απφ ην 

πεξηβάιινλ ηνπ λνζνθνκείνπ, απαηηεί ιηγφηεξνπο δηαηηεηηθνχο πεξηνξηζκνχο ζε ζρέζε κε 

ηελ αηκνθάζαξζε, έρεη ρακειφηεξν θφζηνο, εμαζθαιίδεη ζρεηηθά ζηαζεξή θαηάζηαζε 

πγείαο γηα φιν ην εηθνζηηεηξάσξν, έρεη πςειφηεξα πνζνζηά απνθαηάζηαζεο θαη 

επηζηξνθήο ζηελ πιήξε απαζρφιεζε θαη πξνζθέξεη θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο ζηνπο 

αζζελείο (Andreoli et al., 2010). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ 

 

3.1 Δηζαγσγή 

 

Ζ Σειηθνχ ηαδίνπ Υξφληα Νεθξηθή Αλεπάξθεηα (ΣΥΝΑ) είλαη κηα ζνβαξή αζζέλεηα 

πνπ δηαηαξάζζεη ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αζζελψλ. Απφ ην 2000 κέρξη ην 2015 ε επίπησζε 

θαη ν επηπνιαζκφο ηεο ΣΥΝΑ πξνβιέπεηαη λα εληζρπζεί θαηά 44 θαη 85%, αληίζηνηρα, 

θαη ε επίπησζε θαη ν επηπνιαζκφο αλά εθαηνκκχξην πιεζπζκνχ ζα απμεζεί θαηά 32 θαη 

70%, αληίζηνηρα (Gilbertson et al., 2005). Οη επηπινθέο ηεο ΣΥΝΑ, φπσο γηα παξάδεηγκα 

ε αλαηκία, νη ζξεπηηθνί πεξηνξηζκνί, θαη νη θαξδηαγγεηαθέο δηαηαξαρέο (Thomas et al., 

2008), επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο, αιιά θαη ε ίδηα ε αηκνθάζαξζε γεληθά νδεγεί ζε 

αθηλεηνπνίεζε ησλ αζζελψλ.  

Δπηπιένλ, νη θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο, ε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ε ςπρνινγηθή 

πγεία επεξεάδεηαη απφ ηελ αηκνθάζαξζε (Saban et al., 2008). Πνιπάξηζκεο κειέηεο έρνπλ 

ηεθκεξηψζεη φηη ε ζρεηηδφκελε κε ηελ πγεία πνηφηεηα δσήο (ΤΠΕ) ζε αζζελείο πνπ 

ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε είλαη ζεκαληηθά κεησκέλε (Merkus et al.,1997). Ζ 

εθηίκεζε θαη ε αλαγλψξηζε ηεο ΤΠΕ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηνλ εληνπηζκφ ηξφπσλ 

βειηίσζήο ηεο ζε αζζελείο κε ΣΥΝΑ, θαζψο θαη ηελ απνθπγή δπζκελψλ 

απνηειεζκάησλ, ηελ αμηνιφγεζε ηεο αληαπφθξηζεο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

ζεξαπείαο θαη ηνλ θίλδπλν γηα ζάλαην θαη λνζειεία (Fukuhara et al., 2003).  

Απφ ην 1980 κέρξη ζήκεξα, έρεη αξρίζεη λα απμάλεηαη ε πξνζνρή ζηελ κέηξεζε ηεο 

ΤΠΕ κεηαμχ ησλ αζζελψλ κε ΣΥΝΑ (Rebollo and Ortega, 2002). Ζ ΤΠΕ είλαη κηα 

πνιπδηάζηαηε έλλνηα πνπ αληαλαθιά ηελ επεμία ηνπ αζζελνχο ηφζν ζε ζσκαηηθφ φζν θαη 

ζε πλεπκαηηθφ επίπεδν (Mapes et al., 2003). Δπηπιένλ, δηάθνξνη παξάγνληεο, φπσο ηα 

ζπκπηψκαηα ηεο αζζέλεηαο, νη παξελέξγεηεο ησλ ζεξαπεηψλ, θαη ε αιιειεπίδξαζε κε ηα 

κέιε ηεο νηθνγέλεηαο κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ ΤΠΕ (Mapes et al., 2003). Οη γεληθέο 

θαη εηδηθέο θιίκαθεο ηεο πνηφηεηαο δσήο αζζελψλ κε λεθξηθή λφζν πξαθηηθά κεηξνχλ ηελ 

πνηφηεηα δσήο αζζελψλ πνπ ππφθεηληαη ζε αηκνθάζαξζε (Vazquez et al., 2005). Ζ 

κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο γίλεηαη ζπλήζσο κε ην εξγαιείν KDQOL, ην νπνίν απνηειεί 

έλα εξσηεκαηνιφγην κε 36 εξσηήζεηο ζηνρεπκέλεο ζηε λεθξηθή λφζν (Saban et al., 2005).  

ηηο ρξφληεο παζήζεηο, έρνπλ παξαηεξεζεί πάξα πνιιέο δηαθνξέο ζηε ΤΠΕ αλάινγα 

κε ηνπο δεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο πνπ επηθξαηνχλ. Χζηφζν, κεξηθνί ζπγγξαθείο 
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πηζηεχνπλ πσο ε ΤΠΕ επεξεάδεηαη απφ ηελ ειηθία, ην θχιν, ην επίπεδν ηεο εθπαίδεπζεο, 

ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαη ην εηζφδεκα (Martins and Cesarino, 2005). 

Ζ θξνληίδα αζζελψλ κε ΥΝΑ απνηειεί έλα εμεηδηθεπκέλν ηνκέα ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο 

κε κεγάιεο ηδηαηηεξφηεηεο. Οη πςειέο απαηηήζεηο πνπ ζπλεπάγεηαη ε αληηκεηψπηζε ηεο 

λφζνπ επηβάιινπλ παξνρή νιηζηηθήο θξνληίδαο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε βηνινγηθή 

δηάζηαζε ηεο λφζνπ φπσο επίζεο θαη ηε ςχρν - θνηλσληθή (Θενθίινπ θαη Παλαγησηάθε, 

2010). 

Οη αζζελείο πνπ πάζρνπλ απφ ΣΥΝΑ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ πνιιέο αληημνφηεηεο, 

π.ρ., ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα, πεξηνξηζκνχο ζηελ ηξνθή θαη ηα πγξά πξφζιεςεο, αιιαγέο 

ζηελ εηθφλα ηνπ ζψκαηνο, ηελ εξγαζία θαη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηνπο θνηλσληθνχο 

ξφινπο, ηα επίπεδα δξαζηεξηφηεηαο, ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο, θαη ηε θαζεκεξηλή 

ξνπηίλα, ελψ ν έιεγρφο ηνπο πάλσ ζηε ζεξαπεία δελ κπνξεί πάληα λα πξνβιεθζεί 

(Θενθίινπ, 2012; πλνδηλνχ θαη Παλαγησηάθε, 2013). Οη ελ ιφγσ πεξηνξηζκνί αλακέλεηαη 

λα επεξεάζνπλ ηηο δσέο ησλ αζζελψλ θαη ηε ζσκαηηθή θαη θνηλσληθή ηνπο ιεηηνπξγία, 

νδεγψληαο ηνπο λα επαλεμεηάζνπλ ηφζν ηνπο πξνζσπηθνχο φζν θαη ηνπο επαγγεικαηηθνχο 

ηνπο ζηφρνπο ελψ δνπλ κε κηα ρξφληα αζζέλεηα (Ginieri - Κνθθψζεο et al., 2008; 

Θενθίινπ, 2012). 

Ζ ςπρνινγηθή, θαζψο θαη ε θνηλσληθή πξνζαξκνγή θαηά ηηο πξψηκεο πεξηφδνπο ηεο 

εμέιημεο ηεο λεθξηθήο λφζνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ηφζν γηα ηνπο αζζελείο κε ΣΥΝΑ 

φζν θαη γηα ηελ νηθνγέλεηα ηνπο. Ζ θαηάζιηςε θαη ην άγρνο γηα ην άγλσζην, ε πξννπηηθή 

ηεο έλαξμεο ηεο ζεξαπείαο ππνθαηάζηαζεο, ε ζεμνπαιηθή δπζιεηηνπξγία, ε απψιεηα 

εηζνδήκαηνο θαη ν λένο θνηλσληθφο ξφινο κπνξεί λα δηαδξακαηίζνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα 

ζηελ νκαιή πξνζαξκνγή. Ζ ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ησλ αζζελψλ κε ΣΥΝΑ πξέπεη λα 

παξαθνινπζείηαη γηα ηελ πξφιεςε ησλ ςπρνινγηθψλ πξνβιεκάησλ. Ο ηξφπνο ηεο 

ζεξαπείαο ππνθαηάζηαζεο επηιέγεηαη αλάινγα κε ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ αζζελνχο θαη 

ηε θαηάζηαζε ηεο δσήο ηνπ. Ζ ζπκβνπιεπηηθή ςπρνινγία ζα εληζρχζεη ηνλ αζζελή ζηε 

δηαδηθαζία ηεο ζπκκφξθσζεο, ελψ ε ςπρνζεξαπεία θαη ε θαξκαθεπηηθή ζεξαπεία πξέπεη 

λα μεθηλήζεη ζε πεξίπησζε πνπ αλαπηπρζνχλ ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα φπσο θαηάζιηςε, 

άγρνο ή άλνηα (Eknoyan et al., 2002). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη αζζελείο κε ΣΥΝΑ 

πξέπεη λα εθηηκψληαη απφ θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ ψζηε λα αληρλεπηνχλ έγθαηξα θνηλσληθά 

πξνβιήκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη σο απνηέιεζκα ηεο λφζνπ. Δθείλνο ζα εληζρχζεη ηελ 

θνηλσληθή ζηήξημε θαη ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε κε ηελ νηθνγέλεηα κέζσ ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ηεο παξνρήο ζπκβνπιψλ. 
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Ζ δεκηνπξγία ελφο εμαηνκηθεπκέλνπ νιηζηηθνχ ζεξαπεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, 

πξνζαξκνζκέλν ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ αζζελή κε ΥΝΑ θξίλεηαη απαξαίηεηε 

(Heidenheim et al., 2003). 

 

3.2 Οξηζκφο ηεο πνηφηεηαο δσήο 

 

Ζ πνηφηεηα δσήο (quality of life) είλαη κηα έλλνηα κε επξχ θαη αφξηζην πεξηερφκελν, 

πνιπδηάζηαηε θαη ππνθεηκεληθή, ε νπνία δχζθνια κπνξεί λα κεηξεζεί θαζψο ζεσξεηηθά 

ελζσκαηψλεη φιεο ηηο πηπρέο ηεο δσήο ελφο αηφκνπ (Bowling, 1995). Ζ ανξηζηία ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ νξηζκνχ πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη ν φξνο ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο 

ζηελ θαζεκεξηλή δσή, απφ ηηο δηαθεκίζεηο κέρξη ηελ πνιηηηθή θαη απφ ηε ςπρνινγία κέρξη 

ηα νηθνλνκηθά (Farquhar, 1995).  

πσο ηνλίδεηαη απφ ηνλ Bowling (1995) ε έθθξαζε «πνηφηεηα ηεο δσήο» κπνξεί λα 

αλαθέξεηαη ζε κηα ζεηξά απφ πνηθίιεο ζεκαζίεο πνπ είλαη ηφζν δηαθνξεηηθέο κεηαμχ ηνπο 

φζν ε θαιή ζσκαηηθή πγεία, ε ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή θαη ε επηπρία. Πνηφηεηα δσήο 

(ΠΕ) κπνξεί λα ζεσξεζεί ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο απφ, π.ρ., ςπρνινγηθέο, ζσκαηηθέο, 

θνηλσληθέο αλάγθεο, φπσο ε αζθάιεηα, ε ειεπζεξία, ε άλεζε, θ.ιπ. Απηφο είλαη θαη ν 

ιφγνο πνπ νη θιηληθνί ηαηξνί εμεηάδνπλ θπξίσο ηηο θπζηθέο δηαζηάζεηο ηεο, ζε αληίζεζε κε 

ηνπο ςπρνιφγνπο, νη νπνίνη δίλνπλ έκθαζε ζηηο ςπρνινγηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο 

δηαζηάζεηο ηεο πγείαο (Θενθίινπ, 2010). 

Έρνπλ πξνηαζεί δηάθνξνη νξηζκνί θαηά θαηξνχο, αλάινγα κε ηελ νπηηθή γσλία ππφ ηελ 

νπνία ν θάζε κειεηεηήο αληηκεησπίδεη ην ζέκα. Γηα ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο, «ε 

έλλνηα ηεο πνηφηεηαο δσήο είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ ππνθεηκεληθή αληίιεςε ησλ 

αηφκσλ γηα ηε ζέζε ηνπο ζηε δσή, κέζα ζηα πιαίζηα ησλ πνιηηηζκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

θαη ηνπ ζπζηήκαηνο αμηψλ ηεο θνηλσλίαο, ζηελ νπνία δνπλ θαη ζε ζπλάξηεζε κε ηνπο 

πξνζσπηθνχο ηνπο ζηφρνπο, ηηο πξνζδνθίεο, ηα πξφηππα θαη ηηο αλεζπρίεο ηνπο» (The 

WHOQOL Group, 1995). 

Ο θαζνξηζκφο ηεο ΠΕ κπνξεί λα ζεσξεζεί επίζεο έλα εζηθφ δήηεκα: φηαλ ιακβάλνληαη 

απνθάζεηο γηα ζνβαξά άξξσζηνπο ή αλάπεξνπο αζζελείο, ηφηε κηα ζαθή ηδέα ηνπ ηη είλαη 

κηα θαιή ή θαθή ΠΕ θαζίζηαηαη απαξαίηεηε. πσο νξζψο επηζήκαλαλ νη Chen, Li θαη 

Kochen (2005), ην απνηέιεζκα ηεο πξνφδνπο ζηελ ηαηξηθή είλαη έλαο απμαλφκελνο 

αξηζκφο αηφκσλ πνπ δνπλ κε ρξφληεο αζζέλεηεο θαη αλαπεξίεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ππάξρεη 

αλάγθε λα ηξνπνπνηεζεί ην πξφηππν ζρεηηθά κε ην πψο αμηνινγνχληαη ηα απνηειέζκαηα 

ηεο αζζέλεηαο θαη ηεο θξνληίδαο θαη λα απαληεζνχλ εξσηήκαηα φπσο αλ ε κεηακφζρεπζε 
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λεθξνχ είλαη θαιχηεξε ζεξαπεία απφ ηελ αηκνθάζαξζε γηα ηνπο αζζελείο κε λεθξηθή 

αλεπάξθεηα. 

Παξαδνζηαθνί δείθηεο, φπσο ηα πνζνζηά ζλεζηκφηεηαο θαη νη αληηθεηκεληθνί θιηληθνί 

παξάκεηξνη δελ επαξθνχλ πιένλ γηα ηελ απάληεζε ζηα εξσηήκαηα απηά (Chen et al., 

2005). 

Γεληθά, ε έλλνηα ηεο πνηφηεηα δσήο πεξηιακβάλεη επηδεκηνινγηθέο, βηνταηξηθέο, 

ιεηηνπξγηθέο, νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηζκηθέο πξνζεγγίζεηο, θαζψο θαη πξνζσπηθέο 

πξνηηκήζεηο, αληηιήςεηο θαη εκπεηξίεο. πγθεθξηκέλα, πεξηθιείεη παξακέηξνπο ηεο θαιήο 

ςπρηθήο, θνηλσληθήο θαη ζσκαηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ αηφκνπ, εζηηάδνληαο ζηελ 

ππνθεηκεληθή ηνπ εθηίκεζε ζρεηηθά κε θηινζνθηθέο, πνιηηηζηηθέο, πλεπκαηηθέο, 

ςπρνινγηθέο, νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο θαη δηαπξνζσπηθέο δηαζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. 

ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο φκσο, θξίλεηαη αλαγθαία ε πξνζέγγηζε ηνπ νξηζκνχ θαη ηεο 

κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο κε πην ζπγθεθξηκέλν ηξφπν. ην πιαίζην ησλ θιηληθψλ 

εξεπλψλ, ρξεζηκνπνηείηαη κηα πην ζπγθεθξηκέλε έλλνηα ηεο πνηφηεηαο δσήο, ε ζρεηηδφκελε 

κε ηελ πγεία πνηφηεηα δσήο (health related quality of life) (ΤΠΕ), ε νπνία δελ 

αλαθέξεηαη γεληθά ζηελ επηπρία, ηελ ηθαλνπνίεζε, ηα πξφηππα δσήο, ηνπ θιίκαηνο ή ηνπ 

πεξηβάιινληνο, αιιά πεξηιακβάλεη ηηο πιεπξέο ηεο πνηφηεηαο δσήο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πγεία (Τθαληφπνπινο, 2007). 

 

3.3 Πνηφηεηα δσήο θαη ζρεηηδφκελε κε ηελ πγεία πνηφηεηα δσήο 

 

πσο ζεκεηψλεηαη απφ ηνπο Lin et al. (2012), αλ θαη ε πνηφηεηα δσήο θαη ε ζρεηηδφκελε 

κε ηελ πγεία πνηφηεηα δσήο ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά σο ζπλψλπκα, νη δχν νξηζκνί 

αλαθέξνληαη ζε δηαθνξεηηθέο έλλνηεο: ε πνηφηεηα δσήο είλαη κηα επξεία έλλνηα ε νπνία 

θαιχπηεη φιεο ηηο πηπρέο ηεο αλζξψπηλεο δσήο, ελψ ε ΤΠΕ επηθεληξψλεηαη ζηηο 

επηπηψζεηο ηεο αζζέλεηαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην αληίθηππν ηεο ζεξαπείαο ζηελ πνηφηεηα 

δσήο. 

Ζ ΠΕ είλαη κηα επξχηεξε έλλνηα, ζε ζχγθξηζε κε ηελ ΤΠΕ, δεδνκέλνπ φηη 

πεξηιακβάλεη ηελ αμηνιφγεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία, ελψ 

ε ΤΠΕ έρεη νξηζηεί σο ε πνηφηεηα ηεο δσήο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ πγεία ή ηελ αζζέλεηα 

ηνπ αηφκνπ. Δηδηθφηεξα, ε έλλνηα ηεο ΤΠΕ βνεζά λα γίλεη αληηιεπηή ε δηαθνξά κεηαμχ 

ησλ δηαθφξσλ πηπρψλ ηεο δσήο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία θαη εθείλσλ πνπ βξίζθνληαη 

ζε επξχηεξν πιαίζην απφ ηε θξνληίδα πγείαο, φπσο είλαη ε εθπαίδεπζε, ην θνηλσληθφ θαη 

γεσγξαθηθφ πεξηβάιινλ, θ.ιπ. (Θενθίινπ, 2012). 
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Δπνκέλσο, ε ζρεηηδφκελε κε ηελ πγεία πνηφηεηα δσήο κπνξεί λα νξηζηεί σο «ε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ζηε θπζηθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο δσήο κε 

ζπλππνινγηζκφ ηεο επεμίαο, φπσο απηή εθηηκάηαη απφ ην θάζε άηνκν, ή ζαλ ηελ αμία πνπ 

απνδίδεηαη ζην ρξφλν επηβίσζεο, φπσο απηή ηξνπνπνηείηαη απφ ηηο βιάβεο, ηηο δηάθνξεο 

θαηαζηάζεηο ιεηηνπξγηθφηεηαο, ηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο θνηλσληθέο επθαηξίεο» 

(Γεκεηξφπνπινο et al., 2008). Γεληθά, ν φξνο, πεξηιακβάλεη ηξεηο ζεκειηψδεηο δηαζηάζεηο 

ζχκθσλα κε ηνπο Kaplan θαη Bush (1982): 

 

 Σελ ππνθεηκεληθή απνηίκεζε ηεο ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο θαηάζηαζεο ηνπ αηφκνπ.  

 Σελ επίδξαζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ζηε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ.  

 Σνλ πεξηνξηζκφ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ζηνπο ηνκείο εθείλνπο πνπ είλαη απαξαίηεηνη 

ψζηε ην άηνκν λα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεί ηνπο επηδησθφκελνπο ζηφρνπο ηεο δσήο ηνπ.  

 

Δπίζεο, ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ζρεηηδφκελε κε ηελ πγεία πνηφηεηα δσήο, παίδνπλ θαη νη 

πξνζδνθίεο ησλ αηφκσλ γηα βειηίσζε ηεο πγείαο ηνπο, νη θνηλσληθέο επθαηξίεο γηα ηε 

βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπο θαη νη πνιηηηθέο πγείαο, πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ 

ζεηηθά ή αξλεηηθά ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζήο ηνπο (Γεκεηξφπνπινο et al., 2008). Δίλαη 

απνιχησο αλακελφκελν φηη ε πνηφηεηα δσήο αζζελψλ πνπ πάζρνπλ απφ θάπνην ρξφλην 

λφζεκα, επεξεάδεηαη πνιχ ηφζν ζε βηνινγηθφ φζν θαη ζε ςπρηθφ ππφβαζξν, εθφζνλ 

πεξηνξίδεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο, ηε θπζηθή ηνπο θαηάζηαζε θαη νξηζκέλεο θνξέο θαη 

ηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο. 

πκπεξαζκαηηθά, φπσο ζεκεηψλεηαη απφ ηνλ Lin, Lin θαη Fan (2012), ππάξρνπλ 

ηνπιάρηζηνλ ηξεηο ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη κειεηεηέο θαη νη θιηληθνί ηαηξνί ζα πξέπεη λα 

δψζνπλ πξνζνρή ζηελ έλλνηα ηεο ΤΠΕ. Πξψηνλ, είλαη έλαο ζεκαληηθφο ηξφπνο γηα λα 

θαηαλνεζεί ε νπηηθή γσλία ηνπ αζζελνχο γηα ηελ αζζέλεηα ή ηελ αλαπεξία θαη λα γίλεη 

ζσζηή επηινγή ηεο εθαξκνδφκελεο ζεξαπείαο. Γεχηεξνλ, βνεζά λα θαηαλνεζεί ε 

θπζηνινγηθή δηαδηθαζία ηεο πξνζαξκνγήο ζηελ αζζέλεηα θαη ν ηξφπνο πνπ ιεηηνπξγεί ε 

ζεξαπεία, θαη αληηζηξφθσο, ε αλίρλεπζε κηαο ιαλζάλνπζαο δηαδηθαζίαο θαη ε αλαγθαία 

ηξνπνπνίεζή ηεο. Σξίηνλ, ε ΤΠΕ επηηξέπεη αμηφπηζηεο ζπγθξίζεηο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ 

παξεκβάζεσλ θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο απηψλ. 
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3.4 Δξγαιεία κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο 

 

Ζ κέηξεζε ηεο πγείαο θαη ε δηαζεζηκφηεηα αληηπξνζσπεπηηθψλ ζηνηρείσλ βαζηζκέλσλ 

ζηνλ εθάζηνηε πιεζπζκφ απνηειεί ζεκαληηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ 

πξνβιεκάησλ δεκφζηαο πγείαο, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηινγψλ 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, δίλνληαο παξάιιεια ηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο δηεζλψλ 

ζπγθξηηηθψλ κειεηψλ. Σα πεξηζζφηεξα εξγαιεία κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο 

ζηεξίδνληαη πάλσ ζε επηιεγκέλα εξσηεκαηνιφγηα εηδηθά ζρεδηαζκέλα είηε γηα ην γεληθφ 

επίπεδν πγείαο ηνπ αηφκνπ (γεληθά εξγαιεία κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο), είηε γηα ηηο 

επηπηψζεηο ζπγθεθξηκέλσλ παξακέηξσλ ηεο πνηφηεηαο δσήο (εμεηδηθεπκέλα εξγαιεία) 

(Τθαληφπνπινο, 2007).  

Ο φξνο ΤΠΕ, φπσο αλαθέξζεθε, απνηειεί κία πινχζηα αιιά θαη αθεξεκέλε έλλνηα κε 

πνιιαπιέο θαη αιιεινεπηδξψκελεο δηαζηάζεηο πνπ δπζρεξαίλνπλ ηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο 

θαη κέηξεζεο ηεο. Λφγσ απηήο ηεο ηδηαηηεξφηεηαο, ε κέηξεζε ηεο ΠΕ ζπρλά απαηηεί ηε 

ρξήζε πεξηζζφηεξσλ απφ έλα εξσηεκαηνιφγηα ή φξγαλα κέηξεζεο (Τθαληφπνπινο θαη 

αξξήο, 2001). Ζ πξνζέγγηζε επίζεο κίαο δηάζηαζεο δελ είλαη δπλαηφ λα γίλεηαη κε ηε 

δηαηχπσζε κίαο κφλν εξψηεζεο θαη επνκέλσο ε επηινγή νξγάλσλ κέηξεζεο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ πνιιαπιέο εξσηήζεηο γηα θάζε κία δηάζηαζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θξίλεηαη 

κεζνδνινγηθά επηβεβιεκέλε. Ζ ρξήζε επηκέξνπο ηκεκάησλ απφ δηάθνξα φξγαλα 

κέηξεζεο, φηαλ ην ελδηαθέξνλ επηθεληξψλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο κφλν δηαζηάζεηο ηεο ΠΕ, 

απνδίδνπλ κηα πιεξέζηεξε θαη αθξηβέζηεξε εθηίκεζή ηεο, αιιά κπνξεί λα παξνπζηάζνπλ 

πξνβιήκαηα ζπγθξηζηκφηεηαο ησλ κεηξήζεσλ (Τθαληφπνπινο θαη αξξήο, 2001). 

Σα εξσηεκαηνιφγηα απνηεινχλ ςπρνκεηξηθά εξγαιεία, ηα νπνία ζηεξίδνληαη ζε 

κεζφδνπο εθηίκεζεο ηεο ρξεζηκφηεηαο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή επηζηήκε θαη 

ηε ζεσξία ησλ απνθάζεσλ (Γεκεηξφπνπινο et al., 2008). Σν θάζε έλα απφ απηά κεηξάεη, 

πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν, ην ζχλνιν ή επηκέξνπο δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη πξέπεη 

λα εκθαλίδεη νξηζκέλα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πξνθεηκέλνπ νη κεηξήζεηο ηνπ λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο λα κπνξνχλ λα 

εξκελεπζνχλ (Τθαληφπνπινο θαη αξξήο, 2001).  

Πην αλαιπηηθά, ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα εκθαλίδεη έλα εξσηεκαηνιφγην είλαη 

αμηνπηζηία, εγθπξφηεηα, εηδηθφηεηα, επαηζζεζία θαη αληαπνθξηζηκφηεηα (Γείηνλα et al., 

2004). χκθσλα κε ηνλ Τθαληφπνπιν (2007), ε αμηνπηζηία (reliability) εθθξάδεη ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ νξγάλνπ λα κεηξάεη ην ίδην ζρεδφλ απνηέιεζκα σο πξνο ην ππφ κειέηε 

ζέκα, αθφκε θαη εάλ επαλαιεθζνχλ πνιιέο θνξέο νη κεηξήζεηο, εμεηάδνληαο ζπγρξφλσο 
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ην εχξνο κεηαβνιήο ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηπραίνπο παξάγνληεο ηεο δσήο ησλ αηφκσλ. 

Ζ εγθπξφηεηα απνηειεί ην βαζηθφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ελφο νξγάλνπ θαη ν έιεγρφο ηεο 

γίλεηαη κε εθηεηακέλεο αλαιχζεηο δηαθνξεηηθψλ ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ ησλ κεηξήζεσλ. 

Δηδηθφηεξα, ε εγθπξφηεηα έθθξαζεο (face validity) εμαζθαιίδεηαη φηαλ ην 

εξσηεκαηνιφγην είλαη εχθνια θαηαλνεηφ θαη ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην ζθνπφ ηεο κειέηεο, 

ελψ φηαλ ε ζχλζεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αληαλαθιά έγθπξα φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πεδίνπ πνπ κεηξάεη, γίλεηαη ιφγνο γηα εγθπξφηεηα πεξηερνκέλνπ (content validity). 

Δπηπιένλ, αλ έλα εξγαιείν κέηξεζεο έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα παξέρεη κεηξήζεηο σο πξνο 

θάπνην εμσηεξηθφ θξηηήξην, ε δπζθνιία σο πξνο ηελ εγθπξφηεηά ηνπ ζηελ πεξίπησζε απηή 

έγθεηηαη ζηελ αμηνπηζηία θαη ηελ εγθπξφηεηα ηνπ θξηηεξίνπ (criterion validity). Δπηζπκεηή 

είλαη επίζεο ε εγθπξφηεηα δνκήο ηνπ νξγάλνπ κέηξεζεο, ην νπνίν επηιέγεηαη γηα λα 

δηαθξίλεη θαη λα θαηαγξάθεη δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ 

(construct validity). Ζ αμηνπηζηία ελφο εξσηεκαηνινγίνπ δε ζπλεπάγεηαη θαη εγθπξφηεηα, 

επεηδή ην εξσηεκαηνιφγην κπνξεί λα ραξαθηεξίδεηαη απφ ζηαζεξφηεηα θαη ζπλνρή 

(αμηφπηζην), αιιά λα κε κεηξά ην ραξαθηεξηζηηθφ εθείλν γηα ην νπνίν θαηαζθεπάζηεθε 

(λα κελ είλαη έγθπξν). 

Ζ εηδηθφηεηα (specificity) αλαθέξεηαη ζηε δπλαηφηεηα ελφο νξγάλνπ λα πξνζδηνξίδεη 

ζσζηά δηαθνξεηηθνχο πιεζπζκνχο αζζελψλ, ελψ ε επαηζζεζία (sensitivity) εθθξάδεη ηελ 

αθξίβεηα ηεο θιίκαθαο κέηξεζεο θαη ην θαηά πφζν δηαπηζηψλνληαη απφ ηε ρξήζε ηεο 

θιίκαθαο ηπρνχζεο αιιαγέο ή δηαθνξνπνηήζεηο. Σέινο, ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο 

«αληαπνθξηζηκφηεηα» (responsiveness) ηνπ εξσηεκαηνιφγηνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

επίδξαζεο κηαο ηαηξηθήο παξέκβαζεο θαη θαη’ επέθηαζε ηελ αλίρλεπζε αιιαγψλ ζην 

θπζηθφ, ςπρηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν πγείαο (Τθαληφπνπινο, 2007; Τθαληφπνπινο θαη 

αξξήο, 2001). 

Ζ έθβαζε ηεο κέηξεζεο επεξεάδεηαη νπζηαζηηθά απφ ηελ επηινγή ησλ θαηαιιειφηεξσλ 

πεγψλ ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ. Οη πεγέο κπνξεί λα είλαη νη ίδηνη νη 

αζζελείο, νη νηθνγέλεηέο ηνπο, νη επαγγεικαηίεο πγείαο, νη ηαηξηθνί θάθεινη θ.α. Δίλαη 

αλακελφκελν πσο νη ίδηνη νη αζζελείο εθθξάδνπλ κία ππνθεηκεληθή εθηίκεζε ηεο ΠΕ ηνπο, 

ελψ είλαη γεληθά απνδεθηφ φηη νη επαγγεικαηίεο πγείαο εθθξάδνπλ πην αληηθεηκεληθνχο 

φξνπο ηεο ΠΕ ησλ αξξψζησλ (Τθαληφπνπινο θαη αξξήο, 2001). Απηέο νη εθηηκήζεηο 

φκσο είλαη ζπρλά αληίζεηεο, αληηθαηηθέο θαη ζπαλίσο ζπκπιεξσκαηηθέο κεηαμχ ηνπο. Ζ 

επηινγή ηεο θαηαιιειφηεξεο πεγήο πιεξνθνξηψλ εμαξηάηαη απφ ηνπο γεληθνχο θαη ηνπο 

εηδηθνχο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο, ην ζεσξεηηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν δηεξεπλάηαη ε ΠΕ 

θαζψο θαη απφ ην δηαζέζηκν ρξφλν θαη θφζηνο ηεο έξεπλαο (Τθαληφπνπινο θαη αξξήο, 
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2001). Πάλησο ηφζν ε δηάθξηζε κεηαμχ ππνθεηκεληθψλ θαη αληηθεηκεληθψλ κεηξήζεσλ φζν 

θαη ν ζπζρεηηζκφο απηψλ είλαη ηδηαίηεξεο ζεκαληηθνί παξάκεηξνη ψζηε λα πξνθχςνπλ 

έγθπξα απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηε ζπλνιηθή κέηξεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ 

αζζελνχο (Evans et al., 1985).  

Γεληθά, ππάξρνπλ πάλσ απφ 700 εξγαιεία κέηξεζεο πνπ αλαθέξνληαη ηφζν ζηνλ γεληθφ 

πιεζπζκφ φζν θαη ζε νκάδεο αζζελψλ, ελψ αξθεηά είλαη κεηαθξαζκέλα ζηα ειιεληθά, 

φπσο ην EQ-5D, ην EQ-15D, ην SF-36, ην SF-12, ην WHOQL-100 θαη ην GHQ McGill 

Pain Questionnaire θ.α. (Mapi Research Institute). Πξηλ ηε ρξήζε ηνπο, ηα φξγαλα απηά ζα 

πξέπεη λα έρνπλ ππνζηεί γισζζηθή θαη πνιηηηζηηθή πξνζαξκνγή, λα έρνπλ δειαδή 

ζηαζκηζηεί ζην γεληθφ πιεζπζκφ κίαο ρψξαο (Κνληνδεκφπνπινο et al., 2004). Οξηζκέλα 

απφ ηα εξγαιεία απηά (γεληθά θαη εμεηδηθεπκέλα) αλαθέξνληαη αλαιπηηθφηεξα ζηηο 

επφκελεο ππνελφηεηεο. 

 

3.4.1 Γεληθά εξγαιεία κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο 

 

Σα γεληθά εξγαιεία κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο αμηνινγνχλ ηε ζσκαηηθή θαη θνηλσληθή 

ιεηηνπξγηθφηεηα, ηελ ςπρηθή πγεία θαη ηηο αληηιήςεηο γεληθήο πγείαο ηνπ αηφκνπ, 

αλεμαξηήησο ειηθίαο, θχινπ θαη θνηλσληθννηθνλνκηθνχ επηπέδνπ, ρσξίο σζηφζν λα 

αλαθέξνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ηαηξηθέο δηαγλψζεηο. πκβάιινπλ ζηε δηεχξπλζε ηεο 

κέηξεζεο ηνπ πγεηνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο θαη παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζπγθξίζεσλ 

αλάκεζα ζε αζζελείο πνπ βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο πγείαο, αιιά δελ 

νδεγνχλ ζηνλ εληνπηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ κηαο αζζέλεηαο ψζηε λα αμηνινγεζνχλ 

ηα απνηειέζκαηα (Τθαληφπνπινο, 2007). Αξθεηά απφ απηά ζπκπιεξψλνληαη είηε απφ 

ηνπο ίδηνπο ηνπο αζζελείο, είηε ππφ ηε κνξθή ζπλέληεπμεο, ελψ νξηζκέλα άιια 

ζπκπιεξψλνληαη απφ ην ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ. Μεξηθά απφ ηα πιένλ 

δηαδεδνκέλα είλαη ηα εμήο (Γεκεηξφπνπινο et al., 2008; Τθαληφπνπινο θαη αξξήο, 

2001). 

 

i. Δξσηεκαηνιφγηα θαη Κιίκαθεο Αμηνιφγεζεο ηνπ Γεληθνχ Δπηπέδνπ Τγείαο  

 

 Ζ Δπηζθφπεζε Τγείαο ηνπ Nottingham (Nottingham Health Profile) είλαη έλα 

αμηφπηζην, έγθπξν θαη επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελν φξγαλν κέηξεζεο, ην νπνίν 

απνηειείηαη απφ δχν κέξε. ην πξψην κέξνο αλαθέξνληαη 38 θαηαζηάζεηο, πνπ 

νκαδνπνηνχληαη ζε έμη θαηεγνξίεο πξνβιεκάησλ (ελεξγεηηθφηεηα, ζπλαηζζεκαηηθέο 



47 

 

αληηδξάζεηο, πφλνο, χπλνο, θνηλσληθή απνκφλσζε, ζσκαηηθή θίλεζε), ελψ ην δεχηεξν 

κέξνο ζπλίζηαηαη απφ επηά πεδία επηδφζεσλ πνπ επεξεάδνληαη απφ ηελ πγεία 

(ακεηβφκελε εξγαζία, νηθηαθή εξγαζία, θνηλσληθή δσή, πξνζσπηθέο ζρέζεηο, 

ζεμνπαιηθή δσή, αζρνιίεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ, ελδηαθέξνληα) (Τθαληφπνπινο θαη 

αξξήο, 2001). Οη απαληήζεηο είλαη ζεηηθέο ή αξλεηηθέο θαη ε βαζκνιφγεζε γίλεηαη κε 

εηδηθνχο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο. Τςειή βαζκνινγία εθθξάδεη ηελ χπαξμε έληνλσλ 

πξνβιεκάησλ ζηνλ αζζελή θαη εζηηάδεη κφλν ζηηο αξλεηηθέο δηαζηάζεηο ηεο πγείαο 

(Hunt et al., 1985).  

 

 Σν EuroQol (European quality of life instrument, EQ-5D θαη EQ-15D) έρεη 

κεηαθξαζηεί ζε πνιιέο γιψζζεο θαη έρεη ρξεζηκνπνηεζεί σο εξγαιείν κέηξεζεο ηεο 

πνηφηεηαο δσήο επξχηαηα αλά ηελ Δπξψπε, θαη ηελ πθήιην. Σν EQ-5D κειεηά ηε 

θπζηθή, ηελ θνηλσληθή θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε κέζα απφ ηνπο ηνκείο ηεο 

θηλεηηθφηεηαο, ηεο απηνεμππεξέηεζεο, ηεο εθηέιεζεο δξαζηεξηνηήησλ, ηνπ πφλνπ - 

δπζθνξίαο θαη ηνπ άγρνπο - θαηάζιηςεο, νη νπνίνη δηαβαζκίδνληαη ζε ηξία επίπεδα 

(θαλέλα, κέηξην, ζεκαληηθφ πξφβιεκα). Με ην EQ-5D, είλαη δπλαηή ε εθηίκεζε ηεο 

σθειηκφηεηαο πνπ απνιακβάλεη ην άηνκν απφ δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο πγείαο 

(Sintonen, 2001). Σν EQ-15D έρεη παξφκνηα θηινζνθία κε ην EQ-5D, κε ηε δηαθνξά 

φηη απνηειείηαη απφ 15 εξσηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε 15 δηαζηάζεηο (θηλεηηθφηεηα, 

φξαζε, αθνή, αλαπλνή, πνηφηεηα ηνπ χπλνπ, ηθαλφηεηα γηα δηαηξνθή, ηθαλφηεηα γηα 

νκηιία, νχξεζε θαη αθφδεπζε, ηθαλφηεηα εθηέιεζεο ησλ θαζεκεξηλψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, λνεηηθή ιεηηνπξγία, χπαξμε ή κε ελνριεκάησλ θαη ζπκπησκάησλ, 

θαηάζιηςε, άγρνο, αίζζεζε δσληάληαο, ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα) θαζεκία εθ ησλ 

νπνίσλ αμηνινγείηαη ζε πέληε επίπεδα. Πξφθεηηαη γηα έλα εξσηεκαηνιφγην πνπ εμεηάδεη 

φιεο ηηο πηπρέο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ, ηηο αηζζήζεηο, ηηο δσηηθέο 

ιεηηνπξγίεο, ηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο, ηε λνεκνζχλε, ηα ζσκαηηθά 

ζπκπηψκαηα, ηελ ςπρνινγηθή θαηάζηαζε θαη επηηξέπεη ζηνλ αζζελή λα εθθξάζεη ηελ 

απηνεθηίκεζε γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ θαη ηε ζεμνπαιηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα 

(Τθαληφπνπινο, 2007). 

 

 Ζ Δπηζθφπεζε ηεο Δπίδξαζεο ηεο Αζζέλεηαο (Sickness Impact Profile) δεκηνπξγήζεθε 

ην 1976 θαη απνηειεί έλα απφ ηα πιένλ γλσζηά ρξεζηκνπνηνχκελα εξγαιεία κέηξεζεο 

ηεο πνηφηεηαο δσήο, ην νπνίν κε 136 εξσηήζεηο νκαδνπνηεκέλεο ζε 12 θαηεγνξίεο, 

κειεηά ηφζν ηε ζσκαηηθή, φζν θαη ηε ςπρνθνηλσληθή ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ θάζε 
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αηφκνπ. Οη απαληήζεηο είλαη ζεηηθέο ή αξλεηηθέο θαη ε βαζκνινγία ππνινγίδεηαη κε 

βάζε ζηαζκηζκέλνπο δείθηεο, ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο έρεη ιεθζεί ππφςε ε εηδηθή 

βαξχηεηα ηεο θάζε εξψηεζεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, εληνπίδνληαη νη αιιαγέο ζηε 

ζπκπεξηθνξά ελφο αηφκνπ ιφγσ ηεο αζζέλεηάο ηνπ θαη απηφ είλαη ην βαζηθφ 

πιενλέθηεκα ηεο θιίκαθαο απηήο. Χο εξγαιείν κέηξεζεο έρεη πςειή αμηνπηζηία θαη 

εγθπξφηεηα, ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο αζζελεηψλ, αιιά ιφγσ 

κεγέζνπο απαηηεί πνιχ θφπν θαη ρξφλν γηα λα εθαξκνζηεί (Τθαληφπνπινο θαη αξξήο, 

2001).  

