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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

Ζ εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο απνηειεί ζηαζκφ ζηε ζηαδηνδξνκία θάζε 

επηζηήκνλα. Ζ  απφθηεζε  ηνπ  αλψηαηνπ  αθαδεκατθνχ  ηίηινπ  ηνπ  δηδάθηνξα ηνπ 

Σκήκαηνο  Ννζειεπηηθήο ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αλζξψπηλεο Κίλεζεο θαη 

Πνηφηεηαο Εσήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ, απνηέιεζε  γηα  κέλα  πξφθιεζε  

θαη  ηαπηφρξνλα  φλεηξν  δσήο. Πξφθεηηαη γηα κηα καθξά θαη επίπνλε εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. Χζηφζν, έρεη θαη κηα βαζχηεξε αλζξσπηζηηθή δηάζηαζε, θαζψο 

πξνζπαζείο κέζσ ηεο έξεπλαο λα πξνζθέξεηο λνζειεπηηθή θξνληίδα, ε νπνία έρεη 

βαζχηεξεο επηδξάζεηο. 

Ζ παξνχζα δηδαθηνξηθή δηαηξηβή εθπνλήζεθε ζην Σκήκα Ννζειεπηηθήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ ππφ ηελ επίβιεςε ηεο Αλαπιεξψηξηαο Καζεγήηξηαο 

θ. νθίαο Επγά. Γελ ζα κπνξνχζα παξά λα μεθηλήζσ επραξηζηψληαο απφ  ηα  βάζε 
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Ννζειεπηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ θαη Αληηπξχηαλε Έξεπλαο θαη Γηα 

Βίνπ Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ θ. νθία Επγά. Σφζν γηα ηε 

κνλαδηθή επθαηξία πνπ κνπ έδσζε λα αζρνιεζψ κε ηελ έξεπλα θαη λα γλσξίζσ ηα 

πξνβιήκαηα ησλ αζζελψλ πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε, φζν θαη γηα ηεο αμίεο 

πνπ ηεο νπνίεο κνπ εκθχζεζε φια απηά ηα ρξφληα πνπ ζπλεξγαζηήθακε. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο απηήο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ππνζηήξημε ζεξκά ηελ 

ηδέα κνπ θαη ήηαλ δίπια κνπ ζε φιε ηελ πνξεία ηεο εθπφλεζεο, κε παξαηεξήζεηο, 

ζπκβνπιέο θαη ελέζεηο  ελζάξξπλζεο. 

Δπίζεο,  ζα  ήζεια  λα επραξηζηήζσ απφ ηα βάζε ηεο θαξδηάο κνπ ηελ θ. Σδαβέιια 

Φσηεηλή, Δπίθνπξν Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Πεινπνλλήζνπ γηα ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ ππνζηήξημε θάζε θνξά πνπ ρξεηαδφηαλ. 

Ήηαλ ηδηαίηεξε ηηκή γηα εκέλα λα απνηειεί κέινο ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο ηεο 

δηαηξηβήο κνπ. 

ε απηφ ην ζεκείν ζέισ λα  εθθξάζσ  έλα  κεγάιν επραξηζηψ ζηελ θ. Κνχθηα 

Δπκνξθία, Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ηνπ Δζληθνχ θαη 

Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ γηα ηε ζπλεξγαζία, ηελ θαζνδήγεζε θαη ηε 

ζηήξημε θάζε θνξά πνπ ρξεηαδφηαλ. 
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θαη ζην πξνζσπηθφ ησλ Μνλάδσλ Σερλεηνχ Νεθξνχ, ζηηο νπνίεο δηεμήρζε ε έξεπλα, 
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αηκνθάζαξζεο, δέρζεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα.  Ηδηαίηεξα, φκσο, ζηνλ 
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Ζ επίδξαζε ηεο πλεπκαηηθόηεηαο ζηελ πνηόηεηα δσήο θαη ηελ ςπρηθή πγεία ζηε 

ρξόληα λεθξηθή λόζν θαη ε ζπζρέηηζή ηεο κε γλσζηαθέο αληηιήςεηο 

Δπάγγεινο Υ. Φξαδέινο 

Πεξίιεςε 

Δηζαγσγή: Οη αζζελείο κε Υξφληα Νεθξηθή Νφζν (ΥΝΝ) κπνξεί λα παξνπζηάζνπλ 

έλα επξχ θάζκα ζσκαηηθψλ θαη ςπρνινγηθψλ ζπκπησκάησλ, θαζψο θαη λα βηψζνπλ 

αιιαγέο ζηνλ ηξφπν δσήο θαη θαηά ζπλέπεηα, λα αληηκεησπίζνπλ πξνθιήζεηο 

ζρεηηθέο κε ηελ απηνδηαρείξηζε ηεο λφζνπ, νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε 

βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπο. Ζ πλεπκαηηθφηεηα, αιιά θαη ε ζξεζθεία 

απνηεινχλ γηα αξθεηά άηνκα ζεκαληηθέο δηαζηάζεηο ηεο χπαξμήο ηνπο, θαζψο είλαη 

πεγή ππνζηήξημεο πνπ ζπκβάιεη ζηελ επεμία θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θαζεκεξηλψλ 

δπζθνιηψλ ηεο δσήο ηνπο. Γηα πνιινχο αζζελείο ε ελζσκάησζε ησλ πλεπκαηηθψλ 

ηνπο πηζηεχσ ζηε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο θαη έρεη βξεζεί λα 

ζπζρεηίδεηαη κε ζεηηθέο εθβάζεηο γηα ηελ ςπρηθή πγεία.  

θνπόο  ηεο κειέηεο ήηαλ λα αμηνινγεζεί ην επίπεδν πλεπκαηηθφηεηαο ησλ αζζελψλ 

κε ΥΝΝ θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ πνηφηεηα δσήο θαη ηελ ςπρηθή πγεία απηψλ ησλ 

αζζελψλ. 

Μεζνδνινγία: Γηεμήρζε ζπγρξνληθή κειέηε, ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ 367 αζζελείο 

Σειηθνχ ηαδίνπ Υξφληαο Νεθξηθήο Νφζνπ πνπ ππνβάιινληαλ ζε αηκνθάζαξζε. Σα 

δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ κε ηε ρξήζε απηνζπκπιεξνχκελσλ εξσηεκαηνινγίσλ. Γηα 

ηελ αμηνιφγεζε ηεο πλεπκαηηθφηεηαο ρξεζηκνπνηήζεθε ε θιίκαθα Functional 

Assessment of Chronic Illness Therapy-Spiritual Well-Being Scale (FACIT-Sp-12), 

γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ε θιίκαθα SCL 90 – R, γηα ηε κέηξεζε ηνπ 

επηπέδνπ πνηφηεηαο δσήο ε θιίκαθα Missoula Vitas Quality of Life Index-15 θαη γηα 

ηελ αμηνιφγεζε ησλ αληηιήςεσλ γηα ηελ αζζέλεηα ε θιίκαθα Illness Perception 

Questionnaire (Brief Version), αθνχ εμαζθαιίζζεθαλ νη ζρεηηθέο άδεηεο ησλ 

ζπγγξαθέσλ. Ζ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ηνπ εκπεηξηθνχ πιηθνχ ηεο έξεπλαο 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην ινγηζκηθφ πξφγξακκα Statistical Package for the Social 

Sciences, 20.0 (S.P.S.S. Inc., Chicago, IL, USA), ρξεζηκνπνηψληαο ηηο κεζφδνπο ηεο 

Πεξηγξαθηθήο (Descriptive) θαη ηεο Δπαγσγηθήο (Inferential) ηαηηζηηθήο. Δπίζεο 

εθαξκφζηεθε πνιπκεηαβιεηή αλάιπζε ρξεζηκνπνηψληαο ην ζηαηηζηηθφ ππφδεηγκα 

ηεο πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο (multiple linear regression) θαη σο κέηξν 
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ζρέζεο ηνλ ζπληειεζηή παιηλδξφκεζεο β. To επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 

ηέζεθε ζην 0,05. 

Απνηειέζκαηα: Σν 62,1% ησλ αζζελψλ ηνπ δείγκαηνο ήηαλ άλδξεο θαη ην 37,9% 

γπλαίθεο. Ζ ειηθία ηνπο θπκαίλνληαλ απφ 18 έσο 92 εηψλ κε κέζε ηηκή ηα 61,80 έηε 

(ΣΑ=15,11). Σν ζπλνιηθφ ζθνξ ηεο Κιίκαθαο Πλεπκαηηθφηεηαο «FACIT – Sp12 

Scale» θπκαίλνληαλ απφ 3 έσο 47 κε κέζε ηηκή 30,55 (ΣΑ=8,22) θαη δηάκεζν ηηκή 

31,00, γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ αζζελψλ εκθάληδε ζρεηηθά πςειέο 

ηηκέο πλνιηθήο Πλεπκαηηθφηεηαο. Ζ κέζε ηηκή ησλ επηκέξνπο δηαζηάζεσλ ηεο 

Κιίκαθαο ήηαλ γηα ην «Νφεκα» 11,99 (ΣΑ=3,27), ηε «Γαιήλε» 9,26 (ΣΑ=3,38) θαη 

ηελ «Πίζηε» 9,30 (ΣΑ=3,95). Σν ζπλνιηθφ ζθνξ ηεο Κιίκαθαο Πνηφηεηαο Εσήο 

«MVQOLI – 15R» (πλνιηθή Πνηφηεηα Εσήο) είρε κέζε ηηκή 17,22 (ΣΑ=3,85), 

γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ αζζελψλ εκθάληδε ηθαλνπνηεηηθέο ηηκέο 

πλνιηθήο Πνηφηεηαο Εσήο. Σν ζπλνιηθφ ζθνξ ηεο Κιίκαθαο Φπρηαηξηθήο 

πκπησκαηνινγίαο «SCL – 90R» είρε κέζε ηηκή 0,89 (ΣΑ=0,63). Σν ζπλνιηθφ ζθνξ 

ηεο Κιίκαθαο Αληηιήςεσλ γηα ηε Νφζν «BIPQ» (πλνιηθή Αληίιεςε γηα ηε Νφζν) 

είρε κέζε ηηκή 42,70 (ΣΑ=13,41), γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ 

αζζελψλ εκθάληδε ζρεηηθά πςειέο ηηκέο πλνιηθήο Αληίιεςεο γηα ηε Νφζν, δειαδή 

απεηιεηηθή άπνςε γηα ηε λφζν. Ζ ζπλνιηθή Πλεπκαηηθφηεηα φζν θαη νη δηαζηάζεηο 

ηεο, δειαδή «Νφεκα» θαη «Γαιήλε» βξέζεθε λα επηδξνχλ ζεκαληηθά ηφζν ζηε 

πνηφηεηα δσήο φζν θαη ζηε ςπρηθή πγεία θαη ζηηο αληηιήςεηο γηα ηε λφζν. Απφ ηελ 

άιιε ε δηάζηαζε «Πίζηε» ηεο πλεπκαηηθφηεηαο παξνπζίαδε ιηγφηεξεο θαη 

αζζελέζηεξεο ζπζρεηίζεηο κε ηε πνηφηεηα δσήο, ςπρηθή πγεία θαη ηηο αληηιήςεηο γηα 

ηε λφζν. 

πκπεξάζκαηα: Ζ πλεπκαηηθφηεηα επηδξά ζεκαληηθά ζηελ ΠΕ, ηελ ςπρηθή πγεία 

θαη ηηο αληηιήςεηο γηα ηε λφζν ησλ αζζελψλ κε ΥΝΝ θαη αλαδεηθλχεηαη ε ζπκβνιή 

πνπ κπνξεί λα έρεη ζηελ αηνκηθή επεκεξία, ζε κηα πεξίνδν κάιηζηα ηφζν θξίζηκε 

φπσο απηή ηεο αζζέλεηαο. Απηή ε επίδξαζε πεξηιακβάλεη ηελ εχξεζε λνήκαηνο ζηελ 

πγεία θαη ηε λφζν, ζην βίσκα ελφο ζθνπνχ ζηε δσή θαη ζηελ αίζζεζε εζσηεξηθήο 

αξκνλίαο. 

Λέμεηο θιεηδηά: Πλεπκαηηθφηεηα, Πνηφηεηα Εσήο, Υξφληα Νεθξηθή Νφζνο, ςπρηθή 

πγεία, αληηιήςεηο γηα ηε λφζν. 
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The Effect of Spirituality on Quality of Life of Patients with Chronic Kidney 

Disease and Its Correlation with the Mental Health Status and Cognitive 

Perception for Their Illness. 

Evangelos C. Fradelos 

 

Abstract 

Background: Chronic Kidney Disease patients are dealing with a wide range of 

physical and psychological symptoms. In addition they experiencing lifestyle changes 

and consequently must address challenges related to self-management of the disease 

that are necessary to improve the condition their health. Spirituality and religion are, 

for many people, important dimensions of their existence as they are a source of 

support that contributes to well-being and to addressing the daily difficulties of their 

lives. For many patients the incorporation of their spiritual beliefs into the therapeutic 

process is vital and has been found to be associated with positive outcomes for mental 

health. 

Aim of the present study was the assessment of spirituality in Chronic Kidney 

Disease patients and its relation with quality of life and mental health of those 

patients. 

Method: A cross-sectional study was conducted in which 367 End Stage Renal 

Disease patients undergoing hemodialysis were participated. Data were collected with 

the use of an anonymous self-administrated questionnaire consisted by four part a) 

Functional Assessment of Chronic Illness Therapy-Spiritual Well-Being Scale 

(FACIT-Sp-12) for measuring spirituality, b) SCL 90 – R scale for the assessment of 

mental health, d) Missoula Vitas Quality of Life Index-15 for the assessment of 

quality of life and d) Illness Perception Questionnaire (Brief Version). Statistical 

analysis performed with the use of Package for the Social Sciences, 20.0 (S.P.S.S. 

Inc., Chicago, IL, USA), using Descriptive and Inferential statistic methods. 

Moreover, multiple linear regressions were performed. The level of statistical 

significant was set to 0,05. 

Results:  62,1% of the sample were male and ησλ αζζελψλ ηνπ δείγκαηνο ήηαλ 

37,9%  female patients. Their age ranged from 18 to 92 years with a mean 61,80 years 

(SD=15,11). The total score of spirituality using the ―FACIT – Sp12 Scale‖ ranged 

from 3 to 47 with mean value 30,55 (SD=8,22) and median 31,00, fact that indicating 

that the majority of patients had relatively high Spirituality total value. The mean of 
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the value of the subscales of FACIT-Sp was for ―meaning‖11,99 (SD = 3,27), "Peace" 

9,26 (SD = 3,38) and "Faith" 9,30 (SD = 3.95). In addition quality of life total score 

using ―MVQOLI – 15R‖ had mean value 17,22 (SD=3,85), fact which revealing that 

participants had satisfactory scores in quality of life. Moreover, the total score of 

―SCL – 90R‖ had a mean value 0,89 (SD=0,63). Finally, Illness Perception 

Questionnaire total score was 42,70 (SD=13,41), finding which revealing that the 

majority of the patients had a rather elevated total score thus, they perceived their 

illness as threatening.  Total spirituality as well as the subscales meaning and peace 

found to significant affect quality of life , mental health and illness perception. On the 

other hand subscale faith exhibiting less and weaker correlations with quality of life , 

mental health and illness perception.  

Conclusions: Spirituality can positive effect quality of life , mental health and illness 

perception of patients suffering by chronic kidney disease and the contribution to the 

wellbeing that can have is highlighted, especially in such crucial periods such as when 

dealing with a disease. This effect involves finding meaning in health and disease, a 

purpose in life and sense of inner peace. 

Key-words: Spirituality, Quality of Life, Chronic kidney Disease, Mental Health, 

illness perceptions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 

 

ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

Ζ πλεπκαηηθφηεηα, αιιά θαη ε ζξεζθεία απνηεινχλ γηα αξθεηά άηνκα ζεκαληηθέο 

δηαζηάζεηο ηεο χπαξμήο ηνπο, θαζψο είλαη πεγή ππνζηήξημεο πνπ ζπκβάιεη ζηελ 

επεμία θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ θαζεκεξηλψλ δπζθνιηψλ ηεο δσήο ηνπο. Γηα 

πνιινχο αζζελείο ε ελζσκάησζε ησλ πλεπκαηηθψλ ηνπο πηζηεχσ ζηε ζεξαπεπηηθή 

δηαδηθαζία είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο θαη έρεη βξεζεί λα ζπζρεηίδεηαη κε ζεηηθέο 

εθβάζεηο γηα ηελ ςπρηθή πγεία (Greenberg, 2003). 

 Ζ ζεηηθή επηξξνή πνπ κπνξεί λα έρεη ε πλεπκαηηθφηεηα ζηελ αληίιεςε ησλ αζζελψλ 

γηα ηελ πγεία ηνπο, αιιά θαη ζηελ αηνκηθή αληηκεηψπηζε θαη δηεπζέηεζε ησλ 

ζνβαξψλ παζήζεσλ έρεη ηεθκεξησζεί απφ πνιιέο έξεπλεο. πγθεθξηκέλα, κειέηεο 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε αζζελείο κε δηάγλσζε ζνβαξήο πάζεζεο, φπσο θαξθίλνο 

πξνρσξεκέλνπ ζηαδίνπ, θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα πσο ε πλεπκαηηθφηεηα απνηειεί 

ζεκαληηθφ παξάγνληα ππνζηήξημεο πνπ επεξεάδεη ηφζν ηελ πξνζαξκνγή ζηε λφζν, 

φζν θαη ηε γεληθφηεξε θαηάζηαζε ςπρηθήο πγείαο ησλ αζζελψλ (Zullig, Ward & 

Horn, 2006; Lin & Bauer-Wu, 2003). 

πγθξηηηθή κειέηε ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε κεηαμχ πγηψλ αηφκσλ θαη ρξνλίσο 

παζρφλησλ αζζελψλ απφ ηνπο Sodhi and Manju (2012), θαηέδεημε φηη ππάξρεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ δηαθφξσλ παξαγφλησλ ηεο 

πλεπκαηηθφηεηαο θαη «θαιήο» ςπρηθήο θαηάζηαζεο. Σα άηνκα κε πςειφ επίπεδν 

πλεπκαηηθφηεηαο παξνπζηάδνπλ πςειφηεξνπο δείθηεο ςπρηθήο πγείαο. Οη 

ζπγθεθξηκέλνη εξεπλεηέο αλαθέξνπλ φηη κπνξεί θάπνηνο λα εληζρχζεη ζεηηθά ηελ 

πγεία ελφο αηφκνπ παξέρνληαο έλα ζεξαπεπηηθφ πεξηβάιινλ πνπ βειηηψλεη ηηο 

πλεπκαηηθέο πεπνηζήζεηο θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ επηηπγράλεηαη θαη ζεηηθή ζηάζε 

απέλαληη ζηε δσή. Καηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη πλεπκαηηθέο πεπνηζήζεηο θαη 

πξαθηηθέο κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθέο πεγέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη ζεηηθή 

δηεπζέηεζε ηεο ρξφληαο αζζέλεηαο θαη λα ζπκβάινπλ ζηελ ςπρηθή πγεία ησλ ρξνλίσο 

παζρφλησλ αζζελψλ (Sodhi & Manju, 2012). 

ε φηη αθνξά ζηε ΥΝΝ, ε κεηάβαζε ζην ηειηθφ ζηάδην απηήο θαη ε έλαξμε ηεο 

ζεξαπείαο ππνθαηάζηαζεο ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο, απνηειεί έλα ζεκαληηθφ 
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νξφζεκν ζηελ φιε πνξεία ηνπ αζζελή. εκαληηθέο θαη ξηδηθέο είλαη νη αιιαγέο ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα απηψλ ησλ αζζελψλ. πγθεθξηκέλα ην άηνκν 

δχν ή ηξεηο θνξέο εβδνκαδηαίσο θαζίζηαηαη "αζζελήο", κε ηε δσή ηνπ λα εμαξηάηαη 

ηφζν απφ ην κεράλεκα ηεο αηκνθάζαξζεο, φζν θαη απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ ην 

ζπληεξνχλ θαη ην ρεηξίδνληαη. ηε θάζε απηή ηεο κεηάβαζεο ζηε ζεξαπεία κε 

λεθξηθή ππνθαηάζηαζε, ε θνηλσληθή θαη ςπρηθή ππνζηήξημε απνηεινχλ ζεκαληηθέο 

παξακέηξνπο ηεο θξνληίδαο (Θενθίινπ, 2010; Finkelstein, Wuerth & Finkelstein, 

2009; Avramovic & Stefanovic, 2012). 

Σα λέα κνληέια παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαη θξνληίδαο πνπ ιακβάλνπλ ππφςε 

φιεο ηηο πιεπξέο ηεο αηνκηθφηεηαο ηνπ αζζελή θαη ηηο αλάγθεο πνπ απνξξένπλ απφ 

απηέο, ςπρηθέο, πλεπκαηηθέο θαη θνηλσληθέο, έρεη βξεζεί φηη ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά 

ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ αζζελή ζηε ρξφληα λφζν θαη ζηελ θαιχηεξε απνθαηάζηαζε. Ζ 

αλαγλψξηζε ησλ πλεπκαηηθψλ αλαγθψλ θαη ε θάιπςή ηνπο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο, ε 

δε ζπκβνιή ηνπο εκθαλίδεηαη σο πνιχ ζεκαληηθή ζηελ πνιπδηάζηαηε θξνληίδα ησλ 

αζζελψλ κε ΥΝΝ. Οη επηδξάζεηο πνπ έρεη ε πλεπκαηηθή δπζθνξία ζε ςπρηθφ θαη 

θνηλσληθφ επίπεδν, αιιά θαη ζηελ έθβαζε θαη πξνζαξκνγή ζηε λφζν, θαζηζηνχλ 

αλαγθαία ηε δηεμαγσγή πεξαηηέξσ έξεπλαο κε αμηφπηζηα εξγαιεία αμηνιφγεζεο ησλ 

πλεπκαηηθψλ αλαγθψλ ησλ αζζελψλ θαη ησλ επηπηψζεσλ πνπ απηέο έρνπλ ζηε 

γεληθφηεξε θαηάζηαζε ηνπ αζζελή (Davison & Jhangri, 2010; Davison & Jhangri, 

2013; Greenberg, 2003; Moorehouse, Doenges & Murr, 2014). 

ηελ παξνχζα δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, κεηά απφ κηα αλαιπηηθή αλαζθφπεζε αλάινγσλ 

εξεπλεηηθψλ κειεηψλ, παξνπζηάδνληαη ηα δεδνκέλα πνζνηηθήο έξεπλαο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε πιεζπζκφ αζζελψλ κε ΥΝΝ, νη νπνίνη ππνβάιινληαη ζε 

ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο ηεο λεθξηθήο ηνπο ιεηηνπξγίαο κε ηε κέζνδν ηεο 

αηκνθάζαξζεο. Αμηνινγήζεθε ε πλεπκαηηθφηεηα ησλ αζζελψλ απηψλ θαζψο επίζεο 

θαη ε επίδξαζήο ηεο ζηελ πνηφηεηα δσήο θαη ηελ ςπρηθή πγεία απηψλ θαη ε ζπζρέηηζή 

ηεο κε ηηο γλσζηαθέο ηνπο αληηιήςεηο. 

Σν γεληθφ κέξνο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο απνηειείηαη απφ ηξία θεθάιαηα, ηα νπνία 

εμεηάδνπλ ηα εμήο: 

ην πξψην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηε ΥΝΝ θαη ηηο ςπρνθνηλσληθέο δηαζηάζεηο 

ηεο. Δηδηθφηεξα, παξνπζηάδνληαη νη αηηίεο ηεο λφζνπ, ηα επηδεκηνινγηθά ζηνηρεία θαη 

νη ζχγρξνλεο ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο. Γίλεηαη επίζεο αλαθνξά θαη ζηηο επηπηψζεηο 



21 
 

ηεο λφζνπ ζηελ θαηάζηαζε ςπρηθήο πγείαο ησλ αζζελψλ θαζψο θαη ζηελ ζρεηηθή κε 

ηελ πγεία πνηφηεηα δσήο ηνπο.  