 

 Ο Γεληθφο Γείθηεο Καηάηαμεο Τγείαο (General Health Rating Index) αμηνινγεί ηελ 

πγεία ζπλππνινγίδνληαο ηελ πξνεγνχκελε, ηελ παξνχζα θαη ηε κειινληηθή θαηάζηαζε 

πγείαο ηνπ αηφκνπ, θαζψο θαη ηελ αληίιεςε θαη ηελ επαηζζεζία ηνπ ζηελ αζζέλεηα. 

Υαξαθηεξίδεηαη απφ πςειή αμηνπηζηία θαη αθξίβεηα (Davies and Ware, 1981).  

 

 Ζ Κιίκαθα Φπρνινγηθήο Πξνζαξκνγήο ζηελ Αξξψζηηα (The Psychological 

Adjustment to Illness Scale) εθαξκφδεηαη ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο ρξφλησλ αξξψζησλ 

(π.ρ. θαξδηνπαζείο, λεθξνπαζείο, θαξθηλνπαζείο θ.ά.) θαη παξνπζηάδεη θαιή αμηνπηζηία 

θαη εγθπξφηεηα (Τθαληφπνπινο, 2007).  

 

 Σν Medical Outcomes Study – Short Form 36 (SF-36) είλαη έλα εξγαιείν αμηνιφγεζεο 

ηεο πγείαο, ζρεδηαζκέλν γηα θιηληθέο κειέηεο, εθηηκήζεηο δεκφζηαο πγείαο θαη 

ζχγθξηζεο ηνπ επηπέδνπ πγείαο δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ πιεζπζκνχ. Απνηειείηαη απφ 36 

εξσηήζεηο, νη νπνίεο ζπλζέηνπλ 8 θιίκαθεο πνπ αμηνινγνχλ γεληθέο έλλνηεο ηφζν ηεο 

ζσκαηηθήο (ζσκαηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα, ζσκαηηθφο ξφινο, ζσκαηηθφο πφλνο, γεληθή 

πγεία) φζν θαη ηεο πλεπκαηηθήο (δσηηθφηεηα, θνηλσληθή ιεηηνπξγηθφηεηα, 

ζπλαηζζεκαηηθφο ξφινο, ςπρηθή πγεία) πγείαο. Γηαζέηεη πνιχ θαιή εγθπξφηεηα θαη 

αμηνπηζηία, ε νπνία εληζρχεηαη απφ ηελ επξεία ρξήζε ηνπ ζε κειέηεο γεληθνχ 

πιεζπζκνχ ή νκάδεο αζζελψλ (φπσο νη αζζελείο κε ΥΝΑ), αθξηβψο επεηδή κπνξεί λα 

εθηηκήζεη ην απνηέιεζκα δηάθνξσλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ κε ηελ θαηαγξαθή αξθεηψλ 

πξνβιεκάησλ ηεο ζρεηηδφκελεο κε ηελ πγεία πνηφηεηα δσήο (Ware et al., 1993; Ware, 

2000). Δπίζεο, νη θιίκαθεο πνπ απνηεινχλ ηε ζσκαηηθή πγεία θαη νη θιίκαθεο ηεο 

ςπρηθήο πγείαο, κπνξνχλ λα απνδνζνχλ μερσξηζηά κε ην SF-12, δεκηνπξγψληαο κε 

απηφ ηνλ ηξφπν δχν πεξηγξαθηθέο ζπληζηψζεο. Σν SF-12 ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ηφζν 

γηα ηε κειέηε θαηάζηαζεο ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ φζν θαη ησλ λνζνινγηθψλ νκάδσλ 
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αθνχ έρεη απνδεδεηγκέλα αμηνπηζηία θαη εγθπξφηεηα (Ware et al., 1996) 

 

ii. Κιίκαθεο Δπεμίαο θαη Πξνζαξκνζκέλα Έηε Εσήο.  

 

 Ζ θιίκαθα επεμίαο (quality of well-being scale) ζπλνςίδεη ζε έλα δείθηε ην ζχλνιν ησλ 

ζπκπησκάησλ ηνπ αηφκνπ θαη ην επίπεδν ηεο αληθαλφηεηαο ηνπ.  

 

 Σα Πνηνηηθά Πξνζαξκνζκέλα Έηε Εσήο (Quality Adjusted Life Years - QUALYs) 

ζπλππνινγίδνπλ ην πξνζδφθηκν δσήο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πνηφηεηα ησλ εηψλ πνπ 

απνκέλνπλ κεηά απφ νξηζκέλε ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε (Οηθνλνκάθεο, 2006). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, κε ηα QUALYs, ν ρξφλνο πνπ ζα πεξάζεη έλα άηνκν ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε πγείαο ζηαζκίδεηαη απφ θάπνην ζθνξ ρξεζηκφηεηαο πνπ έρεη 

πξνέιζεη απφ πξφηππεο αμηνινγήζεηο. ε ηέηνηα ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο, ην «1» 

αληηζηνηρεί ζηελ πιήξε πγεία θαη ην «0» ζην ζάλαην. Δάλ, ηα επηπιένλ έηε δσήο ελφο 

αζζελή κεηά απφ ηε ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε, δελ ραξαθηεξίδνληαη απφ πιήξε πγεία, 

ηφηε αμηνινγνχληαη κεηαμχ ηνπ «0» θαη ηνπ «1» (Phillips and Thompson, 2009). Σα 

QUALYs ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζηελ αλάιπζε θφζηνπο - ρξεζηκφηεηαο. 

 

 Σα Έηε Εσήο Υσξίο Αλαπεξία (Disability Adjusted Life Years - DALYs) αζξνίδνπλ ηα 

ρξφληα πνπ ράλνληαη (YLL, Years of Life Lost) εμαηηίαο πξψηκεο ζλεζηκφηεηαο θαη ηα 

ρξφληα πνπ δεη θαλείο κε αλαπεξία ή λφζν (YLD, Years Lived in Disability/Disease) 

(Who, 2014). Σα YLL ππνινγίδνληαη σο ν αξηζκφο ησλ ζαλάησλ ζε θάζε ειηθία, 

πνιιαπιαζηαζκέλσλ κε ην πξνζδφθηκν δσήο γηα θάζε ειηθία, ελψ ηα YLD 

αληηπξνζσπεχνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ πεξηζηαηηθψλ κε λφζν ή αλαπεξία ζε κηα πεξίνδν, 

πνιιαπιαζηαζκέλσλ κε ηε κέζε δηάξθεηα ηεο λφζνπ ή αλαπεξίαο, θαη ζηαζκηζκέλσλ 

απφ έλα παξάγνληα αληθαλφηεηαο. Ζ θιίκαθα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα κεηξήζεη ηελ 

θαηάζηαζε ηεο πγείαο αλαζηξέθεηαη ζε κηα θιίκαθα «ζνβαξφηεηαο ηεο λφζνπ», φπνπ 

ην «0» ζεκαίλεη πιήξε πγεία (ή κε αληθαλφηεηα) θαη ην «1» ζεκαίλεη ζάλαην (Sassi, 

2006).  

 

iii.  Κιίκαθεο Μέηξεζεο Αληθαλφηεηαο  

 

 Ο  Γείθηεο  Λεηηνπξγηθφηεηαο  Karnofsky  (Karnofsky  Performance  Index) 

επηθεληξψλεηαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζσκαηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ε εθηίκεζε γίλεηαη 
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απφ ηνλ γηαηξφ ή άιινπο επαγγεικαηίεο πγείαο. Ο ππνινγηζκφο γίλεηαη κε ηε ρξήζε 

κηαο πνζνζηηαίαο θιίκαθαο απφ ην 0 έσο ην 100, κε 10 επίπεδα κέηξεζεο ηεο 

ζσκαηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ηθαλφηεηαο (Τθαληφπνπινο θαη αξξήο, 2001). 

 

 Σν εξσηεκαηνιφγην WHOQOL-BREF (World Health Organization Quality of Life 

BREF), ην νπνίν απνηειεί κηα πην ζχληνκε εθδνρή ηνπ αξρηθνχ νξγάλνπ κέηξεζεο 

(WHOQL-100) θαη πεξηιακβάλεη 26 εξσηήζεηο, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηε ζσκαηηθή 

θαη ςπρνινγηθή πγεία, ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη ζην πεξηβάιινλ (Harper, 1996).  

 

iv. Κιίκαθεο Μέηξεζεο Πφλνπ  

 

 Σν  εξσηεκαηνιφγην  McGill γηα  ηνλ  πφλν  (McGill  Pain  Questionnaire) 

ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηελ θιηληθή έξεπλα ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο αζζελψλ, εθφζνλ 

ε κείσζε ηνπ πφλνπ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο αμηνιφγεζεο 

ηεο πνηφηεηαο δσήο ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ αζζελψλ. Ζ εθηίκεζή ηνπ φκσο είλαη 

ηδηαίηεξα δχζθνιε, θαζψο ν πφλνο είλαη ππνθεηκεληθφο θαη ε κέηξεζή ηνπ επεξεάδεηαη 

απφ έλα πιήζνο βηνινγηθψλ, ςπρνινγηθψλ θαη θνηλσληθψλ παξαγφλησλ (Τθαληφπνπινο 

θαη αξξήο, 2001). 

 

v. Δξσηεκαηνιφγηα Μέηξεζεο Ηθαλνπνίεζεο ηνπ Αζζελνχο  

 

 Ο Υάξηεο Απνηίκεζεο Πξσηνβάζκηαο Πεξίζαιςεο (Primary Care Assessment Survey) 

κειεηά ηελ πνηφηεηα ηεο πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο ζην ζχλνιν ηεο ζρέζεο κε έλαλ ή 

πεξηζζφηεξνπο ηαηξνχο. Δίλαη θαηάιιειν γηα ην ζρεδηαζκφ πνιηηηθψλ πγείαο (Medical 

Outcomes, 2008). 

 

vi. Κιίκαθεο Βαξχηεηαο Νφζνπ  

 

 Ζ Κιίκαθα Αμηνιφγεζεο Βαξέσλ Πεξηζηαηηθψλ ΗΗ (Acute Physiology And Chronic 

Health Evaluation) αμηνινγεί ηε βαξχηεηα ηεο θαηάζηαζεο πγείαο ελφο αζζελή πνπ 

εηζέξρεηαη ζε Μνλάδα Δληαηηθήο Θεξαπείαο (Knaus et al.,1985).  

 

Καζέλα απφ ηα παξαπάλσ εξγαιεία κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο έρεη κνλαδηθά 
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ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία απνξξένπλ απφ ηε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζεί θαη ηνλ ηξφπν 

πνπ έρεη θαηαζθεπαζηεί. εκαληηθφ θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ 

εξσηεκαηνινγίνπ απνηειεί ηφζν ν ζθνπφο ηεο έξεπλαο πνπ δηεμάγεηαη, φζν θαη θάπνηεο 

βαζηθέο πξνυπνζέζεηο θαη ζπλζήθεο πνπ πξέπεη λα πιεξνί, πξνθεηκέλνπ φπσο 

πξναλαθέξζεθε ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ λα αληαπνθξίλνληαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα θαη λα είλαη εθηθηή ε εξκελεία ηνπο (Τθαληφπνπινο θαη αξξήο, 2001). 

 

3.4.2 Δηδηθά εξγαιεία κέηξεζεο ηεο πνηόηεηαο δωήο 

 

Σα εηδηθά εξσηεκαηνιφγηα είλαη ζρεδηαζκέλα λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε κειέηε κφλν κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο θαηάζηαζεο θαη κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ αλά δηάζηαζε, εάλ εζηηάδνπλ 

ζε κηα κφλν δηάζηαζε ηεο πγείαο (π.ρ. ςπρνινγηθή ή θνηλσληθή), αλά ζχκπησκα, εάλ 

εζηηάδνπλ ζε έλα κφλν ζχκπησκα (π.ρ. έληαζε ή ζπρλφηεηα θφπσζεο, επίδξαζε 

εκηθξαλίαο), αλά πιεζπζκφ, εάλ εζηηάδνπλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκφ (π.ρ. παηδηά ή 

ειηθησκέλνη) ή αλά λφζν, εάλ κεηξνχλ ηελ πνηφηεηα δσήο αηφκσλ πνπ πάζρνπλ απφ κηα 

ζπγθεθξηκέλε αζζέλεηα (Γεκεηξφπνπινο et al., 2008). 

Δπίζεο, είλαη ρξήζηκα γηα ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο φπνπ δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ 

επίδξαζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο αζζέλεηαο ζην επίπεδν πγείαο ηνπ αζζελνχο, επεηδή 

κπνξνχλ λα εληνπίδνπλ εχθνια νπνηαδήπνηε αιιαγή ηνπ επηπέδνπ πγείαο ή ζνβαξφηεηαο 

ηεο λφζνπ, ζε αληίζεζε κε ηα γεληθά εξγαιεία κέηξεζεο. Πεξηιακβάλνπλ δε εξσηήζεηο, νη 

νπνίεο αθνξνχλ ζηα ζπκπηψκαηα, ηηο επηπηψζεηο θαη ηε ζεξαπεία ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

αζζέλεηαο θαη ζπλήζσο εζηηάδνπλ ζηε ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ηεο αληίιεςεο ηνπ αζζελνχο 

γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ, φπσο ηε βηψλεη ν ίδηνο (Τθαληφπνπινο, 2007; 

Τθαληφπνπινο θαη αξξήο, 2001). 

Έρνπλ ζρεδηαζηεί εξσηεκαηνιφγηα εηδηθά γηα ηε κέηξεζε ηνπ επηπέδνπ πγείαο θαη ηεο 

πνηφηεηαο δσήο ζε άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ άζζκα, αξζξίηηδα, λφζν Alzheimer, ρξφληα 

λεθξηθή αλεπάξθεηα, δηαβήηε, θαξθίλν, θαξδηαγγεηαθέο, αλαπλεπζηηθέο, λεπξνινγηθέο θαη 

ςπρηαηξηθέο παζήζεηο. Μεξηθά απφ ηα εμεηδηθεπκέλα εξσηεκαηνιφγηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη γηα ηελ αξζξίηηδα ην Arthritis Impact Measurement Scales, γηα ηνλ 

θαξθίλν ην Functional Living Index – Cancer θαη ηα EORTC Questionnaires (European 

organization for research and treatment of cancer), γηα ην άζζκα ην Quality of Life 

Questionnaire for Asthma θ.α. (Mapi Research Institute). 
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3.5 Δξγαιεία εμεηδηθεπκέλα ζηε λεθξνπάζεηα 

 

Σα εξγαιεία, ηα νπνία είλαη εμεηδηθεπκέλα γηα κηα αζζέλεηα, κεηξνχλ κε κεγαιχηεξε 

αθξίβεηα ηηο αιιαγέο πνπ πηζαλφλ λα επέιζνπλ ζε έλαλ αζζελή θπξίσο κεηά απφ νξηζκέλε 

ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε θαη δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζχγθξηζεο ησλ κεηξήζεσλ ηεο 

πνηφηεηαο δσήο κεηαμχ νκνεηδψλ ή δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ ζην ρψξν θαη ζην ρξφλν. 

Δξγαιεία εμεηδηθεπκέλα γηα ηε ΣΥΝΑ, αλαπηχρζεθαλ πεξίπνπ ηα ηειεπηαία 18 ρξφληα 

(νξηζκέλα παξαηίζεληαη παξαθάησ), ελψ παιαηφηεξα νη εξεπλεηέο ρξεζηκνπνηνχζαλ 

γεληθά εξσηεκαηνιφγηα (Τθαληφπνπινο, 2007). 

Αξρηθά, πξνθεηκέλνπ λα κεηξεζεί ε πνηφηεηα δσήο ησλ αηκνθαζαηξφκελσλ αζζελψλ, ην 

1994 δεκηνπξγήζεθε ην ςπρνκεηξηθφ φξγαλν Kidney Disease Quality of Life (KDQOL) 

(Hays et al., 1994). Μεηά απφ έξεπλεο, ην KDQOL-LF
TM

 (long form) επέδεημε εμαηξεηηθή 

εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία, απνηειείηαη φκσο απφ 134 εξσηήζεηο, νη νπνίεο ην θαζηζηνχλ 

ηδηαίηεξα θνπξαζηηθφ θαη ρξνλνβφξν ζηε ζπκπιήξσζε. Με αλάιπζε πνιιαπιήο 

παιηλδξφκεζεο πξνζδηνξίζηεθαλ νη εξσηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη πεξηζζφηεξν κε ηηο 

θιίκαθεο, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζεί έλα φξγαλν κηθξφηεξεο έθηαζεο κε εμίζνπ 

θαιέο ςπρνκεηξηθέο ηδηφηεηεο, ην Kidney Disease Quality of Life Short Form (KDQOL-

SF
TM

). 

Σν KDQOL-SF
TM

 απνηειείηαη απφ έλα γεληθφ κέξνο κε 36 εξσηήζεηο, ην νπνίν είλαη 

ην γλσζηφ φξγαλν SF-36 πνπ εθθξάδεη γεληθέο θαηαζηάζεηο πγείαο, θαη έλα εηδηθφ κέξνο 

κε 43 εξσηήζεηο απνθιεηζηηθά γηα ηνπο λεθξνπαζείο, νη νπνίεο ζπλνςίδνληαη ζε 11 

θιίκαθεο. Ζ 44
ε
 εξψηεζε ηνπ εηδηθνχ κέξνπο είλαη κηα θιίκαθα βαζκνιφγεζεο ηεο 

ζπλνιηθήο πγείαο. ην επφκελν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε αθξηβήο ζχλζεζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. Σν KDQOL-SF
TM

 έρεη κεηαθξαζηεί ζηα ειιεληθά κε βάζε ηηο 

ηεθκεξησκέλεο δηαδηθαζίεο ηεο νκάδαο εξγαζίαο KDQOL θαη ζχκθσλα κε δηεζλείο 

θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε κεηάθξαζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ 

(Κνληνδεκφπνπινο θαη Νηάθαο, 2007). 

Έλα αθφκε εξγαιείν εμεηδηθεπκέλν ζηε λεθξνπάζεηα είλαη ην Renal Quality of Life 

Profile (RQLP). Σν εξσηεκαηνιφγην πεξηιακβάλεη 43 εξσηήζεηο πνπ δηαθνξνπνηνχληαη ζε 

5 δηαζηάζεηο: α) ζπλήζεηεο δηαηξνθήο, β) ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, γ) αλαςπρή θαη 

αμηνπνίεζε ειεχζεξνπ ρξφλνπ, δ) ςπρνθνηλσληθέο αληηιήςεηο θαη ε) εθηίκεζε 

ζεξαπεπηηθψλ παξεκβάζεσλ, βάζεη ησλ νπνίσλ αμηνινγείηαη ε δπζιεηηνπξγηθή 
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ζπκπεξηθνξά ησλ αζζελψλ κε ΣΥΝΑ. Σν απμαλφκελν ζθνξ αληαλαθιά ηελ επηδείλσζε 

ηεο ζρεηηδφκελεο κε ηελ πγεία πνηφηεηα δσήο ησλ αζζελψλ κε ΣΥΝΑ (Pai et al., 2009) 

Σν εξσηεκαηνιφγην είλαη θαηαλνεηφ, ζχληνκν θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ αμηνπηζηία, 

εγθπξφηεηα θαη θαιή επαηζζεζία ζηηο αιιαγέο ηεο πγείαο (Salek, 1996). 

Δπίζεο, ην 1992 αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Laupacis ην Kidney Disease Questionnaire 

(KDQ), απνθιεηζηηθά γηα αηκνθαζαηξφκελνπο αζζελείο. Σν KDQ απνηειείηαη απφ 26 

εξσηήζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ 5 δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο δσήο, νη νπνίεο είλαη ηα θπζηθά 

ζπκπηψκαηα, ε θφπσζε, ε θαηάζιηςε, νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ε ςπρνινγηθή πίεζε. 

Απνηειεί έλα έγθπξν εξγαιείν κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ε επαηζζεζία ηνπ 

ειέγρζεθε κε ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο, φηαλ ζε νξηζκέλνπο αζζελείο 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζεξαπεία κε εξπζξνπνηεηίλε (Laupacis et al., 1992). 

Σέινο, ην Kidney Transplant Questionnaire (KTQ) είλαη έλα εμεηδηθεπκέλν φξγαλν 

κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ πξνβεί ζε κεηακφζρεπζε λεθξνχ. 

Δίλαη ηδηαίηεξν ρξήζηκν γηα ηελ θιηληθή παξαθνινχζεζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ αλνζνθαηαζηαιηηθψλ θαξκάθσλ πνπ ρνξεγνχληαη ζηνπο αζζελείο κεηά 

ηε κεηακφζρεπζε (Rebollo et al., 2003). 

 

3.6 Πνηφηεηα δσήο αζζελψλ κε ΣΥΝΑ 

 

Ζ ΣΥΝΑ απνηειεί κηα λφζν κε ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αζζελψλ. 

Δπξήκαηα δείρλνπλ φηη ηα άηνκα κε λεθξηθή λφζν ηειηθνχ ζηαδίνπ έρνπλ ρακειφηεξε 

πνηφηεηα δσήο απφ φ, ηη ν γεληθφο πιεζπζκφο (Cleary and Drennan, 2005). Απηή ε 

ρακειφηεξε πνηφηεηα δσήο κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε ηηο επηπινθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ΣΥΝΑ πνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ πνηφηεηα δσήο (Phillips et al., 2001). Πην 

αλεζπρεηηθφ είλαη φηη ηα άηνκα κε λεθξηθή λφζν ηειηθνχ ζηαδίνπ έρνπλ ρακειφηεξε 

πνηφηεηα δσήο απφ άηνκα κε άιιεο ρξφληεο αζζέλεηεο (Loos et al., 2003), θαη φηη ε 

πνηφηεηα δσήο ηνπο ζρεηίδεηαη κε ηε λνζειεία θαη ην θίλδπλν ζαλάηνπ (DeOreo, 1997). 

Δηδηθφηεξα νη ζεκαληηθφηεξνη απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε πνηφηεηα δσήο 

αζζελψλ κε ΣΥΝΑ είλαη: α) νη θνηλσληθνδεκνγξαθηθνί παξάγνληεο φπσο ε ειηθία, ην 

θχιν, ε θνηλσληθή θαηάζηαζε, ην κνξθσηηθφ επίπεδν θαη ην νηθνλνκηθφ εηζφδεκα, β) νη 

παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζζέλεηα ηνπο, φπσο ε εκθάληζε αλαηκίαο, ε εμέιημε 

ηεο βιάβεο, ε έγθαηξε παξαπνκπή ζε λεθξνιφγν θαη ε ηαθηηθή παξαθνινχζεζε, θαη γ) ε 

κέζνδνο ππνθαηάζηαζεο ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο (Kutner et al., 2005). 
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3.6.1 Κνηλωληθνδεκνγξαθηθνί παξάγνληεο 

Παξάγνληεο φπσο ε ειηθία, ε εθπαίδεπζε, ε νηθνλνκηθή θαη ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, 

ην κνξθσηηθφ επίπεδν, κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ζεηηθά ή αξλεηηθά ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ 

αζζελψλ κε ΣΥΝΑ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζην γεληθφ πιεζπζκφ, ε πξνρσξεκέλε 

ειηθία ζπζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηελ πνηφηεηα δσήο θαζψο νη ζσκαηηθέο θαη πλεπκαηηθέο 

ηθαλφηεηεο ηνπ αηφκνπ θζίλνπλ κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Έξεπλεο ζε 

αηκνθαζαηξφκελνπο αζζελείο, έρνπλ δείμεη φηη απηή ε αξλεηηθή ζπζρέηηζε ειηθίαο θαη 

πνηφηεηαο δσήο, ηζρχεη θαη γηα κηθξφηεξεο ειηθίεο θαη ε πνηφηεηα δσήο ησλ 

αηκνθαζαηξφκελσλ ππνιείπεηαη απηήο ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ, γηα θάζε ειηθία. (Hays et 

al.,1994; Kutner et al, 2000). 

Δπίζεο, σο πξνο ην θχιν, έρεη παξαηεξεζεί φηη ε πνηφηεηα δσήο ησλ γπλαηθψλ πνπ 

ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε ππνιείπεηαη απηήο ησλ αλδξψλ αζζελψλ, γεγνλφο πνπ 

πηζαλά ζρεηίδεηαη κε ηελ ςπρνινγία ηεο γπλαίθαο, ηηο πεξηνξηζκέλεο θνηλσληθέο ηεο 

δξαζηεξηφηεηεο, ηελ φρη εχθνιε απνδνρή ηεο θαηάζηαζήο ηεο θαη ηνπο απμεκέλνπο 

ξφινπο πνπ αλαιακβάλεη, φπσο ηελ επζχλε ηεο νηθνγέλεηαο (Lopes et al., 2002; 

Kontodimopoulos et al., 2009). Δπηπξφζζεηα, σο πξνο ην κνξθσηηθφ επίπεδν, αλαθέξεηαη 

φηη νη λεθξνπαζείο κε πςειφηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν δείρλνπλ λα θαηαλννχλ θαιχηεξα ηα 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε λφζν απφ ηελ νπνία πάζρνπλ φπσο γηα παξάδεηγκα ηηο επηπηψζεηο, 

ηα ζπκπηψκαηα, ηε δηαηηεηηθή θαη ζεξαπεπηηθή αγσγή. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα 

ζπκκνξθψλνληαη κε κεγαιχηεξε πξνζπκία ζηηο ηαηξηθέο νδεγίεο, εμαζθαιίδνληαο έηζη 

θαιχηεξν έιεγρν ηεο πγείαο ηνπο θαη θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο (Σζηνιάθε, 2009). 

Χο πξνο ηε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ε νπνία θαζνξίδεηαη απφ ηελ επαγγεικαηηθή 

απαζρφιεζε θαη ην εηζφδεκα γεληθφηεξα, έρεη δηαπηζησζεί φηη κεηαμχ ησλ αηφκσλ κε 

ρακειά θαη πςειά εηζνδήκαηα ππάξρεη κηα δηαθνξά επηά εηψλ ζην πξνζδφθηκν επηβίσζεο 

(Τθαληφπνπινο, 1986). Δίλαη ζαθέο φηη ε έληαμε ηνπ αζζελνχο ζηελ αηκνθάζαξζε, 

δεκηνπξγεί νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο πνπ ζπλήζσο ζπλεπάγνληαη ηε δεκηνπξγία άγρνπο, 

λεπξηθφηεηαο ή θαη θαηάζιηςεο, γεγνλφο πνπ έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ πνηφηεηα δσήο 

ηνπ (Lambert, 1987). 

Σέινο, σο πξνο ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, αλαθέξεηαη φηη νη έγγακνη αζζελείο ζε 

ζρέζε κε ηνπο άγακνπο βηψλνπλ ηελ αζζέλεηα θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο νκαιφηεξα, γεγνλφο 

πνπ νθείιεηαη ζηελ ππνζηήξημε θαη ηε θξνληίδα πνπ δέρνληαη απφ ην νηθνγελεηαθφ ηνπο 

πεξηβάιινλ (Θενθίινπ θαη Παλαγησηάθε, 2010). χκθσλα κε ηνπο Chiang et. al., (2004), 

ε χπαξμε νηθνγελεηαθήο ππνζηήξημεο επηδξά ζεηηθά ζηελ ςπρνινγηθή θαη ηελ θνηλσληθή 
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δηάζηαζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ πάζρνληα. 

 

3.6.2 Παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ΣΥΝΑ θαη ηε ΘΤΝΛ - Φπρνινγηθά θαη 

θνηλωληθννηθνλνκηθά πξνβιήκαηα αηκνθαζαηξόκελωλ αζζελώλ 

 

Κάζε είδνο ζεξαπείαο ππνθαηάζηαζεο ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο (αηκνθάζαξζε, 

πεξηηνλατθή θάζαξζε, κεηακφζρεπζε) επεξεάδεη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηελ πνηφηεηα δσήο 

ησλ αζζελψλ. Δίλαη αλακελφκελν ινηπφλ πσο ε κέζνδνο ηεο ζεξαπείαο ππνθαηάζηαζεο 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζρεηίδεηαη κε ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αζζελψλ κε ΣΥΝΑ. Πιήζνο 

εξεπλεηηθψλ κειεηψλ θαλεξψλνπλ φηη ε εμσλεθξηθή θάζαξζε θαη ηδηαίηεξα ε 

ελδνλνζνθνκεηαθή αηκνθάζαξζε, δεκηνπξγεί ζνβαξέο επηπινθέο θαη αληηθεηκεληθά 

θαίλεηαη λα έρεη ηα ρεηξφηεξα απνηειέζκαηα ζηελ πνηφηεηα δσήο ζε ζρέζε κε ηνπο 

αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε πεξηηνλατθή θάζαξζε ή έρνπλ κεηακνζρεπζεί (Δvans, 

1985; Παλαγνπνχινπ, 2009). Δπίζεο, ρακειφηεξε πνηφηεηα δσήο παξαηεξείηαη ζηνπο 

αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα (Θενθίινπ θαη 

Παλαγησηάθε, 2010). 

Ζ λεθξηθή αλεπάξθεηα εμαηηίαο ησλ απσιεηψλ θαη ησλ αιιαγψλ πνπ επηθέξεη, πξνθαιεί 

αλαπφθεπθηα ζνβαξά πξνβιήκαηα ζε φια ηα επίπεδα ηεο αλζξψπηλεο δσήο θαη έρεη 

αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ πνηφηεηα ηεο. Ζ πνηφηεηα δσήο ησλ λεθξνπαζψλ αζζελψλ 

επεξεάδεηαη ζε ηξείο θπξίσο ηνκείο: 

 

 Σε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε ζσκαηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα, ηελ 

ηθαλφηεηα απηνεμππεξέηεζεο θαη ηελ ηθαλφηεηα γηα εξγαζία.  

 Σελ ςπρνινγηθή ιεηηνπξγία, ε νπνία εκπεξηέρεη ην αίζζεκα ηεο ηθαλνπνίεζεο, ηελ 

απηνεθηίκεζε, ηελ επεκεξία αιιά θαη ηελ χπαξμε άγρνπο, θαηάζιηςεο, θαη αλεζπρίαο.  

 Σελ θνηλσληθή πξνζαξκνγή, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ειεχζεξνπ 

ρξφλνπ, ηελ ςπραγσγία θαη ηηο θνηλσληθέο – νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο θαη 

δξαζηεξηφηεηεο (Creary and Drennan, 2005). 

 

πσο αλαθέξζεθε, νη αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο κε 

ηερλεηφ λεθξφ έρνπλ ρακειή πνηφηεηα δσήο εμαηηίαο ηφζν ηεο λφζνπ φζν θαη ηεο κεζφδνπ 

ζεξαπείαο θαη παξνπζηάδνπλ πιήζνο ζσκαηηθψλ πξνβιεκάησλ, φπσο θεθαιαιγία, δάιε, 

λαπηία, αίζζεκα αηκσδηψλ, πφλν ζηα νζηά θαη ζηηο αξζξψζεηο θαζψο θαη ζεκαληηθνχ 

βαζκνχ θφπσζε. 
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Σν αίζζεκα ηεο θφπσζεο απνηειεί ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ αζζελψλ απηψλ θαη 

βξίζθεηαη αλάκεζα ζηνπο πξψηνπο δέθα παξάγνληεο κε ζηξεζνγφλν επίδξαζε (Αnger, 

1975; Foster, 1973). ηνπο αηκνθαζαξφκελνπο αζζελείο ε έλλνηα ηεο θφπσζεο 

πεξηιακβάλεη: (i) ηε θπζηθή θφπσζε, ζηελ νπνία εληάζζεηαη ε θαζεκεξηλή θφπσζε απφ 

ηελ αζζέλεηα ή ηε ζεξαπεία (ii) ηελ επηβαξπληηθή θφπσζε ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ 

απέρζεηα γηα ηε ρξφληα ζεξαπεία, ηελ θαηάζιηςε θαη ηελ εμάληιεζε θαη (iii) ηε γλσζηαθή 

θφπσζε, ε νπνία αθνξά ηε ζιίςε γηα ηελ απψιεηα ηεο πλεπκαηηθήο νμχηεηαο θαη ηε 

ζθφπηκε απνκφλσζε (Lee et al., 2000). Ζ κεγάιε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ ελεξγψλ 

θιηληθψλ πξνβιεκάησλ πνπ αλαθέξζεθαλ, επεξεάδεη ηελ ηθαλφηεηα γηα αλεμάξηεηε 

θαζεκεξηλή δξαζηεξηφηεηα. Αξθεηνί απφ απηνχο ρξεηάδνληαη βνήζεηα γηα λα 

κεηαθηλεζνχλ, γηα λα πεξπαηήζνπλ θαη λα απηνεμππεξεηεζνχλ (Ifudu, 1998). Αμίδεη 

επίζεο, λα ζεκεησζεί φηη νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αηκνθαζαξφκελνπο ρξεηάδνληαη 

λνζειεία ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην ρξφλν γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ πνπ 

πξνθχπηνπλ θαη απνηεινχλ αλεπηζχκεηεο εθδειψζεηο ηεο αηκνθάζαξζεο ή επηπινθέο ηεο 

λφζνπ (ηαπξηαλνχ, 2007; Κατηειίδνπ et al., 2007). 

Ζ έληαμε ησλ λεθξνπαζψλ ζηελ αηκνθάζαξζε, ε εμάξηεζή ηνπο απφ έλα κεράλεκα, ηα 

πξνβιήκαηα πγείαο πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη ν πεξηνξηζκφο ηνπ δηαζέζηκνπ ρξφλνπ ηνπο, 

δεκηνπξγνχλ θνηλσληθννηθνλνκηθέο κεηαβνιέο ζηε δσή ηνπο πνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθέο. 

Δηδηθφηεξα, έλα πςειφ πνζνζηφ λεθξνπαζψλ αλαγθάδεηαη είηε λα ζηακαηήζεη ηελ εξγαζία 

ηνπ είηε λα ππναπαζρνιείηαη είηε λα αιιάμεη ρψξν θαη αληηθείκελν απαζρφιεζεο (Gutman 

et al., 1981; Κατηειίδνπ et al., 2007). Απνηειέζκαηα εξεπλψλ δείρλνπλ φηη ην πξφβιεκα 

ηεο εξγαζίαο νπζηαζηηθά πθίζηαηαη γηα λεαξά θαη κέζεο ειηθίαο άηνκα (ηαπξηαλνχ, 

2007). Σν νηθνλνκηθφ πξφβιεκα ησλ λεθξνπαζψλ πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε 

γίλεηαη νμχηεξν θαζψο ζπρλά κεξηθνί απφ απηνχο αλαγθάδνληαη λα εγθαηαιείςνπλ ηε 

κφληκε θαηνηθία ηνπο θαη λα κεηαθηλεζνχλ ζε άιιε πεξηνρή φπνπ ππάξρεη κνλάδα 

αηκνθάζαξζεο, ην θαηλφκελν απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζπρλφ ζηελ ειιεληθή επαξρία. 

Πέξα φκσο απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλαγθαζηηθή κεηνίθηζε θαη 

κεηαθίλεζε ζε κεγάιεο απνζηάζεηο, ε εμάξηεζε απφ ηελ κνλάδα αηκνθάζαξζεο πξνθαιεί 

ζηνπο αηκνθαζαξφκελνπο αζζελείο αληηθεηκεληθά κεγάιεο δπζθνιίεο ηφζν ζε ζχληνκεο 

φζν θαη καθξνρξφληεο δηαθνπέο θαη ηαμίδηα (Παλαγνπνχινπ, 2009). 

Δπηπξφζζεηα, θάησ απφ ηηο πηέζεηο ησλ λέσλ ζπλζεθψλ νη αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη 

ζε αηκνθάζαξζε παξνπζηάδνπλ πνηθίιεο ςπρνινγηθέο θαη ςπρηθέο δηαηαξαρέο κε 

θπξηφηεξεο απηέο ηνπ ζηξεο θαη ηεο θαηάζιηςεο. Μειέηεο αλαθέξνπλ φηη κεγάιν πνζνζηφ 

ησλ αηκνθαζαξφκελσλ αζζελψλ παξνπζηάδεη θάπνηνπ βαζκνχ θαηάζιηςεο (Valderrabano 
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et al., 2001; Lopes et al., 2002). Ζ θαηάζιηςε κπνξεί λα εκθαληζηεί σο ζπλερή ζιίςε, 

θφπσζε, απψιεηα ελέξγεηαο, αυπλία ή ππεξβνιηθή ππλειία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κέξαο, 

αίζζεκα αλαμηφηεηαο θαη κεησκέλν ζεμνπαιηθφ ελδηαθέξνλ. Αμίδεη λα ηνληζζεί, φηη νη 

δηαηαξαρέο ηνπ χπλνπ είλαη απνηέιεζκα ηφζν ηεο χπαξμεο θαηάζιηςεο φζν θαη ηνπ 

θφξηνπ ηεο αζζέλεηαο. Δπίζεο, ε κείσζε ηεο ζεμνπαιηθήο δξαζηεξηφηεηαο, πνπ 

αλαθέξεηαη σο ζεμνπαιηθή δπζιεηηνπξγία, είλαη πνιχ ζπρλή ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο 

αζζελείο, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα νθείιεηαη ηφζν ζε νξγαληθά αίηηα φζν θαη ζε 

ςπρνινγηθνχο παξάγνληεο φπσο ε θαηάζιηςε πνπ πξναλαθέξζεθε, αιιά θαη ζε 

παξάγνληεο αλεμάξηεηνπο φπσο ε πξνρσξεκέλε ειηθία. Δληνχηνηο ν ξφινο ησλ 

ςπρνινγηθψλ παξαγφλησλ ζε απηφ ηνλ ηνκέα είλαη αθφκα αζαθήο (Peng, 2007). 

ηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ησλ πξνβιεκάησλ ηφζν ηεο ζσκαηηθήο πγείαο φζν θαη 

ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο ησλ λεθξνπαζψλ βνεζνχλ ηα απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ 

βγεη απφ δηάθνξεο έξεπλεο. Οη ίδηνη νη αηκνθαζαηξφκελνη αζζελείο παξαηήξεζαλ φηη 

αηζζάλνληαη θφβν θαη αγσλία γηα ηελ εμέιημε ηεο αζζέλεηαο ηνπο θαζψο νη ίδηνη είλαη 

αλίζρπξνη γηα ηελ βειηίσζή ηεο, αθνχ εμαξηάηαη απφ παξάγνληεο πνπ δελ κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ. Φφβν θαη αλεζπρία αηζζάλνληαη επίζεο γηα ηε κνλαμηά, γηα ηνλ πφλν, γηα ηελ 

απψιεηα ηεο νηθνγέλεηαο, ησλ θίισλ, ησλ ζσκαηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη ηνπ ειέγρνπ. 

Παξαδέρηεθαλ φηη παξνπζίαζαλ αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εμαηηίαο ηνπ ζπκνχ θαη 

ηεο δήιηαο πνπ έλνησζαλ θαη έγηλαλ λεπξηθνί, επεξέζηζηνη, απφηνκνη θαη αγρψδεηο κε 

απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα ηφζν ζηηο νηθνγελεηαθέο θαη θηιηθέο ηνπο 

ζρέζεηο φζν θαη ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο παξφρνπο θξνληίδαο. Μεξηθνί απφ απηνχο 

πξνηίκεζαλ λα απνκνλσζνχλ θαη λα κε ζπκκεηάζρνπλ ζε δηάθνξεο θνηλσληθέο 

εθδειψζεηο, αθνχ φηαλ επηρείξεζαλ λα ελζσκαησζνχλ, έλνησζαλ κεηνλεθηηθά εμαηηίαο ηεο 

αιιαγήο ηεο ζσκαηηθήο ηνπο εηθφλαο αιιά θαη ιφγσ ησλ πεξηνξηζκψλ ζηελ πφζε πγξψλ 

θαη ζηε δηαηξνθή (Iordanidis et al., 1993). 

πλνςίδνληαο, ν ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο γηα ηελ αλάπηπμε ςπρηαηξηθψλ ζπκπησκάησλ 

ζε αζζελείο κε ΥΝΑ, είλαη ε ςπρνθνηλσληθή πξνζαξκνγή ησλ αζζελψλ απηψλ, ε νπνία 

εμαξηάηαη απφ ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ αζζελνχο θαη ηελ ππνζηήξημε πνπ δέρεηαη απφ ην 

ηαηξηθφ, λνζειεπηηθφ, νηθνγελεηαθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Οη αζζελείο πνπ δελ 

θαηαθέξλνπλ λα δηαρεηξηζηνχλ ην ζπκφ θαη ηελ ηάζε ηνπο γηα εμάξηεζε, αλαπηχζζνπλ 

θαηάζιηςε, πνπ κε ηε ζεηξά ηεο ζπλδέεηαη κε πςειφηεξα πνζνζηά πεξηηνλίηηδαο (εάλ 

ππφθεηληαη ζε πεξηηνλατθή θάζαξζε), ζλεζηκφηεηαο θαη ζπρλφηεξεο λνζειείεο (ππξίδε et 

al., 2008). 

Απφ ηελ πιεπξά ηνπο νη επαγγεικαηίεο πγείαο ζα πξέπεη λα ζπλππνινγίδνπλ, θαηά ηελ 
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επηινγή ηεο ζεξαπείαο, ηνπο παξάγνληεο πνπ απνδεηθλχεηαη λα επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα 

δσήο ησλ αζζελψλ, πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλεηαη ππφςε φρη κφλν ε παξάηαζε ηεο 

επηβίσζεο ησλ αζζελψλ κε ΣΥΝΑ αιιά θαη ε δηαηήξεζε θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο 

νηθνγελεηαθήο θαη θνηλσληθήο δσήο ζηα επηπιένλ απηά έηε. Ζ χπαξμε νηθνγελεηαθήο 

ππνζηήξημεο, ε αλάπηπμε θηιηθψλ ζρέζεσλ κε ην ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, ε 

ζηήξημε απφ ςπρνιφγν θαη ε δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε είλαη κεξηθνί ηξφπνη γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ ςπρνινγηθψλ ηνπο πξνβιεκάησλ (Κατηειίδνπ et al., 2007). 

 

3.7 Αλαθεθαιαίσζε 

 

Ζ επίπησζε θαη ν επηπνιαζκφο ηεο ΣΥΝΑ απμάλεηαη ξαγδαία θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα 

(Gilbertson et al., 2005) θαη ε πνηφηεηα δσήο αηφκσλ κε ΣΥΝΑ έρεη πξνζειθχζεη ην 

ελδηαθέξνλ ησλ επηζηεκφλσλ πγείαο (απνπληδή - Κξέπηα, 1998). Ζ πνηφηεηα δσήο 

απνηειεί κηα πνιπδηάζηαηε θαη ππνθεηκεληθή έλλνηα, ε νπνία νξίδεηαη θαη κεηξάηαη 

δχζθνια. Ζ ζπζρεηηδφκελε κε ηελ πγεία πνηφηεηα δσήο κπνξεί λα νξηζηεί σο «ε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ζηε θπζηθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο δσήο κε 

ζπλππνινγηζκφ ηεο επεμίαο, φπσο απηή εθηηκάηαη απφ ην θάζε άηνκν, ή ζαλ ηελ αμία πνπ 

απνδίδεηαη ζην ρξφλν επηβίσζεο, φπσο απηή ηξνπνπνηείηαη απφ ηηο βιάβεο, ηηο δηάθνξεο 

θαηαζηάζεηο ιεηηνπξγηθφηεηαο, ηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο θνηλσληθέο επθαηξίεο» 

(Γεκεηξφπνπινο et al., 2008).  

Ζ πνηφηεηα δσήο αηφκσλ κε ΣΥΝΑ είλαη ζαθψο ρεηξφηεξε απφ εθείλε ηνπ γεληθνχ 

πιεζπζκνχ θαη απηφ νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ επίδξαζε ηεο αζζέλεηεο ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ηνπ αξξψζηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ίδηα ε λφζνο θαζψο θαη ν ηξφπνο 

ζεξαπείαο επεξεάδεη ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αζζελψλ ζε νξγαληθφ θαη ζε ςπρνθνηλσληθφ 

επίπεδν. Απφ ηε κία, νη θαζεκεξηλνί πεξηνξηζκνί ζηε δηαηξνθή θαη ε κείσζε ηεο 

ελεξγεηηθφηεηαο θαη απφ ηελ άιιε, ε αιιαγή ηεο θνηλσληθήο ζέζεο θαη ε απεηιή ή ε 

απψιεηα ηνπ επαγγέικαηνο απνηεινχλ ζνβαξφ πιήγκα ζηελ απηνεηθφλα ηνπο (Gayle et al., 

2009) 

Δπνκέλσο ε παξνρή νιηζηηθήο θξνληίδαο, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηε βηνινγηθή 

δηάζηαζε ηεο λφζνπ φπσο επίζεο θαη ηε ςπρν-θνηλσληθή θαζψο θαη ε δεκηνπξγία ελφο 

εμαηνκηθεπκέλνπ νιηζηηθνχ ζεξαπεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, πξνζαξκνζκέλν ζηηο ηδηαίηεξεο 

αλάγθεο ηνπ αζζελή κε ΥΝΑ θξίλεηαη απαξαίηεηε (Heidenheim et al., 2003). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

 

4.1 Δηζαγσγή 

 

Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο αζζελψλ κε 

Νεθξηθή Αλεπάξθεηα Σειηθνχ ηαδίνπ, νη νπνίνη ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε. Ζ 

δηεξεχλεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ αζζελψλ έγηλε ζε ηδησηηθφ λεθξνινγηθφ θέληξν ηεο 

Αηηηθήο κε ηε βνήζεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ KDQOL-SF
TM.

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε απνηεινχηαλ απφ ηξία 

κέξε. Σα πξψηα δχν κέξε πεξηιάκβαλαλ εξσηήζεηο αλαθνξηθά κε ηα 

θνηλσληθνδεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ην αηνκηθφ ηζηνξηθφ ησλ αζζελψλ θαη 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν επεξεάδνπλ παξάγνληεο 

φπσο ην θχιν θαη ηα έηε ππφ αηκνθάζαξζε, ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αζζελψλ. Σν ηξίην 

κέξνο ήηαλ ην εηδηθφ εξεπλεηηθφ εξγαιείν γηα λεθξνπαζείο KDQOL-SF
TM

, ην νπνίν 

απνηειεί έλα έγθπξν θαη αμηφπηζην εξγαιείν γηα ηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ κε 80 εξσηήζεηο 

ζε 2 κέξε. Σν δείγκα πξνζεγγίζηεθε ζε ηδησηηθφ λεθξνινγηθφ θέληξν ησλ λνηίσλ 

πξναζηίσλ ηεο Αηηηθήο θαη απνηειείηαη απφ 71 άηνκα. 

Ζ ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πξαγκαηνπνηήζεθε είηε κε πξνζσπηθή 

ζπλέληεπμε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αηκνθάζαξζεο είηε κε ηδηφρεηξε ζπκπιήξσζε ζε 

ηδησηηθφ ρψξν. Ζ επηινγή ηεο κεζφδνπ ήηαλ πξνζσπηθή επηινγή ηνπ θάζε αζζελνχο θαη κε 

απηφ ηνλ ηξφπν εμαζθαιίζηεθε ν αλψλπκνο θαη ν απφξξεηνο ραξαθηήξαο ηεο έξεπλαο. 

Μεηά ηε ζπιινγή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ αθνινχζεζε θσδηθνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ 

θαη ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία κέζσ ηνπ Microsoft Excel θαη ηνπ SPSS 17.0 γηα Windows. 

ην παξφλ θεθάιαην ζα αλαιπζεί ε κεζνδνινγία πνπ ζα αθνινπζεζεί ζηε ζπλέρεηα. 

 

4.2 θνπφο ηεο έξεπλαο- Βαζηθά εξεπλεηηθά εξσηήκαηα  

 
 
Ο ζθνπφο ηεο εξεπλεηηθήο απηήο κειέηεο είλαη ε εθηίκεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ 

αζζελψλ πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε ζηα λφηηα πξνάζηηα ηεο Αηηηθήο. Δπίζεο, ζα 

δηεξεπλεζεί ν βαζκφο ζηνλ νπνίν νξηζκέλνη παξάγνληεο φπσο ε ειηθία, ην θχιν, ην 

κνξθσηηθφ επίπεδν, ην επάγγεικα, ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

θαη ν ρξφλνο πνπ ππνβάιιεηαη έλαο αζζελήο ζε αηκνθάζαξζε ζρεηίδνληαη κε ηηο 
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δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ. 

Οη αληηθεηκεληθνί ζηφρνη ηεο έξεπλαο είλαη: 

 Ζ πεξηγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αζζελψλ πνπ πάζρνπλ απφ ρξφληα λεθξηθή 

αλεπάξθεηα ηειηθνχ ζηαδίνπ θαη ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε ζηα λφηηα 

πξνάζηηα ηεο Αηηηθήο.  

 Ζ απνηχπσζε ηεο ππνθεηκεληθήο αληίιεςεο ησλ αηκνθαζαηξφκελσλ αζζελψλ γηα 

ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο.  

 Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ 

αηκνθαζαηξφκελσλ αζζελψλ. 

 

Σα βαζηθά εξεπλεηηθά εξσηήκαηα είλαη: 

 Πνηα είλαη ηα θνηλσληθνδεκνγξαθηθά θαη θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ 

πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε ζηα λφηηα πξνάζηηα ηεο Αηηηθήο;  

 Πνηα είλαη ε πνηφηεηα δσήο ησλ αηκνθαζαηξφκελσλ αζζελψλ; 

 Ζ ειηθία, ην θχιν, ην κνξθσηηθφ επίπεδν, ε επαγγεικαηηθή, ε νηθνλνκηθή θαη ε 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ αηκνθαζαηξφκελσλ αζζελψλ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

πνηφηεηα δσήο ηνπο;  

 Σν ρξνληθφ δηάζηεκα παξακνλήο ησλ αζζελψλ ζε πξφγξακκα αηκνθάζαξζεο, 

ζρεηίδεηαη κε ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο; 

 
 
4.3 Πιεζπζκφο θαη δείγκα ηεο έξεπλαο 

 
 
Ο πιεζπζκφο απφ ηνλ νπνίν θαηαξηίζηεθε ην δείγκα γηα ηελ πξνηεηλφκελε κειέηε 

απνηεινχηαλ απφ αζζελείο κε ρξφληα λεθξηθή αλεπάξθεηα ηειηθνχ ζηαδίνπ πνπ ήηαλ 

εληαγκέλνη ζε πξφγξακκα αηκνθάζαξζεο ζε ηδησηηθή θιηληθή ησλ Νφηησλ πξναζηίσλ ηεο 

Αηηηθήο. πγθεθξηκέλα ζηελ παξνχζα έξεπλα ζπκκεηείραλ αηκνθαζαηξφκελνη αζζελείο 

απφ ηελ ηδησηηθή κνλάδα «Μεζνγεηαθφ Κέληξν Γηαθνπψλ Αηκνθάζαξζεο» κε έδξα ην 

Παιαηφ Φάιεξν. 

Ο αξηζκφο ησλ παζρφλησλ πνπ ήηαλ θαηαγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηεο κνλάδαο θαη 

αθνινπζνχζαλ ην ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα ηεο αηκνθάζαξζεο ηελ πεξίνδν δηεμαγσγήο ηεο 

έξεπλαο ήηαλ 114. Απφ απηνχο ηα θξηηήξηα εηζαγσγήο ζηελ κειέηε πιεξνχζαλ 94 

αζζελείο. Σειηθά απνδέρζεθαλ λα απαληήζνπλ ζηα εξσηεκαηνιφγηα νη 71 αζζελείο ελψ νη 

ππφινηπνη 23 γηα δηάθνξνπο πξνζσπηθνχο ιφγνπο αξλήζεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ 

έξεπλα κε απνηέιεζκα ην πνζνζηφ απφθξηζεο λα είλαη 75,53%. 
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Χο θξηηήξηα εηζαγσγήο ζην δείγκα ηεο έξεπλαο ηέζεθαλ ηα εμήο: 

1. Ζιηθία άλσ ησλ 18  

2. Ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο ζηελ ειιεληθή γιψζζα  

3. Γηάγλσζε ΥΝΑ ηειηθνχ ζηαδίνπ  

4. Παξαθνινχζεζε πξνγξάκκαηνο αηκνθάζαξζεο  

5. Ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν ζπλεξγαζίαο θαη αληηιεπηηθήο ηθαλφηεηαο 

 

 

4.4 Πεξηγξαθή εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ - Σν εξσηεκαηνιφγην KDQOL-SF
TM

 
 

Χο εξεπλεηηθφ εξγαιείν ζηελ παξνχζα έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε έλα εξσηεκαηνιφγην ην 

νπνίν απνηεινχηαλ απφ ηξία κέξε. 

ην πξψην κέξνο πεξηιακβάλνληαλ εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηα θνηλσληθν-

δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ αζζελψλ. Αλαιπηηθφηεξα, ππάξρνπλ 

εξσηήζεηο αλαθνξηθά κε ην θχιν, ηελ ειηθία, ηνλ ηφπν γέλλεζεο θαη ηνλ ηφπν θαηνηθίαο, 

ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ηελ επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε, 

θαζψο θαη ηελ παξνχζα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε. 

ην δεχηεξν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ππήξραλ εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηελ 

πεξηγξαθή ελφο ζχληνκνπ ηζηνξηθνχ ηνπ αζζελνχο. Πην ζπγθεθξηκέλα ππήξραλ εξσηήζεηο 

ζρεηηθά κε ην ρξνληθφ δηάζηεκα φπνπ ππνβάιινληαη ζε ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο κε 

αηκνθάζαξζε, ην πξσηνγελέο αίηην ηεο ΥΝΝ, ην είδνο ηεο αγγεηαθήο πξνζπέιαζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ, ην ελδερφκελν ή φρη θάπνηαο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο ζηα έηε πνπ 

δηελεξγείηαη ε αηκνθάζαξζε θαη ε ζπλλνζεξφηεηα κε άιιεο αζζέλεηεο φπσο ν 

αθραξψδεο Γηαβήηεο (Παξάξηεκα Β). 

Σέινο, ην ηξίην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηείρε ηηο εξσηήζεηο ηνπ εηδηθνχ 

εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ λεθξνπαζψλ πνπ ππνβάιινληαη 

ζε εμσλεθξηθή θάζαξζε, KDQOL-SF
TM

. Σν εξεπλεηηθφ απηφ εξγαιείν πεξηέρεη 80 

εξσηήζεηο θαη απνηειείηαη απφ 2 κέξε. Σν πξψην κέξνο πεξηιακβάλεη 36 εξσηήζεηο πνπ 

ζπλζέηνπλ 8 θιίκαθεο, θαζεκία απφ ηηο νπνίεο πεξηέρεη απφ 2 έσο 10 εξσηήζεηο θαη 

απνηειεί ην γεληθφ κέξνο ηεο Δπηζθφπεζεο Τγείαο SF-36. Οη θιίκαθεο πνπ ζπλζέηνπλ νη 

εξσηήζεηο είλαη: (α) ζσκαηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα, (β) ζσκαηηθφο ξφινο, (γ) ζσκαηηθφο 

πφλνο, (δ) γεληθή πγεία, (ε) δσηηθφηεηα, (ζη) θνηλσληθή ιεηηνπξγηθφηεηα, (δ) 

ζπλαηζζεκαηηθφο ξφινο θαη (ε) ςπρηθή πγεία Σν δεχηεξν κέξνο απνηειεί έλα εηδηθφ κέξνο 

απνθιεηζηηθά γηα λεθξνπαζείο θαη πεξηιακβάλεη 43 εξσηήζεηο πνπ ζπλζέηνπλ 11 

θιίκαθεο, θαζεκία απφ ηηο νπνίεο έρεη απφ 1 κέρξη 13 εξσηήζεηο. Δπίζεο, ππάξρεη θαη κηα 
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44ε εξψηεζε ε νπνία αληηζηνηρεί ζε κία βαζκνλνκεκέλε θιίκαθα βαζκνιφγεζεο ηεο 

ζπλνιηθήο πγείαο. ην δεχηεξν κέξνο νη θιίκαθεο πνπ εμεηάδνληαη είλαη: (α) ζπκπηψκαηα 

αζζέλεηαο, (β) απνηειέζκαηα αζζέλεηαο (γ) θφξηνο αζζέλεηαο (δ) εξγαζία (ε) γλσζηηθή 

ιεηηνπξγηθφηεηα (ζη) θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε (δ) ζεμνπαιηθή ιεηηνπξγηθφηεηα (ε) 

πνηφηεηα χπλνπ (ζ) θνηλσληθή ππνζηήξημε (η) ελζάξξπλζε απφ ην πξνζσπηθφ θαη (ηα) 

ηθαλνπνίεζε αζζελψλ (Πίλαθαο 4.1). 

Πίλαθαο 4.1 

Δξωηήζεηο θαη θιίκαθεο κέηξεζεο ηνπ KDQOL-SF
TM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: http://www.rand.org/

Κιίκαθεο SF-36 Πιήζνο Δξσηήζεηο 

σκαηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα 10 3α – 3η 

σκαηηθφο ξφινο θαη πεξηνξηζκνί 4 4α – 4δ 

σκαηηθφο πφλνο 2 7, 8 

Γεληθή πγεία 5 1, 11α –11δ 

Φπρηθή πγεία 5 9β, 9γ, 9δ, 9ζη, 9ε 

πλαηζζεκαηηθφο ξφινο θαη πεξηνξηζκνί 3 5α – 5γ 

Κνηλσληθή ιεηηνπξγηθφηεηα 2 6, 10 

Εσηηθφηεηα 4 9α, 9ε, 9δ, 9ζ 
   

Δξσηήζεηο πνπ δελ αλήθνπλ ζε θιίκαθα   

Μεηαβνιή πγείαο 1 2 

πλνιηθή πγεία 1 22 

Ηθαλνπνίεζε αζζελνχο 1 23 
   

Κιίκαθεο εμεηδηθεπκέλεο ζηελ 

λεθξνπάζεηα   

Λίζηα ζπκπησκάησλ 12 14α – 14ηβ 

πλέπεηεο λεθξνπάζεηαο 8 15α – 15ε 

Φφξηνο ηεο λεθξνπάζεηαο 4 12α – 12δ 

Δξγαζία 2 20, 21 

Γλσζηηθή ιεηηνπξγία 3 13β, 13δ, 13ζη 

Κνηλσληθή αιιειεπίδξαζε 3 13α, 13γ, 13ε 

εμνπαιηθή ιεηηνπξγία 2 16α, 16β 

Πνηφηεηα χπλνπ 4 17, 18α –18γ 

Κνηλσληθή ππνζηήξημε 2 19α, 19β 

Δλζάξξπλζε πξνζσπηθνχ 2 24α, 24β 



63 

 

Αμίδεη φκσο λα ζεκεησζεί, φηη ε κνξθή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ KDQOL-SF δελ 

πξνζθέξεη άκεζε αμηνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ, ηνπιάρηζηνλ ζε βάζνο ζηαηηζηηθήο 

αλάιπζεο. Γηα ην ιφγν απηφ απαηηείηαη ε θαηάιιειε θσδηθνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ ζε 

θιίκαθα βαζκνινγίαο 0-100 θαη ε δεκηνπξγία θιηκάθσλ κέηξεζεο πνπ λα νδεγνχλ ζηελ 

θαηάιιειε κνξθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ γηα ηελ νπζηαζηηθή αλάιπζε απηψλ θαη ηειηθά 

ηελ εμαγσγή απνηειεζκάησλ (Hays et al., 1995). 

Ζ βαζκνιφγεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ επηηπγράλεηαη κε ην ινγηζκηθφ πνπ δηαηίζεηαη 

καδί κε ην εξσηεκαηνιφγην, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο νδεγίεο θαη ην παξάδεηγκα 

ζπκπιήξσζεο ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Kidney Disease Quality of Life. Σν 

πξφγξακκα βαζκνιφγεζεο είλαη νπζηαζηηθά έλα αξρείν Excel, ην νπνίν απνηειείηαη απφ 5 

ππνινγηζηηθά θχιια κε ηηο νλνκαζίεο: RAW, CONVERT, SCORE, SCALE, θαη STATS 

θαη κπνξεί λα επεμεξγαζηεί κέρξη θαη 1000 αζζελείο. 

Οη εξσηήζεηο θαη νη θιίκαθεο ηνπ KDQOL-SF βαζκνινγνχληαη έηζη ψζηε ν 

πςειφηεξνο βαζκφο λα αληηζηνηρεί ζε θαιχηεξε ζρεηηδφκελε κε ηελ πγεία πνηφηεηα δσήο, 

αλάινγα κε ηελ παξάκεηξν ή ηε δηάζηαζε πνπ κεηξά θάζε εξψηεζε ή θιίκαθα. 

Δηδηθφηεξα, νη θιίκαθεο ηεο ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο πγείαο ηνπ SF-36 βαζκνινγνχληαη ζε 

κεηξηθφ ζχζηεκα βαζηζκέλν ζε λφξκεο (norm - based scoring), φπνπ 50 είλαη ε κέζε ηηκή 

ησλ θιηκάθσλ γηα ηνλ γεληθφ πιεζπζκφ θαη 10 ε ηππηθή ηνπο απφθιηζε (Ware, 2000). Ζ 

επαλαβαζκνιφγεζε ρξεηάδεηαη ζε 10 απφ ηηο 36 εξσηήζεηο ηνπ γεληθνχ κέξνπο (SF-36) 

θαη 32 απφ ηηο 44 εξσηήζεηο ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ ζηε λεθξνπάζεηα κέξνπο ηνπ KDQOL-

SFTM, κηαο θαη απαηηείηαη αλαθσδηθνπνίεζε ησλ επηινγψλ απάληεζεο ζε απηά ηα 

ζηνηρεία, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε βαζκνιφγεζε ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ απαίηεζε. 

ην θχιιν εξγαζίαο RAW θαηαρσξνχληαη νη απαληήζεηο ησλ εξσηήζεσλ κε θάζε 

ζεηξά λα αληηπξνζσπεχεη θαη έλαλ αζζελή. Παξάιιεια, είλαη δπλαηή ε εγγξαθή 

εκεξνκελίαο θαη αξηζκνχ αλαγλψξηζεο δίπια απφ θάζε αζζελή, ελψ ην θχιιν δηέπεηαη 

απφ εηδηθνχο θαλφλεο πνπ απνθιείνπλ ηελ θαηαρψξηζε κε έγθπξσλ δεδνκέλσλ ζε θάζε 

θειί. ην επφκελν θχιιν κε ηελ νλνκαζία CONVERT, ππάξρεη κηα ζηαηηθή ιίζηα κε ηα 

ζηνηρεία ηνπ KDQOL-SF™ θαη πψο απηά βαζκνινγνχληαη ή αλαθσδηθνπνηνχληαη φηαλ 

ρξεηάδεηαη. ηελ νπζία ε αλαθσδηθνπνίεζε γίλεηαη κε αληηζηξνθή ησλ αξρηθψλ ηηκψλ, 

ψζηε ε πςειφηεξε ηηκή λα ππνδεηθλχεη θαιχηεξε θαηάζηαζε πγείαο (Πίλαθαο 4.2). 
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Πίλαθαο 4.2 

Κσδηθνπνίεζε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ αλάιπζε 

Αξηζκφο Δξψηεζεο Αξρηθή αξηζκεηηθή 

αληηπξνζψπεπζε ηεο 

απάληεζεο 

Κσδηθνπνίεζε ζε 

θιίκαθα 0-100 

4 α-δ, 5α-γ, 21 1 0 

2 100 

3 α-η 1 0 

2 50 

3 100 

19α, β 

 
1 0 

2 33,33 

3 66,66 

4 100 

10,11 α, γ, 12 α-δ 

 
1 0 

2 25 

3 50 

4 75 

5 100 

9β,γ,ζη,δ,ζ, 13ε,18β 1 0 

2 20 

3 40 

4 60 

5 80 

6 100 

20 

 
1 100 

2 0 

1-2, 6, 8, 11 β, δ, 14 α- 

ηγ, 15α-ε,  16 α-β. 24 

α-β 

 

1 100 

2 75 

3 50 

4 25 

5 0 

 

7, 9 α, δ, ε, ε, 13 α-δ, 

ζη, 18 α, γ 

1 100 

2 80 

3 60 

4 40 

5 20 

6 0 
Πεγή: Hays et al., 1997 

 

ην θχιιν SCORE, γίλεηαη ε βαζκνιφγεζε θαη ε αλαθσδηθνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ 

ηνπ θχιινπ RAW, ζχκθσλα κε ηηο παξαδνρέο ηνπ θχιινπ CONVERT. Απνηειεί έλα 

δπλακηθφ πίλαθα, ζηνλ νπνίν θαίλνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ θσδηθνπνηήζεσλ θαη ησλ 
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αλαθσδηθνπνηήζεσλ ηεο θάζε κεηαβιεηήο – εξψηεζεο. Ζ βαζκνιφγεζε εδψ γίλεηαη κε ην 

κεηαζρεκαηηζκφ ησλ ηηκψλ ηνπ RAW ζε ηηκέο 0-100, κε ην 100 λα αληηζηνηρεί ζε 

απαληήζεηο πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο. 

Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πξψηε εξψηεζε, πνπ αθνξά ζηε γεληθή πγεία ηνπ αζζελνχο, 

ππάξρνπλ 5 επηινγέο, φπνπ ην 1 αληηζηνηρεί ζηελ απάληεζε φηη ν αζζελήο ζεσξεί ηελ 

γεληθή πγεία ηνπ εμαηξεηηθή, θαη ην 5 θαθή. Δίλαη αλαγθαίν, ινηπφλ, λα αλαθσδηθνπνηεζεί 

απηή ε εξψηεζε-κεηαβιεηή, ψζηε ε ηηκή «1» λα εθθξάδεη ηελ θαθή πγεία θαη ε ηηκή «5» 

λα αληηζηνηρεί ζηελ εμαηξεηηθή. Ζ αλαθσδηθνπνίεζε απηή είλαη απαξαίηεηε γηα λα κπνξεί 

ζηε ζπλέρεηα ε κεηαβιεηή απηή λα ηνπνζεηεζεί ζηελ αλάινγε θιίκαθα. 

Ζ δηαδηθαζία ηεο θσδηθνπνίεζεο ηνπ KDQOL-SF πξψηα κεηαηξέπεη ηηο αξρηθέο ηηκέο 

ησλ εξσηήζεσλ ζε κηα δπλαηή δηαθχκαλζε βαζκνινγίαο απφ 0 σο 100, έηζη ψζηε ε 

πςειφηεξε βαζκνινγία θάζε θνξά λα αληηζηνηρεί ζε θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο. Ζ 

απάληεζε θάζε εξψηεζεο θπκαίλεηαη ζην εχξνο βαζκνινγίαο απφ 0-100, έηζη ψζηε νη 

ρακειφηεξεο θαη νη πςειφηεξεο βαζκνινγίεο λα είλαη ζε ζεηξά απφ ην 0 σο ην 100, 

αληίζηνηρα. Οη βαζκνινγίεο αληηπξνζσπεχνπλ ην πνζνζηφ φισλ ησλ πηζαλψλ 

βαζκνινγηψλ πνπ κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ.  

ε απηφ ην ζεκείν είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη αλ δελ έρεη απαληεζεί 

ηνπιάρηζηνλ ην 50% ησλ εξσηήζεσλ κηαο θιίκαθαο, ηφηε ε βαζκνιφγεζή ηεο 

παξαιείπεηαη, ελψ πξνβιέπεηαη θαη ε ζπκπιήξσζε ησλ ειιεηπνπζψλ δεδνκέλσλ (missing 

data) θάζε θιίκαθαο κε ηνλ κέζν φξν ηηκψλ ησλ ππφινηπσλ απαληήζεσλ ηεο ίδηαο 

θιίκαθαο ψζηε λα πξνζεγγίδεηαη έλα έγθπξν πνζνζηφ γηα ηελ επηθείκελε ζηαηηζηηθή 

επεμεξγαζία. 

Σέινο, γηα ηηο ηξεηο απφ ηηο εξσηήζεηο ηνπ KDQOL- SF πνπ δελ θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 

4.2, εθαξκφζηεθε δηαθνξεηηθή θσδηθνπνίεζε. Έηζη ζηηο εξσηήζεηο 17 θαη 22 

πνιιαπιαζηάζηεθαλ νη αξηζκεηηθέο ηηκέο ησλ απαληήζεσλ κε ην 10. ηελ εξψηεζε 23 νη 

πηζαλέο απαληήζεηο θπκαίλνληαη ζην εχξνο 1-7 νπφηε γηα λα θσδηθνπνηεζνχλ νη 

απαληήζεηο αθαηξείηαη ην 1 απφ φιεο ηηο ηηκέο, θαη ε δηαθνξά δηαηξείηαη πξψηα κε 6 θαη 

ζηε ζπλέρεηα πνιιαπιαζηάδεηαη κε 100 (Hays et al., 1995). 

ην θχιιν SCALE ππνινγίδνληαη θαη εκθαλίδνληαη νη βαζκνινγίεο θιίκαθαο γηα θάζε 

αζζελή. Ζ βαζκνινγία θάζε θιίκαθαο κεηαζρεκαηίδεηαη κε ηελ αλαγσγή ηεο ζε 

πνζνζηηαία αλαινγία φπνπ ε ηηκή 0 αληηζηνηρεί ζηελ ειάρηζηε δπλαηή βαζκνινγία θαη ε 

ηηκή 100 ζηελ κέγηζηε δπλαηή βαζκνινγία ηεο θιίκαθαο ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ ηχπν: 
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ΜΚ = (           (4.1) 

 

φπνπ: 
 
ΜΚ = Μεηαζρεκαηηζκέλε Κιίκαθα  

ΠΒΚ = Πξαγκαηηθή Βαζκνινγία Κιίκαθαο 

ΠΒΚmin = Υακειφηεξε δπλαηή βαζκνινγία θιίκαθαο  

ΠΒΚmax = Τςειφηεξε δπλαηή βαζκνινγία θιίκαθαο 

 

Ζ πξαγκαηηθή βαζκνινγία θιίκαθαο είλαη ην άζξνηζκα ησλ ηηκψλ ησλ απαληήζεσλ ζηηο 

εξσηήζεηο ηεο θιίκαθαο κεηά ηελ επαλαθσδηθνπνίεζε (φηαλ απαηηείηαη). 

Σέινο, ζην θχιιν STATS ππνινγίδνληαη θαη εκθαλίδνληαη νη πεξηγξαθηθέο ζηαηηζηηθέο 

γηα ην KDQOL, ην SF-36 θαη ην SF-12 γηα φινπο ηνπο αζζελείο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

εκθαλίδνληαη ν κέζνο φξνο ησλ βαζκνινγηψλ ησλ αζζελψλ γηα θάζε θιίκαθα, ε δηάκεζνο, 

ε ηππηθή απφθιηζε θαη ν αξηζκφο ηνπ δείγκαηνο πνπ απάληεζε ζην ζχλνιν ησλ εξσηήζεσλ 

ηεο θιίκαθαο. Σα απνηειέζκαηα απηνχ ηνπ πίλαθα κπνξνχλ ζηε ζπλέρεηα λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη ηε ζχγθξηζε απνηειεζκάησλ 

κεηαμχ πιεζπζκψλ. 

Σν εξεπλεηηθφ απηφ εξγαιείν έρεη κεηαθξαζηεί ζηα Διιεληθά, βάζεη ηεθκεξησκέλσλ 

δηαδηθαζηψλ ηεο νκάδαο εξγαζίαο KDQOL θαη ζχκθσλα κε δηεζλείο θαηεπζπληήξηεο 

νδεγίεο γηα ηε κεηάθξαζε εξσηεκαηνινγίσλ (Μφηζηνο, 2004). Δπίζεο ε αμηνπηζηία θαη ε 

εγθπξφηεηα ηνπ κεηαθξαζκέλνπ νξγάλνπ KDQOL-SF
TM

 γηα ηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ, έρεη 

αμηνινγεζεί θαη επηθπξσζεί ζε πξνεγνχκελε κειέηε θαη ε ρξήζε ηνπ είλαη ζπγθξίζηκε κε 

άιιεο δηεζλείο έξεπλεο (Κνληνδεκφπνπινο θαη Νηάθαο, 2007). 

 

4.5 πιινγή δεδνκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ 
 
 

H ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ αξρέο κέρξη ηέιε Ηνπιίνπ ηνπ 2014. Σα 

εξσηεκαηνιφγηα, ζπκπιεξψζεθαλ είηε κε επί ηφπνπ πξνζσπηθή ζπλέληεπμε ηεο 

εξεπλήηξηαο ζηνπο πάζρνληεο αηκνθαζαηξφκελνπο αζζελείο ζηε κνλάδα αηκνθάζαξζεο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαο είηε ζε ηδησηηθφ ρψξν ησλ αζζελψλ κεηά ην πέξαο ηεο 

ζπλεδξίαο. Ζ επηινγή ηνπ ρψξνπ ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απνηέιεζε 

πξνζσπηθή επηζπκία ηνπ θάζε αζζελνχο. Οη πεξηζζφηεξνη αζζελείο πνπ δελ κπνξνχζαλ λα 

ζπκπιεξψζνπλ ηδηνρείξσο ηα εξσηεκαηνιφγηα ιφγσ πεξηνξηζκνχ ηνπ ελφο ρεξηνχ ηνπο, ην 

νπνίν έπξεπε λα είλαη αθίλεην φζν ήηαλ ζπλδεδεκέλνη ζην κεράλεκα αηκνθάζαξζεο αιιά 
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θαη ιφγσ αδπλακίαο αλάγλσζεο θαη θαηαλφεζεο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ επέιεμαλ ηελ 

πξνζσπηθή ζπλέληεπμε. Δπίζεο, αξθεηνί απφ απηνχο δήισζαλ φηη επηζπκνχζαλ ηελ 

ζπλέληεπμε, επεηδή έλνησζαλ ηελ αλάγθε «λα ζπδεηήζνπλ κε θάπνηνλ θαη λα πεξάζεη ε 

ψξα ηνπο».  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο δηαβάδνληαλ απηνιεμεί νη εξσηήζεηο θαη νη 

απαληήζεηο πνπ πεξηέρνληαλ ζην εξσηεκαηνιφγην θαη έηζη δηλφηαλ ε δπλαηφηεηα ζηνλ 

αζζελή λα επηιέμεη ηελ απάληεζε πνπ ηνλ αληηπξνζψπεπε πεξηζζφηεξν, πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζεί ε αληηθεηκεληθφηεηα. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο νη αζζελείο παξάιιεια κε 

ηηο απαληήζεηο πνπ έδηλαλ, εμέθξαδαλ δηάθνξνπο πξνβιεκαηηζκνχο θαη απνξίεο θαη έηζη ν 

κέζνο ρξφλνο ζπκπιήξσζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θπκάλζεθε πεξίπνπ ζηα είθνζη ιεπηά 

ηεο ψξαο. Ζ πιεηνςεθία φκσο ησλ αζζελψλ επέιεμε λα ζπκπιεξψζεη ηα εξσηεκαηνιφγηα 

ζε ηδησηηθφ ρψξν ηδηνρείξσο. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο έξεπλαο εμαζθαιίζηεθε άδεηα εθηέιεζήο 

ηεο απφ ηνλ δηεπζπληή ηεο κνλάδαο θαη ηνλ επηβιέπνληα ηαηξφ. Δπηπξφζζεηα γηα λα 

δηαζθαιηζηεί ε ζπλαίλεζε ησλ αζζελψλ ζηελ πξψηε ζειίδα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ππήξρε 

ζαθήο αλαθνξά πνπ πεξηέγξαθε ηνλ ηίηιν θαη ηνλ ζθνπφ ηεο έξεπλαο. Δπίζεο 

δηαλεκήζεθε κία ζπλνδεπηηθή επηζηνιή ζηελ νπνία αλαθεξφηαλ φηη ην εξσηεκαηνιφγην 

ήηαλ αλψλπκν θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ απνθιεηζηηθά κφλν 

γηα ηελ εξεπλεηηθή απηή εξγαζία. 

 

4.6 ηαηηζηηθή Αλάιπζε 

  
Ζ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ έγηλε κε ηε ρξήζε ηνπ Microsoft Excel θαη 

ηνπ SPSS 17.0 γηα Windows. Ζ πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή ησλ απνηειεζκάησλ (κέζνο, 

δηάκεζνο, ηππηθή απφθιηζε) έγηλε απηνκαηνπνηεκέλα απφ ην αξρείν excel πνπ παξέρεηαη 

απφ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα γηα ην KDQOL-SF
TM

.  

Απφ ηελ άιιε, ν ζηαηηζηηθφο έιεγρνο ηεο δηαθνξάο θαη νη ζπγθξίζεηο κεηαμχ ησλ 

νκάδσλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηε ρξήζε παξακεηξηθψλ κεζφδσλ αλάιπζεο (Student’s t-

test) κε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο p<0.05 ζην SPSS 17.0. Ζ ρξήζε 

παξακεηξηθψλ κεζφδσλ έγηλε κε βάζε ηε γεληθή παξαδνρή φηη ην δείγκα είλαη 

ηθαλνπνηεηηθφ (>30 παξαηεξήζεηο), κε απνηέιεζκα λα κελ επεξεάδεηαη ε εγθπξφηεηα ησλ 

απνηειεζκάησλ (ηψκθνο θαη Βαζηιηθνπνχινπ, 2005). 
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4.7  Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο  

  
ηελ παξνχζα εξεπλεηηθή κειέηε ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε είηε κε ηε 

ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίσλ κέζσ δνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ είηε κε ηδηφρεηξε 

ζπκπιήξσζε. Ζ δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο ελδερνκέλσο λα δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα 

ζηελ ειεχζεξε θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ησλ αζζελψλ θαη επνκέλσο λα κεηψλεη ηελ 

αμηνπηζηία ηεο κέηξεζεο. Έλαο άιινο ζεκαληηθφο πεξηνξηζκφο ήηαλ ην γεγνλφο φηη νη 

ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κέζα ζην ρψξν ησλ κνλάδσλ αηκνθάζαξζεο θαη απηφ 

ίζσο λα κελ επέηξεςε ζηνπο αηκνθαζαηξφκελνπο αζζελείο λα εθθξάζνπλ φιε ηελ αιήζεηα 

γηα ηα πξνβιήκαηά ηνπο θαη ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο. 

 

4.8 Αλαθεθαιαίσζε 

ηελ παξνχζα εξγαζία ζα εθηηκεζεί ε πνηφηεηα δσήο αζζελψλ κε Υξφληα Νεθξηθή 

Αλεπάξθεηα Σειηθνχ ηαδίνπ κε ηε βνήζεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ KDQOL-SF
TM. 

Σν 

εξσηεκαηνιφγην είλαη έλα εηδηθφ εξεπλεηηθφ εξγαιείν γηα λεθξνπαζείο κε απνδεδεηγκέλε 

εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία γηα ηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ θαη απνηειείηαη απφ 80 εξσηήζεηο 

ζε 2 κέξε. Σν δείγκα ηεο εξγαζίαο απνηειείηαη απφ 71 αηκνθαζαηξφκελνπο αζζελείο, νη 

νπνίνη ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε ζε ηδησηηθφ λεθξνινγηθφ θέληξν ησλ λνηίσλ 

πξναζηίσλ. Ζ ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ έιαβε ρψξα είηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αηκνθάζαξζεο κε πξνζσπηθή ζπλέληεπμε απφ ηελ εξεπλήηξηα, είηε κε ηδηφρεηξε 

ζπκπιήξσζε ζε ηδησηηθφ ρψξν. Μεηά ηε ζπιινγή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ αθνινχζεζε 

θσδηθνπνίεζε θαη ζηαηηζηηθή αλάιπζε κέζσ ηνπ Microsoft Excel θαη ηνπ SPSS 17.0 γηα 

Windows. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 
5.1 Δηζαγσγή 

 

ηελ παξνχζα εξεπλεηηθή κειέηε νη 71 αηκνθαζαηξφκελνη αζζελείο ηνπ δείγκαηνο 

ζπκπιήξσζαλ, είηε κέζσ δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε σο επί ην 

πιείζηνλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αηκνθάζαξζεο είηε κέζσ ηδηφρεηξεο ζπκπιήξσζεο ζε 

ηδησηηθφ ηνπο ρψξν, ην εμεηδηθεπκέλν ζηε λεθξνπάζεηα KDQOL-SF. Δπίζεο απάληεζαλ 

θαη ζε νξηζκέλεο εξσηήζεηο γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ θνηλσληθψλ, δεκνγξαθηθψλ θαη 

θιηληθψλ ηνπο ζηνηρείσλ κε ζθνπφ ηελ εθηίκεζε ηεο πνηφηεηα δσήο ηνπο. 

ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο νη πεξηζζφηεξνη αζζελείο είλαη άλδξεο, ζπληαμηνχρνη, 

απφθνηηνη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, έγγακνη κε θαθή ή επαξθήο νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε. Δπίζεο, ν κέζνο φξνο ειηθίαο είλαη ηα 65 έηε θαη ν αληίζηνηρνο ρξφλνο ππφ 

θαζεζηψο αηκνθάζαξζεο ηα 4 έηε. Δπηπιένλ, εκθαλίδνληαη πςειά πνζνζηά 

ζπλλνζεξφηεηαο κε άιιεο αζζέλεηεο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο ε πνηφηεηα δσήο ησλ 

αηκνθαζαηξφκελσλ επεξεάδεηαη θπξίσο απφ ηελ αδπλακία γηα εξγαζία, ην θφξην ηεο 

λεθξνπάζεηαο θαη ηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο πνηθηιίαο ησλ θαζεκεξηλψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. Ζ κείσζε απηή ηνπ ρξφλνπ πνπ απαζρνινχληαη κε θάπνηα 

δξαζηεξηφηεηα νθείιεηαη θαη ζε ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα φπσο ην άγρνο θαη ε 

κειαγρνιία. 

πκπεξαζκαηηθά απφ ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, νη άλδξεο, νη λεψηεξνη ζε 

ειηθία, νη θαιχηεξνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ, νη έγγακνη θαη νη θαιχηεξεο νηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο αζζελείο απνιακβάλνπλ θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο. Παξ’ φια απηά ε πνηφηεηα 

δσήο ηνπο ππνιείπεηαη αηζζεηά απφ εθείλε ηνπ γεληθνχ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ φπσο έδεημε 

ε ζχγθξηζε δχν εξεπλψλ. 

ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη αξρηθά ηα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ηα 

θνηλσληθν-δεκνγξαθηθά θαη θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο. ηε 

ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη κεηξήζεηο ηεο ΠΕ ησλ αζζελψλ ζχκθσλα κε ην 

εξεπλεηηθφ εξγαιείν KDQOL-SF
TM

 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ζην ηέινο παξαηίζεηαη κηα 

ζχγθξηζε κε κηα έξεπλα ηνπ εμσηεξηθνχ. 
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Δχξνο Ζιηθηψλ

5.2 Υαξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ αηκνθαζαηξφκελσλ αζζελψλ 

 

Αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ησλ θνηλσληθν - δεκνγξαθηθψλ θαη θιηληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηνπ δείγκαηνο. 

  

5.2.1 Κνηλσληθά θαη Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 

 

ηελ παξνχζα κειέηε ζπιιέρζεθαλ 71 εξσηεκαηνιφγηα, ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζε 71 

αζζελείο, εθ ησλ νπνίσλ 43 ήηαλ άλδξεο (60,6% ηνπ δείγκαηνο) θαη 28 γπλαίθεο (39,4% 

ηνπ δείγκαηνο). Ο κέζνο φξνο ειηθίαο ησλ αζζελψλ ήηαλ ηα 65 έηε, κε εχξνο ειηθηψλ απφ 

23 κέρξη 90 έηε. ην Γηάγξακκα 5.1 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ησλ 

ειηθηψλ θαη παξαηεξείηαη πσο 47 αζζελείο (ην 66% ηνπ δείγκαηνο) ήηαλ ειηθίαο άλσ ησλ 

60 εηψλ θαη κφιηο 4 αζζελείο (6% ηνπ δείγκαηνο) ήηαλ ειηθίαο θάησ ησλ 40 εηψλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 5.1 

Καηαλνκή ειηθηψλ ηνπ δείγκαηνο 

 

ζνλ αθνξά ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ην 23% ηνπ δείγκαηνο είρε ηειεηψζεη ην Γεκνηηθφ 

ζρνιείν ή κεξηθέο ηάμεηο απηνχ, ην 20% ην Γπκλάζην, ην 24% ην Λχθεην θαη ην 34% ήηαλ 

απφθνηηνη Σξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ελψ ν κέζνο φξνο ειηθίαο απηψλ ήηαλ ηα 61 έηε. 

Αλαθνξηθά κε ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο εξσηψκελνπο 

(61%) είλαη έγγακνη θαη νη ππφινηπνη 39% δειψλνπλ άγακνη, δηαδεπγκέλνη ή ρήξνη. 

Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα απνηειέζκαηα θαη φζνλ αλαθνξά ηελ εξγαζία θαζψο ην 72% 

δήισζαλ ζπληαμηνχρνη. Σν πνζνζηφ απηφ δηθαηνινγείηαη απφ ηε ζχληαμε αλαπεξίαο πνπ 

ιακβάλνπλ νη λεθξνπαζείο ιφγσ αζζελείαο θαζψο θαη απφ ηνλ πςειφ κέζν φξν ειηθίαο 

πνπ ήηαλ ηα 65 έηε. Μφιηο ην 14% ηνπ δείγκαηνο δήισζε πσο εξγάδεηαη ζηνλ ηδησηηθφ ή 
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ζην δεκφζην ηνκέα. Απφ ηνπο 10 αζζελείο πνπ εξγάδνληαη νη 7 (70% ησλ εξγαδνκέλσλ) 

είλαη άλδξεο θαη νη 3 (30% ησλ εξγαδνκέλσλ) είλαη γπλαίθεο ελψ ν κέζνο φξνο ειηθίαο 

είλαη ηα 49 έηε. Δπίζεο, 8 γπλαίθεο αζζελείο (11% ηνπ δείγκαηνο) αζρνινχληαη κε ηα 

νηθηαθά ζην ζπίηη. Σέινο, ζρεηηθά κε ηελ παξνχζα νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε, πεξίπνπ 

ην 83% ηνπ δείγκαηνο δειψλεη πσο είλαη επαξθήο ή θαθή γεγνλφο πνπ επεμεγείηαη απφ ηελ 

αληθαλφηεηα γηα εξγαζία θαζψο θαη απφ ην γεγνλφο φηη ζπληεξνχληαη απνθιεηζηηθά απφ 

ηε ζχληαμή ηνπο. Σν ππφινηπν 27% πνπ δήισζε πσο ε νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε είλαη 

θαιή ή πνιχ θαιή αληηζηνηρεί ζε άλδξεο πνπ εξγάδνληαη ή γπλαίθεο αζζελείο πνπ 

αζρνινχληαη κε ηα νηθηαθά. ηνλ Πίλαθα 5.1 πνπ αθνινπζεί πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ε 

ζπρλφηεηα θαη ην πνζνζηφ εκθάληζεο ησλ θνηλσληθψλ θαη δεκνγξαθηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ δείγκαηνο. 

 

Πίλαθαο 5.1 

Κνηλσληθά θαη Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ 

Υαξαθηεξηζηηθφ Γείγκα πρλφηεηα Πνζνζηφ % ζην δείγκα 

Φχιν 
Άλδξαο 43 60,6 

Γπλαίθα 28 39,4 

Ζιηθία 
>65 37 52,1 

20-65 34 47,9 

Δθπαίδεπζε 

Έσο δεκνηηθφ 16 22,5 

Γπκλάζην-Λχθεην 31 43,7 

Σξηηνβάζκηα 24 33,8 

Οηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε 

Άγακνο 8 11,3 

Έγγακνο 43 60,6 

Υήξνο/Γηαδεπγκέλνο 20 28,2 

Δπαγγεικαηηθή 

θαηάζηαζε 

Άλεξγνο 2 2,8 

Δξγαδφκελνο 10 14,1 

πληαμηνχρνο 51 71,8 

Οηθηαθά 8 11,3 

Οηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε 

Δπαξθήο/Καθή 49 69 

Καιή/Πνιχ θαιή 22 31 
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5.2.2 Κιηληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο λεθξνπαζείο βξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο αηκνθάζαξζεο θαηά κέζν 

φξν 4 ρξφληα. ζνλ αθνξά ηα αίηηα ηεο λεθξνπάζεηαο, φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ 

δηάγξακκα (Γηάγξακκα 5.2), ε ζπρλφηεξε πξσηνγελήο αηηία λεθξνπάζεηαο είλαη ν 

ζαθραξψδεο δηαβήηεο (δηαβεηηθή λεθξνπάζεηα) κε πνζνζηφ 21% θαη αθνινπζεί ε 

αξηεξηαθή ππέξηαζε (17%), ε πνιπθπζηηθή λφζνο (13%) θαη ε ζπεηξακαηνλεθξίηηδα 

(11%). Δπηπξφζζεηα, ζηα δηάθνξα αίηηα (21%) αλαθέξζεθαλ πεξηπηψζεηο λεθξνπάζεηαο 

νθεηιφκελεο ζε ιαλζαζκέλε θαξκαθεπηηθή αγσγή, απηνάλνζα λνζήκαηα θαη θαξθίλν ηνπ 

λεθξνχ. Σέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ (14%) δελ γλψξηδε ηελ 

πξσηνγελή αηηία ηεο λεθξνπάζεηάο ηνπ ελψ έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 3% ηπγράλεη 

αδηάγλσζηεο αηηίαο. 

 

 

Γηάγξακκα 5.2 

Πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο ζχκθσλα κε ηελ πξσηνγελή αηηία 

ρξφληαο λεθξηθήο αλεπάξθεηαο 

 

Δπίζεο, αλαθνξηθά κε ην είδνο ηεο αγγεηαθήο πξνζπέιαζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, πάλσ 

απφ ηνπο κηζνχο αζζελείο έρνπλ θίζηνπια (63%), ελψ 19% δηαζέηνπλ κφζρεπκα θαη 18% 

θεληξηθφ θιεβηθφ θαζεηήξα. 

Σέινο, ζην δείγκα ησλ αζζελψλ εκθαλίδνληαη πςειά πνζνζηά ζπλλνζεξφηεηαο ηεο 

ΣΥΝΑ κε κία ή πεξηζζφηεξεο αζζέλεηεο (80,3%). Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 45,1% πάζρεη 

απφ Αξηεξηαθή Τπέξηαζε, ην 32,4% απφ αθραξψδε Γηαβήηε, ην 29,6% απφ θάπνηαο 
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θχζεο Καξδηαθφ Νφζεκα, ην 23,9% απφ Κηλεηηθά Πξνβιήκαηα θαη ην 16,9% απφ Οζηηθά 

Πξνβιήκαηα (Γηάγξακκα 5.3). 

 

 

 

Γηάγξακκα 5.3 

Πνζνζηά ζπλλνζεξφηεηαο ΣΥΝΑ κε άιιεο αζζέλεηεο 

 

5.3 ηαηηζηηθή αλάιπζε απνηειεζκάησλ  

 

Σα απνηειέζκαηα πνπ αθνινπζνχλ πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

ζπιιέρζεθαλ απφ ην εξεπλεηηθά εξγαιείν κέηξεζεο ηεο Πνηφηεηαο Εσήο, KDQOL-SF36, 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ έξεπλα. Τπελζπκίδεηαη φηη ην ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ 

εξγαιείν είλαη εξγαιείν κέηξεζεο εηδηθνχ ηχπνπ, αθνχ κεηξά ηελ ΠΕ ησλ αζζελψλ κε 

Υξφληα Νεθξηθή Αλεπάξθεηα Σειηθνχ ηαδίνπ. ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη ηα 

απνηειέζκαηα γηα θάζε κηα απφ ηηο δεθαελλέα θιίκαθεο (δηαζηάζεηο) ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ 

γηα ηελ λεθξνπάζεηα KDQOL-SF. 

 

ωκαηηθή Λεηηνπξγηθόηεηα (Λ)- Physical Functioning 

 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ζρεηηθά κε ηε ζσκαηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ 

αζζελψλ (Πίλαθαο Π.Α.1), ε πιεηνλφηεηα ησλ αζζελψλ (67,6%), δειψλεη φηη ε ησξηλή 

θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο, ηνπο πεξηνξίδεη πνιχ ζε θνπξαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο ην 

ηξέμηκν, ην ζήθσκα βαξηψλ αληηθεηκέλσλ ή νη δξαζηεξηφηεηεο δχζθνισλ αζιεκάησλ 

(εξψηεζε Γ3.α). ρεδφλ ηζνθαηαλεκεκέλε είλαη ε θαηαλνκή ησλ αζζελψλ πνπ δειψλεη φηη 
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ε ησξηλή θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο, ηνπο πεξηνξίδεη πνιχ, ιίγν ή θαζφινπ ζε κέηξηαο 

έληαζεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ε κεηαθίλεζε ελφο ηξαπεδηνχ, ην ζπξψμηκν κηαο 

ειεθηξηθήο ζθνχπαο, ν πεξίπαηνο ζηελ εμνρή ή φηαλ παίδεη ξαθέηεο ζηελ παξαιία 

(εξψηεζε Γ3.β) κε πνζνζηά ηεο ηάμεσο ησλ 35%, 34% θαη 31% αληίζηνηρα. 

Δπηπξφζζεηα, πνζνζηφ (40,8%) ησλ αζζελψλ, δειψλεη φηη ε ησξηλή θαηάζηαζε ηεο 

πγείαο ηνπο, ηνπο πεξηνξίδεη πνιχ φηαλ ζεθψλεη ή κεηαθέξεη ςψληα απφ ηελ αγνξά, ελψ 

έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ αζζελψλ (26,8%) δειψλεη φηη δελ πεξηνξίδεηαη θαζφινπ (εξψηεζε 

Γ3.γ). 

Έλα πνζνζηφ (23,9%) δειψλεη φηη ε ησξηλή θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο, ηνπο 

πεξηνξίδεη ιίγν φηαλ αλεβαίλνπλ κεξηθέο ζθάιεο (εξψηεζε Γ3.δ), ελψ ζρεδφλ νη κηζνί 

αζζελείο (40,8%) δειψλνπλ φηη ε ησξηλή θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο, δελ ηνπο πεξηνξίδεη 

θαζφινπ φηαλ αλεβαίλνπλ κία ζθάια (εξψηεζε Γ3.ε). Αληίζηνηρα είλαη ηα πνζνζηά θαη 

ζηελ εξψηεζε Γ3.ζη φπνπ ην 43,7% ησλ αζζελψλ δειψλνπλ φηη ε ησξηλή θαηάζηαζε ηεο 

πγείαο ηνπο, δελ ηνπο πεξηνξίδεη θαζφινπ ζην ιχγηζκα ηνπ ζψκαηνο, ζην γνλάηηζκα ή ζην 

ζθχςηκν. 

ζνλ αθνξά ζηνλ πηζαλφ πεξηνξηζκφ ηνπο ζην πεξπάηεκα, ε πιεηνλφηεηα (45,1%) 

δειψλεη φηη πεξηνξίδεηαη πνιχ φηαλ πεξπαηάεη έλα ρηιηφκεηξν (εξψηεζε Γ3.δ), ελψ ην 

πνζνζηφ παξακέλεη ζηα ίδηα επίπεδα (42,3%) γηα πεξπάηεκα κεξηθψλ εθαηνληάδσλ 

κέηξσλ. Δδψ ε πιεηνλφηεηα ησλ αζζελψλ (43,7%) δειψλεη φηη δελ πεξηνξίδεηαη θαζφινπ 

φηαλ πεξπαηάεη κεξηθέο εθαηνληάδεο κέηξα (εξψηεζε Γ3.ε). Δπίζεο, ε πιεηνλφηεηα ησλ 

αζζελψλ (57,7%) δειψλεη φηη δελ πεξηνξίδεηαη θαζφινπ γηα πεξπάηεκα εθαηφ πεξίπνπ 

κέηξσλ (εξψηεζε Γ3.ζ). Σέινο, πάλσ απφ ηνπο κηζνχο αζζελείο (63,4%) δειψλνπλ φηη ε 

ησξηλή θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο δελ ηνπο πεξηνξίδεη θαζφινπ φηαλ θάλνπλ κπάλην ή 

φηαλ ληχλνληαη (εξψηεζε Γ3.η). 

 

ωκαηηθόο Ρόινο (Ρ) – Role Physical 

 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ζρεηηθά κε ην ζσκαηηθφ ξφιν ησλ αζζελψλ 

(Πίλαθαο Π.Α.2), ε πιεηνλφηεηα ησλ αζζελψλ (53.5%) δειψλεη φηη ηηο ηειεπηαίεο ηέζζεξηο 

εβδνκάδεο δε κείσζε ην ρξφλν πνπ ζπλήζσο μνδεχεη ζηε δνπιεηά ή ζε άιιεο εξγαζίεο 

εμαηηίαο ηεο θαηάζηαζεο ηεο ζσκαηηθήο ηνπ πγείαο (εξψηεζε Γ4.α). Αληίζεηα είλαη ηα 

απνηειέζκαηα ζηελ εξψηεζε Γ4.β θαζψο ην 60,6% πνζνζηφ ησλ αζζελψλ δειψλεη φηη ηηο 

ηειεπηαίεο ηέζζεξηο εβδνκάδεο επηηέιεζε ιηγφηεξα απφ φζα ζα ήζειε εμαηηίαο ηεο 

θαηάζηαζεο ηεο ζσκαηηθήο ηνπ πγείαο. Παξάιιεια, ε πιεηνλφηεηα ησλ αζζελψλ (60,6%), 

δειψλεη φηη ηηο ηειεπηαίεο ηέζζεξηο εβδνκάδεο πεξηφξηζε ηα είδε ηεο δνπιεηάο ή ηα είδε 
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άιισλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, εμαηηίαο ηεο θαηάζηαζεο ηεο ζσκαηηθήο ηνπ πγείαο (εξψηεζε 

Γ4.γ). Σέινο ε πιεηνλφηεηα ησλ αζζελψλ (56,3%), δειψλεη φηη ηηο ηειεπηαίεο ηέζζεξηο 

εβδνκάδεο δπζθνιεχηεθε λα εθηειέζεη ηε δνπιεηά ή άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εμαηηίαο 

ηεο θαηάζηαζεο ηεο ζσκαηηθήο ηνπ πγείαο (εξψηεζε Γ4.δ). 

 

ωκαηηθόο Πόλνο (Π) - Pain  
 
ζνλ αθνξά ην ζσκαηηθφ πφλν (Πίλαθαο Π.Α.3) βξέζεθε φηη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ 

(35,3%) έλησζε απφ πνιχ ήπην έσο θαζφινπ πφλν ηηο ηειεπηαίεο ηέζζεξηο εβδνκάδεο, ε 

πιεηνλφηεηα ησλ αζζελψλ (45%) έλησζε ήπην ή κέηξην ζσκαηηθφ πφλν, ελψ νη ππφινηπνη 

αζζελείο ζε πνζνζηφ 19,7% έλησζαλ απφ έληνλν έσο πνιχ έληνλν πφλν (εξψηεζε Γ7). Οη 

κηζνί ζρεδφλ αζζελείο (40,8%) δήισζαλ φηη ηηο ηειεπηαίεο ηέζζεξηο εβδνκάδεο, ν 

ζσκαηηθφο πφλνο δελ επεξέαζε θαζφινπ ηε ζπλεζηζκέλε εξγαζία ηνπο (ηφζν έμσ απφ ην 

ζπίηη φζν θαη κέζα ζε απηφ), ην 35,3% φηη ηελ επεξέαζε ιίγν ή κέηξηα, ελψ ην ππφινηπν 

23,9% ησλ αζζελψλ δήισζε φηη ηνπο επεξέαζε αξθεηά ή πάξα πνιχ (εξψηεζε Γ8). 

 

Γεληθή Τγεία (ΓΤ)- General Health 
 
Γηα ηε γεληθή θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο (Πίλαθαο Π.Α.4), νη κηζνί ζρεδφλ αζζελείο 

(42.3%) πηζηεχνπλ φηη είλαη θαιή θαη ην 36,6% φηη είλαη κέηξηα (εξψηεζε Γ1). Σα 

απνηειέζκαηα ηζνθαηαλέκνληαη ζηελ εξψηεζε αλ πηζηεχνπλ πσο αξξσζηαίλνπλ ιίγν 

επθνιφηεξα απφ άιινπο αλζξψπνπο, θαζψο ην 33,8% απαληνχλ πσο ε παξαπάλσ πξφηαζε 

είλαη αιεζήο θαη αληίζηνηρν πνζνζηφ (39,4%) φηη δελ είλαη αιεζήο (νη ππφινηπνη 26,8% 

απαληνχλ πσο δελ μέξνπλ) (εξψηεζε Γ11.α). ηελ εξψηεζε αλ είλαη ηφζν πγηείο φζν θαη 

φινη νη γλσζηνί ηνπο, ην 28,2% ησλ αζζελψλ απαληά πσο ε παξαπάλσ πξφηαζε είλαη 

αιεζήο, ελψ ην 53,5% φηη είλαη ςεπδήο (εξψηεζε Γ11.β). 

ηελ εξψηεζε αλ πεξηκέλνπλ ε πγεία ηνπο λα ρεηξνηεξεχζεη, ε πιεηνλφηεηα ησλ 

αζζελψλ (35,2%) δελ γλσξίδεη ηη ζα ζπκβεί ζην κέιινλ ελψ ην 32,4% πηζηεχεη πσο ε 

παξαπάλσ πξφηαζε είλαη αιεζήο (εξψηεζε Γ11.γ). Σέινο, ζηελ εξψηεζε ηνπ αλ ε πγεία 

ηνπο είλαη εμαηξεηηθή, νη κηζνί απφ ηνπο αζζελείο (50,7%) απαληνχλ φηη θάηη ηέηνην είλαη 

ςεπδέο. εκαληηθφ είλαη θαη ην πνζνζηφ εθείλσλ (35,2%) πνπ απαληνχλ φηη ε παξαπάλσ 

δήισζε είλαη αιεζήο (εξψηεζε Γ11.δ). 

 

Εωηηθόηεηα (ΕΣ) – Energy/ Fatigue 

 
Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ αθνξνχλ ηε δσηηθφηεηα ησλ αζζελψλ 
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(Πίλαθαο Π.Α.5), νη πάλσ απφ ηνπο κηζνχο αζζελείο (53,5%) δειψλνπλ φηη ηηο ηειεπηαίεο 

ηέζζεξηο εβδνκάδεο αηζζάλνληαλ γεκάηνη δσληάληα ζπλερψο, ην κεγαιχηεξν ή έλα 

ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα, ελψ νη ππφινηπνη κηζνί πεξίπνπ (46,5%) αηζζάλνληαλ 

δσληάληα απφ κεξηθέο θνξέο σο θαζφινπ (εξψηεζε Γ9.α). Πεξίπνπ αλάινγα ιηγφηεξνη απφ 

ηνπο κηζνχο αζζελείο (43,7%) δειψλνπλ φηη ηηο ηειεπηαίεο ηέζζεξηο εβδνκάδεο είραλ πνιχ 

ελεξγεηηθφηεηα ζπλερψο, ην κεγαιχηεξν ή έλα ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα, ελψ ε 

πιεηνςεθία (56,3 %) δειψλνπλ φηη είραλ πνιχ ελεξγεηηθφηεηα κεξηθέο θνξέο, κηθξφ 

δηάζηεκα θαη θαζφινπ (εξψηεζε Γ9.ε). ηελ εξψηεζε γηα πφζν ρξνληθφ δηάζηεκα 

αηζζάλζεθαλ εμάληιεζε ηηο ηειεπηαίεο ηέζζεξηο εβδνκάδεο, νη κηζνί αζζελψλ (46,5%) 

δειψλνπλ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ή θαζφινπ, ην 28,2 % κεξηθέο θνξέο θαη νη ππφινηπνη 

αζζελείο φηη αηζζάλζεθαλ εμάληιεζε ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα, ην κεγαιχηεξν ή 

ζπλερψο (εξψηεζε Γ9.δ). Σέινο, ζηελ εξψηεζε γηα πφζν ρξνληθφ δηάζηεκα αηζζάλζεθαλ 

θνχξαζε ηηο ηειεπηαίεο ηέζζεξηο εβδνκάδεο, ην 38% ησλ αζζελψλ δειψλεη κηθξφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα ή θαζφινπ, ην 36,6% κεξηθέο θνξέο θαη νη ππφινηπνη αζζελείο φηη αηζζάλζεθαλ 

θνχξαζε, ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα, ην κεγαιχηεξν ή ζπλερψο (εξψηεζε Γ9.ζ). 

 

Κνηλωληθή ιεηηνπξγηθόηεηα (ΚΛ)- Social Function 
 
ζνλ αθνξά ζηελ θνηλσληθή ιεηηνπξγηθφηεηα (Πίλαθαο Π.Α.6), ε πιεηνλφηεηα ησλ 

αζζελψλ (54,9%), δειψλεη φηη ηηο ηειεπηαίεο ηέζζεξηο εβδνκάδεο ε θαηάζηαζε ηεο 

ζσκαηηθήο ηνπο πγείαο ή θάπνηα ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα δελ επεξέαζαλ θαζφινπ ή 

επεξέαζαλ ειάρηζηα ηηο ζπλεζηζκέλεο θνηλσληθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο κε ηελ νηθνγέλεηα, 

ηνπο θίινπο, ηνπο γείηνλεο ή άιιεο θνηλσληθέο νκάδεο (εξψηεζε Γ6). Αλάινγα ζηελ 

εξψηεζε ηηο ηειεπηαίεο ηέζζεξηο εβδνκάδεο γηα πφζν ρξνληθφ δηάζηεκα ε θαηάζηαζε ηεο 

ζσκαηηθήο ηνπο πγείαο ή θάπνηα ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα επεξέαζαλ ηηο θνηλσληθέο 

ηνπο δξαζηεξηφηεηεο, ην 38% ησλ αζζελψλ απαληά θαζφινπ ή κηθξφ δηάζηεκα ελψ ην 

29,6% κεξηθέο θνξέο θαη ην ππφινηπν 32,4% απαληά ην κεγαιχηεξν δηάζηεκα ή ζπλερψο 

(εξψηεζε Γ10). 

 

πλαηζζεκαηηθόο Ρόινο (ΤΡ) – Role emotional 

 

Γηα ην ζπλαηζζεκαηηθφ ξφιν (Πίλαθαο Π.Α.7), ηζνκνηξαζκέλα είλαη ηα πνζνζηά ησλ 

αζζελψλ αλάκεζα ζε εθείλνπο πνπ δειψλνπλ φηη ηηο ηειεπηαίεο ηέζζεξηο εβδνκάδεο δελ 

κείσζαλ ην ρξφλν πνπ ζπλήζσο μνδεχνπλ ζηε δνπιεηά ή ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο εμαηηίαο 

νπνηνπδήπνηε ζπλαηζζεκαηηθνχ πξνβιήκαηνο (π.ρ. επεηδή έλησζε κειαγρνιία ή άγρνο) 
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(47,9%) θαη ζε εθείλνπο πνπ δελ ηνλ κείσζαλ (52,1%) (εξψηεζε Γ5.α). Αλάινγα είλαη ηα 

απνηειέζκαηα θαη ζηελ επφκελε εξψηεζε (εξψηεζε Γ5.β) θαζψο ην 46,7% δειψλεη φηη ηηο 

ηειεπηαίεο ηέζζεξηο εβδνκάδεο δελ επηηέιεζε ιηγφηεξα απφ φηη ζα ήζειε εμαηηίαο 

νπνηνπδήπνηε ζπλαηζζεκαηηθνχ πξνβιήκαηνο. Σέινο, ειαθξά κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

αζζελψλ (60,6%), δειψλεη φηη ηηο ηειεπηαίεο ηέζζεξηο εβδνκάδεο εμαηηίαο νπνηνπδήπνηε 

ζπλαηζζεκαηηθνχ πξνβιήκαηνο (π.ρ. επεηδή έλησζε κειαγρνιία ή άγρνο) δελ επεξεάζηεθε 

ψζηε λα θάλεη ηε δνπιεηά ηνπ ή θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ιηγφηεξν πξνζεθηηθά απφ φηη 

ζπλήζσο (εξψηεζε Γ5.γ). 

 

Φπρηθή πγεία (ΦΤ) – Emotional Well- Being 

 

Γηα ηελ ςπρηθή πγεία (Πίλαθαο Π.Α.8), ζηελ εξψηεζε ηηο ηειεπηαίεο ηέζζεξηο εβδνκάδεο 

γηα πφζν ρξνληθφ δηάζηεκα είραλ πνιχ εθλεπξηζκφ, ην 35,2% ησλ αζζελψλ απαληά κηθξφ 

δηάζηεκα ή θαζφινπ, ην 36,7% απαληά κεξηθέο θνξέο θαη ην ππφινηπν 28,2% απαληά 

ζεκαληηθφ δηάζηεκα, ην κεγαιχηεξν ή ζπλερψο (εξψηεζε Γ9.β). ηελ εξψηεζε ηηο 

ηειεπηαίεο ηέζζεξηο εβδνκάδεο γηα πφζν ρξνληθφ δηάζηεκα αηζζάλνληαλ ηφζν πνιχ 

πεζκέλνη ςπρνινγηθά πνπ ηίπνηα δελ κπνξνχζε λα ηνπο θηηάμεη ην θέθη, ην 40,8% ησλ 

αζζελψλ απαληά κηθξφ δηάζηεκα ή θαζφινπ, ην 33,8% απαληά κεξηθέο θνξέο θαη ην 

ππφινηπν 25,4% απαληά ζεκαληηθφ δηάζηεκα, ην κεγαιχηεξν ή ζπλερψο (εξψηεζε Γ9.γ). 

ηελ εξψηεζε ηηο ηειεπηαίεο ηέζζεξηο εβδνκάδεο γηα πφζν ρξνληθφ δηάζηεκα αηζζάλνληαλ 

εξεκία ή γαιήλε, νη κηζνί πεξίπνπ αζζελείο (49,3%) απαληνχλ ζεκαληηθφ δηάζηεκα, ην 

κεγαιχηεξν ή ζπλερψο ελψ νη ππφινηπνη κηζνί ηζνκνηξάδνληαη κεηαμχ κηθξνχ δηαζηήκαηνο 

ή θαζφινπ θαη κεξηθψλ θνξψλ (εξψηεζε Γ9.δ). ηελ εξψηεζε ηηο ηειεπηαίεο ηέζζεξηο 

εβδνκάδεο γηα πφζν ρξνληθφ δηάζηεκα αηζζάλζεθαλ απειπηζία θαη κειαγρνιία, ε 

πιεηνςεθία ησλ αζζελψλ (46,4%) απαληά ζεκαληηθφ δηάζηεκα, ην κεγαιχηεξν ή ζπλερψο, 

ην 28,2% απαληά κεξηθέο θνξέο θαη ην 25,4% ησλ αζζελψλ απαληά κηθξφ δηάζηεκα ή 

θαζφινπ (εξψηεζε Γ9.ζη). Σέινο ζηελ εξψηεζε ηηο ηειεπηαίεο ηέζζεξηο εβδνκάδεο γηα 

πφζν ρξνληθφ δηάζηεκα ήηαλ επηπρηζκέλνη, ην 23,9% ησλ αζζελψλ απαληά κηθξφ 

δηάζηεκα ή θαζφινπ, ην 42,3% απαληά κεξηθέο θνξέο θαη ην ππφινηπν 33,8% απαληά 

ζεκαληηθφ δηάζηεκα ή ην κεγαιχηεξν δηάζηεκα (εξψηεζε Γ9.ε). 

 

πκπηώκαηα Αζζέλεηαο (Α)- Symptom/problem list 
 
Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ζρεηηθά κε ηα ζπκπηψκαηα αζζέλεηαο (Πίλαθαο 

Π.Α.9), βξέζεθε φηη ηηο ηειεπηαίεο ηέζζεξηο εβδνκάδεο ε πιεηνλφηεηα ησλ αζζελψλ 
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(50,7%) ελνριήζεθε κέηξηα ή πάξα πνιχ απφ πφλνπο ζηνπο κχεο (εξψηεζε Γ14.α). 

Δπίζεο, ε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα (90,2%) δελ ελνριήζεθε θαζφινπ απφ πφλνπο ζην 

ζηήζνο ή ελνριήζεθε θάπσο (εξψηεζε Γ14.β). ζνλ αθνξά πηζαλή ελφριεζε απφ 

θξάκπεο, ηηο ηειεπηαίεο ηέζζεξηο εβδνκάδεο, ην 56,3% ησλ αζζελψλ δελ ελνριήζεθε 

θαζφινπ ή ελνριήζεθε θάπσο, ελψ ην 19,7% ελνριήζεθε απφ πάξα πνιχ έσο ππεξβνιηθά 

(εξψηεζε Γ14.γ). Γηα ελφριεζε απφ θαγνχξα, ε πιεηνλφηεηα ησλ αζζελψλ (47,9%), 

δειψλεη φηη δελ ελνριήζεθε θαζφινπ ή ελνριήζεθε ιίγν (εξψηεζε Γ14.δ). Αλάινγα ην 

47,9% ησλ αζζελψλ δειψλεη φηη ηηο ηειεπηαίεο ηέζζεξηο εβδνκάδεο δελ ελνριήζεθε 

θαζφινπ απφ μεξφ δέξκα ή ελνριήζεθε θάπσο (εξψηεζε Γ14.ε). Ζ πιεηνλφηεηα ησλ 

αζζελψλ (59,2%) δειψλεη φηη ηηο ηειεπηαίεο ηέζζεξηο εβδνκάδεο δελ ελνριήζεθε θαζφινπ 

απφ ιαράληαζκα ή ελνριήζεθε θάπσο (εξψηεζε Γ14.ζη). Δπίζεο, ην 77,7% ησλ αζζελψλ 

δειψλεη φηη ηηο ηειεπηαίεο ηέζζεξηο εβδνκάδεο δελ ελνριήζεθε θαζφινπ απφ ιηπνζπκία ή 

δαιάδα ή ελνριήζεθε θάπσο ( εξψηεζε Γ14.δ). Αλάινγα πνζνζηφ 84,5% ησλ αζζελψλ 

δειψλεη φηη δελ ελνριήζεθε θαζφινπ απφ έιιεηςε φξεμεο ή ελνριήζεθε θάπσο (εξψηεζε 

Γ14.ε). ζνλ αθνξά ην θαηά πφζν ηηο ηειεπηαίεο ηέζζεξηο εβδνκάδεο ελνριήζεθαλ απφ 

εμαζζέλεζε ή ππεξβνιηθή θφπσζε, ην 52,1% ησλ αζζελψλ δειψλεη φηη δελ ελνριήζεθε 

θαζφινπ ή ελνριήζεθε θάπσο (εξψηεζε Γ14.ζ). Ζ πιεηνλφηεηα ησλ αζζελψλ (59,2%) 

δειψλεη φηη ηηο ηειεπηαίεο ηέζζεξηο εβδνκάδεο δελ ελνριήζεθε θαζφινπ απφ κνχδηαζκα 

ζηα ρέξηα ή ζηα πφδηα ή ελνριήζεθε θάπσο (εξψηεζε Γ14.η). Δπίζεο, νη πεξηζζφηεξνη 

αζζελείο (69%) δελ ελνριήζεθαλ θαζφινπ απφ λαπηία ή ζηνκαηηθέο δηαηαξαρέο (εξψηεζε 

Γ14.ηα). Σέινο, ε πιεηνλφηεηα ησλ αηκνθαζαηξφκελσλ (57,7%) δειψλεη φηη ηηο ηειεπηαίεο 

ηέζζεξηο εβδνκάδεο δελ ελνριήζεθε θαζφινπ απφ πξνβιήκαηα κε ην ζεκείν 

θιεβνθέληεζεο ή ελνριήζεθε θάπσο (εξψηεζε Γ14.β). 

 

Δπηδξάζεηο Αζζέλεηαο (ΔΑ)- Effects of kidney disease 
 
ζνλ αθνξά ζηηο επηδξάζεηο πγείαο, δειαδή ην θαηά πφζν επεξεάδεη αξλεηηθά ε 

λεθξνπάζεηα δηάθνξνπο ηνκείο ηεο δσήο ησλ αζζελψλ (Πίλαθαο Π.Α.10) ζρεηηθά κε ηνλ 

πεξηνξηζκφ πγξψλ, ην 54,9% ησλ αζζελψλ απαληά φηη ηνπο επεξεάδεη εμαηξεηηθά πνιχ ή 

πάξα πνιχ θαη κφιηο ην 9,8% ησλ αζζελψλ απαληά φηη δελ ηνπο επεξεάδεη θαζφινπ 

(εξψηεζε Γ15.α). ρεηηθά κε ηνπο πεξηνξηζκνχο ζηε δηαηξνθή ηνπο, ην 64,8% ησλ 

αζζελψλ απαληά φηη ηνπο επεξεάδεη πάξα πνιχ ή κέηξηα (εξψηεζε Γ15.β). ρεηηθά κε ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπο λα θάλνπλ δνπιεηέο ζην ζπίηη ηνπο, ην 29,6% ησλ αζζελψλ απαληά φηη 

ηνπο επεξεάδεη εμαηξεηηθά πνιχ ή πάξα πνιχ, ην 26,7% φηη ηνπο επεξεάδεη κέηξηα, ελψ ην 

ππφινηπν 43,7% ησλ αζζελψλ απαληά φηη ηνπο επεξεάδεη θάπσο ή θαζφινπ (εξψηεζε 



79 

 

Γ15.γ). ρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα ηαμηδεχνπλ, ε πιεηνλφηεηα ησλ αζζελψλ 

(67,6%) απαληά φηη ηνπο επεξεάδεη εμαηξεηηθά πνιχ ή πάξα πνιχ (εξψηεζε Γ15.δ). 

ρεηηθά κε ηελ εμάξηεζε ηνπο απφ γηαηξνχο ή ηαηξηθφ πξνζσπηθφ, ην 71,8% ησλ αζζελψλ 

απαληά φηη ηνπο επεξεάδεη θαζφινπ, θάπσο ή κέηξηα (εξψηεζε Γ15.ε). ρεηηθά κε ην 

πηζαλφ άγρνο ή ηηο αλεζπρίεο ηνπο ιφγσ ηεο λεθξηθήο αζζέλεηαο ηνπο, ην 38% ησλ 

αζζελψλ απαληά φηη ηνπο επεξεάδεη εμαηξεηηθά πνιχ ή πάξα πνιχ, ην 31% φηη ηνπο 

επεξεάδεη κέηξηα, ελψ ην ππφινηπν 31% ησλ αζζελψλ απαληά φηη ηνπο επεξεάδεη θάπσο ή 

θαζφινπ (εξψηεζε Γ15.ζη). ρεηηθά κε ηελ επηξξνή ζηε ζεμνπαιηθή ηνπο δσή, ην 54,1% 

ησλ αζζελψλ απαληά φηη ηνπο επεξεάδεη εμαηξεηηθά πνιχ, πάξα πνιχ ή κέηξηα, ελψ έλα 

επίζεο ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 45,9% ησλ αζζελψλ απαληά φηη ηνπο επεξεάδεη 

θάπσο ή θαζφινπ (εξψηεζε Γ15.δ). ρεηηθά κε ηελ πηζαλή επηξξνή ζηελ πξνζσπηθή ηνπο 

εκθάληζε, κφλν ην 15,5% ησλ αζζελψλ απαληά φηη ηνπο επεξεάδεη εμαηξεηηθά πνιχ ή πάξα 

πνιχ, ην 15,5% φηη ηνπο επεξεάδεη κέηξηα, ελψ ε κεγάιε πιεηνλφηεηα ησλ αζζελψλ 

(67,6%) απαληά φηη ηνπο επεξεάδεη θάπσο ή θαζφινπ (εξψηεζε Γ15.ε). 

 

Φόξηνο Αζζέλεηαο (ΦΑ)- Burden of kidney disease 
 
Απφ ηα απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ην θφξην ηεο αζζέλεηαο (Πίλαθαο Π.Α.11), 

δηαπηζηψζεθε φηη ε κεγάιε πιεηνλφηεηα ησλ αζζελψλ (73,2%) ζπκθσλνχλ απφιπηα ή 

ζπκθσλνχλ επί ην πιείζηνλ κε ηε δήισζε φηη ε λεθξνπάζεηα εκπνδίδεη ηε δσή ηνπο ζε 

ππεξβνιηθφ βαζκφ (εξψηεζε Γ12.α). ρεηηθά κε ηε δήισζε φηη θαηαλαιψλνπλ 

ππεξβνιηθά πνιχ ρξφλν ζηελ πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο ηεο λεθξνπάζεηαο ηνπο, ε 

πιεηνλφηεηα ησλ αζζελψλ (70,4%), δειψλνπλ φηη ζπκθσλνχλ απφιπηα ή ζπκθσλνχλ επί 

ην πιείζηνλ (εξψηεζε Γ12.β). 

ρεηηθά κε ηε δήισζε φηη λεπξηάδνπλ ζπρλά ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα αληηκεησπίζνπλ 

ηελ αζζέλεηα ηνπο, ην 54,9% ησλ αζζελψλ δειψλεη φηη ζπκθσλεί απφιπηα ή ζπκθσλεί επί 

ην πιείζηνλ, ελψ ην 40,8% δηαθσλεί απνιχησο ή δηαθσλεί επί ην πιείζηνλ (εξψηεζε 

Γ12.γ). Σέινο, ζρεηηθά κε ηε δήισζε φηη ληψζνπλ πσο είλαη βάξνο γηα ηελ νηθνγέλεηα ηνπο, 

ην 46,5% ησλ αζζελψλ δειψλεη φηη ζπκθσλεί απφιπηα ή ζπκθσλεί επί ην πιείζηνλ, ελψ 

ην 40,8% ησλ αζζελψλ δηαθσλεί απνιχησο ή δηαθσλεί επί ην πιείζηνλ (εξψηεζε Γ12.δ). 

 

Δξγαζία (ΔΡΓ)- Work status 
 
ζνλ αθνξά ζηελ εξγαζία (Πίλαθαο Π.Α.12), ε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ αζζελψλ 

(88,7%) απαληά φηη ηηο πεξαζκέλεο ηέζζεξηο εβδνκάδεο δελ εξγάζηεθε ζε θάπνηα 
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ακεηβφκελε εξγαζία (εξψηεζε Γ20). Σν πνζνζηφ ησλ αζζελψλ πνπ απαληνχλ φκσο φηη ε 

θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο, ηνπο εκπνδίδεη λα εξγαζηνχλ ζε θάπνηα ακεηβφκελε εξγαζία 

δελ είλαη αλάινγν (56,3%) ( εξψηεζε Γ21). 

 

Γλωζηηθή Λεηηνπξγηθόηεηα (ΓΛ)- Cognitive function 
 
ρεηηθά κε ηε γλσζηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα (Πίλαθαο Π.Α.13) ε κεγάιε πιεηνλφηεηα ησλ 

αζζελψλ (64,9%) απάληεζε φηη ηηο ηειεπηαίεο ηέζζεξηο εβδνκάδεο αληέδξαζε κε 

θαζπζηέξεζε ζε ιφγηα ή πξάμεηο ησλ γχξσ ηνπ ζπάληα ή θαζφινπ (εξψηεζε Γ13.β). Γηα 

ην αλ δπζθνιεχηεθαλ λα νξγαλψζνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο ή λα ζπγθεληξσζνχλ ηηο ηειεπηαίεο 

ηέζζεξηο εβδνκάδεο, ην 60,6% απάληεζε ζπάληα ή θαζφινπ, ην 22,5% απάληεζε 

νξηζκέλεο θνξέο θαη κφλν ην 5,6% απάληεζε πνιχ ζπρλά ή ζπλέρεηα (εξψηεζε Γ13.δ). 