ην δεχηεξν θεθάιαην αλαπηχζζεηαη ε έλλνηα ηεο πλεπκαηηθφηεηαο. Δηδηθφηεξα, ε 

πλεπκαηηθφηεηα παξνπζηάδεηαη ππφ ην πξίζκα ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, αιιά 

θπξίσο ππφ ην πξίζκα ηεο λνζειεπηηθήο επηζηήκεο κε ηελ παξνπζίαζε δεδνκέλσλ 

εξεπλεηηθψλ κειεηψλ θαη ζε ζπλδπαζκφ πάληα κε ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο 

λνζειεπηηθήο. Δπηπξφζζεηα ζην θεθάιαην απηφ αλαθέξνληαη νη ζπλήζεηο κέζνδνη 

κειέηεο θαη αμηνιφγεζήο ηεο θαη παξνπζηάδνληαη ηα ζρεηηθά εξγαιεία κέηξεζήο ηεο.  

ην ηξίην θεθάιαην, παξνπζηάδνληαη ηα πξφζθαηα βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα πνπ 

αθνξνχλ ζηελ επίδξαζε ηεο πλεπκαηηθφηεηαο ζηελ θαηάζηαζε πγείαο ησλ αηφκσλ 

θαη ησλ αζζελψλ εηδηθφηεξα. Πην ζπγθεθξηκέλα αλαθέξνληαη ζχγρξνλεο κειέηεο, νη 

νπνίεο δηεξεπλνχλ ηε ζρέζε θαη ηελ επίδξαζε ηεο πλεπκαηηθφηεηαο ζηελ θαηάζηαζε 

ςπρηθήο πγείαο ησλ αηφκσλ, ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα ηελ 

ππνθείκελε λφζν. Οη ηξεηο απηέο κεηαβιεηέο απνηεινχλ θαη ηηο εμεηαδφκελεο 

παξακέηξνπο ηεο παξνχζαο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. ην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ γίλεηαη 

ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηηο κειέηεο πνπ δηεξεπλνχλ ηελ πλεπκαηηθφηεηα ζε αζζελείο κε 

ΥΝΝ.  

 ην εηδηθφ κέξνο ηεο παξνχζαο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο παξνπζηάδεηαη ην εξεπλεηηθφ 

ηκήκα (κεζνδνινγία), ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηα θάησζη θεθάιαηα: 

ην ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε εξεπλεηηθή κεζνδνινγία. πγθεθξηκέλα 

θαηαγξάθνληαη ν ζθνπφο ηεο εξεπλεηηθήο κειέηεο, ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, ηα 

εξεπλεηηθά εξγαιεία κέηξεζεο θαη νη κέζνδνη ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο πνπ 

εθαξκφζζεθαλ. 

ην πέκπην θεθάιαην παξαηίζεληαη θαη αλαιχνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

πεξηγξαθηθήο θαη επαγσγηθήο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ ηεο εξεπλεηηθήο 

κειέηεο. 

ην έθην θεθάιαην γίλεηαη ε ζπδήηεζε θαη ν ζρνιηαζκφο ησλ απνηειεζκάησλ, κε ηε 

ζπγθξηηηθή παξνπζίαζή ηνπο κε απνηειέζκαηα άιισλ εξεπλεηηθψλ κειεηψλ πνπ 

αθνξνχλ ηελ πλεπκαηηθφηεηα, ελψ ζην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ αλαιχνληαη θαη νη 

αδπλακίεο ηεο παξνχζαο κειέηεο.  
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ην έβδνκν θαη ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο δηαηππψλνληαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα θαη παξαηίζεληαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθέο θαηεπζχλζεηο ζηελ 

έξεπλα ηνπ ππφ κειέηε ζέκαηνο. 
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Κεθάιαην 1: Υξόληα Νεθξηθή Νόζνο: Κιηληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη 

ςπρνθνηλσληθέο δηαζηάζεηο 

Δηζαγσγή  

 

Ζ ΥΝΝ ραξαθηεξίδεηαη απφ επίκνλε λεθξηθή βιάβε θαη / ή απψιεηα ηεο λεθξηθήο 

ιεηηνπξγίαο. Ζ θαηάζηαζε απηή ζπζρεηίδεηαη κε πςειή λνζεξφηεηα θαη ζλεζηκφηεηα 

θαη παξά ηελ πξφνδν πνπ έρεη ζεκεησζεί ζηελ πξφιεςε, ηε δηάγλσζε θαη ηε 

ζεξαπεία, ε ΥΝΝ παξακέλεη έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα ηεο δεκφζηαο πγείαο. Ο 

παγθφζκηνο επηπνιαζκφο ηεο λφζνπ εθηηκάηαη ζε 5-10% θαη, θπξίσο ιφγσ ηεο 

θαξδηαγγεηαθήο λνζεξφηεηαο θαη ζλεζηκφηεηαο, ε παγθφζκηα επηβάξπλζε απφ ηηο 

ζρεηηδφκελεο κε ΥΝΝ αζζέλεηεο είλαη αλεζπρεηηθά πςειή (Delles & Vanholder, 

2017). Δηδηθφηεξα, ε ΥΝΝ ζπλδέεηαη κε πνιιαπιέο ζπλλνζεξφηεηεο, απψιεηα ηεο 

πνηφηεηαο δσήο (QOL) θαη ζεκαληηθφ θφζηνο γηα ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, ελψ 

έρεη θαη πςειφ επηπνιαζκφ ζηηο πεξηζζφηεξεο πςεινχ εηζνδήκαηνο ρψξεο (π.ρ. 5,3% 

ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη 13,7% ζηηο ΖΠΑ) (Litbarg, 2018). Οη αζζελείο κε ΥΝΝ 

κπνξεί λα παξνπζηάζνπλ έλα επξχ θάζκα ζσκαηηθψλ θαη ςπρνινγηθψλ 

ζπκπησκάησλ, θαζψο θαη λα βηψζνπλ αιιαγέο ζηνλ ηξφπν δσήο θαη, θαηά ζπλέπεηα, 

λα αληηκεησπίζνπλ πξνθιήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ απηνδηαρείξηζε ηεο λφζνπ, νη νπνίεο 

είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπο (Lin, Liu, Hsu, & 

Tsai, 2017). Ζ ΥΝΝ κπνξεί λα εμειηρζεί ζε λεθξηθή λφζν ηειηθνχ ζηαδίνπ, κε 

πεξηζζφηεξνπο απφ 110.000 αζζελείο λα ρξεηάδνληαη ζεξαπεία αηκνθάζαξζεο 

εηεζίσο. Δπηπξφζζεηα, νη αζζελείο κε ΥΝΝ έρνπλ πςειφ θίλδπλν γηα θαξδηαγγεηαθέο 

παζήζεηο θαη ζλεζηκφηεηα θαη φπσο θαη κε άιιεο ρξφληεο ηαηξηθέο παζήζεηο, ε 

πξφνδνο ηεο λφζνπ κε ηηο ζρεηηθέο επηπινθέο ηεο κπνξεί λα κεηξηαζηεί κέζσ ηεο 

επαηζζεηνπνίεζεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ αζζέλεηα, ηε δέζκεπζε κε ηνπο 

πφξνπο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη ηε ζπκκφξθσζε κε ηελ θαηάιιειε ηαηξηθή 

ζεξαπεία (Obadan, Walker, & Egede, 2017).  
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1.1. Κιηληθά Υαξαθηεξηζηηθά ηεο Υξόληαο Νεθξηθήο Νόζνπ 

1.1.1.Οξηζκόο θαη Σαμηλόκεζε 

 

Ο νξηζκφο θαη ε ηαμηλφκεζε ηεο ΥΝΝ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ έρνπλ εμειηρζεί. 

χκθσλα κε ηηο ηξέρνπζεο δηεζλείο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ Δζληθνχ Ηδξχκαηνο 

Νεθξνχ- Πξσηνβνπιία γηα ηελ Πνηφηεηα ηεο Έθβαζεο ηεο Νεθξηθήο Νφζνπ -

National Kidney Foundation – Kidney Disease Outcomes Quality Initiative (NKF-

KDOQI, 2002), ε θαηάζηαζε ηεο ΥΝΝ κπνξεί λα νξηζηεί σο ε κεησκέλε λεθξηθή 

ιεηηνπξγία πνπ εκθαλίδεηαη κε κεησκέλν ξπζκφ ζπεηξακαηηθήο δηήζεζεο (GFR) 

κηθξφηεξν απφ 60 mL / min/ 1,73 m
2
 επηθάλεηαο ζψκαηνο (Webster, Nagler, Morton, 

& Masson, 2017) ή σο νη δηαηαξαρέο ηεο δνκήο ησλ λεθξψλ ή ν ζπλδπαζκφο απηψλ, 

πνπ ππάξρνπλ γηα ≥ 3 κήλεο θαη πνπ έρνπλ επηπηψζεηο ζηελ πγεία (McManus & 

Wynter-Minott, 2017; Webster et al., 2017). Σν θξηηήξην ησλ 3 κελψλ επηηξέπεη ηε 

δηάθξηζε κεηαμχ νμείαο θαη ΥΝΝ, δχν δηαθξηηά δηαθνξεηηθψλ δηαηαξαρψλ πνπ 

απαηηνχλ δηαθνξεηηθέο ζεξαπείεο. Ζ αλαγλψξηζε απηή ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ είλαη 

ζεκαληηθή, ηφζν γηα θιηληθνχο, φζν θαη γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο (McManus & 

Wynter-Minott, 2017). H XNN κπνξεί λα ηαμηλνκεζεί κε βάζε ηελ αηηία, ηνλ 

εθηηκψκελν ξπζκφ ζπεηξακαηηθήο δηήζεζεο (eGFR) θαη ην βαζκφ ηεο 

ιεπθσκαηνπξίαο (Rossignol et al., 2015). 

χκθσλα κε ην Δζληθφ Ίδξπκα Νεθξνχ (National Kidney Foundation), ε ΥΝΝ 

επαλαπξνζδηνξίζηεθε σο αζζέλεηα πέληε ζηαδίσλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ εθηηκψκελν 

ξπζκφ ζπεηξακαηηθήο δηήζεζεο (eGFR) σο δείθηε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο κε 

θπζηνινγηθήο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο. Σν ζηάδην 1, νξίδεηαη σο ν ειαθξψο κεησκέλνο 

eGFR (≥ 90,0 mL / min / 1,73m
2
) κε ελδείμεηο βιάβεο ζηνπο λεθξνχο φπσο 

πξσηετλνπξία θαη αηκαηνπξία. Σν ζηάδην 2, νξίδεηαη σο ν ειαθξά κεησκέλνο eGFR (≥ 

60,0-89,9 mL / min / 1,73m
2
) κε επηπινθέο φπσο πξσηετλνπξία θαη αηκαηνπξία. Σν 

ζηάδην 3, νξίδεηαη σο ν κεηξίσο κεησκέλνο eGFR (≥ 30,0-59,9 mL / min / 1,73m
2
) θαη 

κπνξεί λα ππνδηαηξεζεί ζε ζηάδην 3α (eGFR ≥ 45,0-59,9 mL / min / 1,73m
2
) θαη ζε 

ηάδην 3b (eGFR ≥ 30,0-44,9 mL / min / 1,73m
2
). Σν ζηάδην 4, νξίδεηαη σο κηα 

πξνρσξεκέλε κείσζε ηνπ eGFR (≥ 15,0-29,9 mL / min / 1,73m
2
), ελψ ην ζηάδην 5 

νξίδεηαη σο λεθξηθή αλεπάξθεηα, κε έλαλ eGFR κηθξφηεξν απφ 15.0 mL / min / 

1.73m
2
. Σν ηειεπηαίν απηφ ζηάδην αλαθέξεηαη ζε αζζελείο πνπ πάζρνπλ απφ κε 

αλαζηξέςηκε απψιεηα ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο, πεξίζζεηα πγξψλ θαη ηνμηθψλ 
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πξντφλησλ ηνπ κεηαβνιηζκνχ, ειεθηξνιπηηθέο δηαηαξαρέο θαη δηαηαξαρέο 

νμενβαζηθήο ηζνξξνπίαο, ζπλζήθεο πνπ θαζηζηνχλ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε γηα 

ζεξαπεία αηκνθάζαξζεο (Lee, Wu, Hsieh, & Tsai, 2016). 

 

1.1.2. Δπηδεκηνινγία 

 

Ζ ΥΝΝ απνηειεί δηεζλψο έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα ηεο δεκφζηαο πγείαο, κε ην 

θνξηίν θαη ηε ζπλνιηθή επίδξαζή ηεο ζηα άηνκα, αιιά θαη ζηελ θνηλσλία λα 

πνηθίιιεη, ελψ ζε πνιιέο ρψξεο δελ ππάξρνπλ αθξηβή δεδνκέλα γηα ηελ επίπησζε θαη 

ηνλ επηπνιαζκφ ηεο. Ζ πιεηνςεθία ηεο δεκνζηεπκέλεο βηβιηνγξαθίαο πεξηγξάθεη 

αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε ή παξαζέηεη δεδνκέλα απφ ηα κεηξψα 

αζζελψλ κε Σειηθνχ ηαδίνπ Υξφληα Νεθξηθή Νφζν (ΣΥΝΝ) (Venuthurupalli, 

Hoy, Healy, Cameron, & Fassett, 2017). Ο επηπνιαζκφο ηεο ΥΝΝ ζηνλ ελήιηθν 

πιεζπζκφ ησλ ΖΠΑ εθηηκάηαη ζε πεξίπνπ 14%, ελψ ζε νξηζκέλεο νκάδεο, φπσο ηα 

άηνκα ειηθίαο ≥60 εηψλ, ν επηπνιαζκφο αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 25%. Ζ λνζεξφηεηα 

θαη ε ζλεζηκφηεηα είλαη επίζεο πςειέο κεηαμχ ησλ αηφκσλ κε ΥΝΝ. Ζ λφζνο 

ζρεηίδεηαη θαη κε απμεκέλε ζλεζηκφηεηα απφ θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο, ελψ ην 2010 

απνηεινχζε ηε 16
ε
 θχξηα αηηία πξφσξνπ ζαλάηνπ θαη ρακέλσλ ρξφλσλ δσήο 

(Dharmarajan et al., 2017). χκθσλα κε ηελ επηζηεκνληθή κειέηε «Global Burden of 

Disease Study» εθηηκάηαη φηη ην 2013, νη ζάλαηνη ιφγσ ΥΝΝ κεηαμχ ησλ αλδξψλ 

φισλ ησλ ειηθηψλ ήηαλ 14,5 αλά 100,000 άηνκα, ελψ ζηηο γπλαίθεο ήηαλ 12,14 αλά 

100,000 άηνκα (Carrero, Hecking, Ulasi, Sola, & Thomas, 2017). Ζ XNN έρεη επίζεο 

ζεκαληηθφ νηθνλνκηθφ θφζηνο γηα ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε. χκθσλα κε ην 

Δζληθφ χζηεκα Τγείαο (NHS) ηεο Βξεηαλίαο, νη ζπλνιηθέο εθηηκψκελεο δαπάλεο 

πνπ απνδίδνληαη ζηελ ΥΝΝ κεηαμχ 2009 θαη 2010 αλέξρνληαλ ζε πεξηζζφηεξα απφ 

έλα δηζεθαηνκκχξην ιίξεο, κε ηηο ζεξαπείεο λεθξηθήο ππνθαηάζηαζεο λα 

αληηζηνηρνχλ ζε πεξίπνπ ζην ήκηζπ ησλ δαπαλψλ απηψλ. ηηο ΖΠΑ, εθηηκάηαη φηη ε 

δηαρείξηζε ησλ ζηαδίσλ 3 θαη 4 ηεο ΥΝΝ θνζηίδεη γηα ηηο ακνηβέο θαηά πξάμε ζην 

Ακεξηθάληθν Medicare πεξίπνπ 44,4 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα εηεζίσο (Aiyegbusi et 

al., 2017).  
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1.1.3. Κιηληθά Υαξαθηεξηζηηθά θαη Δπηπινθέο  

 

Οη λεθξνί δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ηζνξξνπία πνιιψλ ελδνγελψλ θαη 

εμσγελψλ ελψζεσλ θαη ε ΥΝΝ ζπλδέεηαη κε έλα ζχλνιν κεηαβνιηθψλ θαη αγγεηαθψλ 

επηπινθψλ, κε πςειφ θίλδπλν θαξδηαγγεηαθήο λφζνπ, θαζψο θαη κε αξθεηέο άιιεο 

νμείεο ή ρξφληεο παζήζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο νμείαο λεθξηθήο βιάβεο, 

ινηκψμεσλ, θαηαγκάησλ, θαξθίλνπ, γλσζηηθήο δπζιεηηνπξγίαο ή δηαηαξαρψλ ηνπ 

χπλνπ, νη θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο θαη νη κεραληζκνί ησλ νπνίσλ δελ είλαη πιήξσο 

θαηαλνεηνί. Ζ κείσζε ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο απμάλεη επίζεο ηνλ θίλδπλν γηα 

αθαηάιιεια πςειή θαξκαθνθηλεηηθή έθζεζε ζε θάξκαθα πνπ απνβάιινληαη απφ 

ηνπο λεθξνχο θαη ζνβαξέο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο (Stengel et al., 2014). 

Ζ ΥΝΝ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ηελ εμέιημε ηεο θαξδηαγγεηαθήο λφζνπ, γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο νπνίαο θαίλεηαη λα απνηειεί παξάγνληα θηλδχλνπ. Οη αζζελείο κε ΥΝΝ 

είλαη πην πηζαλφ λα πεζάλνπλ απφ θαξδηαγγεηαθή λφζν απφ ην λα αλαπηχμνπλ 

ΣΥΝΝ. Ζ ΥΝΝ νδεγεί ζε απμεκέλα επίπεδα παξαζνξκφλεο (PTH) θαη  απμεηηθνχ 

παξάγνληα ησλ ηλνβιαζηψλ 23 (FGF23), θαζψο θαη ζε κεησκέλα επίπεδα 1,25-

δηπδξνμπβηηακίλεο D (1,25D), ππεξαζβεζηηαηκία, ππεξθσζθαηαηκία, νζηηθή 

κεηαβνιηθή λφζν, αζβεζηνπνίεζε ηνπ αγγεηαθνχ ηνηρψκαηνο ή έθηνπεο ελαπνζέζεηο 

αιάησλ αζβεζηίνπ θαη θαξδηαγγεηαθή λφζν (Kitagawa et al., 2013). 

1.1.4. Παξάγνληεο θηλδύλνπ 

 

Ζ θαηαλφεζε ησλ γελεηηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηε 

λεθξηθή ιεηηνπξγία θαη ε κεηαμχ ηνπο αιιειεπίδξαζε κπνξεί λα πξνζθέξεη 

ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε θπζηνινγία θαη παζνθπζηνινγία ησλ λεθξψλ θαη λα 

ζπκβάιιεη ζηελ δηεξξεχλεζε πξνεγνπκέλσο άγλσζησλ ή κε αλακελφκελσλ 

κεραληζκψλ, ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ ηαπηνπνίεζε λέσλ ζεξαπεπηηθψλ ή 

πξνιεπηηθψλ ζηφρσλ (Obrador et al., 2017). 

 Ο ζαθραξψδεο δηαβήηεο, ε ππέξηαζε θαη ε παρπζαξθία ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά 

ζηελ παγθφζκηα επηβάξπλζε ηεο λφζνπ θαη απνηεινχλ ζεκαληηθνχο παξαδνζηαθνχο 

παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα ΥΝΝ. Χζηφζν, νη κε παξαδνζηαθνί παξάγνληεο θηλδχλνπ, 

φπσο ε έθζεζε ζε λεθξνηνμίλεο, ε νπξνιηζίαζε, εκβξπνκεηξηθνί παξάγνληεο, νη 

ινηκψμεηο, νη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο θαη ε νμεία λεθξηθή βιάβε 

αλαγλσξίδνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν σο ζεκαληηθέο απεηιέο γηα ηελ πγεία ησλ 
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λεθξψλ παγθνζκίσο (Luyckx et al., 2017). Ζ ρξήζε θαξκάθσλ κπνξεί επίζεο λα 

είλαη έλαο πηζαλφο παξάγνληαο, ηδηαίηεξα δεδνκέλεο ηεο ηάζεο πξνο ηελ 

πνιπθαξκαθία θαη ηελ αιφγηζηε ρξήζε θαξκάθσλ (Lazarus et al., 2016). 

Δηδηθφηεξα, νη αζζελείο κε λεθξνιηζίαζε έρνπλ δηπιάζην θίλδπλν εθδήισζεο ρξφληαο 

λεθξηθήο λφζνπ ή λεθξηθήο λφζνπ ηειηθνχ ζηαδίνπ, κε ηνλ θίλδπλν λα είλαη αθφκε 

κεγαιχηεξνο γηα ηηο γπλαίθεο θαη ηνπο ππέξβαξνπο αζζελείο κε λεθξνιηζίαζε. 

Αζζελείο κε ζπρλέο ινηκψμεηο ηνπ νπξνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο, πέηξεο ζηξνπβίηε, 

δπζκνξθίεο ηνπ νπξνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο, δπζιεηηνπξγία ηνπ εληέξνπ θαη 

νξηζκέλεο κνλνγνληδηαθέο δηαηαξαρέο, είλαη πςεινχ θηλδχλνπ γηα ΥΝΝ. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, ε ιηζνηξηςία κε θξνπζηηθά θχκαηα ή νη ειάρηζηα επεκβαηηθέο 

νπξνινγηθέο παξεκβάζεηο γηα ηνπο ιίζνπο δελ επεξεάδνπλ δπζκελψο ηε λεθξηθή 

ιεηηνπξγία. Ζ κείσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ λεθξψλ παξαηεξείηαη γεληθά ζε αζζελείο 

κε πξνυπάξρνπζα ΥΝΝ ή ζε κεγάιν ιηζηαζηθφ θνξηίν πνπ απαηηεί 

επαλαιακβαλφκελεο ή  θαη πνιχπινθε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε (Gambaro et al., 2017).  

Ζ παρπζαξθία έρεη αλαθεξζεί φηη νδεγεί ζε ΥΝΝ κέζσ ηεο αλάπηπμεο ζαθραξψδε 

δηαβήηε θαη ππέξηαζεο, θαζψο θαη κέζσ κεραληζκψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε αιιαγέο ζε 

δηάθνξεο αηκνδπλακηθέο, κεηαβνιηθέο, κεραληθέο θαη θιεγκνλψδεηο δηεξγαζίεο (Lai 

et al., 2017). Σν πξσηαξρηθφ, ζρεηηδφκελν κε ηελ παρπζαξθία, κνξθνινγηθφ εχξεκα 

ηεο λεθξηθήο λφζνπ είλαη ε ζπεξακαηνηνλεθξίηηδα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

ζπεηξακαηηθή ππεξηξνθία. Απηή κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κεζαγγεηαθή επέθηαζε θαη 

λα εμειηρζεί ζε εζηηαθή ηκεκαηηθή ζπεηξακαηνζθιήξπλζε. Οη πξνηεηλφκελνη 

κεραληζκνί πνπ νδεγνχλ ζηελ παζνινγία απηή κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ηελ 

αλαζηνιή ηεο ΑΜΡ-θηλάζεο, ην ζηξεο ηνπ ελδνπιαζκαηηθνχ δηθηχνπ θαη ην κε 

θπζηνινγηθφ κεηαβνιηζκφ ηνπ ιίπνπο θαη ηειηθά ηε επίδξαζε ηεο ιηπνηνμηθφηεηαο 

ζηα ζπεηξακαηηθά θχηηαξα. Έηζη, ε ζρεηηδφκελε κε ηελ παρπζαξθία λεθξηθή λφζνο 

κπνξεί αθφκε θαη λα επεθηαζεί ζε λεθξηθή λφζν ηειηθνχ ζηαδίνπ, εάλ δελ 

εθαξκφδνληαη κέζνδνη γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ βάξνπο (Nasri & Amiri, 2017). 