Σέινο, γηα ην αλ έλησζαλ ζαζηηζκέλνη ηηο ηειεπηαίεο ηέζζεξηο εβδνκάδεο, ε ζπληξηπηηθή 

πιεηνλφηεηα ησλ αζζελψλ (87,3%) απάληεζε νξηζκέλεο θνξέο, ζπάληα ή θαζφινπ 

(εξψηεζε Γ13.ζη). 

 

Κνηλωληθή Αιιειεπίδξαζε (ΚΑ)- Quality of social interaction 
 
ρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε (Πίλαθαο Π.Α.14), ε πιεηνλφηεηα ησλ αζζελψλ 

(50,7%) απάληεζε φηη ηηο ηειεπηαίεο ηέζζεξηο εβδνκάδεο ζπάληα ή θαη θαζφινπ δελ 

απνκνλψζεθε απφ ηνπο γχξσ ηνπ, ην 35,2% φηη απνκνλψζεθε νξηζκέλεο θνξέο, ελψ ην 

ππφινηπν 14,1% φηη απνκνλψζεθε ζπρλά, πνιχ ζπρλά ή ζπλέρεηα (εξψηεζε Γ13.α). Γηα ην 

αλ ζπκπεξηθέξζεθαλ ζηνπο γχξσ ηνπο κε εθλεπξηζκφ ηηο ηειεπηαίεο ηέζζεξηο εβδνκάδεο, 

ην 45,1% απάληεζε ζπάληα ή θαζφινπ, ην 33,8% απάληεζε νξηζκέλεο θνξέο θαη ην 21,1% 

απάληεζε ζπρλά, πνιχ ζπρλά ή ζπλέρεηα (εξψηεζε Γ13.γ). Σέινο, γηα ην αλ είραλ θαιέο 

ζρέζεηο κε ηνπο γχξσ ηνπο ηηο ηειεπηαίεο ηέζζεξηο εβδνκάδεο, ε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα 

ησλ αζζελψλ (ην 83,1%) απάληεζε ζπρλά, πνιχ ζπρλά ή ζπλέρεηα (εξψηεζε Γ13.ε). 

 

εμνπαιηθή Λεηηνπξγηθόηεηα (ΞΛ)-Sexual function 

 

ρεηηθά κε ηε ζεμνπαιηθή ιεηηνπξγηθφηεηα (Πίλαθαο Π.Α.15), ην 33,8% αζζελψλ δήισζε 

φηη ηηο πεξαζκέλεο ηέζζεξηο εβδνκάδεο ε ζεμνπαιηθή επραξίζηεζε απνηέιεζε ζνβαξφ ή 

κεγάιν πξφβιεκα, ελψ έλα εμίζνπ ζεκαληηθφ πνζνζηφ (26,8%) ησλ αζζελψλ αλάθεξε φηη 

δελ είραλ θαλέλα πξφβιεκα (εξψηεζε Γ16.α). Παξφκνηα πνζνζηά θαηαγξάθεθαλ ζηελ 

εξψηεζε θαηά πφζν ηηο πεξαζκέλεο ηέζζεξηο εβδνκάδεο απνηέιεζε πξφβιεκα ε 

ζεμνπαιηθή ηνπο δηέγεξζε, αθνχ ην 31% ησλ αζζελψλ απάληεζε φηη απνηέιεζε ζνβαξφ ή 

κεγάιν πξφβιεκα θαη ην 28,2% ησλ αζζελψλ απάληεζε φηη δελ είραλ θαλέλα πξφβιεκα 
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(εξψηεζε Γ16.β). 

 
Πνηόηεηα Ύπλνπ (ΠΤ)- Sleep 
 
ρεηηθά κε ηε πνηφηεηα χπλνπ ηνπο (Πίλαθαο Π.Α.16), είλαη πάλσ ηνπ κεηξίνπ, αθνχ νη 

αζζελείο ηε βαζκνινγνχλ ζε θιίκαθα απφ ην 0 έσο ην 10 κε κέζν φξν 6,45 (εξψηεζε 

Γ17). ρεηηθά κε ην θαηά πφζν ζπρλά ηηο πεξαζκέλεο ηέζζεξηο εβδνκάδεο, μχπλεζαλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο θαη δπζθνιεχηεθαλ λα μαλαθνηκεζνχλ, ην 29,6% απάληεζε ζπάληα 

ή πνηέ, ην 31% αλάθεξε νξηζκέλεο θνξέο. Χζηφζν, ην 39,4% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ 

έξεπλα αζζελψλ, δήισζαλ φηη δπζθνιεχνληαλ ζπλέρεηα, πνιχ ζπρλά ή ζπρλά, λα 

μαλαθνηκεζνχλ (εξψηεζε Γ18.α). Γηα ην πφζν ζπρλά θνηκήζεθαλ φζν ρξεηάδνληαλ, ηηο 

πεξαζκέλεο ηέζζεξηο εβδνκάδεο, ην 12,7% απάληεζε ζπάληα ή πνηέ, ην 28,2% νξηζκέλεο 

θνξέο, ην 16,9% ζπρλά θαη ην ππφινηπν 22,5% πνιχ ζπρλά ή ζπλέρεηα (εξψηεζε Γ18.β). 

Σέινο, ζρεηηθά κε ην θαηά πφζν ζπρλά ηηο πεξαζκέλεο ηέζζεξηο εβδνκάδεο 

δπζθνιεχηεθαλ λα θξαηεζνχλ μχπληνη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο, ε πιεηνλφηεηα ησλ 

αζζελψλ (64,8%) απάληεζε ζπάληα ή πνηέ, ην 19,7% νξηζκέλεο θνξέο, ελψ ην 15,5% 

ζπρλά, πνιχ ζπρλά ή ζπλέρεηα (εξψηεζε Γ13.γ). 

 

Κνηλωληθή Τπνζηήξημε (ΚΤ)- Social support 
 
ρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή ππνζηήξημε (Πίλαθαο Π.Α.17) ζηελ εξψηεζε θαηά πφζν είλαη 

ηθαλνπνηεκέλνη νη αζζελείο απφ ην ρξφλν πνπ κπνξνχλ λα πεξάζνπλ κε ηελ νηθνγέλεηα θαη 

ηνπο θίινπο ηνπο, ε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ αζζελψλ (85,9%) είλαη ηθαλνπνηεκέλνη 

απφ ιίγν έσο πνιχ (εξψηεζε Γ19.α). Γηα ην θαηά πφζν είλαη ηθαλνπνηεκέλνη κε ηελ 

ππνζηήξημε πνπ ηνπο παξέρεη ε νηθνγέλεηα θαη νη θίινη ηνπο θαη πάιη ε ζπληξηπηηθή 

πιεηνλφηεηα ησλ αζζελψλ (91,6%) είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ιίγν έσο πνιχ (εξψηεζε 

Γ19.β). 

 

Δλζάξξπλζε από ην πξνζωπηθό (ΔΠ)- Dialysis staff encouragement 

 

ρεηηθά κε ηελ ελζάξξπλζε απφ ην πξνζσπηθφ (Πίλαθαο Π.Α.18), ε πιεηνλφηεηα ησλ 

αζζελψλ (74,7%), ζπκθσλνχλ απφιπηα ή επί ην πιείζηνλ κε ηε δήισζε φηη ην πξνζσπηθφ 

αηκνθάζαξζεο ηνπο ελζαξξχλεη λα είλαη φζν πην αλεμάξηεηνη γίλεηαη (εξψηεζε Γ24.α). 

Αλάινγα ζρεδφλ φινη νη αζζελείο (ην 87,3%) ζπκθσλνχλ απφιπηα ή επί ην πιείζηνλ κε ηε 

δήισζε φηη ην πξνζσπηθφ αηκνθάζαξζεο ηνπο ζηεξίδεη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο αζζέλεηαο 

ηνπο (εξψηεζε Γ24.β). 
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Ιθαλνπνίεζε Αζζελώλ (ΙΑ)- Patient satisfaction 

 

ρεηηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπο (Πίλαθαο Π.Α.19) νη αζζελείο απαληψληαο ζηελ 

εξψηεζε Γ23, αλαινγηδφκελνη ηελ πεξίζαιςε πνπ ηνπο παξέρεηαη ζηελ αηκνθάζαξζε θαη 

φζνλ αθνξά ην πφζν επραξηζηεκέλνη είλαη, πσο ζα πεξηέγξαθαλ ηε θηιηθφηεηα θαη ην 

αλζξψπηλν ελδηαθέξνλ πνπ ηνπο δείρλεη ην πξνζσπηθφ, σο άηνκα, απαληνχλ θαηά 32,4% 

άξηζην, θαηά 16,9% ππέξνρν, θαηά 32,4% πνιχ θαιφ, θαηά 11,3% θαιφ θαη ην ππφινηπν 

7% απαληά θαιφ ή απιψο ηθαλνπνηεηηθφ. 

 

5.4 Παξνπζίαζε ηεο Πνηόηεηαο Εωήο ηωλ αζζελώλ κε ηελ θιίκαθα KDQOL-SF 

 

Σα πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά απνηειέζκαηα ηνπ εξγαιείνπ KDQOL-SF™ (κέζνο φξνο, 

δηάκεζνο, ηππηθή απφθιηζε θαη αξηζκφο δείγκαηνο θάζε θιίκαθαο), ζπλνςίδνληαη ζηνλ 

πίλαθα 5.2, πνπ αθνινπζεί: 

Πίλαθαο 5.2 

Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή γηα θάζε θιίκαθα ηνπ KDQOL-SF™. 

 

Κιίκαθα (αξηζκφο εξσηήζεσλ 

θιίκαθαο) 
Μέζνο 

φξνο 
Γηάκεζνο 

Σππηθή 

απφθιηζε 
n 

Κιίκαθεο εμεηδηθεπκέλεο γηα λεθξνπάζεηα 

Λίζηα ζπκπησκάησλ (12) 72,46 75,00 15,07 71 

πλέπεηεο λεθξνπάζεηαο (8) 55,28 56,25 19,70 71 

Φφξηνο λεθξνπάζεηαο (4) 38,73 31,25 29,14 71 

Δξγαζία (2) 27,46 0,00 32,50 71 

Γλσζηηθή ιεηηνπξγία (3) 77,65 80,00 21,56 71 

Πνηφηεηα θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο (3) 72,02 73,33 19,18 71 

εμνπαιηθή ιεηηνπξγία (2) 52,66 50,00 38,60 61 

Όπλνο (4) 63,06 67,50 20,53 71 

Κνηλσληθή ππνζηήξημε (2) 84,74 100,00 21,03 71 

Δλζάξξπλζε πξνζσπηθνχ (2) 79,05 75,00 21,32 71 

Δξωηήζεηο πνπ δελ αλήθνπλ ζε θιίκαθα 

πλνιηθή πγεία (1) 61,41 60,00 20,58 71 

Ηθαλνπνίεζε αζζελνχο (1) 76,06 66,67 20,84 71 

Κιίκαθεο SF-36 

σκαηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα (10) 47,82 45,00 32,47 71 

σκαηηθφο ξφινο (4) 44,01 25,00 42,36 71 

σκαηηθφο πφλνο (2) 62,18 67,50 31,79 71 

Γεληθή πγεία (5) 46,69 40,00 22,01 71 

Φπρηθή πγεία (5) 58,54 60,00 23,23 71 

πλαηζζεκαηηθφο ξφινο (3) 53,05 66,67 44,93 71 

Κνηλσληθή ιεηηνπξγηθφηεηα (2) 58,98 62,50 28,28 71 

Δλέξγεηα /Εσηηθφηεηα (4) 52,04 55,00 23,66 71 
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Ζ ρακειφηεξε ηηκή αλάκεζα ζηηο θιίκαθεο εμεηδηθεπκέλεο ζηε λεθξνπάζεηα, αλήθεη 

ζηελ εξγαζία (ΔΡΓ: κ.ν. = 27,46). πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ νη αζζελείο κε ΣΥΝΑ 

ιακβάλνπλ ζχληαμε αλαπεξίαο θαη ε ζρέζε ηεο εξγαζίαο κε ηελ θάζε απηή εκθάληζε ηεο 

λφζνπ παξαηεξείηαη ζε απηή ηελ θιίκαθα θαζψο εκθαλίδεηαη πςειή ηηκή ηππηθήο 

απφθιηζεο (η.α.=32,50) θαη κεδεληθή ηηκή ηεο δηακέζνπ, πνπ ζεκαίλεη πσο νη κηζνί 

αζζελείο ηνπ δείγκαηνο δελ εξγάδνληαη. Ζ δεχηεξε ρακειφηεξε ηηκή αθνξά ηελ θιίκαθα 

ηνπ θφξηνπ ηεο λεθξνπάζεηαο (ΦΑ: κ.ν.= 38,73) πνπ θαλεξψλεη φηη νη αζζελείο ηεο 

έξεπλαο αληηιακβάλνληαη ηε λεθξνπάζεηα ηνπο σο κεγάιν θνξηίν ζηε δσή ηνπο. 

Ζ επφκελε ρακειφηεξε θιίκαθα - αιιά ζε κέηξην επίπεδν, αθνξά ηελ ζεμνπαιηθή 

ιεηηνπξγηθφηεηα (ΞΛ: κ.ν. = 52,66). Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη νη 10 απφ ηνπο 71 

ζπκκεηέρνληεο αξλήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζηα εξσηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηελ 

ζεμνπαιηθή ηνπο δσή, αλαθέξνληαο ζηα ζρφιηα φηη ιφγσ ειηθίαο δελ είραλ ζεμνπαιηθέο 

ζρέζεηο ην ηειεπηαίν δηάζηεκα. ηε ζπλέρεηα, κε ηελ ηέηαξηε ρακειφηεξε ηηκή αθνινπζεί 

ε θιίκαθα πνπ αθνξά ηηο ζπλέπεηεο ηεο αζζέλεηαο (ΔΑ: κ.ν.= 55,28), πνπ απνδίδεηαη ζηνλ 

πεξηνξηζκφ ησλ πγξψλ, ηεο δηαηξνθήο θαη ηελ δπζθνιία πξαγκαηνπνίεζεο ηαμηδηψλ ή 

δηαθνπψλ πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ. ζν αθνξά ζηελ θιίκαθα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

πνηφηεηα ηνπ χπλνπ (ΠΤ: κ.ν. = 63,06) απηή θαίλεηαη λα θηλείηαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ 

επίπεδν. 

ηηο ππφινηπεο θιίκαθεο νη νπνίεο είλαη εμεηδηθεπκέλεο ζηε λεθξνπάζεηα, 

δηαπηζηψλεηαη ηθαλνπνηεηηθφ ή πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ 

αζζελψλ κε ΣΥΝΑ. Δηδηθφηεξα παξαηεξνχληαη ηα εμήο: θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε (ΚΑ: 

κ.ν. = 72,02), ζπκπηψκαηα αζζέλεηαο (Α: κ.ν. = 72,46), γλσζηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα (ΓΛ: 

κ.ν = 77,65), ελζάξξπλζε απφ ην πξνζσπηθφ ( ΔΠ: κ. η.= 79,05 θαη θνηλσληθή ππνζηήξημε 

(ΚΤ: κ.ν.= 84,74). 

Παξαηεξψληαο ην δεχηεξν κέξνο ηνπ πίλαθα θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο ηέζζεξηο πξψηεο 

θιίκαθεο ηνπ KDQOL-SF36, πνπ αθνξνχλ ζηελ ζσκαηηθή πγεία ησλ αζζελψλ, 

δηαπηζηψλεηαη απφ ηε κία, φηη ε γεληθή πγεία ησλ αζζελψλ, ε ζσκαηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα 

θαη ν ζσκαηηθφο ξφινο ηνπο βξίζθνληαη ζε ρακειά επίπεδα, αθνχ νη αληίζηνηρεο κέζνη 

φξνη βξίζθνληαη ειάρηζηα θάησ απφ ην κέζν ηεο θιίκαθαο (ΓΤ: κ.ν.= 46,69, Λ: κ.ν.= 

47,82, Ρ: κ.ν. = 44,01). Απφ ηελ άιιε, ν ζσκαηηθφο πφλνο ησλ αζζελψλ βξίζθεηαη ζε 

ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα, αθνχ ν αληίζηνηρνο κέζνο φξνο μεπεξλά αξθεηά ην κέζν ηεο 

θιίκαθαο (Π: κ.ν. = 62,18). ζν αθνξά ζηελ ςπρηθή πγεία ησλ αζζελψλ, δειαδή ηηο 

επφκελεο ηέζζεξηο θιίκαθεο, παξαηεξνχληαη κέηξηα πξνο ειαθξψο ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα 

ζηηο δηαζηάζεηο: θνηλσληθή ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ςπρηθή πγεία ησλ αζζελψλ (ΚΛ: κ.ν. = 
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58,98 θαη ΦΤ: κ.ν. = 58,54) θαη κέηξηα επίπεδα ζηηο δηαζηάζεηο: δσηηθφηεηα θαη 

ζπλαηζζεκαηηθφ ξφιν (ΕΣ: κ.ν. = 52,04 θαη ΤΡ: κ.ν. = 53,05). 

 

5.5 πζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ θιηκάθσλ ηνπ KDQOL-SF 

  

ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε ζηαηηζηηθφο έιεγρνο αλαθνξηθά κε ηηο ζπζρεηίζεηο πνπ 

ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ θιηκάθσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ KDQOL-SF θαη ζηνλ 

Πίλαθα 5.3 πνπ αθνινπζεί αλαθέξνληαη νη θπξηφηεξεο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηνπο θαη ν 

αληίζηνηρνο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο. Ο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο είλαη έλα κέηξν ηνπ 

κεγέζνπο ηεο γξακκηθήο ζπζρέηηζεο κεηαμχ δχν κεηαβιεηψλ. 

 

Πίλαθαο 5.3 

πζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ θιηκάθσλ ηνπ KDQOL-SF θαηά αχμνληα αξηζκφ 

Κιίκαθα 1 Κιίκαθα 2 πλη. πζρέηηζεο 

σκαηηθφο ξφινο πλαηζζεκαηηθφο ξφινο 0,76 

Φπρηθή πγεία Κνηλσληθή ιεηηνπξγηθφηεηα 0,63 

Γεληθή πγεία Δλέξγεηα/Εσηηθφηεηα 0,63 

Πνηφηεηα θνηλσληθήο 

αιιειεπίδξαζεο  Φπρηθή πγεία 0,63 

πλνιηθή πγεία Γεληθή πγεία 0,63 

πλαηζζεκαηηθφο ξφινο Κνηλσληθή ιεηηνπξγηθφηεηα 0,60 

σκαηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα Πφλνο 0,59 

πλνιηθή πγεία Δλέξγεηα/Εσηηθφηεηα 0,59 

Γλσζηηθή ιεηηνπξγία  Φπρηθή πγεία 0,57 

Λίζηα ζπκπησκάησλ  Δλέξγεηα/Εσηηθφηεηα 0,56 

σκαηηθφο ξφινο Κνηλσληθή ιεηηνπξγηθφηεηα 0,56 

Φπρηθή πγεία Δλέξγεηα/Εσηηθφηεηα 0,56 

Λίζηα ζπκπησκάησλ  Φπρηθή πγεία 0,55 

σκαηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα πλαηζζεκαηηθφο ξφινο 0,55 

σκαηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα Κνηλσληθή ιεηηνπξγηθφηεηα 0,54 

σκαηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα σκαηηθφο ξφινο 0,53 

Πφλνο πλαηζζεκαηηθφο ξφινο 0,53 

εμνπαιηθή ιεηηνπξγία πλέπεηεο λεθξνπάζεηαο  0,53 

Φπρηθή πγεία πλαηζζεκαηηθφο ξφινο 0,53 

πλαηζζεκαηηθφο ξφινο Δλέξγεηα/Εσηηθφηεηα 0,52 

σκαηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα Φφξηνο λεθξνπάζεηαο  0,52 

Φφξηνο λεθξνπάζεηαο  σκαηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα 0,52 

σκαηηθφο ξφινο Δλέξγεηα/Εσηηθφηεηα 0,51 

σκαηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα Δλέξγεηα/Εσηηθφηεηα 0,51 

Λίζηα ζπκπησκάησλ  πλαηζζεκαηηθφο ξφινο 0,51 

Φφξηνο λεθξνπάζεηαο  Κνηλσληθή ιεηηνπξγηθφηεηα 0,51 

Κνηλσληθή ιεηηνπξγηθφηεηα Δλέξγεηα/Εσηηθφηεηα 0,50 
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Απφ ηνλ πίλαθα 5.3 παξαηεξείηαη πσο ηζρπξή ζεηηθή γξακκηθή ζπζρέηηζε 

παξνπζηάδεηαη κφλν κεηαμχ ηεο θιίκαθαο ηνπ σκαηηθνχ ξφινπ θαη ηνπ πλαηζζεκαηηθνχ 

ξφινπ. Δπηπξφζζεηα, αζζελήο ζεηηθή γξακκηθή ζπζρέηηζε παξαηεξείηαη κεηαμχ 26 

θιηκάθσλ ηνπ KDQOL-SF πνπ παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ. Οη θιίκαθεο ηεο σκαηηθήο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο Φπρηθήο πγείαο είλαη απηέο πνπ εκθαλίδνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο 

αζζελείο ζεηηθέο γξακκηθέο ζπζρεηίζεηο κε ηηο ππφινηπεο θιίκαθεο. Σέινο, θακία 

ζπζρέηηζε δελ παξαηεξήζεθε κε ηηο θιίκαθεο ηνπ Όπλνπ, ηεο Κνηλσληθήο ππνζηήξημεο, 

ηεο Δλζάξξπλζεο πξνζσπηθνχ θαη ηεο Ηθαλνπνίεζεο αζζελνχο. 

 

5.6 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ Πνηφηεηα Εσήο ησλ αζζελψλ κε ΣΥΝΑ 

 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ επηδξνχλ ζηελ ΠΕ ησλ 

αζζελψλ κε ΣΥΝΑ. ηελ εξγαζία απηή, νη παξάγνληεο γηα ηνπο νπνίνπο δηεξεπλάηαη ε 

επίδξαζε ηνπο ζηελ ΠΕ ησλ αζζελψλ είλαη: ην θχιν, ε ειηθία, ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, 

ε επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε αιιά θαη θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ, φπσο ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα ζε έηε πνπ νη αζζελείο πξαγκαηνπνηνχλ αηκνθάζαξζε θαη ε χπαξμε 

ζπλλνζεξφηεηαο κε άιιε αζζέλεηα. 

πγθεθξηκέλα, παξνπζηάδνληαη κφλν νη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ 

παξαπάλσ παξαγφλησλ θαη ησλ δηαζηάζεσλ ηεο ΠΕ ησλ αζζελψλ, φπσο απηή κεηξήζεθε 

απφ ην εξεπλεηηθφ εξγαιείν KDQOL-SF. 

 

5.6.1 πζρέηηζε θχινπ θαη Πνηφηεηαο Εσήο ησλ αζζελψλ 

 

ηηο δέθα θιίκαθεο ηνπ πξψηνπ κέξνπο ηνπ KDQOL-SF, βξέζεθε φηη νη άλδξεο αζζελείο 

έρνπλ θαιχηεξε ζσκαηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα, βηψλνπλ ιηγφηεξν ζσκαηηθφ πφλν θαη έρνπλ 

θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο ζρεηηθά κε ηελ ςπρηθή πγεία ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο. Οη 

θιίκαθεο ζπλνιηθή πγεία, ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ, ζσκαηηθφο ξφινο, γεληθή πγεία, 

δσηηθφηεηα, θνηλσληθή ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ζπλαηζζεκαηηθφο ξφινο, δε θαίλεηαη λα 

ζρεηίδνληαη κε ην θχιν. 

ζνλ αθνξά ην δεχηεξν κέξνο θαη εηδηθφηεξα ηηο έληεθα εμεηδηθεπκέλεο θιίκαθεο ηνπ 

KDQOL-SF, δελ παξαηεξείηαη θακία δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηνπο άλδξεο αζζελείο θαη 

ηηο αληίζηνηρεο γπλαίθεο. Πην ζπγθεθξηκέλα νη θιίκαθεο: ζπκπηψκαηα αζζέλεηαο, 

επηδξάζεηο ηεο αζζέλεηαο, θφξηνο αζζέλεηαο, εξγαζία, γλσζηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα, 

θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, ζεμνπαιηθή ιεηηνπξγηθφηεηα, πνηφηεηα χπλνπ, θνηλσληθή 
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ππνζηήξημε, ελζάξξπλζε απφ ην πξνζσπηθφ θαη ηθαλνπνίεζε αζζελψλ, δελ ζρεηίδνληαη κε 

ην θχιν. 

ηνλ Πίλαθα 5.4 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ε ζρέζε ησλ δέθα θιηκάθσλ ηνπ SF-36 

κε ην θχιν ησλ αζζελψλ φπνπ κε 1,00 ζπκβνιίδνληαη νη άλδξεο θαη κε 2,00 ζπκβνιίδνληαη 

νη γπλαίθεο. Ζ ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ εθθξάδεηαη κέζσ ηνπ p-

value πνπ βξίζθεηαη ζε παξέλζεζε θάησ απφ ην φλνκα ηεο θιίκαθαο. Αλ ε ηηκή ηνπ είλαη 

< 0,05 (αθνχ α=0,05) ηφηε ηνλίδεηαη κε έληνλνπο ραξαθηήξεο θαη ζρνιηάδεηαη σο 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 5.4 

πζρέηηζε θιηκάθσλ SF-36 κε ην θχιν ησλ αζζελψλ (α=0,05) 

 

 Φύιν N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Σπλνιηθή_πγεία 

(p-val=0,128) 

1,00 43 64,4186 20,50579 3,12710 

2,00 28 56,7857 20,19416 3,81634 

Θθαλνπνίεζε_αζζελ 

(p-val=0,733) 

1,00 43 76,7444 20,29510 3,09497 

2,00 28 75,0004 21,98929 4,15558 

Σσκαηηθή_ιεηηνπξγ 

(p-val=0,050) 

1,00 43 53,8372 32,74790 4,99401 

2,00 28 38,5714 30,30271 5,72667 

Σσκαηηθόο_ξόινο 

(p-val=0,967) 

1,00 43 44,1860 42,89980 6,54216 

2,00 28 43,7500 42,28705 7,99150 

Πόλνο 

(p-val=0,000) 

1,00 43 73,1395 28,14764 4,29247 

2,00 28 45,3571 30,04406 5,67779 

Γεληθή_πγεία 

(p-val=0,286) 

1,00 43 48,9535 21,08820 3,21592 

2,00 28 43,2143 23,30213 4,40369 

Χπρηθή_πγεία 

(p-val=0,021) 

1,00 43 63,6279 21,92305 3,34323 

2,00 28 50,7143 23,37592 4,41763 

Σπλαηζζεκαηηθόο_ξόινο 

(p-val=0,525) 

1,00 43 55,8137 45,26315 6,90257 

2,00 28 48,8096 44,88898 8,48322 

Κνηλσληθή_ιεηηνπξγ 

(p-val=0,516) 

1,00 43 60,7558 28,55412 4,35446 

2,00 28 56,2500 28,15713 5,32120 

Ζσηηθόηεηα 

(p-val=0,212) 

1,00 43 54,8837 22,53274 3,43621 

2,00 28 47,6786 25,07331 4,73841 
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5.6.2 πζρέηηζε ειηθίαο θαη Πνηφηεηαο Εσήο ησλ αζζελψλ 

 

πζρεηίδνληαο ηηο δέθα πξψηεο θιίκαθεο ηνπ KDQOL-SF κε ηελ ειηθία, δηαπηζηψζεθε φηη 

νη λεφηεξνη αζζελείο ζε ζρέζε κε ηνπο κεγαιχηεξνπο ζε ειηθία αζζελείο δειψλνπλ φηη 

έρνπλ θαιχηεξε ζπλνιηθή θαη γεληθή πγεία, δηεπξπκέλν ζσκαηηθφ ξφιν θαη 

ηθαλνπνηεηηθφηεξε ζσκαηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα. Οη έμη ππφινηπεο θιίκαθεο: ηθαλνπνίεζε 

αζζελνχο, ζσκαηηθφο πφλνο, ζπλαηζζεκαηηθφο ξφινο, δσηηθφηεηα θαη ςπρηθή πγεία, δε  

ζρεηίδνληαη κε ηελ ειηθία (Πίλαθαο 5.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ζνλ αθνξά ζηηο ππφινηπεο έληεθα θιίκαθεο ηνπ εηδηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ, 

δηαπηζηψλεηαη φηη, νη λεψηεξνη αζζελείο ζε ζρέζε κε ηνπο αληίζηνηρνπο αζζελείο 

Πίλαθαο 5.5 

πζρέηηζε θιηκάθσλ SF-36 κε ηελ ειηθία ησλ αζζελψλ (α=0,05) 

 Ηιηθία N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Σπλνιηθή_πγεία 

(p-val=0,000) 

>= 65,00 40 58,7500 17,12511 2,70772 

< 65,00 31 64,8387 24,20344 4,34707 

Θθαλνπνίεζε_αζζελ 

(p-val=0,219) 

>= 65,00 40 78,7500 21,00980 3,32194 

< 65,00 31 72,5813 20,43416 3,67008 

Σσκαηηθή_ιεηηνπξγ 

(p-val=0,016) 

>= 65,00 40 39,7500 29,65507 4,68888 

< 65,00 31 58,2258 33,43024 6,00425 

Σσκαηηθόο_ξόινο 

(p-val=0,026) 

>= 65,00 40 40,6250 41,48196 6,55887 

< 65,00 31 48,3871 43,74904 7,85756 

Πόλνο 

(p-val=0,184) 

>= 65,00 40 57,7500 35,37709 5,59361 

< 65,00 31 67,9032 25,90123 4,65200 

Γεληθή_πγεία 

(p-val=0,050) 

>= 65,00 40 43,5000 19,68339 3,11222 

< 65,00 31 50,8065 24,39593 4,38164 

Χπρηθή_πγεία 

(p-val=0,333) 

>= 65,00 40 60,9000 22,83475 3,61049 

< 65,00 31 55,4839 23,74850 4,26536 

Σπλαηζζεκαηηθόο_ξόινο 

(p-val=0,519) 

 

>= 65,00 40 49,9995 43,36330 6,85634 

< 65,00 31 56,9897 47,29236 8,49396 

Κνηλσληθή_ιεηηνπξγ 

(p-val=0,775) 

>= 65,00 40 58,1250 27,95802 4,42055 

< 65,00 31 60,0806 29,12247 5,23055 

Ζσηηθόηεηα 

(p-val=0,559) 

>= 65,00 40 53,5000 21,21925 3,35506 

< 65,00 31 50,1613 26,72339 4,79966 
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κεγαιχηεξεο ειηθίαο δειψλνπλ φηη αληηκεησπίδνπλ ιηγφηεξα πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

εξγαζία ηνπο, έρνπλ εληνλφηεξε ζεμνπαιηθή ιεηηνπξγηθφηεηα, ε λεθξνπάζεηα εκπνδίδεη 

ιηγφηεξν ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο θαη είλαη πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο 

θνηλσληθέο ηνπο ζρέζεηο. Αληίζεηα, νη αζζελείο κεγαιχηεξεο ειηθίαο θαίλεηαη πσο είλαη 

πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ ελζάξξπλζε ηνπ πξνζσπηθνχ. Οη θιίκαθεο ηεο ΠΕ 

ησλ αζζελψλ: ιίζηα ζπκπησκάησλ, ζπλέπεηεο λεθξνπάζεηαο, γλσζηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα, 

πνηφηεηα θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο θαη χπλνο, δε ζρεηίδνληαη κε ηελ ειηθία ησλ 

αζζελψλ (Πίλαθαο 5.6). 

 

Πίλαθαο 5.6 

πζρέηηζε θιηκάθσλ εμεηδηθεπκέλωλ ζηε λεθξνπάζεηα κε ηελ ειηθία (α=0,05) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ηιηθία N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Λίζηα_ζπκπη 

(p-val=0,763) 

>= 65,00 40 71,9848 13,73785 2,17215 

< 65,00 31 73,0816 16,84637 3,02570 

Σπλέπεηεο_λεθξ 

(p-val=0,377) 

>= 65,00 40 53,4510 18,41459 2,91160 

< 65,00 31 57,6490 21,31840 3,82890 

Φόξηνο_λεθξ 

(p-val=0,040) 

>= 65,00 40 32,5000 26,25839 4,15182 

< 65,00 31 46,7742 31,07748 5,58168 

Εξγαζία 

(p-val=0,050) 

>= 65,00 40 23,7500 27,70610 4,38072 

< 65,00 31 32,2581 37,74561 6,77931 

Γλσζηηθή_ιεηηνπξγ 

(p-val=0,208) 

>= 65,00 40 80,5005 20,72112 3,27630 

< 65,00 31 73,9784 22,40022 4,02320 

Πνηόηεηα_θνηλσλ_αιιει 

(p-val=0,993) 

>= 65,00 40 72,0000 19,46287 3,07735 

< 65,00 31 72,0426 19,12264 3,43453 

Σεμνπαιηθή_ιεηη 

(p-val=0,038) 

>= 65,00 32 42,9688 38,61742 6,82666 

< 65,00 29 63,3621 36,27940 6,73691 

Υπλνο 

(p-val=0,707) 

>= 65,00 40 62,2500 19,33842 3,05767 

< 65,00 31 64,1129 22,25373 3,99689 

Κνηλσληθή_ππνζη 

(p-val=0,046) 

>= 65,00 40 84,5827 23,38511 3,69751 

< 65,00 31 84,9465 17,92650 3,21969 

Ελζάξξπλζε_πξνζσπ 

(p-val=0,010) 

>= 65,00 40 84,6875 15,62981 2,47129 

< 65,00 31 71,7742 25,40664 4,56317 
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5.6.3 πζρέηηζε νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο θαη Πνηφηεηαο Εσήο ησλ αζζελψλ 

 

Ζ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ αζζελψλ ζηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα ρσξίδεη ην δείγκα ζε 

δχν νκάδεο: α) έγγακνπο θαη β) άιινπο (αζζελείο ζε ρεξεία, άγακνη θαη δηαδεπγκέλνη). Οη 

έγγακνη ζπκβνιίδνληαη κε ην 1,00 θαη νη άιινη κε ην 2,00 (Πίλαθαο 5.7). Απφ ηνλ 

ζηαηηζηηθφ έιεγρν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, νη έγγακνη αζζελείο βηψλνπλ ιηγφηεξν 

ζσκαηηθφ πφλν θαη έρνπλ θαιχηεξε ςπρηθή πγεία απφ ηνπο αζζελείο πνπ αλήθνπλ ζε άιιε 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε. Παξάιιεια, ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ αζζελψλ δε 

ζρεηίδεηαη κε ηε ζσκαηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα, ην ζσκαηηθφ ξφιν, ηε γεληθή πγεία, ηε 

δσηηθφηεηα, ηελ θνηλσληθή ιεηηνπξγηθφηεηα, ην ζπλαηζζεκαηηθφ ξφιν, ηε ζπλνιηθή πγεία 

θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ αζζελνχο. Δπνκέλσο, δελ δηαθνξνπνηνχληαη νη δειψζεηο ησλ 

έγγακσλ αζζελψλ ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο (άγακνπο, ρήξνπο/ρήξεο θαη δηαδεπγκέλνπο/ 

δηαδεπγκέλεο) γηα ηελ ΠΕ ηνπο φζνλ αθνξά ηηο ζπγθεθξηκέλεο θιίκαθεο. 

 
Πίλαθαο 5.7 

πζρέηηζε θιηκάθσλ SF-36 κε ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ αζζελψλ (α=0,05) 
 

 Οηθνγ_θαηαζη N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Σπλνιηθή_πγεία 

(p-val=0,244) 

1,00 43 63,7209 17,99779 2,74464 

2,00 28 57,8571 23,93775 4,52381 

Θθαλνπνίεζε_αζζελ 

(p-val=0,132) 

1,00 43 79,0700 18,57751 2,83304 

2,00 28 71,4289 23,50806 4,44261 

Σσκαηηθή_ιεηηνπξγ 

(p-val=0,510) 

1,00 43 49,8837 30,52104 4,65441 

2,00 28 44,6429 35,58840 6,72558 

Σσκαηηθόο_ξόινο 

(p-val=0,854) 

1,00 43 44,7674 41,38889 6,31175 

2,00 28 42,8571 44,54354 8,41794 

Πόλνο 

(p-val=0,032) 

1,00 43 68,6628 28,33867 4,32161 

2,00 28 52,2321 34,65664 6,54949 

Γεληθή_πγεία 

(p-val=0,145) 

1,00 43 49,7674 18,95965 2,89132 

2,00 28 41,9643 25,65221 4,84781 

Χπρηθή_πγεία 

(p-val=0,021) 

1,00 43 63,6279 21,37758 3,26005 

2,00 28 50,7143 24,14901 4,56373 

Κνηλσληθή_ιεηηνπξγ 

(p-val=0,084) 

1,00 43 63,6628 24,21597 3,69290 

2,00 28 51,7857 32,75793 6,19067 

Ζσηηθόηεηα 

(p-val=0,119) 

1,00 43 55,5814 21,10657 3,21872 

2,00 28 46,6071 26,59900 5,02674 
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ζνλ αθνξά ζηηο ππφινηπεο θιίκαθεο ηνπ KDQOL-SF παξαηεξείηαη φηη φιεο νη 

θιίκαθεο ηεο ΠΕ ησλ αζζελψλ: ζπκπηψκαηα αζζέλεηαο, επηδξάζεηο ηεο αζζέλεηαο, θφξηνο 

αζζέλεηαο, γλσζηηθή θαη ζεμνπαιηθή ιεηηνπξγηθφηεηα, πνηφηεηα χπλνπ, εξγαζία, 

θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, ελζάξξπλζε απφ ην πξνζσπηθφ θαη ηθαλνπνίεζε αζζελψλ, δε 

ζρεηίδνληαη κε ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ αζζελψλ. 

 

5.6.4 πζρέηηζε νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη Πνηφηεηαο Εσήο ησλ αζζελψλ 

 

Οη εξσηψκελνη ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηελ νηθνλνκηθή ηνπο 

θαηάζηαζε. Οη αζζελείο κε πνιχ θαιή ή θαιή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζπκβνιίδνληαη κε 

1,00 θαη νη αζζελείο κε επαξθή ή θαθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε κε 2,00.  

 

Πίλαθαο 5.8 

πζρέηηζε θιηκάθσλ SF-36 κε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ αζζελψλ (α=0,05) 

 
Οηθνλνκ N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Σπλνιηθή_πγεία 

(p-val=0,270) 

1,00 22 65,4545 16,54065 3,52648 

2,00 49 59,5918 22,07555 3,15365 

Θθαλνπνίεζε_αζζελ 

(p-val=0,009) 

1,00 22 85,6059 17,28586 3,68536 

2,00 49 71,7692 21,02805 3,00401 

Σσκαηηθή_ιεηηνπξγ 

(p-val=0,334) 

1,00 22 53,4091 31,41073 6,69679 

2,00 49 45,3061 32,93630 4,70519 

Σσκαηηθόο_ξόινο 

(p-val=0,522) 

1,00 22 48,8636 39,69922 8,46390 

2,00 49 41,8367 43,71658 6,24523 

Πόλνο 

(p-val=0,200) 

1,00 22 69,4318 26,33271 5,61415 

2,00 49 58,9286 33,69594 4,81371 

Γεληθή_πγεία 

(p-val=0,057) 

1,00 22 54,0909 23,02361 4,90865 

2,00 49 43,3673 20,92615 2,98945 

Χπρηθή_πγεία 

(p-val=0,252) 

1,00 22 63,2727 23,14793 4,93516 

2,00 49 56,4082 23,18397 3,31200 

Σπλαηζζεκαηηθόο_ξόινο 

(p-val=0,452) 

1,00 22 59,0909 41,06031 8,75409 

2,00 49 50,3400 46,70775 6,67254 

Κνηλσληθή_ιεηηνπξγ 

(p-val=0,206) 

1,00 22 65,3409 24,97970 5,32569 

2,00 49 56,1224 29,43947 4,20564 

Ζσηηθόηεηα 

(p-val=0,012) 

1,00 22 62,5000 20,68759 4,41061 

2,00 49 47,3469 23,58721 3,36960 
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Απφ ηνλ Πίλαθα 5.8 παξαηεξείηαη πσο απφ ηηο δέθα θιίκαθεο ηνπ SF-36, νη δχν 

ζρεηίδνληαη κε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε. πγθεθξηκέλα, νη αζζελείο κε θαιχηεξε 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε δειψλνπλ πσο έρνπλ πεξηζζφηεξε ελέξγεηα (δσηηθφηεηα) θαη είλαη 

πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ πνηφηεηα θξνληίδαο πνπ ηνπο παξέρεηαη. Οη 

ππφινηπεο θιίκαθεο ηνπ SF-36: ζπλνιηθή πγεία, ζσκαηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα, ζσκαηηθφο 

ξφινο, ζσκαηηθφο πφλνο, γεληθή πγεία, ςπρηθή πγεία, ζπλαηζζεκαηηθφο ξφινο θαη 

θνηλσληθή ιεηηνπξγηθφηεηα, δε ζρεηίδνληαη κε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ αζζελψλ. 

Δπίζεο, απφ ηηο ππφινηπεο νρηψ θιίκαθεο ηνπ KDQOL-SF, νη εθηά δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ αζζελψλ (ζπκπηψκαηα αζζέλεηαο, επηδξάζεηο ηεο αζζέλεηαο, 

θφξηνο αζζέλεηαο, ζεμνπαιηθή ιεηηνπξγηθφηεηα, πνηφηεηα χπλνπ, εξγαζία, θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε, ελζάξξπλζε απφ ην πξνζσπηθφ θαη ηθαλνπνίεζε αζζελψλ). Αλαθνξηθά 

κε ηε γλσζηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα παξαηεξήζεθε πσο νη νηθνλνκηθά πην επθαηάζηαηεο 

θαηάζηαζεο αζζελείο παξνπζηάδνπλ θαιχηεξν επίπεδν γλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο. 

 

5.6.5 πζρέηηζε επαγγεικαηηθήο θαηάζηαζεο θαη Πνηφηεηαο Εσήο ησλ αζζελψλ 

 

Γηα ηε ζπζρέηηζε ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάζηαζεο κε ηηο θιίκαθεο ηεο πνηφηεηαο δσήο ην 

δείγκα ρσξίζηεθε ζε δχν νκάδεο αζζελψλ: α) ελεξγφο πιεζπζκφο (άλεξγνη, ηδησηηθνί 

ππάιιεινη, δεκφζηνη ππάιιεινη, ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, θνηηεηέο), β) αλελεξγφο 

πιεζπζκφο (ζπληαμηνχρνη θαη νηθηαθά). ηνλ Πίλαθα 5.9 πνπ αθνινπζεί, ν ελεξγφο 

πιεζπζκφο ζπκβνιίδεηαη κε 1,00 θαη ν αλελεξγφο κε 2,00. 

ηηο θιίκαθεο ηνπ πξψηνπ κέξνπο, ν ελεξγφο επαγγεικαηηθά πιεζπζκφο ζε ζρέζε κε 

ηνλ αλελεξγφ πιεζπζκφ δειψλεη φηη έρεη θαιχηεξε ζσκαηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα θαη 

κηθξφηεξεο έληαζεο ζσκαηηθφ πφλν. Οη δηαζηάζεηο: ζπλνιηθή πγεία, ζπλαηζζεκαηηθφο 

ξφινο, γεληθή θαη ςπρηθή πγεία, ζπλαηζζεκαηηθφο ξφινο, θνηλσληθή ιεηηνπξγηθφηεηα θαη 

δσηηθφηεηα, δε ζρεηίδνληαη κε ηελ επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε ησλ αζζελψλ. 
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Πίλαθαο 5.9 

πζρέηηζε θιηκάθσλ SF-36 κε ηελ επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε ησλ αζζελψλ (α=0,05) 

 Επαγγει_θαηαζη N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Σπλνιηθή_πγεία 

(p-val=0,082) 

1,00 12 70,8333 19,28652 5,56754 

2,00 59 59,4915 20,46222 2,66395 

Θθαλνπνίεζε_αζζελ 

(p-val=0,574) 

1,00 12 79,1675 17,58694 5,07691 

2,00 59 75,4239 21,52153 2,80187 

Σσκαηηθή_ιεηηνπξγ 

(p-val=0,006) 

1,00 12 70,8333 34,89161 10,07234 

2,00 59 43,1356 30,15618 3,92600 

Σσκαηηθόο_ξόινο 

(p-val=0,366) 

1,00 12 54,1667 43,73647 12,62563 

2,00 59 41,9492 42,15138 5,48764 

Πόλνο 

(p-val=0,023) 

1,00 12 81,0417 24,96494 7,20676 

2,00 59 58,3475 31,82526 4,14330 

Γεληθή_πγεία 

(p-val=0,199) 

1,00 12 54,1667 25,65801 7,40683 

2,00 59 45,1695 21,11067 2,74838 

Χπρηθή_πγεία 

(p-val=0,405) 

1,00 12 63,6667 26,06054 7,52303 

2,00 59 57,4915 22,71136 2,95677 

Σπλαηζζεκαηηθόο_ξόινο 

(p-val=0,252) 

1,00 12 66,6667 44,94688 12,97505 

2,00 59 50,2824 44,79565 5,83190 

Κνηλσληθή_ιεηηνπξγ 

(p-val=0,148) 

1,00 12 69,7917 30,83052 8,90000 

2,00 59 56,7797 27,49628 3,57971 

Ζσηηθόηεηα 

(p-val=0,180) 

1,00 12 60,4167 31,51178 9,09667 

2,00 59 50,3390 21,67281 2,82156 

 

ζνλ αθνξά ηηο εμεηδηθεπκέλεο θιίκαθεο ηνπ KDQOL-SF παξαηεξείηαη φηη ν ελεξγφο 

επαγγεικαηηθά πιεζπζκφο ζε ζρέζε κε ηνλ αλελεξγφ πιεζπζκφ δειψλεη φηη έρεη ιηγφηεξα 

πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία ηνπ θαη θαιχηεξε πνηφηεηα χπλνπ. Οη θιίκαθεο ηεο 

ΠΕ ησλ αζζελψλ: ιίζηα ζπκπησκάησλ, επηδξάζεηο ηεο αζζέλεηαο, θφξηνο αζζέλεηαο, 

γλσζηηθή θαη ζεμνπαιηθή ιεηηνπξγηθφηεηα, θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, θνηλσληθή 

ππνζηήξημε θαη ελζάξξπλζε απφ ην πξνζσπηθφ, δε ζρεηίδνληαη κε ηελ επαγγεικαηηθή 

θαηάζηαζε ησλ αζζελψλ (Πίλαθαο 5.10). 
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Πίλαθαο 5.10 

πζρέηηζε θιηκάθσλ εμεηδηθεπκέλωλ ζηε λεθξνπάζεηα κε ηελ επαγγεικαηηθή 

θαηάζηαζε ησλ αζζελψλ (α=0,05) 

 Επαγγει_θαηαζη N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Λίζηα_ζπκπη 

(p-val=0,169) 

1,00 12 77,9358 17,09577 4,93512 

2,00 59 71,3507 14,53183 1,89188 

Σπλέπεηεο_λεθξ 

(p-val=0,495) 

1,00 12 58,8558 22,13110 6,38870 

2,00 59 54,5575 19,29576 2,51209 

Φόξηνο_λεθξ 

(p-val=0,070) 

1,00 12 52,6042 32,47140 9,37368 

2,00 59 35,9110 27,86864 3,62819 

Εξγαζία 

(p-val=0,000) 

1,00 12 58,3333 41,74236 12,04998 

2,00 59 21,1864 26,59302 3,46212 

Γλσζηηθή_ιεηηνπξγ 

(p-val=0,425) 

1,00 12 82,2217 26,25942 7,58044 

2,00 59 76,7236 20,61748 2,68417 

Πνηόηεηα_θνηλσλ_αιιει 

(p-val=0,539) 

1,00 12 68,8875 17,82738 5,14632 

2,00 59 72,6554 19,52279 2,54165 

Σεμνπαιηθή_ιεηη 

(p-val=0,086) 

1,00 12 69,7917 38,23460 11,03738 

2,00 49 48,4694 37,90001 5,41429 

Υπλνο 

(p-val=0,043) 

1,00 12 73,9583 19,14236 5,52592 

2,00 59 60,8475 20,23893 2,63488 

Κνηλσληθή_ππνζη 

(p-val=0,807) 

1,00 12 86,1108 13,91309 4,01636 

2,00 59 84,4631 22,28900 2,90178 

Ελζαξξπλζε_πξνο 

(p-val=0,368) 

1,00 12 73,9583 19,55349 5,64461 

2,00 59 80,0847 21,66539 2,82059 

 

 

5.6.6 πζρέηηζε Αηνκηθνχ ηζηνξηθνχ θαη Πνηφηεηαο Εσήο ησλ αζζελψλ 

 

Γηάζηεκα ππό θαζεζηώο αηκνθάζαξζεο 

 

Μεηά απφ ηε ζπζρέηηζε ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο κε ηηο δέθα πξψηεο θιίκαθεο ηνπ 

KDQOL-SF δελ παξαηεξήζεθε θάπνηα δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο αζζελείο πνπ βξίζθνληαη 

ζε αηκνθάζαξζε γηα πεξηζζφηεξα έηε απφ ηνπο ππφινηπνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα νη 

δηαζηάζεηο: ζσκαηηθφο ξφινο, ζσκαηηθφο πφλνο, ζσκαηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα, 

ζπλαηζζεκαηηθφο ξφινο θαη ςπρηθή πγεία, γεληθή πγεία, θνηλσληθή ιεηηνπξγηθφηεηα θαη 
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δσηηθφηεηα, δε ζρεηίδνληαη κε ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ βξίζθνληαη ζε αηκνθάζαξζε νη 

αζζελείο. Ίδηα εηθφλα παξνπζηάζηεθε θαη ζηε ζπζρέηηζε κε ηηο εμεηδηθεπκέλεο θιίκαθεο 

αθνχ νη αζζελείο πνπ βξίζθνληαη ζε αηκνθάζαξζε γηα πεξηζζφηεξα έηε δελ εκθαλίδνπλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο απφ ηνπο ππφινηπνπο αζζελείο. Απφ ηα παξαπάλσ 

ζπλεπάγεηαη πσο ε πνηφηεηα δσήο ησλ αζζελψλ κε ΣΥΝΑ δε ζρεηίδεηαη κε ην δηάζηεκα 

πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε. 

 

πλλνζεξόηεηα 

 

Μεηά απφ ηε ζπζρέηηζε ηεο χπαξμεο κίαο ή πεξηζζφηεξσλ ζπλνδψλ αζζελεηψλ κε ηηο δέθα 

πξψηεο θιίκαθεο ηνπ KDQOL-SF δελ παξαηεξήζεθε θάπνηα δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο 

αζζελείο πνπ πάζρνπλ απφ θάπνηα αζζέλεηα εθηφο ηεο ΣΥΝΑ θαη εθείλνπο πνπ δελ 

πάζρνπλ απφ άιιε αζζέλεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα νη δηαζηάζεηο: ζσκαηηθφο ξφινο, 

ζσκαηηθφο πφλνο, ζσκαηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα, ζπλαηζζεκαηηθφο ξφινο θαη ςπρηθή πγεία, 

γεληθή πγεία, θνηλσληθή ιεηηνπξγηθφηεηα θαη δσηηθφηεηα, δε ζρεηίδνληαη κε ηε 

ζπλλνζεξφηεηα. Παξφκνηα απνηειέζκαηα παξνπζηάζηεθαλ θαη ζηε ζπζρέηηζε κε ηηο 

εμεηδηθεπκέλεο θιίκαθεο. Οη αζζελείο πνπ βηψλνπλ θαη άιια ζσκαηηθά πξνβιήκαηα 

δειψλνπλ πσο ηπγράλνπλ ρακειφηεξεο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο ζε ζρέζε κε ηνπο 

ππφινηπνπο αζζελείο. Οη ππφινηπεο εμεηδηθεπκέλεο γηα ηε λεθξνπάζεηα θιίκαθεο δε 

ζρεηίδνληαη κε ηε ζπλλνζεξφηεηα. Απφ ηα παξαπάλσ ζπλεπάγεηαη πσο ε πνηφηεηα δσήο 

ησλ αζζελψλ κε ΣΥΝΑ δε εκθαλίδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο κε ηε 

ζπλλνζεξφηεηα κε άιιεο αζζέλεηεο. 

 

5.7 χγθξηζε δείγκαηνο κε ην γεληθφ πιεζπζκφ  

 

 

Ζ ζχγθξηζε ησλ κέζσλ ηηκψλ ηνπ δείγκαηνο ησλ αζζελψλ κε ΣΥΝΑ έγηλε κε έλα δείγκα 

ηνπ Διιεληθνχ γεληθνχ πιεζπζκνχ απφ πξνεγνχκελε κειέηε (Pappa et al., 2005). Ζ 

ζχγθξηζε πξαγκαηνπνηείηαη κφλν κεηαμχ ησλ νρηψ θιηκάθσλ ηνπ SF-36, αθνχ νη 

ππφινηπεο θιίκαθεο είλαη εμεηδηθεπκέλεο γηα ηε λεθξνπάζεηα, γεγνλφο πνπ δελ αθνξά ζην 

γεληθφ πιεζπζκφ. ηνλ παξαθάησ πίλαθα (Πίλαθαο 5.11) παξνπζηάδνληαη νη κέζνη φξνη 

ησλ θιηκάθσλ ηνπ SF-36 γηα ηνπο λεθξνπαζείο θαη νη αληίζηνηρεο ηηκέο απφ ηνλ ειιεληθφ 

πιεζπζκφ.  
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Πίλαθαο 5.11 

Μέζνο φξνο θαη ηππηθή απφθιηζε ησλ θιηκάθσλ ηνπ SF-36 γηα ηνπο αζζελείο ΣΥΝΑ 

(n = 71) θαη γηα ηνλ ειιεληθφ γεληθφ πιεζπζκφ (n = 1426) 

Κιίκαθα 

Γείγκα αζζελψλ κε 

ΣΥΝΑ 

Διιεληθφο γεληθφο 

πιεζπζκφο 

  Μέζνο φξνο Σππ. Απφθιηζε Μέζνο φξνο Σππ. Απφθιηζε 

σκαηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα 47,82* 45 80,76 25,62 

σκαηηθφο ξφινο 44,01* 42,36 79,74 37,72 

σκαηηθφο πφλνο 62,18* 31,79 72,98 31,66 

Γεληθή πγεία 46,69* 22,01 67,46 23,54 

Φπρηθή πγεία 58,54* 23,23 68,23 21,26 

πλαηζζεκαηηθφο ξφινο 53,05* 44,93 81,53 36,31 

Κνηλσληθή ιεηηνπξγηθφηεηα 58,98* 28,28 82,05 28,12 

Δλέξγεηα /Εσηηθφηεηα 52,04* 23,66 66,53 22,39 

 

πσο παξαηεξήζεθε, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζρέζεηο εκθαλίδνληαη θαη ζηηο νρηψ 

θιίκαθεο (ζσκαηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα, ζσκαηηθφο θαη ζπλαηζζεκαηηθφο ξφινο, ζσκαηηθφο 

πφλνο, γεληθή θαη ςπρηθή πγεία, θνηλσληθή ιεηηνπξγηθφηεηα, δσηηθφηεηα). Απφ ηνλ Πίλαθα 

5.11 θαίλεηαη πσο ζε φιεο ηηο θιίκαθεο ηνπ δείγκαηνο ησλ λεθξνπαζψλ παξαηεξείηαη 

ρακειφηεξνο κέζνο φξνο βαζκνινγηψλ ζε ζρέζε κε ηνλ ειιεληθφ γεληθφ πιεζπζκφ 

(ζπκβνιηζκφο κε (*)). Δπνκέλσο, ε πνηφηεηα δσήο ησλ λεθξνπαζψλ ηνπ δείγκαηνο 

βξίζθεηαη ζε ρεηξφηεξα επίπεδα απφ εθείλε ηνπ γεληθνχ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ. 

 

5.8 χγθξηζε δείγκαηνο κε κειέηε ηνπ εμσηεξηθνχ 

 

ηελ ζπλέρεηα αθνινπζεί κηα ζχγθξηζε κεηαμχ ηνπ δείγκαηνο ηεο παξνχζαο κειέηεο θαη 

ηνπ δείγκαηνο κηαο αληίζηνηρεο κειέηεο, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Βξαδηιία, κε ηε 

ρξήζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ KDQOL-SF ζηελ πνξηνγαιηθή έθδνζε. Σν δείγκα ηεο 

έξεπλαο αλεξρφηαλ ζε 147 αηκνθαζαηξφκελνπο (Moreira et al., 2009). Σα απνηειέζκαηα 

ηεο ζχγθξηζεο αθνξνχλ ζηνπο κέζνπο φξνπο φισλ ησλ θιηκάθσλ ηνπ νξγάλνπ. ηνλ 

Πίλαθα 5.12 παξνπζηάδνληαη νη ηηκέο ησλ κέζσλ φξσλ θαη παξάιιεια θαηαγξάθεηαη ε 

ζεκαληηθφηεηα ηεο δηαθνξάο ηνπο (p<0,05). ηαηηζηηθά ζεκαληηθά δηαθνξέο ζεσξνχληαη 

απηέο πνπ έρνπλ ηηκέο κηθξφηεξεο απφ 0,05 θαη ηνλίδνληαη κε έληνλνπο ραξαθηήξεο. 
 

πσο παξαηεξείηαη, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ππάξρνπλ ζε κία θιίκαθα 

εμεηδηθεπκέλε ζηε λεθξνπάζεηα (ζεμνπαιηθή ιεηηνπξγία), ζηελ εξψηεζε πεξί 

ηθαλνπνίεζεο αζζελνχο θαη ζε 2 θιίκαθεο ηνπ SF-36 (ζσκαηηθφο ξφινο, ζπλαηζζεκαηηθφο 

ξφινο). πλνιηθά, παξαηεξνχληαη θνληηλέο ηηκέο ζηνπο κέζνπο φξνπο ζρεδφλ φισλ ησλ 
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θιηκάθσλ αιιά ζηηο θιίκαθεο κε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ν κέζνο φξνο ησλ Διιήλσλ 

αζζελψλ είλαη πςειφηεξνο απφ ησλ Βξαδηιηάλσλ. ηνλ Πίλαθα 5.12 πνπ αθνινπζεί νη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο θιίκαθεο έρνπλ επηζεκαλζεί κε έληνλα γξάκκαηα θαη ην ζχκβνιν 

(*). 

 

Πίλαθαο 5.12 
χγθξηζε κέζνπ φξνπ βαζκνινγηψλ γηα θάζε θιίκαθα ηνπ KDQOL-SF κεηαμχ 

Διιήλσλ αζζελψλ (n = 71) θαη αζζελψλ απφ ηε Βξαδηιία (n = 147) 

 

 

5.9 Αλαθεθαιαίσζε 

 

ηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα παξνπζηάζηεθαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο ζηαηηζηηθήο 

αλάιπζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηελ κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ 

αηκνθαζαηξφκελσλ αζζελψλ. Αξρηθά παξνπζηάζηεθαλ ηα θνηλσληθν-δεκνγξαθηθά θαη 

θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο πνπ έδεημαλ πσο ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο ν κέζνο 

φξνο ειηθίαο αλέξρεηαη ζηα 65 έηε, νη πεξηζζφηεξνη αζζελείο είλαη άλδξεο, ζπληαμηνχρνη, 

Κιίκαθα 

Γείγκα Διιήλσλ κε 

ΣΥΝΑ 

Γείγκα Βξαδηιηάλσλ κε 

ΣΥΝΑ 

  Μέζνο φξνο Σππ. Απφθιηζε Μέζνο φξνο Σππ. Απφθιηζε 

Κιίκαθεο εμεηδηθεπκέλεο γηα λεθξνπάζεηα 

Λίζηα ζπκπησκάησλ 72,46 15,07 77,10 15,80 

πλέπεηεο λεθξνπάζεηαο 55,28 19,70 58,10 22,30 

Φφξηνο λεθξνπάζεηαο 38,73 29,14 38,30 28,20 

Δξγαζία 27,46 32,50 22,80 29,40 

Γλσζηηθή ιεηηνπξγία 77,65 21,56 77,20 21,90 

Πνηφηεηα θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο 72,02 19,18 75,20 22,50 

εμνπαιηθή ιεηηνπξγία* 52,66 38,60 15,40 33,40 

Όπλνο 63,06 20,53 66,20 21,20 

Κνηλσληθή ππνζηήξημε 84,74 21,03 80,90 26,90 

Δλζάξξπλζε πξνζσπηθνχ 79,05 21,32 84,60 24,80 

Δξωηήζεηο πνπ δελ αλήθνπλ ζε θιίκαθα 

πλνιηθή πγεία 61,41 20,58 63,00 25,00 

Ηθαλνπνίεζε αζζελνχο* 76,06 20,84 65,50 18,70 

Κιίκαθεο SF-36 

σκαηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα 47,82 32,47 55,00 31,10 

σκαηηθφο ξφινο* 44,01 42,36 27,60 40,30 

σκαηηθφο πφλνο 62,18 31,79 63,20 30,90 

Γεληθή πγεία 46,69 22,01 51,50 24,90 

Φπρηθή πγεία 58,54 23,23 61,80 25,80 

πλαηζζεκαηηθφο ξφινο* 53,05 44,93 32,20 43,70 

Κνηλσληθή ιεηηνπξγηθφηεηα 58,98 28,28 61,10 29,40 

Δλέξγεηα /Εσηηθφηεηα 52,04 23,66 57,30 24,20 
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απφθνηηνη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, έγγακνη κε θαθή ή επαξθήο νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε θαη ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε θαηά κέζν φξν 4 έηε. ηε ζπλέρεηα 

παξνπζηάζηεθαλ αλαιπηηθά νη κεηξήζεηο ηεο ΠΕ ησλ αζζελψλ ζχκθσλα κε ην εξεπλεηηθφ 

εξγαιείν KDQOL-SF
TM

 θαη ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο ε πνηφηεηα δσήο ησλ 

αηκνθαζαηξφκελσλ επεξεάδεηαη θπξίσο απφ ηελ αδπλακία γηα εξγαζία, ην θφξην ηεο 

λεθξνπάζεηαο θαη ηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο πνηθηιίαο ησλ θαζεκεξηλψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. 

πσο ήηαλ αλακελφκελν θαη ζπκπεξαζκαηηθά απφ ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο 

ε πνηφηεηα δσήο ησλ Διιήλσλ αηκνθαζαηξφκελσλ ππνιείπεηαη αηζζεηά εθείλεο ηνπ 

γεληθνχ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ. ε ζχγθξηζε φκσο κε ηνπο αηκνθαζαηξφκελνπο αζζελείο 

ηεο Βξαδηιίαο, ε πνηφηεηα δσήο ηνπο θπκαίλεηαη ζε θαιχηεξα επίπεδα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 

ΤΕΖΣΖΖ – ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

6.1 Δηζαγσγή 

 

Ζ κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ αζζελψλ κε ΣΥΝΑ πνπ ππνβάιινληαη ζε 

αηκνθάζαξζε απνηειεί ζέκα πςίζηεο ζπνπδαηφηεηαο γηαηί ε ρξνληφηεηα ηεο αζζέλεηαο θαη 

ε θχζε ηεο ζεξαπείαο επηδξνχλ ζεκαληηθά ζηνλ ηξφπν δσήο ηνπο. Οη αηκνθαζαηξφκελνη 

αζζελείο θαινχληαη θαζεκεξηλά λα αληηκεησπίζνπλ πνιιά πξνβιήκαηα ηφζν ζε ζσκαηηθφ 

φζν θαη ζε ςπρνινγηθφ, θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν. 

Σα επξήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο απνδεηθλχνπλ φηη ε ΣΥΝΑ θαη 

ε κέζνδνο ηεο αηκνθάζαξζεο, επεξεάδνπλ θαηαιπηηθά φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο 

δσήο ησλ αηκνθαζαηξφκελσλ αζζελψλ. Δπίζεο, ε ειηθία, ην θχιν, ην κνξθσηηθφ επίπεδν, 

ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ε επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε θαη ε 

ζπλλνζεξφηεηα ζπζρεηίδνληαη κε ηηο δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ αζζελψλ. 

Αληίζεηα, ε δηάξθεηα ππφ θαζεζηψο αηκνθάζαξζεο δελ επεξεάδεη ζε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αηκνθαζαηξφκελσλ αζζελψλ. 

Σέινο, ζηε ζχγθξηζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε κηα κειέηε ηνπ εμσηεξηθνχ, θαίλεηαη 

πσο ε πνηφηεηα δσήο ησλ Διιήλσλ αηκνθαζαηξφκελσλ αζζελψλ βξίζθεηαη ζε πςειφηεξα 

επίπεδα απφ εθείλε ησλ Βξαδηιηάλσλ αηκνθαζαηξφκελσλ αζζελψλ.  

 

6.2 πκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο 

 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παξνχζαο κειέηεο δηαπηζηψζεθε φηη νη 

αζζελείο κε Σειηθνχ ηαδίνπ Υξφληα Νεθξηθή Αλεπάξθεηα πνπ ππνβάιινληαη ζε 

αηκνθάζαξζε ζηα λφηηα πξνάζηηα ηεο Αηηηθήο έρνπλ κέζν φξν ειηθίαο 65 έηε θαη 

βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία αηκνθάζαξζεο θαηά κέζν φξν ηέζζεξα έηε. Παξαηεξψληαο ηελ 

ειηθηαθή ζχλζεζε θαη κε βάζε πξνεγνχκελε κειέηε (Ησαλλίδεο θαη Παπαδάθεο, 2013), 

παξαηεξείηαη βειηίσζε ηνπ πξνζδφθηκνπ επηβίσζεο. Ζ κέζε ειηθία ηνπ ζπλφινπ ησλ 

αζζελψλ εκθάληζε κία ζπλερή αχμεζε, απφ 58,3 έηε ην 2000, ζηα 62,8 έηε ην 2011 θαη 

ζήκεξα ζην δείγκα ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη 65 έηε. Σν εχξεκα απηφ ζπκθσλεί κε ηε 

ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία, ε νπνία ππνζηεξίδεη φηη ν επηπνιαζκφο ηεο λφζνπ απμάλεηαη κε 

ηελ ειηθία. Δμάιινπ, πηζηεχεηαη φηη ε πξννδεπηηθή γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ, ζα 

επεξεάζεη ηελ επίπησζε ηεο ΥΝΑ ηα επφκελα έηε (ηαπξηαλνχ, 2007).  

Βέβαηα, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ηφζν νη θαηαλνκέο ησλ ειηθηψλ, φζν θαη ηα πνζνζηά 
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αλδξψλ θαη γπλαηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ παξνχζα κειέηε ζπλάδνπλ κε ηα αληίζηνηρα 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ζε Θ.Τ.Ν.Λ. πγθεθξηκέλα, φπσο 

αλαθέξζεθε ζην δεχηεξν θεθάιαην, ην πνζνζηφ αλδξψλ αζζελψλ ζε ΘΤΝΛ ήηαλ 63,5% 

θαη ησλ γπλαηθψλ 36,5%, ελψ ζηελ παξνχζα κειέηε ηα αληίζηνηρα πνζνζηά είλαη 60,6% 

θαη 39,4%, δειαδή νη πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο αζζελείο είλαη άλδξεο. Σν επίπεδν ησλ 

γξακκαηηθψλ γλψζεσλ πνηθίιεη κε ζρεδφλ ηζνθαηαλεκεκέλα πνζνζηά. Δλψ ινηπφλ ην 23% 

ηνπ δείγκαηνο απνθνίηεζε απφ ην Γεκνηηθφ ζρνιείν, έλα 34% ήηαλ απφθνηηνη 

Σξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Δληχπσζε πξνθαιεί φηη ν κέζνο φξνο ειηθίαο απηψλ ησλ 

αζζελψλ ήηαλ ηα 61 έηε. Αλαθνξηθά κε ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, πεξηζζφηεξνη απφ 

ηνπο κηζνχο εξσηψκελνπο (61%) είλαη έγγακνη θαη νη ππφινηπνη 39% δειψλνπλ άγακνη, 

δηαδεπγκέλνη ή ρήξνη. Σέινο, ζρεηηθά κε ηελ παξνχζα νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε, 

πεξίπνπ ην 83% ηνπ δείγκαηνο δειψλεη πσο είλαη επαξθήο ή θαθή γεγνλφο πνπ επεμεγείηαη 

απφ ηελ αληθαλφηεηα γηα εξγαζία θαζψο θαη απφ ην γεγνλφο φηη ζπληεξνχληαη 

απνθιεηζηηθά απφ ηε ζχληαμή ηνπο. 

ζνλ αθνξά ηα αίηηα ηεο λεθξνπάζεηαο, παξαηεξείηαη κηα ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε 

ζηα πνζνζηά ηεο πξσηνγελνχο αηηίαο ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα πνζνζηά ζην ζχλνιν ησλ 

λεθξνπαζψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην δεχηεξν θεθάιαην ηεο παξνχζαο κειέηεο. Παξά ηηο 

δηαθνξνπνηήζεηο φκσο, νη ζεκαληηθφηεξεο αηηίεο λεθξνπάζεηαο εκθαλίδνπλ πςειά 

πνζνζηά θαη ζην δείγκα ηεο κειέηεο απηήο, κε ην ζαθραξψδε δηαβήηε λα έρεη ην 

πςειφηεξν πνζνζηφ κε 21% θαη ε αξηεξηαθή ππέξηαζε λα αθνινπζεί κε 17%. 

Απφ ηα απνηειέζκαηα, πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, κηα πξψηε 

δηαπίζησζε απνηειεί ην εμαηξεηηθά ρακειφ πνζνζηφ λεθξνπαζψλ πνπ εξγάδνληαλ (14%) 

θαηά ηελ πεξίνδν ρνξήγεζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ζηνλ 

πςειφ κέζν φξν ειηθίαο ηνπ δείγκαηνο (πεξίπνπ 65 έηε), ζηε ζπλνιηθφηεξε επηβάξπλζε 

πνπ ηνπο πξνθαιεί ην πξφβιεκα πγείαο ηνπο θαη ζηε ζχληαμε αζζελείαο πνπ ρνξεγείηαη 

κεηά απφ ηε δηάγλσζε ηεο λφζνπ. πλέπεηα ησλ παξαπάλσ είλαη εμάιινπ θαη ην γεγνλφο 

φηη ε θιίκαθα «Δξγαζία» έρεη ηε ρακειφηεξε βαζκνινγία απφ φιεο ηηο θιίκαθεο ηνπ 

νξγάλνπ (κ.ν=27,46). 

Παξφκνηα ήηαλ ηα επξήκαηα ζηελ κειέηε ηεο Κατηειίδνπ θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο 

(2007), νη νπνίνη παξαηήξεζαλ φηη έλα κεγάιν πνζνζηφ (60,2%) ησλ Διιήλσλ 

αηκνθαζαηξφκελσλ, αλαγθάζηεθαλ λα αιιάμνπλ επάγγεικα ή λα ζπληαμηνδνηεζνχλ κεηά 

ηελ έληαμε ηνπο ζηελ αηκνθάζαξζε, ελψ κφιηο ην 39,8% ησλ αζζελψλ δηαηήξεζαλ ην 

αξρηθφ ηνπο επάγγεικα. Άκεζε ζχλδεζε κε ηελ απψιεηα ή ηελ αιιαγή ηνπ επαγγέικαηνο 

θαίλεηαη λα έρεη ζχκθσλα κε νξηζκέλνπο κειεηεηέο, ε αδπλακία επηινγήο ηνπ σξαξίνπ 
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ηεο ελδνλνζνθνκεηαθήο αηκνθάζαξζεο, γηαηί αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε θαη’ νίθνλ ή 

δνξπθνξηθή αηκνθάζαξζε δηαηεξνχλ ηελ ηθαλφηεηα λα εξγάδνληαη εμαηηίαο ηεο επειημίαο 

ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ησλ ζπλεδξηψλ ηνπο (Oberley and Schatell, 1996). 

Ζ ακέζσο ρακειφηεξε ηηκή αθνξά ηελ θιίκαθα ηνπ θφξηνπ ηεο λεθξνπάζεηαο (ΦΑ: 

κ.ν.= 38,73) πνπ θαλεξψλεη φηη νη αζζελείο ηεο έξεπλαο αληηιακβάλνληαη ηε λεθξνπάζεηα 

ηνπο σο κεγάιν εκπφδην ζηε δσή ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθά πάλσ απφ ην 70% ηνπ δείγκαηνο 

δειψλεη πσο ε λεθξνπάζεηα ηνπο εκπνδίδεη ζε ππεξβνιηθφ βαζκφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο θαη πσο ν ρξφλνο πνπ θαηαλαιψλνπλ γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηεο είλαη 

ππεξβνιηθά πνιχο.  

πσο θαίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα 5.2, κέηξηεο βαζκνινγίεο (νξηαθά άλσ ηνπ 50) είραλ δχν 

αθφκα θιίκαθεο, απηή ηεο ζεμνπαιηθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο (ΞΛ: κ.ν. = 52,66) θαη απηή 

ησλ επηδξάζεσλ ηεο αζζέλεηαο (ΔΑ: κ.ν.= 55,28). Μηα ζεκαληηθή παξαηήξεζε απνηειεί 

ην γεγνλφο φηη 10 απφ ηνπο 71 ζπκκεηέρνληεο αξλήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζηα εξσηήκαηα 

πνπ αθνξνχζαλ ηελ ζεμνπαιηθή ηνπο δσή. Οη αζζελείο απηνί ζεκείσζαλ πσο δελ είραλ 

έξζεη ζε ζεμνπαιηθέο επαθέο ην ηειεπηαίν δηάζηεκα θπξίσο ιφγσ ειηθίαο ή ρεξείαο. Απφ 

ηνπο ππφινηπνπο 61 αζζελείο πνπ είραλ έξζεη ζε ζεμνπαιηθή επαθή, πάλσ απφ ην 31% είρε 

αληηκεησπίζεη ζνβαξφ ή κεγάιν πξφβιεκα ζηε ζεμνπαιηθή επραξίζηεζε θαη ηε 

ζεμνπαιηθή δηέγεξζε. Βέβαηα, βαζηθφ ξφιν παίδεη θη ε ειηθία ησλ αζζελψλ, εθφζνλ ηα 

λεφηεξα άηνκα δελ ζεσξνχλ φηη ε λεθξνπάζεηα επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ ζεμνπαιηθή ηνπο 

δξαζηεξηφηεηα.  

Απφ ηελ άιιε, πνιχ ηθαλνπνηεηηθέο ηηκέο παξαηεξήζεθαλ ζηελ θιίκαθα ηεο πνηφηεηαο 

ηνπ χπλνπ (ΠΤ: κ.ν. = 63,06) θαη ζε φιεο ηηο θιίκαθεο νη νπνίεο είλαη εμεηδηθεπκέλεο ζηε 

λεθξνπάζεηα. Δηδηθφηεξα παξαηεξνχληαη ηα εμήο: θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε (ΚΑ: κ.ν. = 

72,02), ζπκπηψκαηα αζζέλεηαο (Α: κ.ν. = 72,46), γλσζηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα (ΓΛ: κ.ν = 

77,65), ελζάξξπλζε απφ ην πξνζσπηθφ ( ΔΠ: κ. η.= 79,05 θαη θνηλσληθή ππνζηήξημε (ΚΤ: 

κ.ν.= 84,74). 

Δπνκέλσο, νη αηκνθαζαηξφκελνη αζζελείο αληηκεησπίδνπλ κεγάια πξνβιήκαηα ζηε 

δηαηήξεζε ηεο εξγαζίαο ηνπο, ζηε ζεμνπαιηθή ηνπο δσή, ελνρινχληαη εμαηξεηηθά πνιχ απφ 

ηηο επηδξάζεηο ηεο αζζέλεηαο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηφζν ζηελ πφζε ησλ πγξψλ φζν θαη 

ηεο δηαηξνθήο, ησλ εθδξνκψλ θαη ησλ δηαθνπψλ. Δπηπιένλ, εκθαλίδνληαη απαηζηφδνμνη 

γηα ηελ πνξεία ηεο λφζνπ θαη βηψλνπλ έληνλε αλαζθάιεηα γηα ην κέιινλ. Δπηπξφζζεηα, 

αληηκεησπίδνπλ ζε κηθξφ βαζκφ θάπνηα πξνβιήκαηα ζηνλ χπλν ηνπο, ελψ είλαη ηδηαίηεξα 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ επηθνηλσλία πνπ ηνπο πξνζθέξεη ε νηθνγέλεηα 

ηνπο θαη ην πξνζσπηθφ ησλ κνλάδσλ αηκνθάζαξζεο θαη απφ ηελ ελφριεζε θάπνησλ 
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ζπκπησκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ αζζέλεηα φπσο θξάκπεο θαη πφλνπο ζην ζηήζνο. 

Γηαθνξνπνηήζεηο παξαηεξνχληαη θαη ζηηο θιίκαθεο ηνπ KDQOL-SF36. Ζ ζσκαηηθή 

πγεία ησλ αζζελψλ θπκαίλεηαη ζε ρακειά επίπεδα θαζψο ε γεληθή πγεία ησλ αζζελψλ, ε 

ζσκαηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ν ζσκαηηθφο ξφινο ηνπο παξνπζηάδνπλ κέζνπο φξνπο θάησ 

απφ ην κέζν ηεο θιίκαθαο (ΓΤ: κ.ν.= 46,69, Λ: κ.ν.= 47,82, Ρ: κ.ν. = 44,01). Απφ ηελ 

άιιε, ε ςπρηθή πγεία ησλ αζζελψλ εκθαλίδεηαη ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα ζηηο δηαζηάζεηο: 

θνηλσληθή ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ςπρηθή πγεία ησλ αζζελψλ (ΚΛ: κ.ν. = 58,98 θαη ΦΤ: κ.ν. 

= 58,54) θαη κέηξηα επίπεδα ζηηο δηαζηάζεηο: δσηηθφηεηα θαη ζπλαηζζεκαηηθφ ξφιν (ΕΣ: 

κ.ν. = 52,04 θαη ΤΡ: κ.ν. = 53,05). Δπνκέλσο, νη αηκνθαζαηξφκελνη αζζελείο 

εκθαλίδνληαη απαηζηφδνμνη γηα ηελ πνξεία ηεο αζζέλεηαο ηνπο ζην κέιινλ, θνπξάδνληαη 

ζηηο θαζεκεξηλέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο θαη γη’ απηφ κεηψλνπλ ζεκαληηθά ηε ζσκαηηθή ηνπο 

δξαζηεξηφηεηα. Απφ ηε ζηηγκή ινηπφλ πνπ επηηεινχλ ιηγφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο, κεηψλεηαη 

ε ελεξγεηηθφηεηα θαη ε δσληάληα ηνπο. Παξ’ φια απηά ε ςπρηθή ηνπο πγεία θπκαίλεηαη ζε 

ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα θαζψο νη θνηλσληθέο ηνπο επαθέο δελ επεξεάδνληαη ζε κεγάιν 

βαζκφ, γεγνλφο πνπ ηνπο πξνθαιεί ζπλαηζζήκαηα γαιήλεο θαη κεηψλεη ηνλ εθλεπξηζκφ 

πνπ κπνξεί λα πξνθαιείηαη απφ ηα ζπκπηψκαηα ηεο αζζέλεηαο. 

Ζ ηζρπξή ζπζρέηηζε ησλ θιηκάθσλ ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ ξφινπ κε ην ζσκαηηθφ ξφιν 

επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηνλ ζηαηηζηηθφ έιεγρν πνπ θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 5.3. Πξαθηηθά 

ινηπφλ ε κείσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ αζζελψλ επεξεάδεηαη ηφζν απφ ηελ θφπσζε 

φζν θαη απφ ηα ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη εμαηηίαο ηεο λφζνπ. 

Δπίζεο, ε ςπρηθή πγεία ησλ αζζελψλ ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηηο θνηλσληθέο ηνπο ζρέζεηο θαη 

ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε πνπ παξνπζηάδνπλ κε ηνλ νηθνγελεηαθφ θαη θηιηθφ 

πεξίγπξν ηνπο. πσο ήηαλ αλακελφκελν, ε θιίκαθα ηεο γεληθήο πγείαο ζρεηίδεηαη ζεηηθά 

κε ηε ζπλνιηθή πγεία αθνχ ε ππνθεηκεληθή αληίιεςε ηεο αξλεηηθήο έθβαζεο ηεο πγείαο 

δεκηνπξγεί απαηζηνδνμία γηα ην κέιινλ. Δληχπσζε πξνθαιεί επίζεο ην εχξεκα αλαθνξηθά 

κε ηελ αζζελή ζεηηθή ζπζρέηηζε ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ ξφινπ κε ηνλ ζσκαηηθφ πφλν. Οη 

αζζελείο δειαδή πνπ βίσζαλ κεγαιχηεξν ζσκαηηθφ πφλν ήηαλ εθείλνη πνπ κείσζαλ 

θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο ιφγσ ζπλαηζζεκαηηθνχ πξνβιήκαηνο (άγρνο ή κειαγρνιία). 

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη θαη ην γεγνλφο πσο νη θιίκαθεο ηεο σκαηηθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο 

θαη ηεο Φπρηθήο πγείαο είλαη απηέο πνπ εκθαλίδνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο αζζελείο ζεηηθέο 

γξακκηθέο ζπζρεηίζεηο κε ηηο ππφινηπεο θιίκαθεο. Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλεηαη πσο 

νη πεξηνξηζκνί ζηηο θαζεκεξηλέο ηνπο αζρνιίεο θαη ε κεησκέλε ςπρνινγηθή δηάζεζε είλαη 

νη δχν βαζηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αζζελψλ κε ΣΥΝΑ. 