ζνλ αθνξά ην ζαθραξψδε δηαβήηε, ν επηπνιαζκφο ηνπ έρεη ζεκεηψζεη ξαγδαία 

αχμεζε θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο θαηά πεξίπνπ 10% ζηηο βηνκεραληθέο θαη 

αθφκε πεξηζζφηεξν ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, απνηειψληαο έηζη έλα παγθφζκην 

πξφβιεκα πγείαο. Πεξίπνπ έσο θαη ην 50% ησλ αζζελψλ πνπ ππνβάιινληαη ζε 

αηκνθάζαξζε πάζρνπλ απφ ζαθραξψδε δηαβήηε (Dunkler et al., 2015). Δπηπξφζζεηα, 
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ην 40% πεξίπνπ ησλ αζζελψλ κε (δηαγλσζκέλν ή κε) ζαθραξψδε δηαβήηε έρεη 

πξνρσξεκέλν ζηάδην λεθξνπάζεηαο, ζπρλά ιφγσ αλεπαξθνχο δηαρείξηζεο ηεο ίδηαο 

ηεο λφζνπ. ε αζζελείο νη νπνίνη πάζρνπλ απφ ζαθραξψδε δηαβήηε ε λεθξηθή λφζνο 

εκθαλίδεηαη θαη ζπρλά αλαπηχζζεηαη δίρσο ζπκπηψκαηα. Οη θχξηεο λεθξηθέο 

δπζιεηηνπξγίεο νθείινληαη ζηελ πάρπλζε ησλ ζπεηξακαηηθψλ βαζηθψλ κεκβξαλψλ, 

ζηνλ ζρεκαηηζκφ κηθξναλεπξπζκάησλ θαη ζηελ αλάπηπμε κεζαγγεηαθψλ νδηδίσλ (Di 

Lullo et al., 2017). Ζ δηαβεηηθή λεθξνπάζεηα αληρλεχεηαη θιηληθά κέζσ δνθηκαζηψλ 

ειέγρνπ γηα απμεκέλε ιεπθσκαηνπξία θαη κεησκέλε GFR, ελψ ζπρλά απαηηείηαη θαη 

ε εθηέιεζε βηνςίαο ηνπ λεθξνχ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο δηάγλσζεο (Alsahli & Gerich, 

2014). 

Πξφζθαηεο κειέηεο απνθάιπςαλ επίζεο φηη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο αζζελψλ κε 

λεθξηθή λφζν ηειηθνχ ζηαδίνπ έρνπλ απμεκέλν επηπνιαζκφ ΥΝΝ, κε ηα 

απνηειέζκαηα λα πνηθίινπλ αλάινγα κε ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ 

εζλνηηθψλ νκάδσλ, ηνλ ηξφπν δσήο θαη ηηο κεζφδνπο δηαινγήο. Δπηπιένλ, κεξηθέο 

κειέηεο δελ δηαθνξνπνηνχζαλ ηα βηνινγηθά θαη κε βηνινγηθά κέιε ηεο νηθνγέλεηαο 

αζζελψλ κε λεθξηθή λφζν ηειηθνχ ζηαδίνπ θαη ζχκθσλα κε πξφζθαηε κειέηε απφ 

ηελ Σατβάλ, βξέζεθε πσο ηφζν νη ζπγγελείο φζν θαη νη ζχδπγνη αζζελψλ πνπ 

ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε, έρνπλ πςειφ επηπνιαζκφ ΥΝΝ (Kong et al., 2013). 

1.1.5. Θεξαπεπηηθέο κέζνδνη 

 

Ζ πξσηνβάζκηα θξνληίδα παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ παξαθνινχζεζε θαη ηε 

δηαρείξηζε ηεο ΥΝΝ, ηδηαίηεξα ζηηο πξνζπάζεηεο γηα ηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ 

θαξδηαγγεηαθψλ παζήζεσλ θαη άιισλ επηπινθψλ. ε έλα κηθξφ πνζνζηφ ησλ αηφκσλ 

κε ήπηα ή κέηξηα ΥΝΝ, ε λφζνο ζα εμειηρζεί ζε ηειηθνχ ζηαδίνπ λεθξηθή λφζν. Χο εθ 

ηνχηνπ, ν θχξηνο ζθνπφο ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ αηφκσλ κε ΥΝΝ έγθεηηαη ζηελ 

έγθαηξε αλαγλψξηζε θαη πξνζδηνξηζκφ ηνπ κηθξνχ απηνχ πνζνζηνχ αηφκσλ πνπ 

θηλδπλεχνπλ απφ ηελ εμέιημε ηεο λφζνπ, αιιά θαη ηνλ εληνπηζκφ εθείλσλ πνπ 

δηαηξέρνπλ θίλδπλν αλάπηπμεο άιισλ επηπινθψλ, ηδηαίηεξα ησλ θαξδηναγγεηαθψλ 

παζήζεσλ (Fraser & Blakeman, 2016).  

Οη ζεξαπείεο γηα ηε ΥΝΝ κπνξνχλ λα απνηξέςνπλ ηελ αλάπηπμε, λα επηβξαδχλνπλ 

ηελ εμέιημε, λα κεηψζνπλ ηηο επηπινθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κεησκέλε GFR, λα 

κεηψζνπλ ηνλ θίλδπλν θαξδηαγγεηαθήο λφζνπ θαη λα βειηηψζνπλ ηo πξνζδφθηκν δσήο 

θαη ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αζζελψλ. Ζ δηαρείξηζε ησλ αζζελεηψλ βαζίδεηαη ζηελ 
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θιηληθή δηάγλσζε θαη ζην ζηάδην ηεο λφζνπ ζχκθσλα κε ηελ GFR θαη ηελ 

αιβνπκηλνπξία. Ζ αλαγλψξηζε ηεο θιηληθήο δηάγλσζεο επηηξέπεη ηε ζπγθεθξηκέλε 

θάζε θνξά ζεξαπεία πνπ απεπζχλεηαη ζηελ αηηία θαη ζηηο παζνινγηθέο δηεξγαζίεο. 

ηε ζπλέρεηα, ην ζηάδην ηεο λφζνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα θαζνδεγήζεη κε 

εηδηθέο ζεξαπείεο γηα ηελ θαζπζηέξεζε ηεο εμέιημεο ηεο λφζνπ θαη ηε κείσζε ηνπ 

θηλδχλνπ επηπινθψλ (Levey & Coresh, 2012). 

Παξφιν πνπ ππάξρνπλ πνιιά αλαπάληεηα εξσηήκαηα αλαθνξηθά κε ηελ θαιχηεξε 

δηαρείξηζε ησλ αζζελψλ κε ΥΝΝ, θάπνηεο ζηξαηεγηθέο θαη ζεξαπείεο έρνπλ 

απνδεηρζεί απνηειεζκαηηθέο ζηε κείσζε ηεο ζρεηηδφκελεο κε απηή λνζεξφηεηαο θαη 

ζλεζηκφηεηαο. Δηδηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε θαιχηεξε έθβαζε ησλ 

αζζελψλ κε ΥΝΝ πεξηιακβάλνπλ ηελ ειάηησζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο, ηε κείσζε 

ηεο πξσηετλνπξίαο, ηε ρξήζε αλαζηνιέσλ ηνπ κεηαηξεπηηθνχ ελδχκνπ ηεο 

αγγεηνηελζίλεο (α-ΜΔΑ) θαη αληαγσληζηψλ ησλ ππνδνρέσλ ηεο αγγεηνηελζίλεο 

(ARBs), ηε ρξήζε ζηαηίλσλ γηα ηε κείσζε ησλ αζεξνζθιεξσηηθψλ θαξδηαγγεηαθψλ 

ζπκβακάησλ, θαζψο θαη ην γιπθαηκηθφ έιεγρν ησλ αηφκσλ κε ζαθραξψδε δηαβήηε 

(Jardine et al., 2017). 

1.2. Φπρνθνηλσληθέο δηαζηάζεηο ηεο Υξόληαο Νεθξηθήο Νόζνπ  

1.2.1 Ζ Φπρηθή Καηαπόλεζε ηεο Υξόληαο Νεθξηθήο Νόζνπ 

 

Ζ ζπλαηζζεκαηηθή δπζθνξία, ε νπνία εθδειψλεηαη κε ζπκπηψκαηα άγρνπο θαη 

θαηάζιηςεο, είλαη θνηλή ζηηο ρξφληεο αζζέλεηεο κε ηα πνζνζηά επίπησζεο / 

επηπνιαζκνχ θαη ηε ζνβαξφηεηα ησλ ζπκπησκάησλ λα είλαη ζεκαληηθά πςειφηεξα 

κεηαμχ ησλ αζζελψλ κε ρξφληα πξνβιήκαηα πγείαο φπσο θαξδηαθή λφζνο, 

ξεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα θαη ΥΝΝ, ζε ζχγθξηζε κε ην γεληθφ πιεζπζκφ. Δλψ νη 

αθξηβείο εθηηκήζεηο κπνξεί λα πνηθίινπλ ιφγσ κεζνδνινγηθψλ δηαθνξψλ θαη ησλ 

δηαθνξψλ ζηηο κεηξήζεηο κεηαμχ ησλ κειεηψλ, ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε ρξφληα 

αζζέλεηα κε ζπλππάξρνπζα θαηάζιηςε ζπλδέεηαη κε απμεκέλε επηβάξπλζε ησλ 

ζπκπησκάησλ θαη ιεηηνπξγηθή βιάβε, θαθή πνηφηεηα δσήο, κε ζπκκφξθσζε ζηε 

ζεξαπεία θαη ρεηξφηεξεο θιηληθέο εθβάζεηο (Yoong et al., 2017).  

Ζ έλλνηα ηνπ ζηξεο είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ 

αζζελνχο ηειηθνχ ζηαδίνπ λεθξηθήο λφζνπ. Ο αζζελήο πνπ ππνβάιιεηαη ζε 

αηκνθάζαξζε βξίζθεηαη αληηκέησπνο κε ηελ επηβάξπλζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 



31 
 

ππνθείκελε αζζέλεηά ηνπ θαη απφ ηελ εθαξκνδφκελε ζεξαπεία, ε νπνία «πξνζδέλεη» 

ηνλ αζζελή ζε έλα κεράλεκα, ζηελ πεξίπησζε ηεο αηκνθάζαξζεο ή ηεο πεξηηνλατθήο 

θάζαξζεο, θαη ηελ εληαηηθή θαξκαθνζεξαπεία κε ηε ρξήζε αλνζνθαηαζηαιηηθψλ 

θαξκάθσλ, ζηελ πεξίπησζε αζζελψλ πνπ ππνβάιινληαη ζε κεηακφζρεπζε λεθξνχ. 

Σν ζηξεο ησλ αζζελψλ πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε ην 

γεγνλφο πσο δνπλ κε έλα πεξίπινθν ζρήκα θαξκαθεπηηθήο αγσγήο θαη βηψλνπλ 

δηάθνξνπο δηαηξνθηθνχο θαη ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο θαη αιιαγέο ηνπ ξφινπ ζηελ 

θνηλφηεηα, ζηελ νηθνγέλεηα θαη ζην ζπδπγηθφ δεπγάξη. Σα δηαηηεηηθά ζρήκαηα είλαη 

πνιχπινθα θαη κπνξεί λα έρνπλ αληίθηππν ζηελ νηθνγέλεηα, πξνθαιψληαο έληαζε. Οη 

πηέζεηο απηέο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε δπζπξνζαξκνζηηθέο αληηδξάζεηο θαη κπνξεί λα 

επεξεάζνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο λφζνπ θαη ηε ζπκκφξθσζε ηνπ αζζελνχο (Kimmel, 

Cohen, & Peterson, 2008). 

Ο ηξφπνο δσήο θαη αιιειεπίδξαζεο ηνπ αζζελνχο κε ηε ΥΝΝ θαη ηε ζεξαπεία ηνπ 

είλαη κνλαδηθφο θαη πξνζσπηθφο, θαζψο εμαξηάηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο, φπσο 

ην ςπρνινγηθφ ηνπ πξνθίι, ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο, ηελ νηθνγελεηαθή ππνζηήξημε 

θαη άιια. Ζ αληηκεηψπηζε ηεο λφζνπ επεξεάδεηαη απφ ηηο αληηιήςεηο ησλ αζζελψλ 

ζρεηηθά κε ηε ζεξαπεία θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο ζηελ πνηφηεηα δσήο. Οη ζεηηθέο 

αληηιήςεηο ζπλδένληαη κε νξζνινγηθέο ζηξαηεγηθέο, φπσο ε αλίρλεπζε ελφο ζηφρνπ 

θαη ε γλψζε ησλ δηαθνξεηηθψλ πηπρψλ ηεο λφζνπ, ελψ νη αξλεηηθέο ζπλδένληαη κε 

ηελ άξλεζε ηεο λφζνπ (Silva Junior et al., 2017). 

1.2.2.Καηάζιηςε ζηε ΥΝΝ  

 

H θαηάζιηςε έρεη ζεσξεζεί σο ε πην θνηλή ςπρηαηξηθή δηαηαξαρή ζε αζζελείο κε 

ηειηθνχ ζηαδίνπ λεθξηθή λφζν (Kimmel, 2002) θαη ελψ ζην γεληθφ πιεζπζκφ, ν 

επηπνιαζκφο ηεο κείδνλνο θαηάζιηςεο αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 1,1% -15% γηα ηνπο 

άλδξεο θαη 1,8% -23% γηα ηηο γπλαίθεο, κεηαμχ ησλ αζζελψλ κε ηειηθνχ ζηαδίνπ 

λεθξηθή λφζν ηα αληίζηνηρα πνζνζηά αλέξρνληαη ζε πεξίπνπ 20-30%, θαη κπνξεί λα 

θηάλνπλ κέρξη ζην 47% ησλ πεξηπηψζεσλ (Chen et al., 2010). Αθφκα, πξφζθαηεο 

κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη νη αζζελείο κε ΥΝΝ, νη νπνίνη δελ ππνβάιινληαη ζε 

αηκνθάζαξζε έρνπλ πνζνζηά θαηάζιηςεο έσο 3 θνξέο πςειφηεξα ζπγθξηηηθά κε ην 

γεληθφ πιεζπζκφ (Shirazian et al., 2017). Ζ απμεκέλε απηή ζπρλφηεηα κπνξεί λα 

νθείιεηαη ζε ζπλππάξρνπζεο ρξφληεο παζήζεηο, φπσο ν ζαθραξψδεο δηαβήηεο θαη ε 

θαξδηαθή αλεπάξθεηα, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη επίζεο κε ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο θαη 
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άγρνπο ή ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηε ΥΝΝ (Iwagami et al., 2017). Δηδηθφηεξα, ε 

θαηάζιηςε επηδξά ζηελ ηθαλφηεηα ησλ αηφκσλ λα εθηεινχλ ηηο θαζεκεξηλέο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηεο, επεξεάδνληαο ηνλ ηξφπν πνπ ζθέθηνληαη, ηξψλε, θνηκνχληαη θαη 

εξγάδνληαη, ελψ ηα ζπκπηψκαηα κπνξεί κεηαμχ άιισλ, λα θπκαίλνληαη απφ θφπσζε, 

αηζζήκαηα απειπηζίαο, αλεζπρία, πνλνθεθάινπο θαη απφπεηξεο απηνθηνλίαο. Σα 

ζπκπηψκαηα ηεο θαηάζιηςεο κεηαμχ ησλ αζζελψλ κε ΥΝΝ πεξηπιέθνπλ ηελ 

αζζέλεηά ηνπο θαη επεξεάδνπλ ηε ζπκκφξθσζή ηνπο ζηε ζεξαπεία, θαζψο θαη ηελ 

ηθαλφηεηά ηνπο λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ θαηάζηαζή ηνπο (Hawamdeh, Almari, 

Almutairi, & Dator, 2017). Σα ζπκπηψκαηα ηεο θαηάζιηςεο έρνπλ επίζεο ζπζρεηηζηεί 

κε κεησκέλε ιεηηνπξγηθή ηθαλφηεηα ησλ αηφκσλ, πςειφηεξα πνζνζηά λνζειείαο, 

απμεκέλα πνζνζηά απφζπξζεο απφ ηελ αηκνθάζαξζε, πξσηκφηεξε ζλεζηκφηεηα 

(Pascoe, Thompson, Castle, McEvedy, & Ski, 2017), επηδείλσζε ηεο δηαηξνθηθήο 

θαηάζηαζεο θαη απμεκέλν θίλδπλν θαξδηαγγεηαθψλ επεηζνδίσλ (Jhee et al., 2017). 

 1.2.3. Άγρνο θαη ΥΝΝ 

 

Σν άγρνο επίζεο είλαη κηα πνιχ ζπλεζηζκέλε ςπρηθή δηαηαξαρή πνπ εληνπίδεηαη ζε 

αζζελείο νη νπνίνη πάζρνπλ απν ΥΝΝ. χκθσλα κε ηνπο Zalai θαη ζπλ. (2012) είλαη 

πνιχ πην ζχλεζεο θαη απφ ηελ θαηάζιηςε θαη κάιηζηα δελ αμηνινγείηαη φζν ζα 

έπξεπε. Υαξαθηεξίδεηαη απφ ελνριεηηθά ζπλαηζζήκαηα αβεβαηφηεηαο θαη θφβνπ κηαο 

ππνθεηκεληθήο απεηιήο. Σν άγρνο κπνξεί λα είλαη κηα πξνζαξκνζηηθή δηαδηθαζία, ε 

νπνία απνηειεί έλαπζκα πξνεηνηκαζίαο γηα δχζθνιεο θαηαζηάζεηο ή άιιεο 

κειινληηθέο απεηιέο. Σν άγρνο γίλεηαη κηα δηαηαξαρή φηαλ ε έληαζε θαη ε δηάξθεηα 

απηνχ εθηείλνληαη πέξα απφ ην αλακελφκελν κηαο δεδνκέλεο ηππηθήο απφθξηζεο ζε 

έλα ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο. Σν άγρνο κπνξεί λα απνηειεί ζχκπησκα, αιιά θαη λα 

ζπλππάξρεη καδί κε άιιεο ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο φπσο: ε θαηάζιηςε, ε 

κεηαηξαπκαηηθή δηαηαξαρή ηνπ ζηξεο (PTSD) θαη ε ηδενςπραλαγθαζηηθή δηαηαξαρή 

(Kroenke, Spitzer, Williams, Monahan & Löwe, 2007; Cukor et al., 2008) θαη απηφο 

είλαη πηζαλφλ θαη ν ιφγνο γηα ηνλ φπνην δελ δηαγηγλψζθεηαη.  

ε κηα πξφζθαηε κειέηε ησλ Turkistani θαη ζπλ. (2014), ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ 286 

αζζελείο νη νπνίνη ππνβάιινληαλ ζε αηκνθάζαξζε θαη ε νπνία είρε σο ζθνπφ ηελ 

αλίρλεπζε ηνπ άγρνπο θαη ηεο θαηάζιηςεο, κε εξγαιείν αλίρλεπζεο ηε λνζνθνκεηαθή 

θιίκαθα άγρνπο θαη θαηάζιηςεο, ε επηθξάηεζε ηνπ άγρνπο αλεξρφηαλ ζε πνζνζηφ 

23.3% ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ζ παξνπζία άγρνπο ζρεηίζηεθε ζε απηή ηε κειέηε κε ηελ 
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ειηθία θαη ην κε ππνζηεξηθηηθφ νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ. Πην ζπγθεθξηκέλα νη 

αζζελείο πάλσ απφ 40 εηψλ, θαζψο επίζεο θαη απηνί πνπ αληηκεηψπηδαλ αξθεηά 

νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα ήηαλ πην πηζαλφ λα παξνπζηάζνπλ ζπκπηψκαηα άγρνπο 

(Turkistani et al., 2014).  

χκθσλα κε ηνπο Bassola θαη ζπλ. (2010), ην 47.5% ησλ αζζελψλ πνπ ππνβάιινληαλ 

ζε αηκνθάζαξζε παξνπζηάδε κέηξηα ζπκπηψκαηα άγρνπο, ελψ ην 48.7% παξνπζίαδε 

έληνλα ζπκπηψκαηα άγρνπο. Μάιηζηα ηα έληνλα ζπκπηψκαηα θαίλεηαη λα 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ειηθία, ηηο ζπλλνζεξφηεηεο θαη ηε κεησκέλε δσηηθφηεηα φζνλ 

αθνξά ηηο δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο δσήο, κε ηηο ζπλλνζεξφηεηεο λα απνηεινχλ 

αλεμάξηεηε έλδεημε πνπ κπνξεί λα πξνβιέςεη ηελ παξνπζία ή κε ηνπ άγρνπο ζηνπο 

αζζελείο απηνχο (Bossola et al., 2010). Δπίζεο ζηε κειέηε ησλ Ng, Tan, Mooppil, 

Newman & Griva (2014) ελψ ε επηθξάηεζε ηεο αγρψδνπο δηαηαξαρήο ζε αζζελείο κε 

ΥΝΝ έθηαλε ην πνζνζηφ ησλ 44.7%, ε δηαηαξαρή απηή δελ βξέζεθε λα ζρεηίδεηαη κε 

θνηλσληθφ-δεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο. Πάξαπηα ηα πςειά επίπεδα άγρνπο ζηε 

κειέηε απηή ζπζρεηίζηεθαλ κε ζπλππάξρνπζα θαηαζιηπηηθή ζπκπησκαηνινγία θαη 

ρακειά επίπεδα αηκνζθαηξίλεο ζην αίκα.  

χκθσλα κε ηε κειέηε ησλ Preljevic θαη ζπλ. (2013), πνπ αθνξνχζε ηελ επηθξάηεζε 

ηνπ άγρνπο θαη ηεο θαηάζιηςεο ζε αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε, 

ην17% ησλ αζζελψλ πιεξνχζε ηα θξηηήξηα ηνπ DSM-IV γηα ηελ δηάγλσζε αγρψδνπο 

δηαηαξαρήο θαη κάιηζηα ην 8.3% έπαζρε απφ ζπλππάξρνλ άγρνο θαη θαηάζιηςε, ελψ 

ην 37.5% ησλ παζρφλησλ απφ θαηάζιηςε έπαζρε θαη απφ ηνπιάρηζηνλ κηα αγρψδε 

δηαηαξαρή (Preljevic et al., 2013). Απφ ηελ άιιε ζχκθσλα κε ηνπο Cukor θαη ζπλ. 

(2008), ην πνζνζηφ ησλ αζζελψλ πνπ ππνβάιινληαλ ζε αηκνθάζαξζε θαη έπαζραλ 

απφ αγρψδε δηαηαξαρή, ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα DSM-IV, έθηαλε ην 45,7%. Ζ 

χπαξμε κάιηζηα άγρνπο ζπζρεηίζηεθε αξλεηηθά κε ηελ πνηφηεηα δσήο απηψλ ησλ 

αζζελψλ (Cukor et al., 2008). 

Ζ παξνπζία άγρνπο ζηε ΥΝΝ πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζηελ αίζζεζε αβεβαηφηεηαο 

ζρεηηθά κε ην κέιινλ, ηα αηζζήκαηα ελνρήο θαη ηα αηζζήκαηα απψιεηαο αίζζεζεο 

εαπηνχ, ηα νπνία ζπλδπάδνληαη κε ηε ρξνληφηεηα θαη ηελ αλίαηε θχζε ηεο λφζνπ. 

Δπηπξνζζέησο ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο ε επηβίσζε εμαξηάηαη απφ ηε ζεξαπεία 

ηεο αηκνθάζαξζεο ή ηελ πηζαλή κεηακφζρεπζε λεθξνχ θαη ηε ζπκκφξθσζε ηνπο 
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αζζελνχο ζηε ζεξαπεία, γεγνλφο πνπ θαζηζηά αλαγθαία ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ άγρνπο 

ζηε ΥΝΝ (Christensen & Ehlers, 2002; DeJean et al., 2013). 

1.2.4. Γηαηαξαρέο ηνπ ύπλνπ θαη ΥΝΝ 

 

Ζ δηάξθεηα θαη ε πνηφηεηα ηνπ χπλνπ είλαη ζπλήζσο κεησκέλεο ζηα άηνκα κε ΥΝΝ, 

ελψ νη δηαηαξαρέο χπλνπ είλαη ζπρλά παξνχζεο αθφκε θαη ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο 

λφζνπ. Οη παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα δηαηαξαρέο χπλνπ ζην γεληθφ πιεζπζκφ, φπσο ε 

κεγαιχηεξε ειηθία, ην αξζεληθφ θχιν, ε παρπζαξθία, ην θάπληζκα, ε απμεκέλε 

πεξίκεηξνο ηνπ απρέλα θαη ν ζαθραξψδεο δηαβήηεο θπξηαξρνχλ επίζεο θαη ζηνλ 

πιεζπζκφ ησλ αζζελψλ κε ΥΝΝ (Natale, Ruospo, Saglimbene, Palmer, & Strippoli, 

2017).  

Ζ αυπλία είλαη πνιχ ζπρλή ζε αζζελείο κε ΥΝΝ (Lindner, Novak, Bohra, & Mucsi, 

2015), κε ηνλ επηπνιαζκφ ησλ δηαηαξαρψλ ηνπ χπλνπ λα ππνινγίδεηαη πσο κπνξεί λα 

θζάζεη έσο ην 80% κεηαμχ ησλ αηφκσλ απηψλ (Ricardo et al., 2017). Ζ αυπλία 

ζπλδέεηαη κε θφπσζε, ππλειία, κεησκέλε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ αηφκσλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εκέξαο, δηαηαξαγκέλε πνηφηεηα δσήο θαη απμεκέλε λνζεξφηεηα θαη 

ζλεζηκφηεηα. Πνιινί παξάγνληεο ζρεηηδφκελνη κε ηελ αζζέλεηα θαη ηε ζεξαπεία 

(αιιαγέο ηνπ κεηαβνιηζκνχ, θιεγκνλή, ηξνπνπνίεζε ησλ ξπζκηζηηθψλ κεραληζκψλ 

ηνπ χπλνπ, ζπκπηψκαηα θαη επηπινθέο ηεο ΥΝΝ, ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο, θάξκαθα 

θαη ζεξαπείεο ππνθαηάζηαζεο ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο) κπνξεί λα δηαηαξάμνπλ ηνλ 

χπλν θαη λα ζπκβάινπλ ζηνλ πςειφ επηπνιαζκφ ηεο αυπλίαο ζε απηφλ ηνλ πιεζπζκφ 

αζζελψλ (Lindner et al., 2015). 

Ζ κεησκέλε πνηφηεηα χπλνπ είλαη επίζεο ζπρλή ζε αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε 

αηκνθάζαξζε κε ηνλ αλαθεξφκελν επηπνιαζκφ ηνπ «θαθνχ χπλνπ», 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξαπφλσλ γηα δηαηαξαρέο ηνπ θχθινπ χπλνπ-αθχπληζεο, 

ηεο αλαπλεπζηηθήο δηαηαξαρήο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ χπλνπ θαη ηεο ππεξβνιηθήο 

ππλειίαο, ζηνπο αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε λα θπκαίλεηαη απφ 45-

80% (Iliescu, Yeates, & Holland, 2004).  

Μεηαμχ ησλ αηφκσλ κε ΥΝΝ, νη δηαηαξαρέο ηνπ χπλνπ έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε 

λεπξνγλσζηηθέο δηαηαξαρέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο απξνζεμίαο, ησλ 

ρακειφηεξσλ επηδφζεσλ ζην ζρνιείν ή ηεο παξαγσγηθφηεηαο ζηελ εξγαζία, θαη κε 

ηξνραία αηπρήκαηα. Μεξηθέο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη νη δηαηαξαρέο ηνπ χπλνπ 
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ζπλδένληαη κε απμεκέλν θαξδηαγγεηαθφ θίλδπλν θαη αξηεξηαθή ππέξηαζε, 

ππνθιηληθή αζεξνζθιήξσζε, ζηεθαληαία λφζν, θαξδηαθή αλεπάξθεηα, αξξπζκίεο, 

ζαθραξψδε δηαβήηε ηχπνπ 2, δπζγιπθαηκία θαη κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν (Natale et al., 

2017). 

1.2.5. Κόπσζε θαη ΥΝΝ  

 

Έλα αθφκα δηαδεδνκέλν ζχκπησκα πνπ βηψλνπλ νη αζζελείο κε ΥΝΝ είλαη ε 

θφπσζε, ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί σο ν θχξηνο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ 

πνηφηεηα δσήο ζε απηφλ ηνλ πιεζπζκφ θαη έρεη επηπηψζεηο θαη ζηε ζλεζηκφηεηα ησλ 

αζζελψλ. Ζ θφπσζε αλαγλσξίδεηαη σο πνιπδηάζηαηε θαη απνηειείηαη απφ δηάθνξνπο 

ππνηχπνπο, θαζέλαο απφ ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα έρεη μερσξηζηνχο κεραληζκνχο 

(Macdonald, Fearn, Jibani, & Marcora, 2012). Δηδηθφηεξα, ε θφπσζε κπνξεί λα 

νξηζηεί σο «ε αζπλήζηζηε, κε θπζηνινγηθή ή ππεξβνιηθή θφπσζε νιφθιεξνπ ηνπ 

ζψκαηνο, ε νπνία είλαη δπζαλάινγε ή κε ζρεηηθή κε ηελ θαηαβαιιφκελε 

δξαζηεξηφηεηα ή πξνζπάζεηα» θαη κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε ζσκαηηθή (θφπσζε 

νιφθιεξνπ ηνπ ζψκαηνο), ςπρηθή (κεησκέλε ζπγθέληξσζε), ζπλαηζζεκαηηθή 

(κεησκέλν θίλεηξν ή απάζεηα) θφπσζε θαη ζε θφπσζε κεηά ηελ αηκνθάζαξζε 

(Farragher, Polatajko, & Jassal, 2017).  

Δηδηθφηεξα, ε ζπρλφηεηα ηεο θφπσζεο παξνπζηάδεηαη ζην 60% έσο 97% ησλ 

αζζελψλ νη νπνίνη ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε (Zyga et al., 2015; Tsiamis et 

al.,2015), ελψ ζηνπο παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε ηελ εκθάληζε ηεο 

θφπσζεο ζηνπο αζζελείο απηνχο πεξηιακβάλνληαη ε θαηάζιηςε θαη ε αλαηκία 

(Horigan, Rocchiccioli, & Trimm, 2012), ηα κε θπζηνινγηθά επίπεδα νπξίαο θαη 

αηκνζθαηξίλεο, νη δηαηξνθηθέο αλεπάξθεηεο θαη νη δηαηαξαρέο ηνπ χπλνπ (Bonner, 

Wellard, & Caltabiano, 2010).  

1.2.6.Δπηδξάζεηο ηεο ΥΝΝ ζηε ζεμνπαιηθόηεηα, ηελ απηνεηθόλα θαη ηελ 

απηνεθηίκεζε ηνπ αηόκνπ 

 

Πιήζνο ζεμνπαιηθψλ πξνβιεκάησλ επεξεάδνπλ ηφζν ηνπο άλδξεο φζν θαη ηηο 

γπλαίθεο κε ΥΝΝ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο κεησκέλεο ιίκπηλην, ηεο ζηπηηθήο 

δπζιεηηνπξγίαο, ηεο δπζκελφξξνηαο θαη ηεο ζηεηξφηεηαο (Anantharaman & Schmidt, 

2007). Οη δηαηαξαρέο απηέο είλαη θπξίσο νξγαληθήο θχζεο θαη ζρεηίδνληαη κε ην 

νπξαηκηθφ ζχλδξνκν, θαζψο θαη κε ηηο άιιεο ζπλππάξρνπζεο θαηαζηάζεηο πνπ ζπρλά 

ηαιαηπσξνχλ ηνπο αζζελείο κε ΥΝΝ. Ζ θφπσζε θαη νη ςπρνθνηλσληθνί παξάγνληεο 
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πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ χπαξμε κηαο ρξφληαο αζζέλεηαο ζπληζηνχλ επίζεο παξάγνληεο 

πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ εκθάληζε ησλ δπζιεηηνπξγηψλ απηψλ. Οη δηαηαξαρέο ζηνλ 

άμνλα Τπνζαιάκνπ – Τπφθπζεο - Γνλάδσλ κπνξνχλ λα αληρλεπζνχλ πξηλ απφ ηελ 

αλάγθε γηα αηκνθάζαξζε, αιιά ζπλερίδνπλ λα επηδεηλψλνληαη κε ηελ έλαξμε ηεο 

ζεξαπείαο ηεο λεθξηθήο ππνθαηάζηαζεο. Ζ κεησκέλε ιεηηνπξγία ησλ γνλάδσλ είλαη 

εκθαλήο ζηνπο άλδξεο κε πςειά επίπεδα νπξίαο ζην αίκα, ελψ νη θεληξηθέο 

δηαηαξαρέο είλαη πην εκθαλείο ζηηο γπλαίθεο κε πςειά επίπεδα νπξίαο ζην αίκα 

(Palmer, 2003). Πεξίπνπ ην 50% ησλ αζζελψλ κε ΥΝΝ θαη ην 80% ησλ αλδξψλ νη 

νπνίνη ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε, παξνπζηάδνπλ ζηπηηθή δπζιεηηνπξγία, ελψ ν 

επηπνιαζκφο ηεο ζηπηηθήο δπζιεηηνπξγίαο ζηνπο άλδξεο νη νπνίνη ππνβάιινληαη ζε 

αηκνθάζαξζε απμάλεηαη κε ηελ ειηθία (63% ζε αζζελείο <50 εηψλ, έλαληη 90%ζε 

αζζελείο ≥50 εηψλ). Παξφκνηα απνηειέζκαηα έρνπλ αλαθεξζεί θαη γηα ηηο γπλαίθεο 

κε ΥΝΝ, κε ην 55% ησλ γπλαηθψλ πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε λα αλαθέξνπλ 

δπζθνιία ζηε ζεμνπαιηθή δηέγεξζε. Ζ δπζκελφξξνηα, ε θαζπζηεξεκέλε ζεμνπαιηθή 

αλάπηπμε, ε δηαηαξαρή ηεο θνιπηθήο ιίπαλζεο, ε δπζπαξεχληα θαη νη δπζθνιίεο ζηελ 

επίηεπμε νξγαζκνχ παξαηεξνχληαη επίζεο ζπρλά (Vecchio et al., 2010). Σν 

πξφβιεκα φκσο, κπνξεί λα είλαη αθφκα πην δηαδεδνκέλν απφ φ, ηη έρεη αλαθεξζεί, 

θαζψο ε ζεμνπαιηθή δπζιεηηνπξγία ζπρλά παξαβιέπεηαη απφ ηνπο ηαηξνχο. Γηα 

παξάδεηγκα, ζε κία κειέηε αζζελψλ πνπ έιαβαλ ζεξαπεία κε αηκνθάζαξζε (ΖD), 

κφλν ην 24,1% ησλ αζζελψλ απηψλ είραλ κηιήζεη κε ην γηαηξφ ηνπο γηα ηε 

ζεμνπαιηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα θαη κφλν ην 55,4% ήηαλ ζεμνπαιηθά ελεξγνί, 

ζπγθξηηηθά κε ην 79% ησλ αηφκσλ αληίζηνηρεο ειηθίαο ζην γεληθφ πιεζπζκφ 

(Dancik, No, & Johansen, 2015).  

Παξάιιεια κε ηα παξαπάλσ, ε αξλεηηθή εηθφλα ηνπ εαπηνχ θαη ηνπ ζψκαηνο 

απνηεινχλ θνηλέο ςπρνινγηθέο ζπλέπεηεο ηεο δσήο κε ηελ ηειηθνχ ζηαδίνπ λεθξηθή 

λφζν. Ζ ζεξαπεία κε αηκνθάζαξζε κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ εηθφλα 

ηνπ ζψκαηνο, θαζψο νη αζζελείο κπνξεί λα αληηιακβάλνληαη ηνπο εαπηνχο ηνπο σο κε 

ειθπζηηθνχο. Σα αλνζνθαηαζηαιηηθά θάξκαθα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ πξφιεςε 

ηεο απφξξηςεο νξγάλσλ ζπκβάιινπλ επίζεο ζε εκθαλείο ζσκαηηθέο αιιαγέο πνπ 

βιάπηνπλ ηελ απην-απνδνρή. Οη αζζελείο κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα πξνζαξκνζηνχλ 

ζηελ κεηαβαιιφκελε εκθάληζή ηνπο αιιάδνληαο ηνλ ηξφπν πνπ ληχλνληαη θαη ηνλ 

ηξφπν πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο άιινπο (Finnegan-John & Thomas, 2013). Γηα 

παξάδεηγκα, κεηαμχ ησλ αιιαγψλ πνπ επηβάιιεη ε αζζέλεηα θαη ε ζεξαπεία είλαη θαη 
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ε θίζηνπια, ε νπνία πξνθαιεί νξαηή παξακφξθσζε ζε κηα πεξηνρή ηνπ ζψκαηνο ηνπ 

αζζελνχο. Αζζελείο, αλαθέξνπλ φηη απηή ε αιιαγή ζην ζψκα δηεγείξεη ηελ 

πεξηέξγεηα ησλ αλζξψπσλ θαη γη 'απηφ ην ιφγν πξνηηκνχλ λα ηελ θξχςνπλ 

ρξεζηκνπνηψληαο καθξηά ξνχρα γηα ηελ θάιπςή ηεο (Frazão, Tinôco, Fernandes, 

Macedo, & Lira, 2016).  

Σέινο, νη αζζελείο κε ΥΝΝ δπζθνιεχνληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε αζιήκαηα θαη 

θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο, γεγνλφο πνπ επηδξά αξλεηηθά ζηα αηζζήκαηα απηνλνκίαο 

θαη απηνεθηίκεζεο (Gerogianni SK, Babatsikou FP, 2014).  

1.3. Πνηόηεηα δσήο θαη ΥΝΝ 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, έρεη δνζεί κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ πνηφηεηα δσήο, θαζψο ε 

επηβίσζε ησλ αζζελψλ κε ρξφληεο παζήζεηο έρεη απμεζεί. Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο 

Τγείαο νξίδεη ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο σο ηελ «αληίιεςε ηνπ αηόκνπ γηα ηε ζέζε ηνπ ζηε 

δσή ζην πιαίζην ηνπ πνιηηηζκνύ θαη ησλ αμηαθώλ ζπζηεκάησλ ζηα νπνία δεη θαη ζε 

ζρέζε κε ηνπο ζηόρνπο θαη ηηο πξνζδνθίεο, ηα πξόηππα θαη ηηο αλεζπρίεο ηνπ. Πξόθεηηαη 

γηα κηα επξεία έλλνηα πνπ επεξεάδεηαη κε πνιύπινθν ηξόπν από ηε ζσκαηηθή πγεία 

ελόο αηόκνπ, ηελ ςπρνινγηθή ηνπ θαηάζηαζε, ην επίπεδν αλεμαξηεζίαο θαη ηηο ζρέζεηο 

ηνπ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεξηβάιινληνο» (Zalai, Szeifert, & Novak, 2012; Επγά, 

2017). Ζ ζρεηηδφκελε κε ηελ πγεία πνηφηεηα δσήο αληηθαηνπηξίδεη ηε ζπκβνιή ηεο 

λφζνπ ζηελ επεμία ησλ αζζελψλ θαη κπνξεί λα ρξεζηκεχζεη σο πνιχηηκν εξγαιείν γηα 

ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζεξαπεπηηθψλ παξεκβάζεσλ (Soni, 

Weisbord, & Unruh, 2010). Ζ πνηφηεηα ηεο δσήο έρεη βξεζεί φηη είλαη ζεκαληηθά 

εμαζζελεκέλε ζηνπο αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε, ελψ νη ρακειέο 

βαζκνινγίεο ζηηο ππνθιίκαθεο ηεο SF-36 ζρεηίδνληαη κε ηε λνζειεία ζε λνζνθνκείν 

θαη κε ην ζάλαην (Perlman et al., 2005). Δπηπιένλ, ζε αξθεηέο κειέηεο βξέζεθε 

κεησκέλε πνηφηεηα δσήο ζε αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε ζηηο 

δηαζηάζεηο ηεο ζσκαηηθήο, θνηλσληθήο θαη ςπρηθήο θαηάζηαζε, κε ηελπνηφηεηα δσήο 

λα είλαη κεησκέλε ήδε απφ ηα αξρηθά ζηάδηα ηεο ΥΝΝ, ζπγθξηηηθά κε δείγκαηα ηνπ 

γεληθνχ πιεζπζκνχ, κε ηελ πεξηζζφηεξν έληνλε εμαζζέλεζε πνπ δηαπηζηψζεθε λα 

αθνξά ζηε θπζηθή ιεηηνπξγία (Jansen et al., 2013). 
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Κεθάιαην 2: Ζ έλλνηα ηεο πλεπκαηηθόηεηαο νξηζκόο, κέηξεζε θαη ζεσξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο ζηε λνζειεπηηθή επηζηεκνινγία θαη βηβιηνγξαθία 

Δηζαγσγή 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ππάξρεη έλα ζπλερψο απμαλφκελν ελδηαθέξνλ ηεο επηζηεκνληθήο 

θνηλφηεηαο θαη εηδηθά ησλ επηζηεκφλσλ πγείαο γηα ηελ πλεπκαηηθφηεηα θαη ηελ αμία 

ηεο θαηά ηε ζεξαπεία δηαθφξσλ παζήζεσλ (Koenig, George, &Titus, 2004; 

Pulchaski, 2004; Burkhart & Hogan, 2009; Fradelos et al., 2016). 

Δίλαη αλακθηζβήηεην γεγνλφο, φηη γηα πνιιά άηνκα ε πλεπκαηηθφηεηα θαη ε 

ζξεζθεπηηθφηεηα απνηεινχλ ηξφπνπο δηαρείξηζεο ηνπ ζηξεο θαη ησλ δηαθφξσλ 

δπζθνιηψλ ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Δπηπξνζζέησο, εξεπλεηέο απνδίδνπλ ζηελ 

πλεπκαηηθφηεηα ηελ ηθαλφηεηα λα βνεζά ηα άηνκα λα απνδψζνπλ έλα λφεκα θαη κηα 

ζεκαζία ζηηο δπζθνιίεο, ηηο αζζέλεηεο θαζψο αθφκα θαη ζην ζάλαην. Δίλαη ε χζηαηε 

ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ηα άηνκα πξνζπαζνχλ λα βγνπλ απφ ηε ζθαίξα ηεο 

αβεβαηφηεηαο θαη λα απνθηήζνπλ κηα αίζζεζε νιφηεηαο. Δίλαη αθξηβψο απηή ε 

ηδηφηεηα ηεο ζπλερνχο αλαδήηεζεο ηνπ αηφκνπ γηα ίαζε θαη νινθιήξσζε, ηελ νπνία 

απνδίδεη ν Puchalski (2004) ζηελ πλεπκαηηθφηεηα σο αλζξψπηλε πηπρή. 

ην παξφλ θεθάιαην ζα παξαηεζνχλ δηάθνξνη νξηζκνί ηεο πλεπκαηηθφηεηαο θαη ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί κηα ελλνηνινγηθή αλάιπζε απηήο ζην πιαίζην ηεο λνζειεπηηθήο 

επηζηεκνινγίαο θαη βηβιηνγξαθίαο. Δπηπξφζζεηα, ζα αληηπαξαηεζεί ε έλλνηαο ηεο 

πλεπκαηηθφηεηαο κε απηή ηεο ζξεζθεπηηθφηεηαο, ψζηε λα θαηαζηεί ζαθήο ν 

δηαρσξηζκφο ηνπο θαη ηέινο ζα παξαηεζνχλ ρξήζηκα εξγαιεία αμηνιφγεζεο ηεο 

πλεπκαηηθφηεηαο, ηα νπνία έρνπλ εθαξκνγέο ηφζν ζην πεδίν έξεπλαο ηεο 

πλεπκαηηθφηεηαο, φζν θαη ζηελ νξγάλσζε, εθαξκνγή θαη αμηνιφγεζε ηεο 

παξερφκελεο θξνληίδαο. 

 

2.1.  Ζ έλλνηα ηεο Πλεπκαηηθόηεηαο 

 

Ζ ιέμε πλεπκαηηθφηεηα (spirituality ζηα αγγιηθά), πξνέξρεηαη απφ ηε ιέμε πλεχκα, ε 

νπνία ζεκαίλεη πλνή, θχζεκα, αλαπλνή, δσή, εμππλάδα, ςπρή, λφεκα θαη νπζία, ελψ 

ε έλλνηα ηεο πλεπκαηηθφηεηαο νξίδεηαη σο «νη ηδηόηεηεο πνπ ζπγθξνηνύλ ην πλεπκαηηθό 

επίπεδν ηνπ αηόκνπ» (Μεηζφπνπινο & Κπξίηζε, 2007).χκθσλα κε ην ιεμηθφ ηεο 

αγγιηθήο γιψζζαο ηεο Ομθφξδεο (Stevenson, 2010), νη αγγιηθέο ιέμεηο ―spirituality‖ 

θαη―spirit‖ έρνπλ θνηλή ξίδα κε ηε ιαηηληθή ιέμε ―spiritus‖, πνπ ζεκαίλεη πλνή δσήο 
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(Rajakumar, Jillings, Osborne & Tognazzini, 2008). Ζ ιέμε πλεχκα θαη ζηηο δπν 

πεξηπηψζεηο αλαθέξεηαη ζηε κε θπζηθή ππφζηαζε ελφο αηφκνπ θαη ζην ζχλνιν ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ, ζηνηρεία ηα νπνία ππεξβαίλνπλ ην ζάλαην 

θαη ηε θπζηθή θζνξά. ε πξφζθαηε κειέηε ε πλεπκαηηθφηεηα ελφο αηφκνπ νξίδεηαη 

σο «ε ηδηόηεηά ηνπ πνπ εκπεξηέρεη θαη εκπιέθεη βαζηά ζπλαηζζήκαηα θαη πεπνηζήζεηο 

ζξεζθεπηηθήο θπξίσο θύζεσο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε πιηθά κέξε ηεο δσήο» (Stevenson, 

2010).  

Γεδνκέλεο ηεο ζπλερνχο αλάδπζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ ελδηαθέξνληνο γχξσ απφ ην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα, πνιινί εξεπλεηέο ζέιεζαλ λα νξίζνπλ ηη αθξηβψο είλαη 

πλεπκαηηθφηεηα, κε απνηέιεζκα θάζε θνξά λα θαηαιήγνπλ ζε δηαθνξεηηθφ νξηζκφ, 

ζρεηηδφκελν ζρεδφλ πάληα κε ηε θχζε ηεο επηζηήκεο πνπ εθπξνζσπνχζε ν εξεπλεηήο 

πνπ θάζε θνξά πξνζπαζνχζε λα ηελ νξίζεη (Ross, 1997; Delgado, 2005; Sheldrake, 

2007). Με ηνλ ηξφπν απηφ αλαδεηθλχεηαη ε πεξηπινθφηεηα, ην βάζνο θαη ε 

ξεπζηφηεηα ηεο έλλνηαο ηεο πλεπκαηηθφηεηαο, θαζηζηψληαο ζαθέο φηη κία βαζηθή ηεο 

ραξαθηεξηζηηθή ηδηφηεηα είλαη πσο πξφθεηηαη γηα θάηη ην νπνίν βηψλεηαη, 

παξαηεξείηαη θαη πεξηγξάθεηαη, φκσο είλαη πνιχ δχζθνιν γηα ηα άηνκα λα 

απνδψζνπλ ην λφεκά ηεο ζε ιίγεο γξακκέο (Flanagan & Jupp, 2016). 

Ηζηνξηθά, ε έλλνηα ηεο πλεπκαηηθφηεηαο ήηαλ ζπλπθαζκέλε κε απηή ηεο ζξεζθείαο 

θαη νη ξίδεο ηεο ράλνληαη κέζα ζε απηή. Ζ θξνληίδα αξρηθά, είηε ηαηξηθή είηε 

λνζειεπηηθή, παξέρνληαλ παξαδνζηαθά απφ κέιε ζξεζθεπηηθψλ θνηλνηήησλ, θαηά 

θχξην ιφγν ρξηζηηαληθψλ (Fradelos et al., 2015). Χζηφζν, κηα πξνζέγγηζε ηεο 

πλεπκαηηθφηεηαο κέζα απφ ηε ρξηζηηαληθή παξάδνζε δελ είλαη πνιηηηζκηθά επαίζζεηε 

θαη δελ κπνξεί λα αληαλαθιά ην πνιππνιηηηζκηθφ πξνθίι ησλ πνιιψλ ζχγρξνλσλ 

θνηλσληψλ. Ο θαζνξηζκφο ή ε θαηαλφεζε ηεο πλεπκαηηθφηεηαο απφ ζξεζθεπηηθή ή 

ζεσξεηηθή άπνςε κπνξεί επίζεο λα κελ ζπκβαδίδεη κε ηηο λεσηεξηζηηθέο, 

πνιππνιηηηζκηθέο ή θνζκηθέο απφςεηο ηεο έλλνηαο (McSherry & Cash, 2004). Μία 

πξψηε πξνζπάζεηα δηάθξηζεο ηεο πλεπκαηηθφηεηαο απφ ηε ζξεζθεπηηθφηεηα 

θαηαγξάθεηαη κφιηο ην 1950. Απφ ηφηε θαη έπεηηα άξρηζε κία επηζηεκνληθή 

πξνζέγγηζε ηεο πλεπκαηηθφηεηαο σο θαζνιηθήο έλλνηαο, ελψ ηαπηφρξνλα μεθίλεζε 

θαη ν επηζηεκνληθφο δηάινγνο γηα ην λφεκα ηεο έλλνηαο απηήο θαζψο επίζεο θαη ηηο 

αμίεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλζέηνπλ ην λφεκα απηφ (Nelson-Becker, 2018). 