Αληίζεηα, νη θιίκαθεο ηνπ Όπλνπ, ηεο Κνηλσληθήο ππνζηήξημεο, ηεο Δλζάξξπλζεο 
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πξνζσπηθνχ θαη ηεο Ηθαλνπνίεζεο αζζελνχο δελ ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά ή αξλεηηθά κε 

θακία άιιε θιίκαθα ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη επνκέλσο δελ ηελ επεξεάδνπλ ζε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφ βαζκφ. 

Δπηρεηξψληαο ηε ζπζρέηηζε ησλ θιηληθψλ θαη ησλ θνηλσληθν-δεκνγξαθηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αζζελψλ κε ηηο κεηαβνιέο ηεο πνηφηεηαο δσήο πξνζδηνξίζηεθαλ 

νξηζκέλνη παξάγνληεο πνπ θαίλεηαη λα εξκελεχνπλ ηελ δηαθχκαλζε ησλ ηηκψλ ηεο ΠΕ ησλ 

αζζελψλ. 

πγθεθξηκέλα, νη άλδξεο δειψλνπλ φηη βηψλνπλ θαιχηεξα ηε λφζν θαη ηηο ζπλέπεηέο ηεο 

ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο αζζελείο. Απηφ πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο πσο νη άλδξεο 

αζζελείο έρνπλ θαιχηεξε ζσκαηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα, θνπξάδνληαη ιηγφηεξν δειαδή ζηηο 

θαζεκεξηλέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο. Δπίζεο, βηψλνπλ ιηγφηεξν ζσκαηηθφ πφλν θαη έρνπλ 

θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο ζρεηηθά κε ηελ ςπρηθή πγεία ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο. Οη 

γπλαίθεο αζζελείο θαίλεηαη πσο αηζζάλνληαη πεξηζζφηεξν πεζκέλεο ςπρνινγηθά θαη έρνπλ 

πεξηζζφηεξν εθλεπξηζκφ ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο αζζελείο. 

Δπηπξφζζεηα, δηαπηζηψζεθε φηη νη λεφηεξνη αζζελείο ζε ζρέζε κε ηνπο κεγαιχηεξνπο 

ζε ειηθία αζζελείο δειψλνπλ φηη έρνπλ θαιχηεξε ζπλνιηθή θαη γεληθή πγεία, δηεπξπκέλν 

ζσκαηηθφ ξφιν θαη ηθαλνπνηεηηθφηεξε ζσκαηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα. Δπίζεο, νη λεψηεξνη 

αζζελείο ζε ζρέζε κε ηνπο αληίζηνηρνπο αζζελείο κεγαιχηεξεο ειηθίαο δειψλνπλ φηη 

αληηκεησπίδνπλ ιηγφηεξα πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία ηνπο, έρνπλ εληνλφηεξε 

ζεμνπαιηθή ιεηηνπξγηθφηεηα, ε λεθξνπάζεηα εκπνδίδεη ιηγφηεξν ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο 

θαη είλαη πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο θνηλσληθέο ηνπο ζρέζεηο. Ζ δσή ηνπο 

δειαδή έρεη επεξεαζηεί ζε κηθξφηεξν βαζκφ απφ ηελ αζζέλεηα θαη ζπλνιηθά ε πνηφηεηα 

δσήο ηνπο είλαη θαιχηεξε ζε ζρέζε κε ηνπο κεγαιχηεξνπο ζε ειηθία αζζελείο. 

Αμηνζεκείσην είλαη φκσο ην γεγνλφο πσο νη αζζελείο κεγαιχηεξεο ειηθίαο θαίλεηαη λα 

είλαη πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ ελζάξξπλζε ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Παξάιιεια, ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ αζζελψλ επεξεάδεη ηελ ΠΕ σο πξνο ηε 

δηάζηαζε ηεο ςπρηθήο πγείαο, κε ηνπο έγγακνπο αζζελείο λα βξίζθνληαη ζε πιενλεθηηθή 

ζέζε έλαληη ησλ άιισλ αζζελψλ, απηψλ δειαδή πνπ βξίζθνληαη ζε ρεξεία, είλαη 

δηαδεπγκέλνη ή είλαη άγακνη. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, νη έγγακνη αζζελείο 

δειψλνπλ πεξηζζφηεξν επηπρηζκέλνη θαη ήξεκνη. Δπίζεο, νη έγγακνη αζζελείο δειψλνπλ 

φηη αηζζάλνληαη ιηγφηεξν ζσκαηηθφ πφλν θαη φηη κπνξνχλ λα ην δηαρεηξηζηνχλ θαιχηεξα 

ζε ζεκείν λα κελ επεξεάδεη ηηο ζπλεζηζκέλεο ηνπο εξγαζίεο. Δπνκέλσο, ε χπαξμε 

θνληηλνχ νηθνγελεηαθνχ ππφβαζξνπ επεξεάδεη ζεηηθά ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αζζελψλ. 

Δπηπιένλ, ν ελεξγφο επαγγεικαηηθά πιεζπζκφο δειψλεη φηη έρεη θαιχηεξε ζσκαηηθή 
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ιεηηνπξγηθφηεηα θαη κηθξφηεξεο έληαζεο ζσκαηηθφ πφλν ζε ζρέζε κε ηνλ αλελεξγφ 

πιεζπζκφ. Ο ελεξγφο επαγγεικαηηθά πιεζπζκφο πιενλεθηεί επίζεο ζε ζρέζε κε ηελ 

πνηφηεηα ηνπ χπλνπ έλαληη ζηνλ αλελεξγφ πιεζπζκφ θαζψο δειψλεη πσο θνηκάηαη φζν 

ρξεηάδεηαη θαη δελ δπζθνιεχεηαη λα θξαηεζεί μχπληνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. 

Απφ ηνλ Πίλαθα 5.8 παξαηεξείηαη πσο νη αζζελείο κε θαιχηεξε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

δειψλνπλ πσο έρνπλ πεξηζζφηεξε ελεξγεηηθφηεηα (δσηηθφηεηα) θαη θνπξάδνληαη 

ιηγφηεξν. Δπίζεο, παξνπζηάδνπλ θαιχηεξν επίπεδν γλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη είλαη 

πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ πνηφηεηα θξνληίδαο πνπ ηνπο παξέρεηαη ζε ζρέζε κε 

ηνπο αζζελείο κε ρεηξφηεξε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ηα θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ δελ θαίλεηαη λα επηδξνχλ 

ζηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ νη αζζελείο ππνβάιινληαη ζε 

αηκνθάζαξζε δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο θαη επνκέλσο νη αζζελείο πνπ 

βξίζθνληαη ζε αηκνθάζαξζε γηα πεξηζζφηεξα έηε δελ εκθαλίδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο απφ ηνπο ππφινηπνπο αζζελείο. Αλάινγε εηθφλα εκθαλίδεηαη θαη ζηε ζπζρέηηζε 

ηεο χπαξμεο κηαο ή πεξηζζφηεξσλ ζπλνδψλ αζζελεηψλ εθηφο ηεο ΣΥΝΑ κε ηελ πνηφηεηα 

δσήο. Οη αζζελείο πνπ βηψλνπλ θαη άιια ζσκαηηθά πξνβιήκαηα δειψλνπλ πσο δελ είλαη 

ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεκέλνη κε ην ρξφλν πνπ πεξλνχλ κε ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο ηνπο 

ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο αζζελείο αιιά ζηηο ππφινηπεο θιίκαθεο δελ εκθαλίδνληαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο. 

ηνλ πίλαθα 5.11 απνηππψλνληαη νη δηαθνξέο κεηά απφ ζχγθξηζε ηνπ δείγκαηνο ηεο 

παξνχζαο κειέηεο κε ην γεληθφ πιεζπζκφ πξνεγνχκελεο κειέηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζε 

φιεο ηηο θιίκαθεο ηνπ δείγκαηνο ησλ λεθξνπαζψλ παξαηεξνχληαη ρακειφηεξνη κέζνη φξνη 

βαζκνινγηψλ ζε ζρέζε κε ηνλ ειιεληθφ γεληθφ πιεζπζκφ. Οη αζζελείο κε ΣΥΝΑ φπσο 

έρεη αλαθεξζεί θαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, ληψζνπλ έληνλα κειαγρνιία, άγρνο ή 

θαηάζιηςε είηε εμαηηίαο ηεο αζζέλεηάο ηνπο είηε ιφγσ ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ ε ίδηα ηνπο 

πξνθαιεί φπσο, ν πεξηνξηζκφο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ, νη πεξηνξηζκνί ζηε δηαηξνθή, ε 

εμάξηεζε απφ ην κεράλεκα αηκνθάζαξζεο θ.α. 

Δπίζεο, ζεσξνχλ φηη ε λεθξνπάζεηα επεξεάδεη αξθεηά ηε ζσκαηηθή ηνπο 

ιεηηνπξγηθφηεηα, πεξηνξίδνληαο νξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ηε κεηαθίλεζε βαξηψλ 

αληηθεηκέλσλ, ην ηξέμηκν ή αθφκα θαη ην πεξπάηεκα γηα αξθεηά ρηιηφκεηξα, νη νπνίεο 

ζεσξνχληαη απηνλφεηεο γηα άηνκα πνπ δελ έρνπλ θάπνην παξφκνην πξφβιεκα πγείαο. Ζ 

θιίκαθα ηνπ θφξηνπ ηεο απνθάιπςε φηη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ παξνχζα έξεπλα 

αληηιακβάλνληαη ηελ λεθξνπάζεηα ηνπο σο κεγάιν θνξηίν ζηελ δσή ηνπο. 

Λεπηνκεξέζηεξα, ην 73% πηζηεχεη φηη ε λεθξνπάζεηα εκπνδίδεη ηε δσή ηνπ ζε ππεξβνιηθφ 
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βαζκφ θαη φηη θαηαλαιψλεη πνιχ ρξφλν ζηε πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζήο ηεο, ελψ ην 47% 

πηζηεχεη πψο είλαη βάξνο ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ. Δπηπιένλ, παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ θιίκαθα ηνπ ζσκαηηθνχ πφλνπ, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη νη 

αζζελείο κε ΣΥΝΑ, νη νπνίνη ππφθεηληαη ζε αηκνθάζαξζε, ζεσξνχλ φηη ππέθεξαλ απφ 

αξθεηφ ζσκαηηθφ πφλν είηε εμαηηίαο ηεο λεθξνπάζεηάο ηνπο είηε εμαηηίαο ηεο ζεξαπείαο 

ππνθαηάζηαζεο ζηελ νπνία ππφθεηληαη (αηκνθάζαξζε) ψζηε λα επεξεαζηεί ε ζρεηηδφκελε 

κε ηελ πγεία πνηφηεηα δσήο ηνπο. 

Δπηπιένλ, φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 5.12 παξνπζηάδνληαη ζεκαληηθά ζηαηηζηηθέο 

δηαθνξέο ζε πνιιέο θιίκαθεο ηνπ νξγάλνπ, κεηαμχ Διιήλσλ θαη Βξαδηιηάλσλ 

αηκνθαζαηξφκελσλ. ε ζχγθξηζε κε ην δείγκα ησλ αηκνθαζαηξφκελσλ απφ ηε Βξαδηιία, νη 

Έιιελεο αζζελείο ζεσξνχλ φηη ε λεθξνπάζεηα επεξεάδεη ιηγφηεξν ηε ζεμνπαιηθή ηνπο 

δσή θαη θαίλεηαη λα είλαη πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηε θξνληίδα πνπ ηνπο παξέρεη 

ην πξνζσπηθφ ηεο αηκνθάζαξζεο. Δπίζεο, εκθαλίδνπλ θαιχηεξε ζρεηηδφκελε κε ηελ πγεία 

πνηφηεηα δσήο ζε ζέκαηα άγρνπο θαη κειαγρνιίαο θαη δελ πεξηνξίδνπλ ηηο θαζεκεξηλέο 

ηνπο δξαζηεξηφηεηεο εμαηηίαο ηεο δεδνκέλεο θπζηθήο ή ζπλαηζζεκαηηθήο ηνπο 

θαηάζηαζεο. Ο ζπλαηζζεκαηηθφο ξφινο θαη ν ζσκαηηθφο ξφινο επνκέλσο ησλ Διιήλσλ 

αηκνθαζαηξφκελσλ είλαη ζε θαιχηεξν επίπεδν ζε ζρέζε κε ηνπο αηκνθαζαηξφκελνπο 

αζζελείο απφ ηε Βξαδηιία. πλνιηθά ινηπφλ, ε πνηφηεηα δσήο ησλ Διιήλσλ 

αηκνθαζαηξφκελσλ αζζελψλ βξίζθεηαη ζε πςειφηεξα επίπεδα απφ εθείλε ησλ 

Βξαδηιηάλσλ αηκνθαζαηξφκελσλ αζζελψλ. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ζπγθξίζηκα κε ηα απνηειέζκαηα άιισλ 

εξεπλψλ πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ην ίδην εξεπλεηηθφ εξγαιείν (KDQOL–SF) ζηελ 

Διιάδα. πγθεθξηκέλα θαη αλαθεξφκελνη ζηηο εμεηδηθεπκέλεο γηα ηελ λεθξνπάζεηα 

θιίκαθεο ηνπ KDQOL-SF, παξαηεξείηαη φηη ζηελ εξεπλεηηθή κειέηε ηνπ 

Κνληνδεκφπνπινπ θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (2007), ζε έλα δείγκα 642 αηκνθαζαηξφκελσλ 

αζζελψλ πνπ ππνβάιινληαλ ζε αηκνθάζαξζε ζε 32 θέληξα αηκνθάζαξζεο, νη ρακειφηεξεο 

ηηκέο θαηαγξάθεθαλ ζηηο θιίκαθεο ηεο εξγαζίαο, ηεο ζεμνπαιηθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο, ηνπ 

θφξηνπ ηεο αζζέλεηαο θαη ησλ επηδξάζεσλ απηήο ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ αζζελψλ. ζν 

αθνξά ζηηο θιίκαθεο ηνπ πξψηνπ κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, πξνβιήκαηα 

εληνπίζηεθαλ ζηηο θιίκαθεο ηεο γεληθήο πγείαο, ηνπ ζσκαηηθνχ ξφινπ, ηεο δσηηθφηεηαο 

θαη ηεο ζσκαηηθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο. 

Αλάινγα απνηειέζκαηα αλαθνίλσζε θαη ε ηαπξηαλνχ (2007), ζε δείγκα 146 αζζελψλ 

κε ΣΥΝΑ πνπ ππνβάιινληαλ ζε αηκνθάζαξζε ζε 10 κνλάδεο αηκνθάζαξζεο ζε φιε ηελ 

Διιάδα, ζην νπνίν βξήθε φηη νη θιίκαθεο πνπ επεξεάδνληαη πεξηζζφηεξν είλαη απηέο ηεο 
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εξγαζίαο, ηνπ ζσκαηηθνχ ξφινπ, ηεο γεληθήο πγείαο, ηεο ζεμνπαιηθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο, 

ηνπ θφξηνπ ηεο αζζέλεηαο, ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ ξφινπ, ηεο δσηηθφηεηαο θαη ηεο 

ζσκαηηθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο. 

Τπφ ην πξίζκα απηφ, νη επαγγεικαηίεο πγείαο, νη νπνίνη αζρνινχληαη κε ηελ ηδηαίηεξε 

απηή θαηεγνξία παζρφλησλ ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε αιιά θαη ηηο 

δεμηφηεηεο, ψζηε λα κπνξνχλ έγθαηξα λα αληηκεησπίζνπλ ηα πνιιαπιά πξνβιήκαηα ησλ 

αηκνθαζαηξφκελσλ θαζψο επίζεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ηαθηηθή ελεκέξσζε θαη λα 

γλσξίδνπλ φινπο ηνπο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ αξλεηηθά ζηελ πνηφηεηα δσήο ησλ 

αζζελψλ θαη λα ηνπο αληηκεησπίδνπλ κε ηηο αλάινγεο παξεκβάζεηο. 

Δπίζεο, ζα κπνξνχζαλ λα ππνζηεξηρζνχλ κε πεξηζζφηεξν εμαηνκηθεπκέλεο 

ςπρνζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο, νη γπλαίθεο, νη ειηθηαθά κεγαιχηεξνη αζζελείο, νη 

αηκνθαζαηξφκελνη πνπ δνπλ κφλνη ηνπο θαη δελ έρνπλ ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ, νη 

νηθνλνκηθά αζζελέζηεξνη αζζελείο θαη νη αζζελείο κε ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν. Ζ 

πξφηαζε απηή αθνξά ζηελ ελίζρπζε ησλ κνλάδσλ αηκνθάζαξζεο, κε ςπρνιφγνπο αιιά 

θαη θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο, νη νπνίνη ζα δίλνπλ ηελ επθαηξία ζηνπο αζζελείο πνπ 

ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε λα εθθξάδνπλ ηηο φπνηεο αλεζπρίεο θαη θφβνπο κπνξεί λα 

έρνπλ ή πνπ ελδερνκέλσο ζα εκθαληζηνχλ ζηελ πνξεία ηεο ζεξαπείαο, βνεζψληαο ηνπο 

έηζη ζε ςπρνινγηθφ επίπεδν. 

Ηδηαίηεξε ζεκαζία ζα πξέπεη λα δνζεί θαη ζηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο θαη ν ζηφρνο ζα 

πξέπεη ν αηκνθαζαηξφκελνο αζζελήο λα ζπλερίζεη λα εξγάδεηαη, λα κελ ληψζεη φηη 

πεξηζσξηνπνηείηαη, γηαηί ε παξακνλή ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ε αίζζεζε 

δηαηήξεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζπληειεί ζηε βειηίσζε ηφζν ηεο ςπρνινγηθήο φζν 

θαη ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ θαηάζηαζεο θαη θαη’ επέθηαζε θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ. ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο δηαηήξεζεο ηνπ επαγγέικαηνο ησλ αηκνθαζαηξφκελσλ, ελδερνκέλσο ζα 

βνεζνχζε ε δπλαηφηεηα επηινγήο ελφο πην επέιηθηνπ πξνγξάκκαηνο ζπλεδξηψλ 

αηκνθάζαξζεο, θπξίσο γηα ηνπο αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε ελδνλνζνθνκεηαθή 

αηκνθάζαξζε. Χζηφζν, ζην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ηνληζζεί, φηη ζα πξέπεη λα 

πξνσζεζνχλ άιιεο κνξθέο αηκνθάζαξζεο, φπσο ε θαη’ νίθνλ αηκνθάζαξζε θαζψο θαη ε 

πεξηηνλατθή θάζαξζε πνπ επηηξέπνπλ ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ αζζελψλ λα εξγάδνληαη απφ 

ηε κηα, αιιά θαη πνπ ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ζεξαπείαο απφ ηελ άιιε. 

Οξηζηηθή φκσο ιχζε ησλ πεξηζζνηέξσλ πξνβιεκάησλ ησλ αηκνθαζαηξφκελσλ αζζελψλ, 

απνηειεί ε κεηακφζρεπζε λεθξνχ, πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο νπνίαο ζα πξέπεη λα γίλνπλ 

ζπλεηδεηέο πξνζπάζεηεο ελεκέξσζεο ηνπ πιεζπζκνχ γηα ηε δσξεά νξγάλσλ. Σα πνζνζηά 

κεηακφζρεπζεο ζηελ Διιάδα είλαη αξθεηά ρακειά θαη ην θφζηνο αληηκεηψπηζεο ηεο 



107 

 

λεθξνπάζεηαο αληίζηνηρα είλαη αξθεηά πςειφ, γεγνλφηα πνπ ζπλάδνπλ ζηε δεκηνπξγία θαη 

ηνλ ζπληνληζκφ πξνγξακκάησλ ελεκέξσζεο θαη πξφιεςεο ηνπ πιεζπζκνχ πξνθεηκέλνπ 

λα κπνξεί θάζε άηνκν ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο αξκφδηνπο ηαηξνχο λα αμηνινγήζεη ηελ 

θαηάζηαζή ηνπ θαη λα πξνζπαζήζεη λα πξνιάβεη, αλ είλαη εθηθηφ, ηελ έθπησζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ λεθξψλ ζε πξψηκν ζηάδην. Ζ πηνζέηεζε ζηξαηεγηθψλ πξφιεςεο ηεο ΥΝΑ 

ζα κπνξνχζε λα πεξηνξίζεη ηελ επίπησζε ηεο λφζνπ. 

Δλ θαηαθιείδη, ζηε ράξαμε πγεηνλνκηθψλ πνιηηηθψλ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε 

ηα πξνβιήκαηα θαη νη αλάγθεο ησλ αζζελψλ, πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε πνηφηεηα δσήο 

ηνπο. 

 

6.3 Αλαθεθαιαίσζε 

 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δειψζεσλ ησλ αζζελψλ δηαπηζηψζεθε φηη, ε πνηφηεηα δσήο ησλ 

αζζελψλ κε ρξφληα λεθξηθή αλεπάξθεηα πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε ππνιείπεηαη 

ηνπ Διιεληθνχ γεληθνχ πιεζπζκνχ. 

Σν εμεηδηθεπκέλν γηα ηε λεθξνπάζεηα εξεπλεηηθφ εξγαιείν KDQOL-SF, πξνζδηφξηζε 

ηφζν ζσκαηηθά θαη θηλεηηθά πξνβιήκαηα ζηνπο αζζελείο φζν θαη πξνβιήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηελ ςπρηθή ηνπο πγεία. 

πλνςίδνληαο, ε ρξφληα λεθξηθή αλεπάξθεηα απαζρνιεί έλα κεγάιν κέξνο ηνπ 

ειιεληθνχ πιεζπζκνχ θαη κεηψλεη παξνδηθά ηηο δπν ζπληζηψζεο ηεο πγείαο ησλ αζζελψλ 

θπξίσο κε ΣΥΝΑ, ηε δηάξθεηα θαη ηελ πνηφηεηα δσήο. Απφ ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή 

εξγαζία δηεμήρζε ην ζπκπέξαζκα φηη ε πνηφηεηα δσήο ησλ αηκνθαζαηξφκελσλ είλαη 

ρακειφηεξε απφ εθείλε ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ ηφζν ζηηο ζσκαηηθέο φζν θαη ζηηο ςπρηθέο 

παξακέηξνπο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, θάλεθε πσο ζε ζχγθξηζε κε κηα κειέηε ζηε Βξαδηιία, 

νη Έιιελεο αηκνθαζαηξφκελνη αζζελείο έρνπλ πςειφηεξε πνηφηεηα δσήο ζε ζρέζε κε ηνπο 

Βξαδηιηάλνπο. 
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Παξάξηεκα Α 
Πίλαθεο απνηειεζκάησλ ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο 

 

 

Πίλαθαο Π.Α.1: Κιίκαθεο ηνπ KDQOL- SF: σκαηηθή Λεηηνπξγηθφηεηα 

*Κιίκαθα ηξηψλ ζεκείσλ. Με πεξηνξίδεη: 1-πνιχ, 2- ιίγν θαη 3- θαζφινπ 

 

 

 

 

Πίλαθαο Π.Α.2: Κιίκαθεο ηνπ KDQOL-SF: σκαηηθφο Ρφινο 
 

Δξσηήζεηο ηνπ KDQOL-

SF Σηκέο 

πρλφηεη

α Πνζνζηφ 

εξψηεζε Γ4.α* 

1 33 46,48 

2 38 53,52 

εξψηεζε Γ4.β* 

1 43 60,56 

2 28 39,44 

εξψηεζε Γ4.γ* 

1 43 60,56 

2 28 39,44 

εξψηεζε Γ4.δ* 

1 40 56,34 

2 31 43,66 

*Κιίκαθα δχν ζεκείσλ: 1-Ναη θαη 2-ρη 

 

 

 

Δξψηεζε 

ηνπ 

KDQOL-

SF 

Σηκέο πρλφηεηα Πνζνζηφ Δξψηεζε 

ηνπ 

KDQOL-

SF 

Σηκέο πρλφηεηα Πνζνζηφ 

εξψηεζε 

Γ3.α* 
1 48 67,61 εξψηεζε 

Γ3.ζη* 
1 31 43,66 

2 17 23,94 2 19 26,76 

3 6 8,45 3 21 29,58 
εξψηεζε 

Γ3.β* 
1 25 35,21 εξψηεζε 

Γ3.δ* 
1 32 45,07 

2 24 33,8 2 19 26,76 

3 22 30,99 3 20 28,17 
εξψηεζε 

Γ3.γ* 
1 29 40,85 εξψηεζε 

Γ3.ε* 
1 30 42,25 

2 23 32,39 2 10 14,08 

3 19 26,76 3 31 43,66 
εξψηεζε 

Γ3.δ* 
1 30 42,25 εξψηεζε 

Γ3.ζ* 
1 22 30,99 

2 24 33,8 2 8 11,27 

3 17 23,94 3 41 57,75 
εξψηεζε 

Γ3.ε* 
1 23 32,39 εξψηεζε 

Γ3.η* 
1 12 16,90 

2 19 26,76 2 14 19,72 

3 29 40,85 3 45 63,38 
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Πίλαθαο Π.Α.3: Κιίκαθεο ηνπ KDQOL-SF: σκαηηθφο Πφλνο 

* Κιίκαθα έμη ζεκείσλ: 1-Πνιχ έληνλν, 2-Έληνλν, 3-Μέηξην, 4-Ήπην, 5-Πνιχ ήπην, 6- 

Καζφινπ 

**Κιίκαθα πέληε ζεκείσλ: 1-Πάξα πνιχ, 2- Αξθεηά, 3-Μέηξηα, 4-Λίγν, 5- Καζφινπ 

 

Πίλαθαο Π.Α.4: Κιίκαθεο ηνπ KDQOL-SF: Γεληθή Τγεία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Κιίκαθα πέληε ζεκείσλ: 1-θαθή, 2- Μέηξηα, 3-Καιή, 4- Πνιχ θαιή, 5- Δμαηξεηηθή 

**Κιίκαθα πέληε ζεκείσλ: 1-Δληειψο Αιήζεηα, 2-Μάιινλ Αιήζεηα, 3-Γελ μέξσ, 4-

Μάιινλ ςέκα, 5- Δληειψο Φέκα 

Δξσηήζεηο ηνπ KDQOL-SF Σηκέο πρλφηεηα Πνζνζηφ 
εξψηεζε Γ7* 1 19 26,76 

2 6 8,45 

3 16 22,54 

4 16 22,54 

5 10 14,08 

6 4 5,63 
εξψηεζε Γ8** 1 29 40,85 

2 11 15,49 

3 14 19,72 

4 9 12,68 

5 8 11,27 

Δξσηήζεηο ηνπ 

KDQOL-SF 
Σηκέο πρλφηεηα Πνζνζηφ 

εξψηεζε Γ1* 

1 6 8,45 

2 4 5,63 

3 30 42,25 

4 26 36,62 

5 5 7,04 

εξψηεζε Γ11.α** 

1 12 16,90 

2 12 16,90 

3 19 26,76 

4 13 18,31 

5 15 21,13 

εξψηεζε Γ11.β** 

1 9 12,68 

2 11 15,49 

3 13 18,31 

4 22 30,99 

5 16 22,54 

εξψηεζε Γ11.γ** 

1 8 11,27 

2 15 21,13 

3 25 35,21 

4 10 14,08 

5 13 18,31 

εξψηεζε Γ11.δ** 

1 11 15,49 

2 14 19,72 

3 10 14,08 

4 22 30,99 

5 14 19,72 
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Πίλαθαο Π.Α.5: Κιίκαθεο ηνπ KDQOL-SF: Εσηηθφηεηα  

 

*Κιίκαθα έμη ζεκείσλ: 1- πλερψο, 2-Σν κεγαιχηεξν δηάζηεκα, 3-εκαληηθφ 

δηάζηεκα, 4-Μεξηθέο θνξέο, 5-Μηθξφ δηάζηεκα, 6-Καζφινπ 

 

 

Πίλαθαο Π.Α.6: Κιίκαθεο ηνπ KDQOL-SF: Κνηλσληθή ιεηηνπξγηθφηεηα 

 

Δξσηήζεηο ηνπ 

KDQOL-SF 
Σηκέο πρλφηεηα Πνζνζηφ 

εξψηεζε Γ6* 1 26 36,62 

2 13 18,31 

3 17 23,94 

4 9 12,68 

5 8 11,27 
εξψηεζε Γ10** 1 7 9,86 

2 16 22,54 

3 21 29,58 

4 9 12,68 

5 18 25,35 

*Κιίκαθα πέληε ζεκείσλ: 1- Καζφινπ, 2-Διάρηζηα, 3-Μέηξηα, 4-Αξθεηά, 5-Πάξα 

πνιχ 

**Κιίκαθα πέληε ζεκείσλ: 1- πλερψο, 2- Σν κεγαιχηεξν δηάζηεκα, 3-Μεξηθέο 

θνξέο, 4-Μηθξφ δηάζηεκα, 5-Καζφινπ 

 

Δξσηήζεηο ηνπ 

KDQOL-SF 
Σηκέο πρλφηεηα Πνζνζηφ 

εξψηεζε Γ9.α* 1 13 18,31 

2 9 12,68 

3 16 22,54 

4 21 29,58 

5 11 15,49 

6 1 1,41 
εξψηεζε Γ9.ε* 1 6 8,45 

2 18 25,35 

3 7 9,86 

4 16 22,54 

5 14 19,72 

6 10 14,08 
εξψηεζε Γ9.δ* 1 6 8,45 

2 10 14,08 

3 8 11,27 

4 30 42,25 

5 8 11,27 

6 9 12,68 
εξψηεζε Γ9.ζ* 1 9 12,68 

2 10 14,08 

3 7 9,86 

4 33 46,48 

5 8 11,27 

6 4 5,63 
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Πίλαθαο Π.Α.7: Κιίκαθεο ηνπ KDQOL-SF: πλαηζζεκαηηθφο Ρφινο 

Δξσηήζεηο ηνπ 

KDQOL-SF 
Σηκέο πρλφηεηα Πνζνζηφ 

εξψηεζε Γ5.α* 1 34 47,89 

2 37 52,11 
εξψηεζε Γ5.β* 1 38 53,52 

2 33 46,48 
εξψηεζε Γ5.γ* 1 28 39,44 

2 43 60,56 

* θιίκαθα 2 ζεκείσλ: 1-Ναη θαη 2- ρη 

 

 

 

Πίλαθαο Π.Α.8: Κιίκαθεο ηνπ KDQOL-SF: Φπρηθή Τγεία 

 

Δξσηήζεηο ηνπ 

KDQOL-SF 
Σηκέο πρλφηεηα Πνζνζηφ 

εξψηεζε Γ9.β* 1 5 7,04 

2 8 11,27 

3 7 9,86 

4 26 36,62 

5 9 12,68 

6 16 22,54 
εξψηεζε Γ9.γ* 1 4 5,63 

2 8 11,27 

3 6 8,45 

4 24 33,80 

5 11 15,49 

6 18 25,35 
εξψηεζε Γ9.δ** 1 6 8,45 

2 16 22,54 

3 13 18,31 

4 18 25,35 

5 11 15,49 

6 7 9,86 
εξψηεζε Γ9.ζη* 1 7 9,86 

2 5 7,04 

3 6 8,45 

4 20 28,17 

5 10 14,08 

6 23 32,39 
εξψηεζε Γ9.ε** 1 7 9,86 

2 20 28,17 

3 10 14,08 

4 16 22,54 

5 8 11,27 

6 10 14,08 
* Κιίκαθα έμη ζεκείσλ: 1-πλερψο, 2-ην κεγαιχηεξν δηάζηεκα,3-εκαληηθφ 
δηάζηεκα, 4-Μεξηθέο θνξέο, 5-Μηθξφ δηάζηεκα, 6- Καζφινπ. 
 
**Κιίκαθα έμη ζεκείσλ: 1-θαζφινπ, 2- Μηθξφ δηάζηεκα, 3- Μεξηθέο θνξέο, 4-
εκαληηθφ δηάζηεκα, 5-Σν κεγαιχηεξν δηάζηεκα, 6- πλερψο 
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Πίλαθαο Π.Α.9: Κιίκαθεο ηνπ KDQOL-SF: πκπηψκαηα Αζζέλεηαο 
 

* Κιίκαθα πέληε ζεκείσλ: 1-Δλνριήζεθα Τπεξβνιηθά, 2- Δλνριήζεθα πάξα 
πνιχ,3-Δλνριήζεθα κέηξηα, 4-Δλνριήζεθα θάπσο, 5- Γελ ελνριήζεθα θαζφινπ 
 

 

Πίλαθαο Π.Α.11: Κιίκαθεο ηνπ KDQOL-SF: Φφξηνο Αζζέλεηαο 

*Κιίκαθα πέληε ζεκείσλ: 1-πκθσλψ απνιχησο, 2- πκθσλψ σο επί ην πιείζηνλ, 3-

Γελ γλσξίδσ,4-Γηαθσλψ σο επί ην πιείζηνλ, 5-Γηαθσλψ απνιχησο 

Δξσηήζεηο ηνπ 

KDQOL-SF 
Σηκέο πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Δξσηήζ

εηο ηνπ 

KDQOL

-SF 

Σηκέο πρλφηεηα Πνζνζηφ 

εξψηεζε 

Γ14.α* 
1 22 30,99 εξψηεζε 

Γ14.δ* 
1 40 56,34 

2 11 15,49 2 20 28,17 

3 23 32,39 3 7 9,86 

4 13 18,31 4 3 4,23 

5 2 2,82 5 1 1,41 
εξψηεζε 

Γ14.β* 
1 53 74,65 εξψηεζε 

Γ14.ε* 
1 49 69,01 

2 11 15,49 2 10 14,08 

3 3 4,23 3 8 11,27 

4 3 4,23 4 4 5,63 

5 1 1,41 5 0 0,00 
εξψηεζε 

Γ14.γ* 
1 26 36,62 εξψηεζε 

Γ14.ζ* 
1 18 25,35 

2 14 19,72 2 19 26,76 

3 17 23,94 3 19 26,76 

4 10 14,08 4 11 15,49 

5 4 1,41 5 4 5,63 
εξψηεζε 

Γ14.δ* 
1 23 36,62 εξψηεζε 

Γ14.η* 
1 22 30,99 

2 11 19,72 2 20 28,17 

3 22 23,94 3 16 22,54 

4 7 14,08 4 12 16,90 

5 8 5,63 5 1 1,41 
εξψηεζε 

Γ14.ε* 
1 23 32,39 εξψηεζε 

Γ14.ηα* 
1 39 54,93 

2 11 15,49 2 10 14,08 

3 18 25,35 3 17 23,94 

4 11 15,49 4 4 5,63 

5 5 7,04 5 1 1,41 
16εξψηεζε 

Γ14.ζη* 
1 28 39,44 εξψηεζε 

Γ14.ηβ* 

δελ 

απάληεζ

αλ 11 

1 29 40,85 

2 14 19,72 2 12 16,90 

3 19 26,76 3 12 16,90 

4 8 11,27 4 6 8,45 

5 2 2,82 5 1 1,41 

Δξσηήζεηο 

ηνπ KDQOL-

SF 

Σηκέο πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Δξσηήζεηο 

ηνπ KDQOL-

SF 

Σηκέο πρλφηεηα Πνζνζηφ 

εξψηεζε 

Γ12.α* 
1 28 39,44 εξψηεζε 

Γ12.γ* 
1 22 30,99 

2 24 33,80 2 17 23,94 

3 4 5,63 3 3 4,23 

4 11 15,49 4 13 18,31 

5 4 5,63 5 16 22,54 
εξψηεζε 

Γ12.β* 
1 31 43,66 εξψηεζε 

Γ12.δ* 
1 16 22,54 

2 19 26,76 2 17 23,94 

3 2 2,82 3 9 12,68 

4 12 16,90 4 5 7,04 

5 7 9,86 5 24 33,80 
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Πίλαθαο Π.Α.10: Κιίκαθεο ηνπ KDQOL-SF: Δπηδξάζεηο Αζζέλεηαο 

 
Δξσηήζεηο 

ηνπ 

KDQOL-

SF 

Σηκέο πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Δξσηήζεηο 

ηνπ 

KDQOL-

SF 

Σηκέο πρλφηεηα Πνζνζηφ 

εξψηεζε 

Γ15.α* 

1 7 9,86 εξψηεζε 

Γ15.ε* 
1 20 28,17 

2 9 12,68 2 14 19,72 
3 16 22,54 3 17 23,94 
4 31 43,66, 4 13 18,31 
5 8 11,27 5 7 9,86 

εξψηεζε 

Γ15.β* 

1 12 16,90 εξψηεζε 

Γ15.ζη* 
1 13 18,31 

2 9 12,68 2 14 19,72 
3 26 36,62 3 22 30,99 
4 20 28,17 4 17 23,94 
5 4 5,63 5 5 7,04 

εξψηεζε 

Γ15.γ* 

1 19 26,76 εξψηεζε 

Γ15.δ* 
1 19 31,15 

2 12 16,90 2 9 14,75 
3 19 26,76 3 9 14,75 
4 17 23,94 4 15 24,59 
5 4 5,63 5 9 14,75 

εξψηεζε 

Γ15.δ* 

1 17 23,94 εξψηεζε 

Γ15.ε* 
1 29 40,85 

2 6 8,45 2 19 26,76 

3 14 19,72 3 11 15,49 

4 21 29,58 4 9 12,68 

5 13 18,31 5 2 2,82 

 

*Κιίκαθα πέληε ζεκείσλ: 1-Δμαηξεηηθά Πνιχ, 2-Πάξα πνιχ, 3- Μέηξηα, 4-Κάπσο, 5- 

Καζφινπ 

 

 

 

 

Πίλαθαο Π.Α.12: Κιίκαθεο ηνπ KDQOL-SF: Δξγαζία 

 
Δξσηήζεηο ηνπ 

KDQOL-SF 
Σηκέο πρλφηεηα Πνζνζηφ 

εξψηεζε Γ.20 ΝΑΗ 8 11,27 

ΟΥΗ 63 88,73 

εξψηεζε Γ.21 ΝΑΗ 40 56,34 

ΟΥΗ 31 43,66 
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Πίλαθαο Π.Α.13:Κιίκαθεο ηνπ KDQOL-SF: Γλσζηηθή Λεηηνπξγηθφηεηα 

 
Δξσηήζεηο ηνπ 

KDQOL-SF 
Σηκέο πρλφηεηα Πνζνζηφ 

εξψηεζε Γ13.β* 1 33 46,48 

2 13 18,31 

3 17 23,94 

4 3 4,23 

5 4 5,63 

6 1 1,41 
εξψηεζε Γ13.δ* 1 39 54,93 

2 4 5,63 

3 16 22,54 

4 8 11,27 

5 1 1,41 

6 3 4,23 
εξψηεζε Γ13.ζη* 1 33 46,48 

2 8 11,27 

3 21 29,58 

4 5 7,04 

5 3 4,23 

6 1 1,41 

*Κιίκαθα έμη ζεκείσλ: 1-πλέρεηα, 2-Πνιχ ζπρλά, 3-πρλά, 4-Οξηζκέλεο θνξέο, 5-

πάληα, 6-Καζφινπ 

 

 

Πίλαθαο Π.Α.14:Κιίκαθεο ηνπ KDQOL-SF: Κνηλσληθή Αιιειεπίδξαζε 
Δξσηήζεηο ηνπ 

KDQOL-SF 
Σηκέο πρλφηεηα Πνζνζηφ 

εξψηεζε Γ13.α* 1 33 46,48 

2 3 4,23 

3 25 35,21 

4 2 2,82 

5 5 7,04 

6 3 4,23 
εξψηεζε Γ13.γ* 1 19 26,76 

2 13 18,31 

3 24 33,80 

4 8 11,27 

5 5 7,04 

6 2 2,82 
εξψηεζε Γ13.ε** 1 5 7,04 

2 1 1,41 

3 6 8,45 

4 14 19,72 

5 14 19,72 

6 31 43,66 
* Κιίκαθα έμη ζεκείσλ: 1-πλέρεηα, 2-Πνιχ ζπρλά, 3- πρλά, 4- Οξηζκέλεο 

θνξέο, 5- πάληα, 6- Καζφινπ 

** Κιίκαθα έμη ζεκείσλ: 1-Καζφινπ, 2-πάληα, 3-Οξηζκέλεο θνξέο,4- πρλά, 5- 

Πνιχ ζπρλά, 6-πλέρεηα 
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Πίλαθαο Π.Α.15:Κιίκαθεο ηνπ KDQOL-SF: εμνπαιηθή Λεηηνπξγηθφηεηα 

 
Δξσηήζεηο ηνπ 

KDQOL-SF 
Σηκέο πρλφηεηα Πνζνζηφ 

εξψηεζε Γ16.α* 

 

 

δελ απάληεζαλ 10 

1 19 31,15 

2 6 9,84 

3 12 19,67 

4 10 16,39 

5 14 22,95 
εξψηεζε Γ16.β* 

 

 

δελ απάληεζαλ 10 

1 20 32,79 

2 4 6,56 

3 15 24,59 

4 7 11,48 

5 15 24,59 

*Κιίκαθα πέληε ζεκείσλ: 1-νβαξφ πξφβιεκα, 2-Μεγάιν πξφβιεκα, 3-Μέηξην 

πξφβιεκα, 4- Μηθξφ πξφβιεκα, 5-Καλέλα πξφβιεκα 

 

 

 

Πίλαθαο Π.Α.16:Κιίκαθεο ηνπ KDQOL-SF: Πνηφηεηα Ύπλνπ 

 
Δξσηήζεηο ηνπ 

KDQOL-SF 
Σηκέο πρλφηεηα Πνζνζηφ 

εξψηεζε Γ17* 1-10 Μέζνο φξνο: 6,46  
εξψηεζε Γ18.α** 1 6 8,45 

2 15 21,13 

3 22 30,99 

4 12 16,90 

5 13 18,31 

6 3 4,23 
εξψηεζε Γ18.β*** 1 4 5,63 

2 5 7,04 

3 20 28,17 

4 15 21,3 

5 17 23,94 

6 10 14,08 
εξψηεζε Γ18.γ** 1 28 39,44 

2 18 25,35 

3 14 19,72 

4 6 8,45 

5 3 4,23 

6 2 2,82 

 

* Κιίκαθα δέθα ζεκείσλ: 1-Πνιχ άζρεκνο έσο θαη 10-Πνιχ θαιφο 

** Κιίκαθα έμη ζεκείσλ: 1-πλέρεηα, 2- Πνιχ ζπρλά, 3- πρλά, 4- 

Οξηζκέλεο θνξέο, 5-πάληα, 6-Πνηέ  

*** Κιίκαθα έμη ζεκείσλ: 1-Πνηέ, 2- πάληα, 3- Οξηζκέλεο θνξέο, 4- 

πρλά, 5-Πνιχ ζπρλά, 6-πλέρεηα  
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Πίλαθαο Π.Α.17:Κιίκαθεο ηνπ KDQOL-SF: Κνηλσληθή Τπνζηήξημε 

 
Δξσηήζεηο ηνπ 

KDQOL-SF 
Σηκέο πρλφηεηα Πνζνζηφ 

εξψηεζε Γ19.α* 1 2 2,82 

2 8 11,27 

3 19 26,76 

4 42 59,15 
εξψηεζε Γ19.β* 1 1 1,41 

2 5 7,04 

3 11 15,49 

4 54 76,06 
* Κιίκαθα ηεζζάξσλ ζεκείσλ: 1-Πνιχ δπζαξεζηεκέλνο,2- Λίγν δπζαξεζηεκέλνο, 3- Λίγν 

επραξηζηεκέλνο, 4-Πνιχ επραξηζηεκέλνο. 
 