πκθψλα κε ηελ Bregman (2006), ππάξρνπλ πάλσ απφ 92 νξηζκνί γηα ηελ 

πλεπκαηηθφηεηα, ελψ νη Harrison θαη Brunard (1993), ζεσξνχλ φηη νη νξηζκνί ηεο 

πλεπκαηηθφηεηαο είλαη ηφζνη, φζνη θαη απηνί πνπ πξνζπαζνχλ λα ηελ νξίζνπλ. Σα 
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δεδνκέλα απηά θαηαδεηθλχνπλ ην γεγνλφο φηη δελ ππάξρεη έλαο κνλνδηάζηαηνο θαη 

θνηλά απνδεθηφο νξηζκφο γηα ηελ πλεπκαηηθφηεηα, παξά ην γεγνλφο φηη αξθεηνί 

εξεπλεηέο έρνπλ πξνζπαζήζεη θαηά θαηξνχο λα ηελ νξίζνπλ. Βαζχηεξε πξνζέγγηζε 

φκσο ησλ ελλνηνινγηθψλ νξηζκψλ ηεο πλεπκαηηθφηεηαο δείρλεη φηη παξά ηελ 

πεξηπινθφηεηα ηεο έλλνηαο, ππάξρνπλ θάπνηα θνηλά ζεκεία ηα νπνία θαη ζπλαληάεη 

θαλείο αλ φρη ζε φινπο, ζηνπο πεξηζζφηεξνπο ησλ νξηζκψλ. Κνηλφ ζεκείν απνηειεί ην 

ζηνηρείν πσο «ε πλεπκαηηθόηεηα απνηειεί ππνθεηκεληθή εκπεηξία κηαο 

πξαγκαηηθόηεηαο, ε νπνία κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ππεξβαηηθή θαη απηό κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη - ή θαη όρη - ζηνηρεία κηαο νξγαλσκέλεο ζξεζθείαο» (Rajakumar et al, 

2008). Δπηπξνζζέησο, πνιινί εξεπλεηέο πξνηείλνπλ πσο θάζε νξηζκφο ηεο 

πλεπκαηηθφηεηαο πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηα θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έληαμε θαη 

ηελ θαζνιηθφηεηα, έηζη ψζηε ν νξηζκφο ηεο έλλνηαο λα κπνξεί λα είλαη απνδεθηφο θαη 

εθαξκφζηκνο ζε φια ηα άηνκα (McSherry & Draper, 1998, ζ. 685).  

Ο νξηζκφο ηεο πλεπκαηηθφηεηαο έρεη κεηαβιεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ρξφλσλ θαη 

απφ ηελ ακηγψο ζξεζθεπηηθή έλλνηα, έρεη εμειηρζεί ζε κηα έλλνηα ηδενινγηθή-

θηινζνθηθή, θνηλσληθφ-πνιηηηζκηθή, αιιά θαη ηαπηφρξνλα ςπρν-βηνινγηθή (Koenig, 

2008). Δλψ παξαδνζηαθά ζπλήζσο ρξεζηκνπνηήζεθε ε έλλνηα γηα λα πεξηγξαθεί έλα 

άηνκν βαζηά ζξεζθεπφκελν, ζήκεξα έρεη επεθηαζεί, ψζηε λα ζπκπεξηιάβεη θαη άηνκα 

ηα νπνία δελ είλαη βαζηά ζξεζθεπφκελα, θαζψο θαη άηνκα κε ζξεζθεπηηθέο 

αλαδεηήζεηο, άηνκα πνπ επηδηψθνπλ ηελ επεκεξία, αιιά θαη άηνκα πνπ 

επηθεληξψλνληαη ζηα θνζκηθά δξψκελα (Koenig, 2008). 

ηηο αξρέο ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα, νη φξνη πλεπκαηηθφηεηα θαη ζξεζθεπηηθφηεηα 

άξρηζαλ λα απνζπλδένληαη. Σν ρξνληθφ απηφ ζεκείν απνηειεί ηελ έλαξμε δηαξθνχο 

πξνζπάζεηαο γηα ηελ απφδνζε ελφο θνηλά απνδεθηνχ νξηζκνχ γηα ηελ 

πλεπκαηηθφηεηα. Αξθεηνί ζεσξεηηθνί ηεο ηφηε επνρήο ελαζρνιήζεθαλ κε απηφ ην 

εξεπλεηηθφ πεδίν θαη εκθαλίδνληαη ηα πξψηα απνηειέζκαηα κειεηψλ, φπσο απηά ηνπ 

Bucke (1923) ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζηελ πλεπκαηηθφηεηα σο κηα θνζκηθή ζπλείδεζε 

θαη ηνπ Ouspensky (1934), ν νπνίνο πεξηγξάθεη ηελ πλεπκαηηθφηεηα σο είλαη κηα 

αληίιεςε ηνπ ζαπκαζηνχ (Dennis, 2006). ε κεηαγελέζηεξε κειέηε, ν Tart (1975) 

ελζσκάησζε θαη πάιη ζηελ έλλνηα θάπνηα ζηνηρεία ζξεζθεπηηθφηεηαο θαη 

απνηππψλεη ηελ άπνςε φηη ηα άηνκα κε πςειφηεξν επίπεδν πλεπκαηηθφηεηαο 

επηδηψθνπλ λα αλαθαιχςνπλ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο θαζψο επίζεο θαη έλαλ χζηαην 

ζθνπφ, αιιά θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπο ζρέζε κε ην Θεφ.  



41 
 

Οη Elkins θαη ζπλ. (1988), πξνζπάζεζαλ λα αλαπηχμνπλ έλα δηεπξπκέλν νξηζκφ ηεο 

πλεπκαηηθφηεηαο, αλαγλσξίδνληαο ηαπηφρξνλα ηελ «αλζξώπηλε θαη νηθνπκεληθή 

θύζε» απηήο θαη δηεχξπλαλ ηελ έλλνηα, ψζηε λα πεξηιακβάλεη ηφζν ζξεζθεπηηθέο, 

φζν θαη κε ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο θαη εθθξάζεηο. ηε κειέηε ηνπο, ε 

πλεπκαηηθφηεηα πεξηγξάθεηαη κέζσ ηεο ζχλζεζεο θαη απνηχπσζεο ελφο δηεπξπκέλνπ 

νξηζκνχ, πνπ δεκηνπξγήζεθε βάζεη ζηνηρείσλ πνπ δφζεθαλ απφ άιιεο κειέηεο φπσο 

απηέο ησλ Maslow, Dewey, Frankl, Buber θαη άιισλ. ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε, ε 

πλεπκαηηθφηεηα ραξαθηεξίδεηαη σο «έλα αλζξώπηλν θαηλόκελν, ην νπνίν ππάξρεη, 

ηνπιάρηζηνλ δπλεηηθά, ζε όια ηα πξόζσπα» (Elkins et al., 1988). Γηα ηνπο Elkins θαη 

ζπλ. (1988) ε πλεπκαηηθφηεηα είλαη κηα πνιπδηάζηαηε έλλνηα, ε νπνία κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη κηα ππεξβαηηθή δηάζηαζε, πίζηε ζε θάηη πεξηζζφηεξν απφ απηφ πνπ 

θαίλεηαη, αιιά θαη φρη απαξαίηεηα πίζηε ζην Θεφ. Πεξηιακβάλεη επίζεο ηε δηάζηαζε 

ηνπ λνήκαηνο θαη ηνπ ζθνπνχ ζηε δσή, θαζψο θαη κηα δηαξθή θαη εμειηζζφκελε 

δηαδηθαζία αλαδήηεζεο απηνχ ηνπ λνήκαηνο, κηα απνζηνιή ζηε δσή κε ηαπηφρξνλα 

έλα βαζχ αίζζεκα επζχλεο θαη κηα απνδνρή γηα ηελ ηεξφηεηα ηεο δσήο. Γηαζηάζεηο 

φπσο απηή ηνπ αιηξνπηζκνχ θαη ηεο πίζηεο ζηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε, 

εκπεξηέρνληαη ζε απηήλ ηελ πξνζέγγηζε. Άιιεο ζεκαληηθέο πηπρέο πνπ 

ελζσκαηψλνληαη είλαη ε έλλνηα ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηα πλεπκαηηθά αγαζά, ηα 

νθέιε ησλ νπνίσλ πξαγκαηψλνληαη ζηηο ζρέζεηο κε ηνλ εαπηφ, ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο 

άιινπο, ζηε ζρέζε κε ηε θχζε θαη ζηε ζρέζε κε κηα αλψηεξε δχλακε πνπ θάπνηνο 

αληηιακβάλεηαη σο Θείν ή σο Αλψηεξν Ολ. Σέινο, ε έλλνηα ηεο πλεπκαηηθφηεηαο 

βάζεη απηήο ηεο ζεσξεηηθήο πξνζέγγηζεο ελδέρεηαη λα πεξηιακβάλεη θαη κηα 

δέζκεπζε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ζεηηθνχ δπλακηθνχ, αιιά θαη ηε βαζεηά 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ πφλνπ θαη ηνπ ζαλάηνπ (Elkins et al., 1988; Smith, 

1994). 

πλερίδνληαο κε νξηζκνχο απφ ην πεδίν ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ θαη εηδηθφηεξα 

απφ ην ρψξν ηεο ςπρνινγίαο ηεο ζξεζθείαο, νη Zinnbauer θαη ζπλ. (1997), ζε κηα 

πξνζπάζεηα λα δηεξεπλήζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα άηνκα πξνζδηνξίδνπλ ηελ 

πλεπκαηηθφηεηα, δηεμήγαγαλ κηα κειέηε ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ 346 άηνκα πνπ 

θαηνηθνχζαλ ζηελ Πελζπιβαλία θαη ην Οράην. Σν δείγκα ηεο κειέηεο ηνπο 

απνηέιεζαλ άηνκα, απφ δηαθνξεηηθέο ζξεζθεπηηθέο νξγαλψζεηο (π.ρ. Πξεζβπηεξηαλή, 

Καζνιηθή, Λνπζεξαληθή, Δπηζθνπηθή θαη Νέα Δπνρή) θαη πνηθίιεο ειηθηαθέο νκάδεο 

(15 έσο 85 εηψλ). χκθσλα κε ηελ έξεπλα απηή, ην 95% ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ 

ιεπθνί Ακεξηθαλνί θαη ην 68% απφ απηνχο ήηαλ γπλαίθεο. Απφ ηε κειέηε απηή 
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πξνέθπςε κηα νκάδα αηφκσλ, νη νπνίνη απηoπξνζδηνξίδνληαλ σο πλεπκαηηθνί, αιιά 

φρη σο ζξεζθεπφκελνη. Υαξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ησλ αηφκσλ απηψλ ήηαλ ε έληνλε 

ηάζε αλαδήηεζεο. Ζ κειέηε θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε πλεπκαηηθφηεηα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ πεξηγξάθεηαη «είηε σο ε ύπαξμε κηαο ζρέζεο κε ην Θεό ή κε κηα 

Αλώηεξε Γύλακε γεληθόηεξα, είηε σο ε ύπαξμε ελόο πξνζσπηθνύ ζπζηήκαηνο 

πεπνηζήζεσλ πνπ αθνξά ην Θεό ή κηα Αλώηεξε Γύλακε» (Zinnbauer et al., 1997). 

ε άιιεο κειέηεο αλαθέξεηαη φηη ε πλεπκαηηθφηεηα κπνξεί ή φρη λα νδεγήζεη, ή λα 

πξνθχςεη απφ ηελ αλάπηπμε ζξεζθεπηηθψλ ηειεηνπξγηθψλ δηαδηθαζηψλ. Ζ έλλνηά ηεο 

είλαη ππνθεηκεληθή, πξνζσπηθή θαη επεθηείλεηαη πέξα απφ ηελ έλλνηα ηεο ζξεζθείαο. 

ηηο κειέηεο απηέο ε πλεπκαηηθφηεηα ζπλδέεηαη κε ηελ εξκελεία πνπ έλα άηνκν δίλεη 

ζηε δσή ηνπ, ελψ ε ζξεζθεία ππνδειψλεη έλα ηππηθφ ζχζηεκα πεπνηζήζεσλ 

(Zinnbauer et al., 1997). Ο Hall (2004), ηφληζε φηη ζηελ έλλνηα ηεο πλεπκαηηθφηεηαο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη ςπρηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ηεινχληαη θαηά ηε ζχλδεζε ελφο 

αηφκνπ κε ην ζείν θαη ηελ εχξεζε λνήκαηνο κέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία, θαζψο ε 

πλεπκαηηθή θαη ςπρηθή δηάζηαζε ελφο αηφκνπ είλαη κηα θαη αδηαίξεηε. Ο 

ζπγθεθξηκέλνο εξεπλεηήο αλαθέξεη φηη είλαη νη ίδηεο ςπρηθέο - ςπρνινγηθέο 

δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο δηέπνπλ ηηο ζρέζεηο θάπνηνπ κε ηνλ εαπηφ ηνπ, αιιά θαη κε 

ηνπο ζεκαληηθνχο γηα απηφλ άιινπο. Οη ζρέζεηο πνπ θάπνηνο αλαπηχζζεη κε ηνλ 

εαπηφ ηνπ θαη ηνπο άιινπο ζπκβάιινπλ ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο πξσηαξρηθήο 

ζπλαηζζεκαηηθήο εκπεηξίαο ηνπ Θενχ θαη ζηελ νινθιήξσζε ησλ πλεπκαηηθψλ 

εκπεηξηψλ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο ζπλεηζθέξνπλ ζηε 

δηαηήξεζε ηνπ πλεπκαηηθνχ ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ θαη ηεο πλεπκαηηθήο ηνπ 

αλάπηπμεο (Hall, 2004). 

χκθσλα κε ηνλ Zinnbauer (2005), ε πλεπκαηηθφηεηα είλαη κηα επξχηεξε έλλνηα απφ 

ηε ζξεζθεία. Χο εθ ηνχηνπ, «ε πλεπκαηηθόηεηα νξίδεηαη σο πξνζσπηθή ή νκαδηθή 

αλαδήηεζε ηνπ ηεξνύ θαη ε ζξεζθεία σο πξνζσπηθή ή νκαδηθή αλαδήηεζε ηνπ ηεξνύ 

πνπ εθηπιίζζεηαη κέζα ζε έλα παξαδνζηαθό ηεξό πιαίζην». Ο φξνο «αλαδήηεζε» 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δειψζεη ηελ επηδίσμε ελφο ζηφρνπ (Zinnbauer & Pargament, 

2005). Ζ «αλαδήηεζε ηνπ ηεξνύ» ρξεζηκνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα αλαθεξζεί θαλείο 

ζηε δηαδηθαζία ηαπηνπνίεζεο θαη άξζξσζεο ηνπ ηεξνχ, θαζψο θαη ζηε δηαηήξεζε θαη 

κεηακφξθσζε κηαο ζρέζεο, κέζα απφ ηελ θαηαλφεζε ή ηελ πξνζθφιιεζε ζηνλ ηεξφ 

(Hill, et al., 2000). 

Πιεζψξα εξεπλεηηθψλ κειεηψλ ζπλέζεζαλ κηα άιιε πην αλζξσπηζηηθή πξνζέγγηζε 

ηεο έλλνηαο ηεο πλεπκαηηθφηεηαο. Οη κειέηεο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη δίλνπλ 
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έκθαζε ζε δηαζηάζεηο θαη έλλνηεο φπσο ην λφεκα θαη ν ζθνπφο ηεο δσήο, ε πίζηε ζε 

κηα αλψηεξε δχλακε, αιιά θαη ε αλάγθε ησλ αλζξψπσλ λα αλήθνπλ, λα είλαη κέιε 

κηαο θνηλφηεηαο θαη λα κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ είηε κε ηνλ εαπηφ ηνπο, είηε κε ηνπο 

άιινπο, είηε κε ηε θχζε (Dessio et al., 2004). Ζ ζεκαληηθφηεηα ησλ παξαπάλσ 

ζπλδέζεσλ ηνλίδεηαη θαη ζε άιιεο κειέηεο, φπσο ησλ Musgrave, Allen, θαηAllen 

(2004), φπνπ ε πλεπκαηηθφηεηα νξίδεηαη σο πνηνηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ, κνλαδηθφ θαη 

μερσξηζηφ γηα θάζε άηνκν, κέζσ ηνπ νπνίνπ θαη πάιη δηεπθνιχλεηαη ε ζχλδεζε κε 

ηνλ εαπηφ, ηνπο άιινπο αλζξψπνπο θαη ηε θχζε. Θεσξείηαη, βάζεη απηήο ηεο 

πξνζέγγηζεο φηη ε πλεπκαηηθφηεηα έρεη πνιχ πξνζσπηθφ λφεκα θαη είλαη κνλαδηθή 

εκπεηξία γηα ην θάζε άηνκν (Moxey et al, 2011; Thomas et al, 2015). ε απηήλ ηελ 

αλζξσπηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο ηεο πλεπκαηηθφηεηαο εμαθνινπζνχλ λα 

ππάξρνπλ δεδνκέλα απφ παξαδνζηαθνχο νξηζκνχο απηήο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε 

ζρέζε θαη ε πίζηε ζε έλα Αλψηεξν Ολ. χκθσλα κε ηνπο Karches θαη ζπλ. (2012), ε 

πλεπκαηηθφηεηα απνηειεί κηα βαζηθή πεγή ειπίδαο, κε απνηέιεζκα ηα άηνκα πνπ 

εκθαλίδνπλ πςειφηεξν βαζκφ πλεπκαηηθφηεηαο θαη φζνη είλαη απνδέθηεο 

κεγαιχηεξεο πλεπκαηηθήο ππνζηήξημεο λα παξνπζηάδνπλ θαη θαιχηεξε πνηφηεηα 

δσήο (Karches et al, 2012).  

ην επηζηεκνληθφ πεδίν ηεο λνζειεπηηθήο, γηα ην νπνίν ζα γίλεη θαη εθηελήο αλαθνξά 

ζηηο επφκελεο ελφηεηεο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ, ηδηαίηεξε ζεκαζία απνθηά ε 

θαηεγνξηνπνίεζε ηεο πλεπκαηηθφηεηαο, ε νπνία θαη πξνηάζεθε απφ ηνλ McSherry 

(2007). ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε ηνλίδεηαη φηη ε πλεπκαηηθφηεηα ζρεηίδεηαη κε ηελ 

νπηηθή δηάζηαζε ηνπ αηφκνπ ζρεηηθά κε ηνλ θφζκν γχξσ ηνπ. Απηή ε αηνκηθή νπηηθή 

δηάζηαζε κεηαβάιιεηαη ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ, θαη θπξίσο κεηαβάιιεηαη φηαλ ην 

άηνκν βηψλεη ζηξεζζνγφλεο θαηαζηάζεηο ή βηψλεη ηελ εκπεηξία κηαο αζζέλεηαο. 

πκθψλα κε ηνλ McSherry, ππάξρνπλ δχν κνξθέο πλεπκαηηθφηεηαο. Ζ πξψηε κνξθή 

κπνξεί λα νξηζζεί σο ε παξαδνζηαθή κνξθή, ζηελ νπνία ε πλεπκαηηθφηεηα νξίδεηαη 

κέζα απφ έλα ζξεζθεπηηθφ πξίζκα, ζην νπνίν θεληξηθέο δηαζηάζεηο είλαη ε πίζηε ζην 

Θεφ θαη νη πνηθίιεο ζξεζθεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ δεχηεξε κνξθή εκπεξηέρεη κία 

πην κνληέξλα πξνζέγγηζε, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη πην ζχγρξνλεο ππαξμηαθέο 

δηαζηάζεηο, φπσο ην λφεκα θαη ν ζθνπφο ηεο δσήο, ε δεκηνπξγηθφηεηα θαη νη ζρέζεηο 

(McSherry, 2007). Ο ζπγθεθξηκέλνο εξεπλεηήο ζηε κειέηε ηνπ δελ αλαθέξεη κφλν ηηο 

δχν βαζηθέο κνξθέο ηεο πλεπκαηηθφηεηαο, αιιά πξνρσξά θαη ζε ηαμηλφκεζε ησλ 

πνηθίισλ νξηζκψλ απηήο. Οη δηάθνξνη νξηζκνί ηαμηλνκνχληαη βάζεη ηεο αλαθνξάο 

ηνπο ή φρη ζε κηα ζετθή πίζηε, ζε έλα ππέξηαην νλ, ζε κία ζξεζθεπηηθή ζπλχπαξμε - 
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πίζηε ζε έλαλ Θεφ, ζε ζξεζθεπηηθέο πξαθηηθέο, ζξεζθεπηηθά έζηκα θαη ηειεηνπξγίεο, 

αιιά θαη βάζεη ηεο αλαθνξά ηνπο ή φρη ζηελ πνηφηεηα δσήο θαη ζηελ ππεξβαηηθή δσή 

κεηά ην ζάλαην (McSherry, 2007). 

ε έλαλ πην ζχληνκν, ειεχζεξν, επξχ θαη θνηλά απνδεθηφ νξηζκφ ηεο 

πλεπκαηηθφηεηαο θαηέιεμαλ νη Feenstra θαη Brouwer (2008), ζχκθσλα κε ηνπο 

νπνίνπο, ε πλεπκαηηθφηεηα εθιακβάλεηαη σο ε αλαδήηεζε ζθνπνχ ηεο δσήο, ε 

αλαδήηεζε λνήκαηνο ζηελ αλζξψπηλε χπαξμε, ε επίηεπμε ηεο εζσηεξηθήο αξκνλίαο 

θαη ε χπαξμε ζρέζεο ηνπ αλζξψπνπ κε κηα Αλψηεξε Γχλακε, ε νπνία επεξεάδεη ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην άηνκν ιεηηνπξγεί κέζα ζηνλ θφζκν (Feenstra & Brouwer, 

2008). Μάιηζηα κε γλψκνλα απηφλ ηνλ νξηζκφ έρνπλ εληνπηζηεί θαη 

θαηεγνξηνπνηεζεί κηα ζεηξά απφ αλάγθεο πλεπκαηηθέο, ππαξμηαθέο αιιά θαη ςπρηθέο, 

κε πξαθηηθέο εθαξκνγέο ζην πεδίν ησλ επηζηεκψλ πγείαο θαη ηδηαίηεξα ζηε θξνληίδα 

αζζελψλ κε ρξφληεο θαη απεηιεηηθέο γηα ηε δσή παζήζεηο (Vachon, Fillion, and 

Achille, 2009; Büssing & Koenig, 2010).  

πλνςίδνληαο, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο κεηά απφ ζχλζεζε ησλ δηαθφξσλ 

πξνζεγγίζεσλ ελλνηνινγηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηεο πλεπκαηηθφηεηαο θαη ιακβάλνληαο 

ππφςε ηνπο δηάθνξνπο νξηζκνχο πνπ θαηά θαηξνχο έρνπλ δνζεί, νη ιέμεηο- θιεηδηά 

πνπ ζπληζηνχλ ηελ έλλνηα ηεο πλεπκαηηθφηεηαο είλαη «ην λόεκα», «ε ειπίδα», «ε 

ζύλδεζε» θαη «ηα πηζηεύσ/ ηα αμηαθά ζπζηήκαηα» (Cheawchanwattana et al, 2015). 

Βάζεη φισλ ησλ παξαπάλσ ινηπφλ ε πλεπκαηηθφηεηα, κέζα απφ έλα επξχ ζεσξεηηθφ 

θαη εξεπλεηηθφ πξίζκα, κπνξεί λα νξηζζεί σο “ε αλαδήηεζε γηα λόεκα ζηε δσή, 

θπξίσο κέζσ ησλ εκπεηξηώλ θαη ησλ εθθάλζεσλ ηνπ πλεύκαηνο. Αλαθέξεηαη ζηελ 

αθεξαηόηεηα θαη ζπλνρή όισλ ησλ αλζξώπηλσλ αηνκηθώλ δηαζηάζεσλ, ηνπ ζώκαηνο, 

ηεο ςπρήο, ηεο ζθέςεο, θαη ηνπ πλεύκαηνο. Δίλαη κία βαζηά, κνλαδηθή θαη δπλακηθή 

δηαδηθαζία πνπ είλαη δηαθνξεηηθή γηα θάζε άηνκν, ε νπνία κπνξεί λα αληαλαθιά θαη λα 

εκπεξηέρεη ηελ πίζηε ζην Θεό ή ζ‟ έλα Αλώηεξν Ολ, θαζώο επίζεο θαη ηε βαζηά ζρέζε 

ηνπ αηόκνπ κε ηνλ εαπηό ηνπ, κε ηνπο άιινπο, αιιά θαη κε ηε θύζε” (Fradelos et al, 

2015). 

2.2. Πλεπκαηηθόηεηα θαη Θξεζθεπηηθόηεηα 

 

χλεζεο θαηλφκελν ζηελ επξχηεξε εξεπλεηηθή θνηλφηεηα είλαη ε χπαξμε κίαο 

ζχγρπζεο ησλ δχν ελλνηψλ ηεο πλεπκαηηθφηεηαο θαη ηεο ζξεζθεπηηθφηεηαο, θαζψο 

πνιχ ζπρλά νη δχν απηνί φξνη ζπγρένληαη θαη επηθαιχπηνληαη, παξά ην γεγνλφο φηη 
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έρνπλ εμ‘ νξηζκνχ δηαθνξεηηθφ λφεκα θαη ζεκαζία. ηε παξνχζα ελφηεηα ζα 

αλαδεηρζεί ε ελλνηνινγηθή θαη δνκηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν απηψλ ελλνηψλ κε ηελ 

παξάζεζε πξφζθαησλ βηβιηνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ. 

Ζ θαηαλφεζε ηεο δηαθνξάο κεηαμχ πλεπκαηηθφηεηαο θαη ζξεζθεπηηθφηεηαο θξίλεηαη 

απαξαίηεηε, ελψ παξάιιεια είλαη ζεκαληηθή θαη ε ελζσκάησζε απηήο ηεο δηαθνξάο 

ζην θιηληθφ θαη ζην επξχηεξν επηζηεκνληθφ πεδίν ηεο λνζειεπηηθήο επηζηήκεο 

(Puchalski, Cobb & Rumbold 2012). Οη ζχγρξνλνη λνζειεπηέο είλαη ζεκαληθφ λα 

είλαη επαηζζεηνπνηεκέλνη ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα απηά, λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηηο 

πλεπκαηηθέο αλάγθεο ησλ αζζελψλ ηνπο, λα ηηο αμηνινγνχλ θαη λα ηηο 

ζπκπεξηιακβάλνπλ ζηελ θαζεκεξηλή λνζειεπηηθή θξνληίδα πνπ παξέρνπλ ππφ ην 

πξίζκα ηεο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο, λα παξέρνπλ ππνζηήξημε ζρεηηθά κε πλεπκαηηθέο 

αλάγθεο θαη ηέινο λα γλσξίδνπλ ηε δηαθνξά κεηαμχ πλεπκαηηθφηεηαο θαη 

ζξεζθεπηηθφηεηαο, θαζψο θαη ηα ιεπηά φξηα πνπ ηηο δηαρσξίδνπλ (Puchalski, Cobb & 

Rumbold 2012).  

Ζ πλεπκαηηθφηεηα απνηειεί κηα πην αζαθή εθδνρή ηεο ζξεζθεπηηθφηεηαο θαη αξθεηά 

ζπρλά ππεξθαιχπηεη ηηο πεξηνρέο ηεο ζξεζθείαο. Δλδέρεηαη λα πεξηιακβάλεη 

ζξεζθεπηηθέο θαη κε ζξεζθεπηηθέο δηαζηάζεηο θαη ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ηελ 

αλαδήηεζε λνήκαηνο ζηελ δσή (Bregman, 2006 Guilherme et al, 2016). Ζ δε 

ζξεζθεπηηθφηεηα ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ εμσηεξηθή έθθξαζε ηεο πίζηεο θαη 

πεξηιακβάλεη πάληνηε ζπγθεθξηκέλεο πεπνηζήζεηο, ηειεηνπξγίεο θαη αμίεο (Bregman, 

2006; Guilherme et al, 2016). Μπνξεί ε έλλνηα ηεο πλεπκαηηθφηεηαο λα είλαη βαζηά 

ξηδσκέλε ζηε ζξεζθεία, φκσο απφ ηηο αξρέο ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα, ηα 

απνηειέζκαηα ησλ κειεηψλ δεηρλνπλ λα ππάξρεη έλα ράζκα κεηαμχ ησλ δχν απηψλ 

ελλνηψλ πνπ κεγαιψλεη βαζκηαία (Gallagher & Tierney, 2016). 

πσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα ε πλεπκαηηθφηεηα κπνξεί ή φρη λα 

νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε ζξεζθεπηηθψλ ηειεηνπξγηθψλ ή λα πξνθχςεη απφ απηέο. 

Πξφθεηηαη γηα θαζαξά ππνθεηκεληθή έλλνηα, βαζηά πξνζσπηθή, ε νπνία εθηείλεηαη 

πνιχ πην καθξηά απφ ηελ έλλνηα, ηα φξηα θαη ην πιαίζην κηαο ζξεζθείαο. Δλψ ε 

πλεπκαηηθφηεηα αλαθέξεηαη ζηελ εξκελεία πνπ δίλεη έλα άηνκν γηα ηε δσή, ε 

ζξεζθεπηηθφηεηα αλαθέξεηαη θαη ππνδειψλεη έλα νξγαλσκέλν ζχζηεκα 

πεπνηζήζεσλ, πξαθηηθψλ, ηειεηνπξγηψλ θαη ζπκβφισλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ψζηε 

λα ππάξμεη εγγχηεηα κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ θαη ηνπ ηεξνχ ή κε κηα αλψηεξε δχλακε 

(Zinnbauer et al., 1997).  
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Οη Zinnbauer, Pargament, θαη Scott (1999), ζέινληαο λα δηαρσξίζνπλ ηηο δχν απηέο 

έλλνηεο, παξνπζίαζαλ ηξεηο βαζηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ζξεζθεπηηθφηεηαο θαη ηεο 

πλεπκαηηθφηεηαο: 1) ζηε ζξεζθεπηηθφηεηα βαζηθφ ζηνηρείν είλαη κηα νξγαλσκέλε 

ζξεζθεία, ελψ ζηελ πλεπκαηηθφηεηα βαζηθφ ζηνηρείν είλαη ε πξνζσπηθή δηάζηαζε 

θαη θχζε απηήο, (2) ε ζξεζθεπηηθφηεηα εκπεξηέρεη κία ηππνπνηεκέλε ζξεζθεία, ελψ 

ε πλεπκαηηθφηεηα κία ιεηηνπξγηθή αλζξψπηλε δηάζηαζε θαη (3) ε ζξεζθεία ίζσο είλαη 

αξλεηηθή δηάζηαζε, ελψ ε πλεπκαηηθφηεηα ζπλήζσο είλαη ζεηηθή δηάζηαζε. Ζ 

νξγαλσκέλε ζξεζθεία πεξηνξίδεηαη ζην πεδίν ησλ ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ θαη 

πξαθηηθψλ, ελψ ε πλεπκαηηθφηεηα ηηο ππεξβαίλεη απηέο (Zinnbauer, Pargament, & 

Scott 1999).  

χκθσλα κε ηνλ Emblen (1992), νη βαζηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ζξεζθεπηηθφηεηαο θαη 

πλεπκαηηθφηεηαο είλαη δχν. Ζ πίζηε, ε νξγαλσκέλε ζξεζθεία , νη πεπνηζήζεηο θαη νη 

πξαθηηθέο νη νπνίεο θαη θαιιηεξγνχλ απηή ηε ζρέζε κε ην ζείν θαη ηεξφ ζπλδένληαη 

θαζαξά κε ηε ζξεζθεία θαη ηε ζξεζθεπηηθφηεηα, ελψ ε πλεπκαηηθφηεηα ζπλδέεηαη κε 

κηα πξνζσπηθή ππεξβαηηθή ζρέζε κε ηνλ Θεφ θαη ηνπο άιινπο. Ζ πλεπκαηηθφηεηα 

εκπεξηέρεη ηελ αλαδήηεζε γηα λφεκα θαη ζθνπφ ζηε δσή θαη αληηπξνζσπεχεη κηα 

αίζζεζε ζπλδεζηκφηεηαο κε ηνλ εαπηφ θαη ηνπο άιινπο, ελψ ε ζξεζθεπηηθφηεηα 

εκπεξηέρεη κία ζξεζθεία, ε νπνία ζπλδέεηαη ζπλερψο κε ζπγθεθξηκέλνπο 

ζξεζθεπηηθνχο ζεζκνχο (Emblen, 1992). 

ε πην πξφζθαηε κειέηε αλαθέξεηαη φηη ε ζξεζθεπηηθφηεηα έρεη ηξεηο δηαζηάζεηο: 1) 

ηελ νξγαλσκέλε ζξεζθεπηηθή δξαζηεξηφηεηα, (2) ηε κε νξγαλσκέλε ζξεζθεπηηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη (3) ηελ ππνθεηκεληθή ή εζσηεξηθή ζξεζθεπηηθφηεηα. Ζ 

νξγαλσκέλε ζξεζθεπηηθή δξαζηεξηφηεηα πεξηιακβάλεη ηελ παξνπζία ηνπ αηφκνπ 

ζηελ εθθιεζία ή ζηε ζπλαγσγή, ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ πξνζεπρή ή ζηελ θαηήρεζε 

θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εθθιεζίαο/ ζπλαγσγήο. Απηφ 

απνηειεί θαη ην θνηλσληθφ θνκκάηη ηεο ζξεζθεπηηθφηεηαο. Ζ κε νξγαλσκέλε 

ζξεζθεπηηθή δξαζηεξηφηεηα πεξηιακβάλεη πξαθηηθέο πην ηδησηηθέο θαη πξνζσπηθέο, 

φπσο είλαη ε πξνζεπρή θαη ν δηαινγηζκφο, ε κειέηε ηεο Βίβινπ θαη άιισλ 

ζξεζθεπηηθψλ βηβιίσλ θαη ε παξαθνινχζεζε εθθιεζηαζηηθψλ εθπνκπψλ ζην 

ξαδηφθσλν ή ζηελ ηειεφξαζε. Σέινο, ε εζσηεξηθή ζξεζθεπηηθφηεηα αληαλαθιά ην 

θαηά πφζν ε ζξεζθεία απνηειεί θίλεηξν γηα ηηο δσέο ησλ αλζξψπσλ, επεξεάδεη 

ζπκπεξηθνξέο, θαζψο θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ (Koenig et al, 2004). 

Ο Koenig (2009), έπεηηα απφ ελδειερή κειέηε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο 

ζπκπεξαίλεη φηη ε έλλνηα ηεο πλεπκαηηθφηεηαο είλαη ζεκείν δηαθσλίαο αξθεηψλ 
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επηζηεκφλσλ. Ο ζπγγξαθέαο αλαθέξεη φηη ε ζξεζθεία πεξηιακβάλεη πεπνηζήζεηο, 

πξαθηηθέο θαη ηειεηνπξγίεο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ ππεξβαηηθφηεηα ή ηνλ Θεφ, ηνλ 

Αιιάρ, ή θάπνηα αλψηεξε δχλακε. πλερίδνληαο ηε δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ δχν 

φξσλ αλαθέξεη πσο φιεο νη ζξεζθείεο έρνπλ θαλφλεο, ηειεηνπξγίεο θαη πξαθηηθέο γηα 

ηα κέιε κηαο θνηλσληθήο νκάδαο, θαζψο θαη ζπγθεθξηκέλεο πεπνηζήζεηο ζρεηηθά κε 

ηε δσή κεηά ην ζάλαην. Οη πεπνηζήζεηο, νη ζπκπεξηθνξέο, νη ηειεηνπξγίεο θαη νη 

ηειεηέο ζπρλά ζπλδένληαη κε ζξεζθεπηηθέο πξαθηηθέο πνπ κπνξεί λα δηεμάγνληαη ζε 

δεκφζην ή ηδησηηθφ πεξηβάιινλ. Δπηπξνζζέησο, ε ζξεζθεία ελζαξξχλεη ηελ αλάπηπμε 

ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο, θαζψο θαη ηνλ θαηακεξηζκφ 

ζπγθεθξηκέλσλ επζπλψλ ζε ζπγθεθξηκέλα κέιε απηήο θνηλφηεηαο (Koenig, 2009). Ζ 

πλεπκαηηθφηεηα φκσο ζρεηίδεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο ππεξβαηηθφηεηαο. Ίζσο λα 

ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ ππεξθπζηθή, ηε κπζηηθηζηηθή θαη πνιιέο θνξέο κε ηελ 

νξγαλσκέλε ζξεζθεία. κσο θαιιηεξγεί θαη ηελ αλαδήηεζε ηεο ππέξβαζεο, 

επηηξέπνληαο ηα άηνκα λα ακθηζβεηνχλ ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο, ζηνηρείν πνπ είλαη 

βαζηθφ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πλεπκαηηθφηεηαο (Koenig, 2008).  

χκθσλα κε ην δίθηπν επαγγεικαηηψλ πγείαο γηα ηελ πλεπκαηηθφηεηα (The 

Spirituality Healthcare Network), ν φξνο πλεπκαηηθφηεηα ζπλδέεηαη κε ηε ζξεζθεία, 

αιιά δελ ηαπηίδεηαη θαη δελ εμαηνκηθεχεηαη κε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ζξεζθεία. Ζ 

πλεπκαηηθφηεηα ζεκαίλεη ηελ εχξεζε λνήκαηνο θαη ζθνπνχ ζηε δσή κέζσ ησλ 

ζρέζεσλ κε ηνπο άιινπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο φκσο θαη ηεο ζρέζεο κε ην Θεφ ή 

ηνπο Θενχο θαη κπνξεί λα εθθξαζηεί κέζα απφ πνιιέο πηπρέο φπσο ε κνπζηθή, ε 

ηέρλε, ε θχζε ή νπνηνδήπνηε άιιν πιαίζην. Οη πλεπκαηηθέο πξαθηηθέο κπνξεί λα 

πεξηιακβάλνπλ ηελ εζεινληηθή εξγαζία, ην δηαινγηζκφ, ηε γηφγθα, ηε δέζκεπζε πξνο 

κία θνηλφηεηα, θαζψο θαη άιιεο κε ζξεζθεπηηθέο πξαθηηθέο (SHCN, 2013). Οη 

ππεχζπλνη γηα ηελ ζχληαμε ηνπ εγγξάθνπ ηνπ SHCN (2013) αλαθέξνπλ φηη ε 

ζξεζθεία θαη νη ζξεζθεπηηθέο πξαθηηθέο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ δξαζηεξηφηεηεο 

φπσο πξνζεπρή, ζπκκεηνρή ζε ζξεζθεπηηθέο ηειεηέο θαη ελεξγή ζπκκεηνρή ζε κηα 

ζξεζθεπηηθή θνηλφηεηα. 

 

2.3. Ζ Πλεπκαηηθόηεηα ζηε Ννζειεπηηθή Δπηζηεκνινγία θαη Βηβιηνγξαθία  

 

Ζ πλεπκαηηθφηεηα απνηειεί πεγή ζπλαηζζεκαηηθήο ππνζηήξημεο, αζθεί ζεηηθή 

επηξξνή ζηελ πγεία θαη ζπληειεί ζηελ αχμεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή (Samuel-
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Hodge et al., 2000). χκθσλα κε ηνπο Banks-Wallace & Parks (2004), ε 

πλεπκαηηθφηεηα ζπκβάιεη ζηε δηαηήξεζε ηεο επεκεξίαο, αθφκα θαη ζε πεξηπηψζεηο 

πνπ ην άηνκν βηψλεη κία ςπρηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή θξίζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ζέκαηα 

πγείαο. Έρεη βξεζεί πσο ε ζπκκεηνρή ζε πλεπκαηηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο πξαθηηθέο θαη 

ηειεηνπξγίεο έρνπλ ζεηηθή επίδξαζε ζηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή, ηελ ελδπλάκσζε 

θαη ζε δηάθνξεο εθβάζεηο ηεο πγείαο (Banks-Wallace & Parks, 2004). Αλ θαη κφιηο ηα 

ηειεπηαία ρξφληα έρεη απμεζεί ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ πλεπκαηηθφηεηα ζηηο 

επηζηήκεο πγείαο γεληθφηεξα, ζηε λνζειεπηηθή επηζηήκε θαη ζηελ θαζεκεξηλή 

λνζειεπηηθή θιηληθή πξαθηηθή ε πλεπκαηηθφηεηα απνηεινχζε αλαπφζπαζην ηκήκα 

φρη κφλν απφ ηφηε πνπ απηή νξίζηεθε θαη νξγαλψζεθε σο επηζηήκε, αιιά θαη πνιιά 

ρξφληα πην πξηλ. Αμίδεη γηα παξάδεηγκα λα ζεκεησζεί φηη ηα πξψηα νξγαλσκέλα 

πιαίζηα παξνρήο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο ζηε Μεζφγεην ήηαλ νη βπδαληηλνί μελψλεο, 

δνκέο νη νπνίεο ιεηηνπξγνχζαλ θαηά θχξην ιφγν δίπια ζε κνλέο θαηά ηε βπδαληηλή 

πεξίνδν (Zyga, 2014), εδξαηψλνληαο έηζη θαη δηαησλίδνληαο ηελ ήδε ηζρπξή ζρέζε 

κεηαμχ πγείαο, λνζειεπηηθήο θαη ζξεζθείαο. Με ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ κπνξεί ην 

πιαίζην θξνληίδαο λα κεηαθέξζεθε απφ ηνπο μελψλεο θαη ηηο ρξηζηηαληθέο/ 

ζξεζθεπηηθέο δνκέο παξνρήο θξνληίδαο ζε έλα πην νξγαλσκέλν πγεηνλνκηθφ 

ζχζηεκα, πάξαπηα ζηα ηέιε ηνπ 1960 μαλαδίλεηαη έκθαζε ζηελ πλεπκαηηθφηεηα θαη 

ηελ πλεπκαηηθή θξνληίδα, ε νπνία παξέρεηαη ζην πιαίζην ηεο λνζειεπηηθήο 

θξνληίδαο. Γηα παξάδεηγκα, ρξηζηηαληθή αδειθφηεηα λνζειεπηψλ μεθηλάεη έλαλ 

θχθιν πηζηνπνηεκέλσλ καζεκάησλ θαη ζεκηλαξίσλ ζρεηηθά κε ηελ παξνρή 

πλεπκαηηθήο θξνληίδαο ζην πιαίζην παξνρήο θξνληίδαο πγείαο, ζηνηρείν πνπ 

θαηαδεηθλχεη ηε ζεκαληηθφηεηα πνπ πξνζδίδνπλ νη λνζειεπηέο ζηηο πλεπκαηηθέο 

αλάγθεο ησλ λνζειεπηψλ (Shelly & Fish, 1988). 

ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν θαίλεηαη κέζα απφ βηβιηνγξαθηθέο καξηπξίεο, φηη ππάξρεη 

κεγάινο πξνβιεκαηηζκφο θαη γίλεηαη έληνλνο δηάινγνο ζρεηηθά κε ηελ ελζσκάησζε 

ησλ ζξεζθεπηηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ αλαγθψλ ζηε παξνρή θξνληίδαο πγείαο. Οη 

λνζειεπηέο ήηαλ εθείλνη πνπ πξσηνζηαηνχζαλ ζηελ έξεπλα ηνπ ζέκαηνο, ζέηνληαο 

εξσηήκαηα θαη δηιιήκαηα ζρεηηθά κε ην ζέκα, αιιά θαη δηεμάγνληαο αξθεηέο κειέηεο 

γηα ηελ πλεπκαηηθφηεηα, ηηο πλεπκαηηθέο αλάγθεο θαη ηηο κεζφδνπο θάιπςεο απηψλ. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη κηα αλαδήηεζε ζηε δηεζλή βάζε δεδνκέλσλ PubMed κε ηηο 

ιέμεηο θιεηδηά ―spirituality‖ & ―nursing‖ πεξηνξηδφκελε ρξνληθά ζηελ ηειεπηαία 

πεληαεηία, ζα επηζηξέςεη 780 επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο, ελψ αλ αξζεί ν ρξνληθφο 

πεξηνξηζκφο ν αξηζκφο απηφο αλεβαίλεη ζε 2568 δεκνζηεχζεηο (Γξάθεκα 1). Σν 
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γεγνλφο απηφ απνδεηθλχεη ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο πλεπκαηηθφηεηαο ζηε λνζειεπηηθή, 

ηφζν ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν φζν θαη ζε επίπεδν θιηληθήο πξαθηηθήο. 

 

 

2.3.1. Πλεπκαηηθόηεηα θαη Ννζειεπηηθέο Θεσξίεο  

 

Ζ έλλνηα ηεο πλεπκαηηθφηεηαο ζηε λνζειεπηηθή επηζηήκε εμεηάδεηαη δηακέζνπ 

πνιιψλ επηζηεκνληθψλ πεδίσλ φπσο ηεο ζενινγίαο, ηεο ςπρνινγίαο, ηεο 

θνηλσληνινγίαο, αιιά θαη ηεο ηαηξηθήο. Ζ δηεξεχλεζε ηεο ζπγθεθξηκέλε έλλνηαο ζηε 

λνζειεπηηθή επηζηήκε, γίλεηαη επίζεο κε ηε ρξήζε πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ 

πξνζδηνξηζκψλ θαη ραξαθηεξηζκψλ κέζα απφ δηάθνξεο πξννπηηθέο, φπσο ηεο 

πλεπκαηηθήο πγείαο, ηεο πλεπκαηηθήο επεκεξίαο, ηεο πλεπκαηηθήο πξννπηηθήο, ηεο 

απηνπεπνίζεζεο, ηεο πίζηεο, ηεο πνηφηεηαο δσήο, ηεο ειπίδαο, ηεο ζξεζθείαο, ηνπ 

ζθνπνχ ζηε δσή θαη ηεο πλεπκαηηθήο αληηκεηψπηζεο (Meraviglia, 1999). 

Παξαδνζηαθά, ε λνζειεπηηθή αλέθαζελ πεξηειάκβαλε ζηε θξνληίδα ηνπ αηφκνπ φιεο 

ηηο πηπρέο θαη εθθάλζεηο ηεο αλζξψπηλεο νιφηεηαο. Ζ λνζειεπηηθή επηζηήκε 

αληηιακβάλεηαη ην άηνκν σο φινλ, σο νιφηεηα, σο κηα ελφηεηα ζσκαηηθψλ, ςπρηθψλ, 

θνηλσληθψλ, πνιηηηζηηθψλ, πεξηβαιινληηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ δηαζηάζεσλ 

(Papathanasiou, 2013). Ζ πλεπκαηηθφηεηα απνηειεί βαζηθή έλλνηα ζηε λνζειεπηηθή 
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επηζηεκνινγία θαη απαληάηαη ζε κεγάιεο λνζειεπηηθέο ζεσξίεο, ζε ζεσξίεο κέζνπ 

πεδίνπ αιιά θαη ζε λνζειεπηηθά κνληέια. Δλδεηθηηθά αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο ε 

πλεπκαηηθφηεηα εκθαλίδεηαη σο έλλνηα ζηηο λνζειεπηηθέο ζεσξίεο,  απφ ηε ζεσξία 

ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο Florence Nightingale, σο ην ζεσξεηηθφ κνληέιν ηεο Betty 

Neuman, ηε ζεσξία θξνληίδαο ηεο Jean Watson, ηε ζεσξία ηεο Margaret Newman γηα 

ηελ πγεία σο επεθηεηλφκελε ζπλεηδεηφηεηα θαη ηε ζεσξία ηνπ αλζξψπηλνπ γίλεζζαη 

ηεο Rosemary Parse. 