 

Πίλαθαο Π.Α.18:Κιίκαθεο ηνπ KDQOL-SF: Δλζάξξπλζε πξνζσπηθνχ 

 
Δξσηήζεηο ηνπ 

KDQOL-SF 
Σηκέο πρλφηεηα Πνζνζηφ 

εξψηεζε Γ24.α* 1 26 36,62 

2 27 38,03 

3 22 30,99 

4 5 7,04 

5 1 1,41 
εξψηεζε Γ24.β* 1 36 50,70 

2 26 36,62 

3 5 7,04 

4 3 4,23 

5 1 1,41 

* Κιίκαθα πέληε ζεκείσλ: 1-πκθσλψ απνιχησο, 2- πκθσλψ σο επί ην πιείζηνλ, 3-Γελ 

γλσξίδσ, 4-Γηαθσλψσο επί ην πιείζηνλ, 5- Γηαθσλψ απνιχησο  

 

 

Πίλαθαο Π.Α.19: Κιίκαθεο ηνπ KDQOL-SF: Ηθαλνπνίεζε Αζζελψλ 
Δξσηήζεηο ηνπ 

KDQOL-SF 
Σηκέο πρλφηεηα Πνζνζηφ 

εξψηεζε Γ23* 1 0 0,00 

2 0 0,00 

3 5 7,04 

4 8 11,27 

5 23 32,39 

6 12 16,90 

7 23 32,39 
* Κιίκαθα επηά ζεκείσλ: 1-Πνιχ άζρεκν, 2- Άζρεκν, 3- Ηθαλνπνηεηηθφ, 4-Καιφ, 5-

Πνιχ θαιφ, 6- Τπέξνρν, 7- Άξηζην 
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Παξάξηεκα Β 

 
«ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΑΘΔΝΧΝ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΗ Δ ΥΡΟΝΗΑ ΠΔΡΗΟΓΗΚΖ 

ΑΗΜΟΚΑΘΑΡΖ ΚΑΗ ΓΗΔΤΡΔΤΝΖ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΟΤ» 

 

ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΑ 

 

Παξαθαινχκε λα ζπκπιεξψζεηε ην εξσηεκαηνιφγην πνπ αθνινπζεί, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ 

δίλνληαη. Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη αλψλπκε θαη ζα δηαθπιαρζεί ην απφξξεην 

ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δίλνληαη. Δίλαη ζαθέο φηη δελ πξφθεηηαη λα δεκνζηνπνηεζνχλ πξνζσπηθά 

ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερφλησλ. Σα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα πνπ ζα παξαρζνχλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ζηελ εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο ζηα πιαίζηα ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

πνπδψλ «Γηνίθεζε ηεο Τγείαο» ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο ζην νπνίν θνηηψ. 

 

αο επραξηζηψ γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο θαη ην ρξφλν ζαο! 

 

Δπζηαζία Αλδξηθνπνχινπ 

Ννζειεχηξηα ΠΔ, 

Μεζνγεηαθφ Κέληξν Γηαθνπψλ Αηκνθάζαξζεο. 

ηει. 690 9142729 

 
ΖΜΔΡΗΝΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ:     /____/____/_______/ (ΖΜΔΡΑ / ΜΖΝΑ / ΔΣΟ) 

 

 

 

 

A.1 ΦΤΛΟ: ΑΝΓΡΑ   1  ΓΤΝΑΗΚΑ   2 

 

 

 

Α.2 ΔΣΟ ΓΔΝΝΖΖ:  

 

Α.2.1 ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ:_____________________________________________ 

 

Α.2.2 ΣΟΠΟ ΚΑΣΟΗΚΗΑ:_____________________________________________ 

 

A.3 ΠΟΗΟ ΔΠΗΠΔΓΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΥΔΣΔ ΟΛΟΚΛΖΡΧΔΗ; 

 

Γεκνηηθφ  Γπκλάζην  Λχθεην  ΑΔΗ/ΣΔΗ  Μεηαπηπρηαθφ 

 

 

 
           1            2         3         4               5    

Α.4 ΠΟΗΑ ΔΗΝΑΗ Ζ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ Α ΚΑΣΑΣΑΖ; 

 

Άγακνο/ε  Έγγακνο/ε  Γηαδεπγκέλνο/ε    Υήξνο/α 

 

 

 
           1            2                3                4   

 

 

 

 

 

 

 

ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

 

1 9   
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Α.5 ΠΟΗΑ ΔΗΝΑΗ Ζ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ Α ΑΠΑΥΟΛΖΖ; 

 
 

Άλεξγνο       Ηδησηηθφο       Γεκφζηνο       Διεχζεξνο         Οηθηαθά        πληαμηνχρνο        Φνηηεηήο         Άιιν 

 

           Τπάιιεινο   Τπάιιεινο    Δπαγγεικαηίαο  

 

 
        1                2        3                           4                        5                6                               7                8 

 

Α.6 ΠΧ ΘΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΕΑΣΔ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ Α ΚΑΣΑΣΑΖ; 

 
Πνιχ Καιή Καιή        Δπαξθήο  Καθή 

 
 
 
        1                    2                  3                            4 

 
 
 
 
 

Β.1 ΠΟΑ ΥΡΟΝΗΑ ΤΠΟΒΑΛΛΔΣΔ Δ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΑΗΜΟΚΑΘΑΡΖ;________________ 

 

Β.2 ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΠΟΗΟ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΑΗΣΗΟ ΣΖ ΥΡΟΝΗΑ ΝΔΦΡΗΚΖ Α ΝΟΟΤ; 

 

 Γηαβεηηθή λεθξνπάζεηα 

 Αξηεξηαθή Τπέξηαζε 

 πεηξακαηνλεθξίηηδα 

 Πνιπθπζηηθή Νφζνο 

 Άιιν (πξνζδηνξίζηε ηη)______________________________________________ 

Β.3 ΣΗ ΔΗΓΟΤ ΑΓΓΔΗΑΚΖ ΠΡΟΠΔΛΑΖ ΔΥΔΣΔ; 

 

 Fistula 

 Μφζρεπκα 

 Κεληξηθφ Φιεβηθφ Καζεηήξα 

Β.4 ΔΥΔΣΔ ΤΠΟΒΛΖΘΔΗ Δ ΚΑΠΟΗΟ ΔΗΓΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΔΠΔΜΒΑΖ ΣΑ ΔΣΖ ΠΟΤ 

ΤΠΟΒΑΛΛΔΣΔ Δ ΑΗΜΟΚΑΘΑΡΖ; 

 
 Ναη 

 ρη 

 

Αλ λαη, ζε ηη είδνπο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο έρεηε ππνβιεζεί;________________________________ 

 

B.5 ΠΑΥΔΣΔ ΑΠΟ: (ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ) 

 

 αθραξψδε δηαβήηε 

 Αξηεξηαθή ππέξηαζε 

 Καξδηαθφ λφζεκα 

 Πάζεζε ησλ νζηψλ 

 Κηλεηηθά πξνβιήκαηα 

Β.6 ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΑΗΜΟΚΑΘΑΡΖ ΤΠΟΦΔΡΔΣΔ ΑΠΟ: (ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ 

ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ) 

 

 Κξάκπεο 

 Πνλνθεθάινπο 

 Κλεζκφ 

 

  

      

  

 

 

  

  

  

 

ΑΣΟΜΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ 
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Η Υγεία ζαο   
- και -   

ε Καηάζηαζή ζαο  
 
 
 

Kidney Disease and Quality of Life (KDQOL-SF™) 
 
 

 

Απηή ε έξεπλα ζαο ξσηά γηα ηηο απόςεηο ζαο γηα ηελ πγεία 

ζαο. Απηέο νη πιεξνθνξίεο ζα µαο βνεζήζνπλ λα δνύµε 

πώο αηζζάλεζηε θαη πόζν θαιά είζηε ηθαλνί λα θάλεηε ηηο 

ζπλεζηζκέλεο ζαο δξαζηεξηόηεηεο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Σας παρακαλούν ν’ απαντήσετε σ’ αστές τις ερωτήσεις! 
 
 

 
Kidney Disease and Quality of Life™ Short Form (KDQOL-SF™)  
Greek Version 1.2 
Copyright © 1993, 1994, 1995 by RAND and the University of Arizona. 
 
SF-36 Health Survey  
Copyright © 1992 Medical Outcomes Trust. All rights reserved. 

(SF-36 Greek Version 1.0) 
 
Ζ εηζαγσγηθή δήισζε ζην εμψθπιιν έρεη αληηγξαθεί µε άδεηα απφ ηελ SF-36 Health Survey [Δξσηεκαηνιφγην Τγείαο].  
Πλεπµαηηθά δηθαηψµαηα 1992 απφ ηελ Medical Outcomes Trust. 
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Μειέηε Πνηόηεηαο Ζσήο Γηα 

Αζζελείο Πνπ Πάζρνπλ από 

αζζέλεηα ησλ λεθξώλ 

 
 
 

Πνηνο είλαη ν ζθνπόο απηήο ηεο κειέηεο; 
 

Απηή ε κειέηε πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπλεξγαζία µε ηνπο γηαηξνύο θαη ηνπο (ηηο) 

αζζελείο ηνπο. Ο ζθνπόο είλαη ε εθηίµεζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ησλ αζζελώλ 

πνπ πάζρνπλ από αζζέλεηα ησλ λεθξώλ. 
 
 

Τη ζα µνπ δεηεζεί λα θάλσ; 
 

Γη’ απηή ηε κειέηε, ζέινπµε λα ζπκπιεξώζεηε µηα έξεπλα ζήµεξα 

ζρεηηθά µε ηελ πγεία ζαο, πώο ληώζεηε θαη ην ηζηνξηθό ζαο. 
 
 

Εκπηζηεπηηθόηεηα ησλ πιεξνθνξηώλ; 
 

∆ε δεηάµε η’ όλνµά ζαο. Οη απαληήζεηο ζαο ζα ζπλδπαζηνύλ µ’ απηέο άιισλ 

ζπκκεηερόλησλ ζηελ αλαθνξά ησλ επξεκάησλ ηεο κειέηεο. Κάζε 

πιεξνθνξία πνπ ζα επέηξεπε ηελ αλαγλώξηζή ζαο, ζα ζεσξείηαη απζηεξά 

εµπηζηεπηηθή. Εθηόο απηνύ, όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ ζα ζπιιερζνύλ ζα 

ρξεζηµνπνηεζνύλ µόλν γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο µειέηεο θαη δε ζα εθδνζνύλ γηα 

νπνηνδήπνηε άιιν ζθνπό ρσξίο ηελ πξνεγνύµελε ζπγθαηάζεζή ζαο. 
 
 

Με πνην ηξόπν ζα µε σθειήζεη ε ζπµµεηνρή µνπ; 
 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεηε ζα µαο ελεµεξώζνπλ γηα ην πσο ληώζεηε 

ζρεηηθά µε ηε θξνληίδα πνπ ζαο παξέρεηαη θαη ζα µαο δώζνπλ πεξαηηέξσ 

θαηαλόεζε ζρεηηθά µε η’ απνηειέζµαηα ηεο ηαηξηθήο θξνληίδαο γηα ηελ πγεία 

ησλ αζζελώλ. Απηέο νη πιεξνθνξίεο ζα βνεζήζνπλ ζηελ απνηίµεζε ηεο 

παξερόµελεο θξνληίδαο. 
 
 

Φξεηάδεηαη λα ζπµµεηέρσ; 
 

∆ελ είλαη αλάγθε λα ζπµπιεξώζεηε ηελ έξεπλα θαη µπνξείηε λα αξλεζείηε λα 

απαληήζεηε όπνηα εξώηεζε ζέιεηε. Η απόθαζή ζαο λα ζπµµεηέρεηε δελ 

πξόθεηηαη λα επεξεάζεη ηελ επθαηξία λα ιάβεηε θξνληίδα. 
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Η Υγεία ζαο 
 
 
 
 

1. Γεληθά, ζα ιέγαηε όηη ε πγεία ζαο είλαη : [Σεµεηώζηε X ⌧ ζην 

ηεηξάγσλν πνπ πεξηγξάθεη θαιύηεξα ηελ απάληεζή ζαο.] 

 

 Πνιύ    

Εμαηξεηηθή θαιή Καιή Μέηξηα Καθή 

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 

1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Σε ζύγθξηζε µε έλα ρξόλν πξηλ, πώο ζα αμηνινγνύζαηε ηελ πγεία 

ζαο ηώξα;  
 

Πνιύ Κάπσο  Κάπσο Πνιύ 

θαιύηεξε θαιύηεξε Πεξίπνπ ε ρεηξόηεξε ρεηξόηεξε 

ηώξα απ’ ηώξα απ’ ίδηα όπσο ηώξα απ’ ηώξα απ’ 
όηη έλα όηη έλα έλα ρξόλν όηη έλα όηη έλα 

ρξόλν πξηλ ρξόλν πξηλ πξηλ ρξόλν πξηλ ρξόλν πξηλ 

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 

1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σειίδα 1 
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3. Οη παξαθάησ πξνηάζεηο πεξηέρνπλ δξαζηεξηόηεηεο πνπ 

πηζαλώο λα θάλεηε θαηά ηε δηάξθεηα µηαο ζπλεζηζµέλεο εµέξαο. Η 

ησξηλή θαηάζηαζε ηεο πγείαο ζαο, ζαο πεξηνξίδεη ζε απηέο ηηο 

δξαζηεξηόηεηεο; Εάλ λαη, πόζν; [Σεµεηώζηε X ⌧ ζην ηεηξάγσλν 

πνπ πεξηγξάθεη θαιύηεξα ηελ απάληεζή ζαο.]  
 

  Ναί, Ναί, Ορη, δελ 

  µε µε µε 

  πεξηνξίδεη πεξηνξίδεη πεξηνξίδεη 

  Πνιύ Λίγν Καζόινπ 

  ▼ ▼ ▼ 

α. Σε θνπξαζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, όπσο ην    

 ηξέμηµν, ην ζήθσµα βαξηώλ αληηθεηµέλσλ, ε    

 δξαζηεξηόηεηεο δύζθνισλ αζιεµάησλ............. 1...... ...........2 ............    3 

β. Σε µέηξηαο έληαζεο δξαζηεξηόηεηεο, όπσο ε    

 µεηαθίλεζε ελόο ηξαπεδηνύ, ην ζπξώμηµν µηαο    

 ειεθηξηθήο ζθνύπαο, ν πεξίπαηνο ζηελ εμνρή    

 ή όηαλ παίδεηε ξαθέηεο ζηελ παξαιία ............... 1................. 2 ............ 3 

γ. Οηαλ ζεθώλεηε ή µεηαθέξεηε ςώληα από ηελ    

 αγνξά................................................................. 1................. 2 ............ 3 

δ. Οηαλ αλεβαίλεηε µεξηθέο ζθάιεο........................ 1................. 2 ............ 3 

ε.    Οηαλ αλεβαίλεηε µία ζθάια................................ 1................. 2 ............ 3 

ζη. Σην ιύγηζµα ηνπ ζώµαηνο, ζην γνλάηηζµα ή    

 ζην ζθύςηµν....................................................... 1................. 2 ............ 3 

δ.    Οηαλ πεξπαηάηε πεξίπνπ έλα ρηιηόµεηξν.......... 1................. 2 ............ 3 

ε. Οηαλ πεξπαηάηε µεξηθέο εθαηνληάδεο µέηξα..... 1................. 2 ............ 3 

ζ. Οηαλ πεξπαηάηε πεξίπνπ εθαηό µέηξα.............. 1................. 2 ............ 3 

η. Οηαλ θάλεηε µπάλην ή όηαλ ληύλεζηε................. 1................. 2 ............ 3 
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4. Τηο ηειεπηαίεο 4 εβδνµάδεο, ζαο παξνπζηάζηεθαλ είηε ζηε δνπιεηά 

ζαο – είηε ζε θάπνηα άιιε ζπλεζηζµέλε θαζεµεξηλή ζαο 

δξαζηεξηόηεηα – θάπνηα από ηα παξαθάησ πξνβιήµαηα, εμαηηίαο 

ηεο θαηάζηαζεο ηεο ζσµαηηθήο ζαο πγείαο;  
 

 Ναη  Ορη 
 ▼  ▼ 

α.    Μεηώζαηε ην ρξόλν πνπ ζπλήζσο μνδεύεηε ζηε   

δνπιεηά ή ζε άιιεο ............................................................ 1 

.........
..2 

β.    Επηηειέζαηε ιηγόηεξα από όζα ζα ζέιαηε......................... 1 ........... 2 

γ.    Πεξηνξίζαηε ηα είδε ηεο δνπιεηάο ε ηα είδε άιισλ   

δξαζηεξηνηήησλ ζαο ......................................................... 1 ........... 2 

 

δ ∆πζθνιεπηήθαηε λα εθηειέζεηε ηε δνπιεηά ή άιιεο   

δξαζηεξηόηεηέο ζαο........................................................... 1 ........... 2 
 
 
 
 

 

5. Τηο ηειεπηαίεο 4 εβδνµάδεο, ζαο παξνπζηάζηεθαλ – είηε ζηε 

δνπιεηά ζαο είηε ζε θάπνηα άιιε ζπλεζηζµέλε θαζεµεξηλή 

δξαζηεξηόηεηα – θάπνηα από ηα παξαθάησ πξνβιήµαηα εμαηηίαο 

νπνηνπδήπνηε ζπλαηζζεµαηηθνύ πξνβιήµαηνο (ι.ρ., επεηδή 

ληώζαηε µειαγρνιία ή άγρνο);  
 

 Ναη  Ορη 
 ▼  ▼ 

α.    Μεηώζαηε ην ρξόλν πνπ ζπλήζσο μνδεύεηε ζηε   

δνπιεηά ή ζε άιιεο ............................................................ 1 

.........
..2 

β.    Επηηειέζαηε ιηγόηεξα από όζα ζα ζέιαηε......................... 1........... 2 

γ.    ∆ελ θαλαηε ηε δνπιεηά ή θαη άιιεο δξαζηεξηόηεηεο   

ιηγόηεξν πξνζεθηηθά απ’ όηη ζπλήζσο............................... 1........... 2 
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6. Τηο ηειεπηαίεο 4 εβδνµάδεο, ζε πνηό βαζµό επεξέαζε ε θαηάζηαζε 

ηεο ζσµαηηθήο ζαο πγείαο ή θάπνηα ζπλαηζζεµαηηθά πξνβιήµαηα 

ηηο ζπλεζηζµέλεο θνηλσληθέο ζαο δξαζηεξηόηεηεο µε ηελ νηθνγέλεηα, 

ηνπο θίινπο, ηνπο γείηνλέο ζαο ή µε άιιεο θνηλσληθέο νµάδεο:  
 

Καζόινπ Ειάρηζηα Μέηξηα Αξθεηά Πάξα πνιύ 

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 

1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  Πόζν ζσµαηηθό πόλν ληώζαηε ηηο ηειεπηαίεο 4 εβδνµάδεο; 

 

 Πνιύ    Πνιύ 

Καζόινπ ήπην Ηπην Μέηξην Εληνλν έληνλν 

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 

1 2 3 4 5 6 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Τηο ηειεπηαίεο 4 εβδνµάδεο, πόζν επεξέαζε ν πόλνο ηε 

ζπλεζηζµέλε εξγαζία ζαο (ηόζν ηελ εξγαζία έμσ από ην ζπίηη όζν 

θαη µέζα ζε απηό);  
 

Καζόινπ Λίγν Μέηξηα Αξθεηά Πάξα πνιύ 

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 

1 2 3 4 5 
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9. Οη παξαθάησ εξσηήζεηο αλαθέξνληαη ζην πσο αηζζαλόζαζηε θαη 

ζην πσο ήηαλ γεληθά ε δηάζεζή ζαο ηηο ηειεπηαίεο 4 εβδνµάδεο. 

Γηα θάζε εξώηεζε, παξαθαιείζηε λα δώζεηε εθείλε ηελ απάληεζε 

πνπ πιεζηάδεη πεξηζζόηεξν ζε όηη αηζζαλζήθαηε.   
Τηο ηειεπηαίεο 4 εβδνµάδεο, γηα πόζν ρξνληθό δηάζηεµα . . .  

 

   Τν µεγα-  Μεξη- Μηθξό  
 

   ιύηεξν Σεµαληηθό θέο δηά- Καζό- 
 

  Σπλερώο δηάζηεµα δηάζηεµα θνξέο ζηεµα ινπ 
 

α. Αηζζαλόζαζηε 

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 
 

      
 

 γεµάηνο/γεµάηε       
 

 δσληάληα; ............................ 1 
.........2 

........... 3 ........ 4 ....5 ..... 6 
 

β. Είραηε πνιύ εθλεπξηζµό;. 1..... ......... 2 ........... 3 ........ 4 .... 5 ...... 6 
 

γ. Αηζζαλόζαζηε ηόζν       
 

 πνιύ πεζµέλνο/       
 

 πεζµέλε ςπρνινγηθά,       
 

 πνπ ηίπνηε δελ       
 

 µπνξνύζε λα ζαο       
 

 θηηάμεη ην θέθη; ............... 1..... ......... 2 ........... 3 ........ 4 .... 5 ...... 6 
 

δ. Αηζζαλόζαζηε εξεµία       
 

 θαη γαιήλε; ......................... 1 ......... 2 ........... 3 ........ 4 .... 5 ...... 6 
 

ε. Είραηε πνιιή       
 

 ελεξγεηηθόηεηα;................... 1 ......... 2 ........... 3 ........ 4 .... 5 ...... 6 
 

ζη. Αηζζαλόζαζηε       
 

 απειπηζία θαη       
 

 µειαγρνιία;......................... 1 ......... 2 ........... 3 ........ 4 .... 5 ...... 6 
 

δ. Αηζζαλόζαζηε       
 

 εμάληιεζε; .......................... 1 ......... 2 ........... 3 ........ 4 .... 5 ...... 6 
 

ε. Ηζαζηε επηπρηζµέλνο/       
 

 επηηρηζµέλε; ........................ 1 ......... 2 ........... 3 ........ 4 .... 5 ...... 6 
 

ζ. Αηζζαλόζαζηε       
 

 θνύξαζε; ............................ 1 ......... 2 ........... 3 ........ 4 .... 5 ...... 6 
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10. Τηο ηειεπηαίεο 4 εβδνµάδεο, γηα πόζν ρξνληθό δηάζηεµα επεξέαζαλ 

ηηο θνηλσληθέο ζαο δξαζηεξηόηεηεο (π.ρ. επηζθέςεηο ζε θίινπο, 

ζπγγελείο, θιπ.) ε θαηάζηαζε ηεο ζσµαηηθήο ζαο πγείαο ή θάπνηα 

ζπλαηζζεµαηηθά πξνβιήµαηα; 
 
 
 
 

 Τν    

 µεγαιύηεξν Μεξηθέο Μηθξό  

Σπλερώο δηάζηεµα θνξέο δηάζηεµα Καζόινπ 

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 

1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Πόζν ΑΛΗΘΘΝΕΣ ή ΧΕΥ∆ΕΘΣ είλαη νη παξαθάησ πξνηάζεηο ζηε δηθή 

ζαο πεξίπησζε; 
 

 Εληειώο Μάιινλ  Μάιινλ Εληειώο 
 

 Αιήζεηα Αιήζεηα ∆ελ μέξσ Χέµα ςέµα 
 

α  Μνπ θαίλεηαη όηη 

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 
 

     
 

αξξσζηαίλσ ιίγν      
 

επθνιόηεξα από      
 

άιινπο αλζξώπνπο ....... 1...... ........... 2 .......... 3 ........... 4 .......... 5 
 

β.    Είµαη ηόζν πγηήο όζν      
 

όινη νη γλσζηνί µνπ ............. 1 ........... 2 .......... 3 ........... 4 .......... 5 
 

γ.    Πεξηµέλσ όηη ε πγεία      
 

µνπ ζα ρεηξνηεξεύζεη........... 1 ........... 2 .......... 3 ........... 4 .......... 5 
 

δ.    Η πγεία µνπ είλαη      
 

εμαηξεηηθή............................. 1 ........... 2 .......... 3 ........... 4 .......... 5 
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Η Νεθξνπάζεηά ζαο 
 

 

12. Καηά πόζν ε θάζε µία από ηηο αθόινπζεο δειώζεηο είλαη αιήζεηα ή 

ςέµαηα; 
 

   Σπµθσλώ  ∆ηαθσλώ  
 

  Σπµθσλώ σο επί ην ∆ελ σο επί ην ∆ηαθσλώ 
 

  απνιύησο πιείζηνλ γλσξίδσ πιείζηνλ απνιύησο 
 

α Η λεθξνπάζεηά µνπ 

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 
 

     
 

 εµπνδίδεη ηε δσή µνπ      
 

 ζε ππεξβνιηθό βαζµό.... 1................ 2 .......... 3 ........... 4 ......... 5 
 

β. Καηαλαιώλσ      
 

 ππεξβνιηθά πνιύ      
 

 ρξόλν ζηελ      
 

 πξνζπάζεηα      
 

 αληηµεηώπηζεο ηεο      
 

 λεθξνπάζεηάο µνπ.............. 1 ............ 2 .......... 3 ........... 4 ......... 5 
 

γ. Σπρλά λεπξηάδσ ζηελ      
 

 πξνζπάζεηα      
 

 αληηµεηώπηζεο ηεο      
 

 αζζέλεηάο µνπ..................... 1 ............ 2 .......... 3 ........... 4 ........... 5 
 

δ.    Νηώζσ πσο είµαη βάξνο      
 

 ζηελ νηθνγέλεηά µνπ............ 1 ............ 2 .......... 3 ........... 4 ........... 5 
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13. Οη αθόινπζεο εξσηήζεηο αθνξνύλ ην πώο αηζζάλεζηε θαη ην πώο ηα 

πήγαηε ηηο πεξαζµέλεο 4 εβδνµάδεο. Γηα θάζε εξώηεζε επηιέμηε ηελ 

απάληεζε πνπ αληηπξνζσπεύεη θαιύηεξα ηνλ ηξόπν πνπ 

αηζζάλεζηε. 
 

Τηο ηειεπηαίεο 4 εβδνµάδεο πόζν ρξόλν… 
 

      Οξηζµέλεο  Πνιύ  

   Καζόινπ Σπάληα θνξέο Σπρλά ζπρλά Σπλέρεηα 

   ▼  ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 

α  Απνµνλσζήθαηε από       

  ηνπο γύξσ ζαο;.................... 1 ...... 2........ 3......... 4 .....5  ....... 6 

β.  Αληηδξάζαηε µε       

  θαζπζηέξεζε ζε ιόγηα       

  ή πξάμεηο ησλ γύξσ       

  ζαο;...................................... 1 ...... 2........ 3......... 4 ..... 5  ....... 6 

γ. Σπµπεξηθεξζήθαηε       

  ζηνπο γύξσ ζαο µε       

  εθλεπξηζµό;.......................... 1 ...... 2........ 3......... 4 ..... 5  ....... 6 

δ.  ∆πζθνιεπζήθαηε λα       

  νξγαλώζεηε ηηο ζθέςεηο       

  ζαο ή λα       

  ζπγθεληξσζείηε;................... 1 ...... 2........ 3......... 4 ..... 5  ....... 6 

ε. Είραηε θαιέο ζρέζεηο µε       

  ηνπο γύξσ ζαο;.................... 1 ...... 2........ 3......... 4 ..... 5  ....... 6 

ζη. Νηώζαηε ζαζηηζµέλνη;.......... 1 ...... 2........ 3......... 4 ..... 5  ....... 6 
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14. Τηο πεξαζµέλεο 4 εβδνµάδεο θαηά πόζν ελνριεζήθαηε από ηα 

αθόινπζα: 

∆ελ   Ελνριήζεθ Ελνριήζεθ 

ελνριήζεθ Ελνριήζεθ Ελνριήζεθ α πάξα α 

α θαζόινπ α θάπσο α µέηξηα πνιύ ππεξβνιηθά 

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 
 
α Πόλνπο ζηνπο   

 µύεο; ........................... 1............. 2 ........... 3 .............. 4 ............ 5 

β. Πόλνπο ζην      

 ζηήζνο; ....................... 1............. 2 ........... 3 .............. 4 ............ 5 

γ. Κξάµπεο; .................... 1............. 2 ........... 3 .............. 4 ............ 5 

δ. Φαγνύξα ζην      

 δέξµα;......................... 1............. 2 ........... 3 .............. 4 ............ 5 

ε. Ξεξό δέξµα; ............... 1............. 2 ........... 3 .............. 4 ............ 5 

ζη. Λαράληαζµα; ............... 1............. 2 ........... 3 .............. 4 ............ 5 

δ. Ληπνζπµία ή      

 δαιάδα; ....................... 1............. 2 ........... 3 .............. 4 ............ 5 

ε Έιιεηςε όξεμεο; ......... 1............. 2 ........... 3 .............. 4 ............ 5 
 
ζ Εμαζζέλεζε ή 

ππεξβνιηθή   

 θόπσζε;...................... 1............. 2 ........... 3 .............. 4 ............ 5 

η Μνύδηαζµα ζηα      

 ρέξηα ή ζηα πόδηα;....... 1............. 2 ........... 3 .............. 4 ............ 5 

ηα Ναπηία ή      

 ζηνµαρηθέο      

 δηαηαξαρέο; ................. 1............. 2 ........... 3 .............. 4 ............ 5 
 

l (Μόλν γηα αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε 

αηµνθάζαξζε) Πξνβιήµαηα µε ην  

ζεµείν      

θιεβνθέληεζεο; .......... 1............. 2........... 3 .............. 4 ............ 5 

ηγ  (Μόλν γηα αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε πεξηηνλατθή αηµνδηάιπζε)  

Πξνβιήµαηα µε ηε      

ζέζε ηνπ      

θαζεηήξα ζαο;  ........... 1............. 2........... 3 .............. 4 ............ 5 
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Οη Επηδξάζεηο ηεο Νεθξνπάζεηαο ζηελ 

Καζεµεξηλή Σαο Ζσή 

 

15. Οξηζµέλνη ελνρινύληαη από ηηο επηπηώζεηο ηεο λεθξνπάζεηαο ζηε 

θαζεµεξηλή ηνπο δσή ελώ άιινη όρη. Καηά πόζν επεξεάδεη 

αξλεηηθά ε λεθξνπάζεηα ηνπο αθόινπζνπο ηνµείο ηεο δσήο ζαο; 
 

      Εμαηξεηηθά 
 

  Καζόινπ Κάπσο Μέηξηα Πάξα πνιύ πνιύ 
 

α Πεξηνξηζµόο 

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 
 

     
 

 πγξώλ; .................. 1...... ............. 2 ............ 3 ............. 4 ........... 5 
 

β. Πεξηνξηζµνί ζηε      
 

 δηαηξνθή; .................... 1 ............. 2 ............ 3 ............ 4 ............ 5 
 

γ. Τελ ηθαλόηεηά ζαο      
 

 λα θάλεηε      
 

 δνπιεηέο ζην      
 

 ζπίηη; ........................... 1 ............. 2 ............ 3 ............ 4 ............ 5 
 

δ. Τελ ηθαλόηεηά ζαο      
 

 λα ηαμηδεύεηε; .............. 1 ............. 2 ............ 3 ............ 4 ............ 5 
 

ε. Εμάξηεζε από      
 

 γηαηξνύο θαη      
 

 ηαηξηθό      
 

 πξνζσπηθό; ................ 1 ............. 2 ............ 3 ............ 4 ............ 5 
 

ζη. Άγρνο ή      
 

 αλεζπρίεο ιόγσ      
 

 ηεο λεθξηθήο      
 

 αζζέλεηάο ζαο;............ 1 ............. 2 ............ 3 ............ 4 ............ 5 
 

δ. Τε ζεμνπαιηθή      
 

 ζαο δσή; ..................... 1 ............. 2 ............ 3 ............ 4 ............ 5 
 

ε. Τελ πξνζσπηθή      
 

 εµθάληζή ζαο;............. 1 ............. 2 ............ 3 ............ 4 ............ 5 
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16. Οη δύν αθόινπζεο εξσηήζεηο είλαη αξθεηά πξνζσπηθέο θαη 

αθνξνύλ ηε ζεμνπαιηθή ζαο δξαζηεξηόηεηα. Οη απαληήζεηο ζαο 

σζηόζν είλαη ηδηαίηεξα ζεµαληηθέο πξνθεηµέλνπ λα θαηαιάβνπµε 

πώο επεξεάδεη ε λεθξνπάζεηα ηε δσή ησλ αζζελώλ.  
Καηά πόζν απνηέιεζε πξόβιεµα θαζέλα από ηα παξαθάησ ηηο 

πεξαζµέλεο 4 εβδνµάδεο: 
 

Καλέλα Μηθξό Μέηξην Μεγάιν Σνβαξό πξόβιεµα 

πξόβιεµα πξόβιεµα πξόβιεµα πξόβιεµα 

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 
 

α Σεμνπαιηθή      

 επραξίζηεζε;................... 1 ............ 2 .......... 3 ............ 4 ............ 5 

β. Σεμνπαιηθή      

 δηέγεξζε;......................... 1 ............ 2 .......... 3............ 4 ............ 5 
 
 
 

 

17. Σηελ επόµελε εξώηεζε παξαθαινύµε βαζµνινγήζεηε ηνλ ύπλν 

ζαο από 0 έσο 10. Τν 0 αληηζηνηρεί ζε “πνιύ άζρεµν” θαη ην 10 ζε 

“πνιύ θαιό”.  
Αλ πηζηεύεηε όηη ν ύπλνο ζαο είλαη αθξηβώο ζηε µέζε µεηαμύ “πνιύ 

άζρεµνπ” (0) θαη “ πνιύ θαινύ” (10) ηόηε ζεµεηώζηε ην ηεηξάγσλν 

θάησ από ην 5. Αλ πηζηεύεηε όηη ν ύπλνο ζαο είλαη έλα βαζµό 

θαιύηεξνο από ην 5, ηόηε ζεµεηώζηε ην ηεηξάγσλν θάησ από ην 6. 

Αλ πηζηεύεηε πσο είλαη έλα βαζµό ρεηξόηεξνο από ην 5, ηόηε 

ζεµεηώζηε ην ηεηξάγσλν θάησ από ην 4 θαη νύησ θαζεμήο.  

Σε θιίµαθα από 0 έσο 10, ηη βαζµό ζα δίλαηε γηα ηνλ ύπλν ζαο 

ζπλνιηθά; [Σεµεηώζηε Φ ⌧ ζε έλα από ηα ηεηξάγσλα] 

 

Πνιύ άζρεµνο               Πνιύ θαιόο 

▼                   ▼ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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18.  Τηο πεξαζµέλεο 4 εβδνµάδεο πόζν ζπρλά ... 
 

    Οξηζµέλεο  Πνιύ  
 

  Πνηέ Σπάληα θνξέο Σπρλά ζπρλά Σπλέρεηα 
 

α Ξππλήζαηε θαηά ηε 

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 
 

      
 

 δηάξθεηα ηεο λύρηαο θαη       
 

 δπζθνιεπηήθαηε λα       
 

 μαλαθνηµεζείηε; .............. 1.... ........    2 ........ 3 ........ 4 ......5....... 6 
 

β. Κνηµεζήθαηε όζν       
 

 ρξεηαδόζαζηαλ................... 1 ........ 2 ........ 3 ........ 4 ...... 5....... 6 
 

γ. ∆πζθνιεπηήθαηε λα       
 

 θξαηεζείηε μύπληνη θαηά       
 

 ηε δηάξθεηα ηεο εµέξαο; . 1.... ........ 2 ........ 3 ........ 4 ...... 5....... 6 
 

 
 
 
 
 
 

 

19.  Όζνλ αθνξά ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο ζαο, πόζν  
ηθαλνπνηεµέλνο /ε είζηε µε... 

 

Πνιύ    Λίγν    Λίγν    Πνιύ δπζαξεζηεµ 

δπζαξεζηεµ επραξηζηεµέ επραξηζηεµέ έλνο/ε   

έλνο/ε    λνο/ε    λνο/ε 

▼ ▼ ▼ ▼ 

α Τν ρξόλν πνπ µπνξείηε  

λα πεξάζεηε µε ηελ     

νηθνγέλεηα θαη ηνπο     

θίινπο ζαο; ............................. 1 .............. 2 ............... 3 ............. 4 

β.    Τελ ππνζηήξημε πνπ     

ζαο πξνζθέξνπλ ε     

νηθνγέλεηα θαη νη θίινη     

ζαο; ........................................ 1 .............. 2 ............... 3 ............. 4 
 
 
 
 
 
 

Σειίδα 12 



135 

 

 

 

20.  Τηο πεξαζµέλεο 4 εβδνµάδεο εξγαζηήθαηε ζε αµνηβόµελε εξγαζία; 
 
 

Ναη Όρη 

▼ ▼  
 

1  2 
 
 
 
 
 
 

 

21. Η θαηάζηαζε ηεο πγείαο ζαο ζάο εµπνδίδεη λα εξγαζζείηε ζε 

αµνηβόµελε εξγαζία; 

 

Ναη Όρη 

▼ ▼  
 

1  2 
 
 
 
 
 
 

 

22.  Σπλνιηθά, πώο ζα βαζµνινγνύζαηε ηελ πγεία ζαο; 
 

Φείξηζηε (ζα λα                   

πεζαίλσ ή θαη   Μεηαμύ ηεο ρεηξόηεξεο θαη       

ρεηξόηεξα)      θαιύηεξεο       Καιύηεξε δπλαηή 

▼         ▼         ▼ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Θθαλνπνίεζε µε ηελ πεξίζαιςή 
 
 
 
 

23. Αλαινγηζηείηε ηελ πεξίζαιςε πνπ ζαο παξέρεηαη γηα ηελ 

αηµνθάζαξζε. Όζνλ αθνξά ην πόζν επραξηζηεµέλνη είζηε, 

πώο ζα πεξηγξάθαηε ηελ θηιηθόηεηα θαη ην αλζξώπηλν 

ελδηαθέξνλ πνπ ζαο δείρλεη ην πξνζσπηθό, εζάο σο 

άηνµν;  
 

Πνιύ  Θθαλνπνη  Πνιύ   

άζρεµν  Άζρεµν εηηθό Καιό θαιό Υπέξνρν Άξηζην 

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 
 

 

24.  Καηά πόζν νη αθόινπζεο πξνηάζεηο είλαη αιήζεηα ή 
ςέµαηα; 
 

   Σπµθσλώ  ∆ηαθσλώ  
 

  Σπµθσλώ σο επί ην ∆ελ σο επί ην ∆ηαθσλώ 
 

  απνιύησο πιείζηνλ γλσξίδσ πιείζηνλ απνιύησο 
 

α. Τν πξνζσπηθό 

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 
 

     
 

 αηµνθάζαξζεο µε      
 

 ελζαξξύλεη λα      
 

 είµαη όζν πην      
 

 αλεμάξηεηνο/ε      
 

 γίλεηαη ................... 1........ ........... 2............ 3 ............ 4 ........... 5 
 

β. Τν πξνζσπηθό      
 

 αηµνθάζαξζεο µε      
 

 ζηεξίδεη ζηελ      
 

 αληηµεηώπηζε ηεο      
 

 αζζέλεηάο µνπ............... 1 ........... 2............ 3 ............ 4 ........... 5 
 

 

 

Παρακαλούμε να απαντήσετε 

σ’ αστές τις ερωτήσεις! 
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