 

2.3.1.1 Ζ Έλλνηα ηεο Πλεπκαηηθόηεηαο ζηηο Μεγάιεο Ννζειεπηηθέο Θεσξίεο κε 

βάζε ηηο Αλζξώπηλεο Αλάγθεο 

2.3.1.1.1 Florence Nightingale: Ση είλαη λνζειεπηηθή θαη ηη δελ είλαη 

 

Αλ θάπνηνο ζα ήζειε λα εξεπλήζεη ηελ έλλνηα θαη ην λφεκα ηεο πλεπκαηηθφηεηαο ζηηο 

λνζειεπηηθέο ζεσξίεο ζα έπξεπε νπσζδήπνηε λα αλαηξέμεη πίζσ ζηηο απαξρέο ηεο 

λνζειεπηηθήο σο επηζηήκε, ζηε ζεσξία ηεο Florence Nightingale θαη ζην έξγν ηεο 

«εκεηψζεηο Ννζειεπηηθήο» ηη είλαη θαη ηη φρη (1860), ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν ηεο 

λνζειεπηηθήο πξαθηηθήο θαη έξεπλαο (Burkhart & Hogan, 2008). Ζ Florence 

Nightingale έρεη ζεκειηψζεη ηε ζχγρξνλε λνζειεπηηθή επηζηήκε, αξρίδνληαο κε ηνλ 

ηξφπν απηφ ηε θηινζνθία ηεο λνζειεπηηθήο, παξαζέηνληαο ηελ άπνςή ηεο πσοε 

λνζειεπηηθή απνηειεί έλα θάιεζκα ζενχ. Έδσζε θαηά ηνλ ηξφπν απηφλ κηα 

ζξεζθεπηηθή ρξνηά ζηελ άζθεζε ηεο λνζειεπηηθήο, ζηνηρείν πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη 

απφ επξήκαηα πνιχ πξφζθαησλ λνζειεπηηθψλ εξεπλψλ, νη νπνίεο θαηαιήγνπλ ζην 

ζπκπέξαζκα πσο γηα έλα πνζνζηφ εξγαδφκελσλ λνζειεπηψλ ππάξρνπλ θάπνηα 

ζξεζθεπηηθά θίλεηξα πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επαγγέικαηνο 

(Taylor, Park &Pfeiffer, 2014; Awalkhan &Muhammad, 2016; Fradelos et al., 2017). 

Ζ Florence Nightingale ζηε ζεσξία ηεο δηαηππψλεη ηελ άπνςε φηη ηα άηνκα ζα πξέπεη 

λα βξίζθνληαη ζε κηα αξκνλία, ηφζν εζσηεξηθή φζν θαη κε ην Θείν. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί πσο γη‘ απηήλ ηελ εζσηεξηθή αξκνλία θαη ηελ πίζηε ζε κηα αλψηεξε 

δχλακε έθαλαλ εθηελή αλαθνξά θαη νη Feenstra & Brouwer (2008), νξίδνληαο ηελ 

πλεπκαηηθφηεηα σο ηελ αλαδήηεζε ζθνπνχ ζηε δσή, ηελ αλαδήηεζε λνήκαηνο ζηελ 

αλζξψπηλε χπαξμε, ηελ επίηεπμε ηεο εζσηεξηθήο αξκνλίαο θαη ηελ χπαξμε ζρέζεο 

ηνπ αλζξψπνπ κε κηα Αλψηεξε Γχλακε, ε νπνία επεξεάδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ιεηηνπξγεί ν ίδηνο κέζα ζηνλ θφζκν.  
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Ζ χπαξμε ηεο πλεπκαηηθφηεηαο ζηε λνζειεπηηθή επηζηήκε είλαη αλακθηζβήηεηε. 

χκθσλα κε ηε Nightingale, νη λνζειεπηέο ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα «δνπλ» θαη λα 

αληρλεχζνπλ ηεο πλεπκαηηθέο αλάγθεο ησλ αζζελψλ, αλεμαξηήηνπ ζξεζθεχκαηνο. 

ηηο ζεκεηψζεηο ηεο θαηαγξάθεη επίζεο πσο ―ε θύζε είλαη ε απόιπηε εθδήισζε ηνπ 

Θενύ, θαη αλ ζπλεξγαζηνύκε κε ηε θύζε γηα λα πξνάγνπκε ηε ζεξαπεία είλαη ζαλ λα 

ζπλεξγαδόκαζηε κε ηνλ ίδην ην Θεό”. Δπηπξνζζέησο, αλαθέξεη πσο νη πλεπκαηηθέο 

αλάγθεο έρνπλ ηελ ίδηα δσηηθή ζεκαζία κε ηα δηάθνξα φξγαλα πνπ απαξηίδνπλ ην 

αλζξψπηλν ζψκα (Campbell,2008). 

Ζ Nightingale θάλεη αξθεηέο αλαθνξέο γηα ηε θχζε ζηε ζεσξία ηεο, φρη κφλν κε ηελ 

έλλνηα ηνπ πεξηβάιινληνο, αιιά θαη κε ηελ έλλνηα ηεο ελνπνίεζεο, ζπλδένληαο έηζη 

ηελ πγεία, ην πεξηβάιινλ θαη ηε θχζε. Αξθεηνί απφ ηνπο δηάθνξνπο νξηζκνχο πνπ 

παξαηέζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα έθαλαλ ζαθή ιφγν γηα ηελ αλάγθε 

ζχλδεζεο ηνπ αλζξψπνπ κε ηε θχζε θαη ηνπ γεγνλφηνο πσο απηφ απνηειεί 

αλαπφζπαζην θνκκάηη ηελ αλζξψπηλεο πλεπκαηηθφηεηαο (Dessio et al., 2004; 

Awalkhan & Muhammad, 2016). Ζ ζεσξία ηεο Nightingale παξέρεη  επαιεζεχζηκα 

ζηνηρεία, φζνλ αθνξά ηελ πλεπκαηηθφηεηα θαη ηαπηφρξνλα πνιιέο εξεπλεηηθέο 

κειέηεο ζην ρψξν ηεο λνζειεπηηθήο έρνπλ δηεμαρζεί ππφ ηελ επηξξνή ησλ απφςεψλ 

ηεο ζρεηηθά κε ηελ πλεπκαηηθφηεηα (Tanyi & Werner, 2008). Δπηπξφζζεηα, 

ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί είλαη ε ζεκαληηθφηεηα πνπ θαηέρεη ε 

πξνζεπρή, θαζψο θαη άιιεο ελαιιαθηηθέο παξεκβάζεηο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο, ζηε 

ζπγθεθξηκέλε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε. Γηα ηε Florence Nightingale, νη λνζειεπηέο ζα 

πξέπεη λα δίλνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζε πξαθηηθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζεπρή, 

ην ζεξαπεπηηθφ άγγηγκα θαη ηνλ θαζνδεγνχκελν νξακαηηζκφ. Πνιιέο απφ απηέο ηηο 

πξαθηηθέο πξνάγνπλ ηε ζχλδεζε ηνπ αηφκνπ κε ηνλ εαπηφ ηνπ, αιιά θαη κε ηνπο 

άιινπο (Dossey, 2005). Ζ πξνζέγγηζε απηή ηεο Nightingale, έβαιε ηα ζεκέιηα γηα 

ηελ αλάπηπμε, αιιά θαη εθαξκνγή ζηελ θαζεκεξηλή θιηληθή πξαθηηθή πνιιψλ 

νιηζηηθψλ παξεκβάζεσλ θαη λέσλ ζεξαπεπηηθψλ πξαθηηθψλ.  

2.3.1.1.2. Ζ Πλεπκαηηθή Γηάζηαζε ηνπ Αηόκνπ κέζα από ην Θεσξεηηθό Μνληέιν 

πζηεκάησλ ηεο Betty Neuman 

 

Τπφ ην πξίζκα ηεο γεληθήο ζεσξίαο γεληθψλ ζπζηεκάησλ αλαπηχρζεθε ην 

λνζειεπηηθφ ζεσξεηηθφ κνληέιν ζπζηεκάησλ ηεο Betty Neuman. χκθσλα κε ην 

ζεσξεηηθφ απηφ κνληέιν θάζε δσληαλφο νξγαληζκφο ινγίδεηαη σο έλα αλνηθηφ 

ζχζηεκα, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ζπλερή αιιειεπίδξαζε κε άιινπο νξγαληζκνχο, 
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αιιά θαη κε ην πεξηβάιινλ. ηε ζεσξία ηεο Neuman ζχζηεκα κπνξεί λα είλαη έλα 

άηνκν, κηα νηθνγέλεηα, κηα νκάδα, κηα θνηλφηεηα ή κηα θνηλσλία. Μηα βαζηθή 

ππφζεζε ηεο ζεσξίαο απηήο είλαη φηη θάζε ζχζηεκα είλαη κνλαδηθφ, θαζψο ζε θάζε 

έλα ππάξρεη έλαο ζπλδπαζκφο παξαγφλησλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ, ηα νπνία 

εληνπίδνληαη εληφο ελφο δεδνκέλνπ εχξνπο απαληήζεσλ (Neuman & Fawcett, 2002). 

χκθσλα κε ηελ Neuman θάζε άλζξσπνο είλαη κηα νιφηεηα απνηεινχκελε απφ πέληε 

βαζηθέο δηαζηάζεηο ηε βηνινγηθή, ηελ ςπρνινγηθή, ηελ θνηλσληθφ-πνιηηηζκηθή, ηελ 

πλεπκαηηθή θαη ηελ αλαπηπμηαθή (Ahmadi & Sadeghi, 2017). Ζ Neuman κε ηνλ φξν 

πλεπκαηηθή δηάζηαζε αλαθέξεηαη ζηα πλεπκαηηθά πηζηεχσ θαη ηηο πλεπκαηηθέο 

επηξξνέο πνπ κπνξεί λα έρεη ην άηνκν. Δμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ζην 

κνληέιν απηφ ν ξφινο πνπ έρεη ε πλεπκαηηθφηεηα ζηελ αληαπφθξηζε θαη δηαρείξηζε 

ησλ ζηξεζζνγφλσλ παξαγφλησλ θαη ζηε δηαηήξεζε ηεο νκνηφζηαζεο (ηζνξξνπίαο). Ο 

πλεπκαηηθφο παξάγνληαο δειψλεηαη σο έλαο απφ ηνπο πέληε παξάγνληεο πνπ 

απνηεινχλ ηε «γξακκή άκπλαο» ησλ αηφκσλ θαη ιεηηνπξγνχλ ζεηηθά πξνο ηε 

δηαηήξεζε ηεο πγείαο (Neuman & Fawcett, 2002). 

Ζ Neuman αλαθέξεη πσο θάζε άηνκν έρεη κηα έκθπηε «πλεπκαηηθή ελέξγεηα», ε 

νπνία θαη ελεξγνπνηείηαη κέζα απφ ηε ζρέζε κε ην Θεφ. ην κνληέιν ζπζηεκάησλ ηεο 

Neuman «ην πλεύκα ειέγρεη ην κπαιό θαη ην κπαιό είλαη απηό πνπ ειέγρεη ην ζώκα». 

Έηζη θαζψο ελδπλακψλεηαη ε πλεπκαηηθή δηάζηαζε ηνπ αηφκνπ, κπνξεί λα επέιζεη 

κηα ζεηηθή επίδξαζε ζηηο ακπληηθέο γξακκέο θαη λα ελδπλακσζνχλ φιεο νη δηαζηάζεηο 

ηνπ αηφκνπ (Neuman & Fawcett, 2002). Ζ ζρέζε απηή ινηπφλ ηνπ αλζξψπνπ κε ην 

ζείν πνπ ε Neuman αλαθέξεη πσο θαίλεηαη λα ελδπλακψλεη θαη ηηο άιιεο αλζξψπηλεο 

δηαζηάζεηο, έρεη κειεηεζεί αξθεηά απφ πνιινχο επηζηήκνλεο πγείαο. Έρεη βξεζεί φηη ε 

πίζηε απνηειεί ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη δηαρείξηζε κηαο 

αζζέλεηαο (Koenig, 1998). Ζ ζπκκεηνρή ζε δηάθνξεο πλεπκαηηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο 

πξαθηηθέο έρεη ζπλδεζεί ζεηηθά κε ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ 

ζπζηήκαηνο (Koenig et al, 1998). Σέινο νη Koenig θαη ζπλ. (2004) ζε ζρεηηθή πην 

πξφζθαηε κειέηε ηνπο θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ελδπλάκσζε ηεο 

πλεπκαηηθήο δηάζηαζεο θαη ε ζρέζε κε ην Θείν, νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη ζηε ζεσξία 

ζπζηεκάησλ ηεο Neuman, θαίλεηαη φλησο λα επηδξνχλ ζεηηθά ζηελ ςπρνινγηθή θαη 

θνηλσληθή δηάζηαζε ησλ αηφκσλ, θαζψο ηα άηνκα απηά δειψλνπλ φηη δέρνληαη 

κεγαιχηεξε θνηλσληθή ππνζηήξημε, παξνπζηάδνπλ κεησκέλν επίπεδν θαηαζιηπηηθψλ 

ζπκπησκάησλ, δηαηεξνχλ πςειφηεξν επίπεδν γλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη θαηέρνπλ 

πεξηζζφηεξεο δεμηφηεηεο ζπλεξγαζίαο (Koenig, George & Titus, 2004).  
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2.3.1.2. Ζ Έλλνηα ηεο Πλεπκαηηθόηεηαο ζηηο Μεγάιεο Ννζειεπηηθέο Θεσξίεο κε 

βάζε ηε Γηαδηθαζία Αιιειεπίδξαζεο 

2.3.1.2.1. Ζ Πλεπκαηηθόηεηα ζηα έξγα ηεο Jean Watson «Ζ Δπηζηήκε ηεο 

Φξνληίδαο σο Ηεξή Δπηζηήκε» θαη «Ννζειεπηηθή: Αλζξσπηζηηθή Δπηζηήκε θαη 

Αλζξσπηζηηθή Φξνληίδα: Μηα Θεσξία Ννζειεπηηθήο» 

 

Ζ ζεσξία ηεο Watson γηα ηελ αλζξψπηλε θξνληίδα, φπσο απηή εμειίρζεθε θαη 

απνηππψζεθε κέζα ζηα έξγα ηεο «Ζ Δπηζηήκε ηεο Φξνληίδαο σο Ηεξή Δπηζηήκε» θαη 

«Ννζειεπηηθή: Αλζξσπηζηηθή Δπηζηήκε θαη Αλζξσπηζηηθή Φξνληίδα: Μηα Θεσξία 

Ννζειεπηηθήο», απνηειεί κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο θαη ζεκαληηθφηεξεο λνζειεπηηθέο 

ζεσξίεο κε πιεζψξα εθαξκνγψλ ηφζν ζηελ θαζεκεξηλή θιηληθή λνζειεπηηθή 

πξαθηηθή, φζν θαη ζηε λνζειεπηηθή σο αθαδεκατθή, ζεσξεηηθή θαη θηινζνθηθή 

νληφηεηα. ηε ζεσξία ηεο θάλεη εθηελή αλαθνξά ζηελ πλεπκαηηθφηεηα, ζηε ζεκαζία 

πνπ απηή θαηέρεη ζην επίπεδν πγείαο ηνπ αηφκνπ, αιιά θαη ζηε ζπκβνιή ηεο ζηελ 

παξνρή πνηνηηθήο νιηζηηθήο θξνληίδαο (Withers, Zuniga & Sell, 2017). Γηα λα 

ζπλζέζεη ηε ζεσξία ηεο θαη λα απνηππψζεη ηηο έλλνηεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα 

ζηνηρεία ηεο θξνληίδαο, κειέηεζε πιεζψξα ζεσξεηηθψλ άιισλ επηζηεκνληθψλ 

πεδίσλ (Clark, 2016). ιε απηή ε πξνζπάζεηά ηεο ζπλέβαιε ζηελ αλάπηπμε κηαο 

εκπεξηζηαησκέλεο ςπρνθνηλσληθήο πξννπηηθήο, ζηελ νπνία ε δηαδηθαζία παξνρήο 

θξνληίδαο νξίδεηαη σο "κηα ζεκαληηθή αλζξσπηζηηθή, εζηθή, θηινζνθηθή θαη 

επηζηεκνληθή πξνζπάζεηα θαη θαιιηεξγεκέλε πξαθηηθή πνπ ζπκβάιιεη ζηε δηαηήξεζε 

ηεο αλζξσπόηεηαο" (Watson, 1979). ηε ζπγθεθξηκέλε ζεσξία ε θξνληίδα δελ είλαη 

απιψο κηα νξηζκέλε ζηάζε ή κηα θαινπξναίξεηε επηζπκία γηα παξνρή βνήζεηαο, αιιά 

απνηειεί "ην εζηθό ηδαληθό ηεο λνζειεπηηθήο, δηα ηνπ νπνίνπ επέξρεηαη ε πξνζηαζία, ε 

ελίζρπζε θαη ε δηαηήξεζε ηεο αλζξώπηλεο αμηνπξέπεηαο. Η θξνληίδα αζθείηαη κόλν 

δηαπξνζσπηθά θαη ηόηε κόλν παξέρεηαη απνηειεζκαηηθά” (Cook and Peden, 2017). 

Ζ ζεσξία ηεο Watson γηα ηελ αλζξψπηλε θξνληίδα βαζίδεηαη ζε 10 παξάγνληεο 

θξνληίδαο, θαζέλαο απφ ηνπο νπνίνπο έρεη έλα δπλακηθφ θαηλνκελνινγηθφ ζπζηαηηθφ 

ζρεηηθφ κε ηα άηνκα πνπ εκπιέθνληαη ζηε ζεξαπεπηηθή ζρέζε, φπσο απηή 

πεξηγξάθεηαη απφ ηε λνζειεπηηθή (Jesse and Alligood, 2010). Οη δέθα απηνί 

παξάγνληεο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο νπκαληζηηθνχ αιηξνπηζηηθνχ ζπζηήκαηνο αμηψλ 

θαη ε ελζηάιαμε πίζηεο-ειπίδαο., ε θαιιηέξγεηα επαηζζεζίαο πξνο ηνλ εαπηφ θαη 

ζηνπο άιινπο, ε αλάπηπμε ζρέζεο βνήζεηαο-εκπηζηνζχλεο κεηαμχ λνζειεπηή-
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αζζελνχο, ε πξναγσγή θαη απνδνρή ηεο έθθξαζεο ησλ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ, ε ζπζηεκαηηθή ρξήζε επηζηεκνληθήο κεζφδνπ επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ, ε πξναγσγή δηαπξνζσπηθήο δηδαζθαιίαο-

κάζεζεο, ε παξνρή ππνζηεξηθηηθνχ, πξνζηαηεπηηθνχ, ςπρηθνχ, θπζηθνχ, 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθνχ θαη πλεπκαηηθνχ πεξηβάιινληνο, ε ππνβνήζεζε κε 

ηθαλνπνίεζε ησλ βηνθπζηθψλ, ςπρνινγηθψλ, ςπρνθνηλσληθψλ θαη δηαπξνζσπηθψλ 

αλαγθψλ ηνπ εαπηνχ θαη ηνπ αζζελνχο θαη ηέινο ε παξαδνρή ππαξμηαθψλ-

θαηλνκελνινγηθψλ δπλάκεσλ (Pajnkihar, Štiglic & Vrbnjak, 2017; Watson, 1979). 

Παξαηεξεί ινηπφλ θαλείο φηη θάπνηα απφ ηα βαζηθά ζηνηρεία θξνληίδαο γηα ηα νπνία 

θάλεη ιφγν ε Watson, φπσο ε πίζηε θαη ε ειπίδα, ε αλάπηπμε ζρέζεσλ (ζχλδεζε κε 

ηνλ εαπηφ θαη κε ηνπο άιινπο) θαη ε χπαξμε ελφο ζπζηήκαηνο αμηψλ είλαη έλλνηεο 

ζηελά ζπλπθαζκέλεο ή έλλνηεο νη νπνίεο εκπεξηέρνληαη ζε θάπνηνπο απφ ηνπ 

βαζηθνχο νξηζκνχο ηεο πλεπκαηηθφηεηαο.  

χκθσλα κε ηε Watson (1979), ν βαζκφο πλεπκαηηθφηεηαο ελφο αηφκνπ απμάλεηαη 

θαζψο ην άηνκν σξηκάδεη θαη ν θφζκνο γχξσ ηνπ αιιάδεη. Ζ παξνρή θξνληίδαο απφ 

κέξνπο ησλ λνζειεπηψλ, πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε, λα ελζσκαηψλεη θαη λα εληζρχεη 

ηελ πλεπκαηηθφηεηα ελφο αηφκνπ, θαζψο απηή είλαη πνπ δίλεη ψζεζε ζην άηνκν λα 

αγσληζηεί. Ζ Watson κάιηζηα θαιεί ηνπο λνζειεπηέο λα αλαιακβάλνπλ ελεξγφ ξφιν 

ζηελ αλαγλψξηζε θαη ελζσκάησζε ηεο πλεπκαηηθφηεηαο ζηε θξνληίδα, ηφζν ησλ 

αζζελψλ, φζν θαη ησλ ίδησλ ησλ λνζειεπηψλ (Pajnkihar, Štiglic & Vrbnjak, 2017; 

Watson, 1988). Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηε Watson αλαθέξεηαη πσο ε πλεπκαηηθή 

θαηαπφλεζε ελφο αηφκνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζην βίσκα έληνλνπ άγρνπο θαη ζε 

εζσηεξηθή αλεζπρία. Πηζαλά πξνβιήκαηα, ηα νπνία κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζε άηνκα 

ηα νπνία βηψλνπλ πλεπκαηηθή θαηαπφλεζε ή ζε άηνκα ζηα νπνία δελ ηθαλνπνηνχληαη 

νη βαζηθέο πλεπκαηηθέο αλάγθεο, είλαη ε κεησκέλε αλζεθηηθφηεηα θαη ε εκθάληζε 

αζζέλεηαο. ζνλ αθνξά ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο, πξνβιήκαηα πνπ ελδέρεηαη λα 

εκθαληζηνχλ σο ζπλέπεηα ηεο πλεπκαηηθήο θαηαπφλεζεο είλαη ε κε ηθαλνπνίεζε απφ 

ηελ εξγαζία, ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, ε αλεπαξθήο παξνρή θξνληίδαο θαη ε 

εκθάληζε αζζέλεηαο (Pajnkihar, Štiglic & Vrbnjak, 2017; Watson, 1988). 

2.3.1.2.2. Ζ Έλλνηα ηεο Πλεπκαηηθόηεηα ζην Γηαζπζηεκαηηθό Μνληέιν ηεο 

Barbara M. Artinian  

 

Σν δηαζπζηεκαηηθφ κνληέιν θξνληίδαο ηεο Artinian κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαηά ηε 

παξνρή θξνληίδαο, είηε φηαλ ε θξνληίδα έρεη ηε κνξθή πξναγσγήο πγείαο, είηε φηαλ 
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πξφθεηηαη γηα ηε δηεπζέηεζε ελφο πξνβιήκαηνο πγείαο, είηε ηέινο φηαλ ε παξνρή 

ζπζηεκαηηθήο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο απαηηείηαη. χκθσλα κε απηφ ην λνζειεπηηθφ 

κνληέιν, αζζελήο ή ιήπηεο ησλ ππεξεζηψλ θξνληίδαο πγείαο κπνξεί λα είλαη έλα 

άηνκν, κηα νηθνγέλεηα, κηα δνκή, κηα θνηλφηεηα, κηα πνιηηεία ή αθφκε θαη έλα έζλνο, 

φκσο θαζέλα απφ απηά έρεη ην δηθφ ηνπ ππνζηεξηθηηθφ δίθηπν (Artinian, West & 

Conger, 2011). Παξφκνηα θαη ν λνζειεπηήο κπνξεί λα είλαη έλα άηνκν ή έλα ζχζηεκα 

παξνρψλ πγείαο ζε έλα ζεζκηθφ πιαίζην, φπνπ θαη απηφο έρεη ην δηθφ ηνπ 

ππνζηεξηθηηθφ δίθηπν. ηελ αιιειεπίδξαζε, ηα δχν ζπζηήκαηα έξρνληαη καδί γηα λα 

ζρεκαηίζνπλ έλα πην ζχλζεην ζχζηεκα ραξαθηεξηδφκελν απφ ζπγθεθξηκέλν ζχλνιν 

ζρέζεσλ πνπ ηα ζπλδένπλ (Artinian, 1991; Artinian, West & Conger, 2011). 

Ζ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ δχν ζπζηεκάησλ επηθεληξψλεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν κεηαδίδνληαη νη πιεξνθνξίεο, ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηαπξαγκαηεχνληαη νη 

αλζξψπηλεο αμίεο θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νξγαλψλνληαη νη ζπκπεξηθνξέο γηα ηελ 

εθαξκνγή ελφο ακνηβαίνπ ζρεδίνπ θξνληίδαο πνπ ζα απμήζεη πεξηζηαζηαθά ηελ 

αίζζεζε ζπλνρήο ηνπ αηφκνπ. Υξεζηκνπνηψληαο ηηο έλλνηεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ησλ 

ππνζπζηεκάησλ, σο ζχζηεκα κπνξεί λα νξηζηεί ην άηνκν, ε νηθνγέλεηα ή ε 

θνηλφηεηα, φπσο έρεη αλαθεξζεί (McEwen & Wills, 2011). Ζ αιιειεπίδξαζε πνπ 

ιακβάλεη ρψξα αθνξά ηφζν ην βηνινγηθφ, φζν θαη ην ςπρνθνηλσληθφ θαη πλεπκαηηθφ 

ππνζχζηεκα (Artinian, 1991; MacKenna, 2002). Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο 

λεσηεξηζκνχο πνπ εηζαγάγεη ην απηφ κνληέιν είλαη φηη ζεσξεί ηηο αμίεο θαη ηελ 

πλεπκαηηθφηεηα ηνπ αζζελνχο ζεκαληηθά ζηνηρεία ζηελ εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ πγεία 

θαη ζηελ εθαξκνγή λνζειεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

Ζ αλαθνξά πνπ γίλεηαη ζην πλεπκαηηθφ ππνζχζηεκα ηνπ αηφκνπ ζην πιαίζην απηνχ 

ηνπ ζεσξεηηθνχ λνζειεπηηθνχ κνληέινπ είλαη εθηελήο. χκθσλα κε ηελ Artinian 

είλαη απηφ ην ζηνηρείν ηνπ αηφκνπ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ αμίεο θαη ηδαληθά, ηα 

νπνία δηαηεξνχληαη κέζα ζηελ χπαξμή ηνπ. Σν ππνζχζηεκα απηφ ελζσκαηψλεη αιιά 

θαη ππεξβαίλεη ηε βηνςπρνθνηλσληθή θχζε ηνπ αηφκνπ, δίλνληαο λφεκα θαη ζθνπφ 

ζηε δσή. χκθσλα κε ηελ Artinian (1991),ε πλεπκαηηθή γλψζε είλαη κηα θεληξηθή 

αιήζεηα γηα ην άηνκν, απφ ηελ νπνία θαζνξίδνληαη θαη νξγαλψλνληαη ζπκπεξηθνξέο, 

ζρέζεηο θαη ε θηινζνθία δσήο ζε ζρέζε κε ην ζείν θαη ηε ζχλδεζε κε απηφ. Δπίζεο 

είλαη απηή ε γλψζε ε νπνία θαη δίλεη ειπίδα, λφεκα θαη ζθνπφ ζηε δσή. Σα ηξία 

επηκέξνπο ππνζπζηήκαηα, ηα νπνία απαξηίδνπλ ην πλεπκαηηθφ ππνζχζηεκα, είλαη νη 

πλεπκαηηθέο πεπνηζήζεηο, νη πλεπκαηηθέο αμίεο θαη νη ζξεζθεπηηθέο πξαθηηθέο 

(Artinian, 1991; MacKenna, 2002). 
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Σν κνληέιν απηφ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί επξέσο ηφζν ζηελ θιηληθή – θνηλνηηθή 

λνζειεπηηθή πξαθηηθή, φζν θαη ζηε λνζειεπηηθή εθπαίδεπζε. Οη Dover θαη Pfieffer 

(2006) κειέηεζαλ ηελ πλεπκαηηθή θξνληίδα ρξηζηηαλψλ αζζελψλ απφ λνζειεπηέο ηεο 

ελνξίαο. ηε κειέηε ηνπο αλέπηπμαλ κηα ζεσξία πλεπκαηηθφηεηαο γηα ηελ εξγαζία 

πνπ παξέρεη ν λνζειεπηήο ελνξίαο, ε νπνία έρεη απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ζε 

πνηθίιεο θιηληθέο πεξηζηάζεηο, φπσο ε επείγνπζα θξνληίδα θαη ε θνηλνηηθή 

λνζειεπηηθή, ελψ ζα κπνξνχζε λα δηεπθξηληζηεί πεξηζζφηεξν κε ηελ εθαξκνγή ηεο 

ζην πεδίν ηεο έξεπλαο (McEwen & Wills, 2011). 

2.3.1.3 Ζ Πλεπκαηηθόηεηα ζηηο Θεσξίεο πνπ βαζίδνληαη ζηηο Δλνπνηεηηθέο 

Γηαδηθαζίεο ησλ Θεσξηώλ ηεο Margaret Newman’s: Theory of Health θαη ηεο 

Rosemary Parse’s: Human Becoming Theory 

 

Απηέο νη δχν ζεσξίεο εμεηάδνληαη καδί γηα δχν θπξίσο ιφγνπο, πξψηνλ γηαηί αλήθνπλ 

ζην θνηλφ πιαίζην ησλ ζεσξηψλ πνπ βαζίδνληαη ζε ελνπνηεηηθέο δηαδηθαζίεο, θαη 

δεχηεξνλ γηαηί νπζηαζηηθά ζηεξίδνληαη ζηε ζεσξία ησλ νινθιεξσκέλσλ αλζξψπσλ 

ηεο Martha Rogers. Ζ Rogers (1970) επηζεκαίλεη φηη ην άηνκν απνηειεί «έλα εληαίν 

ελεξγεηαθό ζύζηεκα, πνπ βξίζθεηαη ζε ζπλερή ακνηβαία αιιειεπίδξαζε κε ην 

ελεξγεηαθό ζύζηεκα ηνπ ζύκπαληνο». Με ηε ζεσξία ηεο απηή ε Rogers επεξέαζε 

δξαζηηθά ην πεδίν ηεο λνζειεπηηθήο επηζηήκεο, ελζαξξχλνληαο ηνπο λνζειεπηέο λα 

αληηκεησπίδνπλ ην άηνκν σο κία νινθιεξσκέλε ελφηεηα θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ 

θαη ηελ παξνρή θξνληίδαο πγείαο (McEwen & Wills, 2011). Παξά ην γεγνλφο φηη ε 

ζπγθεθξηκέλε λνζειεπηηθή ζεσξία αξρηθά αληηκεησπίζηεθε κε έληνλν ζθεπηηθηζκφ, 

ζηελ πνξεία απνηέιεζε ζεκαληηθφ ζηαζκφ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο λνζειεπηηθήο 

επηζηήκεο, θαζψο έζεζε ηηο βάζεηο γηα ηε ζχγρξνλε νιηζηηθή λνζειεπηηθή θξνληίδα. 

Γηαβάδνληαο θαλείο ηε ζεσξία ηεο Rogers δηαπηζηψλεη φηη ε αλαθνξά ζε φξνπο θαη 

έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη θαη παξαπέκπνπλ ζε αληίζηνηρνπο φξνπο θαη έλλνηεο πνπ 

ζπλαληά θαλείο ζε ζεσξίεο γηα ηελ πλεπκαηηθφηεηα είλαη ζπλερήο θαη εθηελήο.  

Ζ Newman, ιακβάλνληαο ππφςε ζηνηρεία απφ ηε ζεσξία ηεο Rogers, ζηε ζεσξία ηεο 

δηαηππψλεη ηελ άπνςε φηη «θάζε αλζξώπηλν νλ δελ έρεη ζπλείδεζε, αιιά απνηειεί 

εμνινθιήξνπ κηα ζπλεηδεηόηεηα θαη θάζε άλζξσπνο σο άηνκν θαη σο είδνο 

αλαγλσξίδεηαη από ηα πξόηππα απηήο ηεο ζπλεηδεηόηεηαο». χκθσλα κε ηε ζεσξία 

απηή ε δηαδηθαζία ηεο δσήο πεξηιακβάλεη ηε κεηάβαζε πξνο πςειφηεξα επίπεδα 

ζπλείδεζεο. εκαληηθφ ξφιν ζε απηή ηε κεηάβαζε δηαδξακαηίδνπλ νη δηαζηάζεηο ηεο 

αιιειεπίδξαζεο ηνπ αηφκνπ κε ην πεξηβάιινλ, νη νπνίεο αθνξνχλ ηελ αληαιιαγή, 
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ηελ επηθνηλσλία, ηε ζπζρέηηζε, ηελ απνηίκεζε, ηελ επηινγή, ηε κεηαθίλεζε, ηελ 

αληίιεςε, ην ζπλαίζζεκα θαη ηε γλψζε. Απηή ε επεθηακέλε ζπλείδεζε πεξηγξάθεηαη 

απφ ηε Newman σο ζεκαληηθή πλεπκαηηθή έλλνηα (Newman, 1994). 

πγθεθξηκέλα, ζηε ζεσξία ηεο αλαθέξεη φηη θάζε άηνκν ζε φπνηα θαηάζηαζε θαη λα 

βξίζθεηαη είλαη ηκήκα κηα θαζνιηθήο δηαδηθαζίαο επεθηεηλφκελεο ζπλεηδεηφηεηαο, 

κηαο δηαδηθαζίαο απηεπίγλσζεο φπνπ επηηπγράλεηαη ε ζχλδεζε κε ηνλ εαπηφ, θαη 

ηαπηφρξνλα κηαο δηαδηθαζίαο αλαδήηεζεο λνήκαηνο θαη ζχλδεζεο κε άιινπο 

αλζξψπνπο (Macharia, 2015). Παξαηεξεί ινηπφλ θαλείο φηη γηα αθφκε θνξά κηα 

κεγάιε λνζειεπηηθή ζεσξία εκπεξηέρεη έλλνηεο θαη φξνπο φπσο ζχλδεζε κε ηνλ 

εαπηφ, ζχλδεζε κε ηνπο άιινπο, αλαδήηεζε λνζήκαηνο θαη ζθνπνχ ζηε δσή. ξνη 

θαη έλλνηεο πνπ ζαθψο παξαπέκπνπλ ζε αληίζηνηρνπο νξηζκνχο ηεο πλεπκαηηθφηεηαο, 

φπσο γηα παξάδεηγκα απηφο πνπ δηαηππψζεθε απφ ηνπο Feenstra & Brouwer (2008) 

θαη αλαπηχρζεθε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα. Ζ επεθηακέλε ζπλεηδεηφηεηα επηηξέπεη 

ζε θάπνηνλ λα έρεη λόεκα θαη ζθνπό ζηε δσή θαη ηελ πγεία, λα εδξαηψλεη αιιά θαη λα 

εληείλεη ηηο ζρέζεηο κε ηνλ εαπηφ ηνπ, ηηο ζρέζεηο κε ηνπο άιινπο θαη ηηο ζρέζεηο ηνπ 

κε ηνλ πεξηβάιινληα θφζκν. Απηή ε θίλεζε θαη δηαδηθαζία νλνκάδνληαη 

ππεξβαηηθόηεηα, θάηη ην νπνίν απαληάηαη επίζεο ζπρλά ζηε βηβιηνγξαθία θαη ηελ 

επηζηεκνληθή κειέηε ηεο πλεπκαηηθφηεηαο (Younas & Parveen, 2017; Bateman & 

Merryfeather, 2014). 

 Ζ λνζειεπηηθή ζεσξία ηεο Rosemarie Parse, ελψ αξρηθά δεκνζηεχζεθε κε ηελ 

νλνκαζία Άλζξσπνο-Εσή-Τγεία (1981), ζηε ζπλέρεηα κεηνλνκάζηεθε σο Θεσξία 

ηνπ Αλζξψπηλνπ Γίγλεζζαη (1992) θαη απνηέιεζε κηα απφ ηηο πην αλαγλσξηζκέλεο 

λνζειεπηηθέο ζεσξίεο παγθνζκίσο (McEwen & Wills, 2011). Αλ θαη ζηε ζεσξία 

απηή δελ θαηαγξάθεηαη απηνχζηνο ν φξνο πλεπκαηηθφηεηα, είλαη ζπλερείο νη 

αλαθνξέο πνπ γίλνληαη ζηελ πλεπκαηηθή δηάζηαζε ηνπ αηφκνπ θαη ζηηο έλλνηεο λφεκα 

θαη ππεξβαηηθφηεηα. ε κία πξνζπάζεηα ινηπφλ θξηηηθήο αλαζθφπεζεο ηεο 

πλεπκαηηθφηεηαο κέζα απφ ην πξίζκα ηεο λνζειεπηηθήο επηζηεκνινγίαο, ζα ήηαλ 

κεγάιε παξάιεηςε λα κελ γίλεη αλαθνξά θαη ζε απηήλ ηε ζεσξία. 

Ζ ζεσξία ηνπ αλζξψπηλνπ γίγλεζζαη απνηειεί έλαλ νδεγφ γηα ηνπο λνζειεπηέο, νη 

νπνίνη επηζπκνχλ λα πξνάγνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αζζελψλ ηνπο, ιακβάλνληαο 

ζνβαξά ππφςε ηνπο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη ίδηνη νη αζζελείο πξνζδηνξίδνπλ θαη 

βηψλνπλ απηήλ ηελ πνηφηεηα δσήο. Ζ ζπγθεθξηκέλε ζεσξία παξνπζηάζηεθε σο κηα 

ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε ζηα ηαηξν-βηνινγηθά θαη βην-ςπρν-θνηλσληθν-πλεπκαηηθά 

κνληέια θξνληίδαο πγεία πνπ ππήξραλ ηφηε, θαη ηα νπνία ελζσκάησζαλ πνιιέο απφ 
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ηηο ήδε ππάξρνπζεο λνζειεπηηθέο ζεσξίεο. Οη ηξεηο θχξηεο ππνζέζεηο ηεο ζεσξίαο 

απηήο θαίλεηαη λα δηαηππψλνληαη ππφ ηελ επίδξαζε ησλ κειεηψλ κεγάισλ 

επξσπαίσλ θηινζφθσλ. Δηδηθφηεξα ε ζεσξία δηαξζξψλεηαη γχξσ απφ ηξείο βαζηθέο 

έλλνηεο ―ηνπ λνήκαηνο, ηεο ξπζκηθόηεηαο θαη ηεο ππεξβαηηθόηεηαο” (Martsolf & 

Mickley, 1998).  

χκθσλα ινηπφλ κε ηε Parse, “Ο άλζξσπνο ινγίδεηαη σο Έλα Ολ, ην νπνίν ζπκκεηέρεη 

ζηνλ θόζκν απηό απηνβνύισο θαη ελεξγά, ελώ ε νινθιήξσζή ηνπ επηηπγράλεηαη κέζα 

από ηε ζπκκεηνρή ηνπ απηή”. Δπηπξνζζέησο θάλεη εθηελή ιφγν γηα ηελ έλλνηα ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο θαη ηεο εκπεηξίαο απηήο ηεο ζπκκεηνρήο, θαζψο επίζεο γηα ην ξφιν 

πνπ έρεη ην άηνκν ζηε δεκηνπξγία ηνπ δηθνχ ηνπ πεπξσκέλνπ. Ο δε λνζειεπηήο 

ζχκθσλα κε ηελ Parse, δηαδξακαηίδεη έλα κνλαδηθφ ξφιν κε ην λα θαζνδεγεί ην 

άηνκν πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζηεί ζηε λέα πξαγκαηηθφηεηα θαη λα απνδίδεη λφεκα 

ζηε λέα θαηάζηαζε πγείαο, ελψ ηαπηφρξνλα εξγάδεηαη απφ θνηλνχ κε ην άηνκν ζε κία 

πξνζπάζεηα απνθαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ, ε νπνία ζα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζην 

βίσκα θαη ζηελ πξνζαξκνγή ηεο λέαο θαζεκεξηλφηεηαο (Papathanasiou, 2013). 

Ζ ζεσξία ηνπ αλζξψπηλνπ γίγλεζζαη εκπεξηέρεη ηελ άπνςε φηη θάζε άλζξσπνο είλαη 

έλαο ζπλδπαζκφο βηνινγηθψλ, ςπρηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πλεπκαηηθψλ παξαγφλησλ 

θαη ηαπηφρξνλα απηφο ν εληαίνο άλζξσπνο βξίζθεηαη ζε κηα ζπλερή θαη ακνηβαία 

αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ. Ζ ζεσξία ηεο Parse έρεη κεγάιε εθαξκνγή ζηελ 

θαζεκεξηλή λνζειεπηηθή πξαθηηθή, ελψ ηαπηφρξνλα έρεη επηβεβαησζεί πάξα πνιιέο 

θνξέο απφ ηα απνηειέζκαηα εξεπλεηηθψλ κειεηψλ. ην ζεσξεηηθφ ηεο πεδίν έρνπλ ηε 

βάζε ηνπο πνιιέο λνζειεπηηθέο παξεκβάζεηο, νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο 

πλεπκαηηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ. Γηα παξάδεηγκα ν Relf (1997) ζε εξεπλεηηθή ηνπ 

κειέηε, αθνχ ζπλέζεζε ην λφεκα πνπ απνδίδνπλ ζηελ πλεπκαηηθφηεηα νξνζεηηθνί 

αζζελείο πνπ έπαζραλ απφ AIDS, πξφηεηλε κηα ζεηξά απφ λνζειεπηηθέο παξεκβάζεηο 

θαη ζηξαηεγηθέο γηα ηελ ελίζρπζή ηεο, νη νπνίεο ζηεξηδφηαλ απνθιεηζηηθά ζηελ 

ζεσξία ηεο Parse, ζηε ζεσξία ηνπ αλζξψπηλνπ γίγλεζζαη. Παξάιιεια, ε 

ζπγθεθξηκέλε ζεσξία έρεη εθαξκνζηεί ζηε λνζειεπηηθή θιηληθή πξαθηηθή, ηφζν απφ 

ηελ πιεπξά ηεο παξνρήο θξνληίδαο πγείαο, φζν θαη απφ ηελ πιεπξά ηεο δηδαζθαιίαο 

ησλ αζζελψλ ζην πιαίζην ηεο πξνζαξκνγήο ηνπο ζε λέεο θαηαζηάζεηο πγείαο. Μία 

άιιε ζεκαληηθή λνζειεπηηθή κειέηε, πνπ εδξαηψλεη ηε ζεσξία ηεο Parse είλαη ε 

πνηνηηθή κειέηε πνπ δηεμήρζε απφ ηνπο Barros et al. (2017). ηε κειέηε απηή δείγκα 

απνηέιεζαλ ηέζζεξηο αζζελείο, νη νπνίνη είραλ ππνβιεζεί ζε κεηακφζρεπζε θαξδηάο 

θαη ζηνπο νπνίνπο εθαξκφζηεθε λνζειεπηηθή θξνληίδα, θιηληθή θαη εθπαηδεπηηθή, 
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βάζεη ηεο ζεσξίαο ηνπ αλζξψπηλνπ γίγλεζζαη. Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο έδεημαλ 

φηη ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο 

πνπ παξαζρέζεθε, απνηέιεζε ην γεγνλφο φηη ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο αζζελείο δφζεθε 

ε δπλαηφηεηα λα αλαινγηζηνχλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο, λα απνδψζνπλ λφεκα ζε απηέο θαη 

λα πξνζδηνξίζνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπκβάινπλ ζηελ δπζαξκνλία ηεο δσήο έπεηηα 

απφ κεηακφζρεπζε θαξδηάο. Ζ ζεσξία επνκέλσο επηβεβαηψζεθε αθφκε κηα θνξά 

ζηελ θιηληθή πξάμε, αθνχ βξέζεθε λα είλαη απφιπηα ζρεηηθή θαη εθαξκφζηκε ζην 

πιαίζην ηεο θξίζεο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο αιιαγέο πνπ επήιζαλ ζηνπο 

παξαπάλσ αζζελείο (Barros, Silva, Guedes & Pessoa, 2017). 

2.3.1.4. Ζ Έλλνηα ηεο Πλεπκαηηθόηεηαο ζηηο Ννζειεπηηθέο Θεσξίεο Μεζαίνπ 

Πεδίνπ 

 

Οη ζεσξίεο κεζαίνπ πεδίνπ είλαη πην εηδηθέο θαη εκπεξηέρνπλ ζαθέζηαηα ιηγφηεξεο 

έλλνηεο ζε ζρέζε κε ηηο κεγάιεο λνζειεπηηθέο ζεσξίεο. Οη έλλνηεο πνπ πεξηέρνπλ 

είλαη πην ζπκπαγείο θαη κπνξεί λα έρνπλ θάπνηνπο ιεηηνπξγηθνχο νξηζκνχο. Έλα 

βαζηθφ ζηνηρείν πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο ζεσξίεο κεζαίνπ πεδίνπ είλαη φηη επηδέρνληαη 

εκπεηξηθή δνθηκαζία (McEwen & Wills, 2011). Ζ ρξεζηκφηεηα ηεο αλάπηπμε 

ζεσξηψλ κεζαίνπ πεδίνπ ζηε Ννζειεπηηθή ππνζηεξίδεηαη απφ αξθεηνχο θαη απηφ 

γηαηί είλαη πην εχρξεζηεο ζηελ έξεπλα απφ ηηο κεγάιεο ζεσξίεο, νδεγνχλ ζε 

πξνβιέςεηο πην εχθνια απφ ηηο κεγάιεο ζεσξίεο, ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ εχξνπο θαη 

ηεο εηδηθφηεηαο ησλ ελλνηψλ θαη ηέινο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ 

θιηληθή πξαθηηθή θαη ηελ εκπινθή ηνπο ζηε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία (Smith & Liehr, 

2014).Ζ πλεπκαηηθφηεηα ζε απηέο ηηο ζεσξίεο αλαθέξεηαη θαη σο απηνχζηνο φξνο, 

αιιά κπνξεί θαη λα γίλεηαη αλαθνξά κφλν ησλ επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο, φπσο 

ην λφεκα θαη ε ππεξβαηηθφηεηα, πνπ απνηεινχλ θεληξηθνχο άμνλεο ησλ ζεσξηψλ 

απηψλ. ηελ ελφηεηα πνπ αθνινπζεί ζα γίλεη κηα ζχληνκε επηζθφπεζε ησλ ζεσξηψλ 

κεζαίνπ πεδίνπ πνπ έρνπλ σο βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηελ πλεπκαηηθφηεηα ή άιιεο 

ζρεηηθέο κε απηή έλλνηεο.  

2.3.1.4.1. Ζ Θεσξία ηεο Πλεπκαηηθήο Δπεκεξίαο ζηελ Αζζέλεηα 

 

 Ζ ζπγθεθξηκέλε λνζειεπηηθή ζεσξία αλαπηχρζεθε ην 2003 απφ ηε Mary Elizabeth 

O‘Brien θαη ζηεξίρζεθε ζην έξγν ηεο Joyce Travelbee θαη ζηνλ ελλνηνινγηθφ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο πλεπκαηηθήο επεκεξίαο (O‘Brien,2003). Απφ άπνςε ρξεζηκφηεηαο 



60 
 

ζηνρεχεη ζηελ θαζνδήγεζε ησλ θιηληθψλ λνζειεπηψλ πξνθεηκέλνπ λα εθηηκνχλ ηηο 

πλεπκαηηθέο αλάγθεο ηνλ αζζελψλ θαη λα ζρεδηάδνπλ ηελ θαηάιιειε θξνληίδα. 

Πξφθεηηαη γηα έλαλ νδεγφ νιηζηηθήο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο πγείαο πνπ πξνζδίδεη 

ηελ ίδηα ζεκαληηθφηεηα ζηηο αλάγθεο ηνπ ζψκαηνο, ηνπ κπαινχ θαη ηνπ πλεχκαηνο. 

Έλαο ηέηνηνο ζεσξεηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο γηα ηνπο 

λνζειεπηέο πνπ θξνληίδνπλ αζζελείο κε καθξνρξφληεο, απεηιεηηθέο γηα ηε δσή θαη 

ηειηθνχ ζηαδίνπ αζζέλεηεο, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε αζζέλεηα ή ηξαπκαηηζκφ πνπ 

επεξεάδεη ηνπο πξνζσπηθνχο ή / θαη επαγγεικαηηθνχο ζηφρνπο ηνπ αηφκνπ. ε ηέηνηεο 

πεξηπηψζεηο, νη αζζελείο ζπρλά αγσλίδνληαη ζθιεξά γηα λα βξνπλ θάπνην ιφγν πνπ 

ζα ηνπο βνεζήζεη λα βξνπλ λφεκα ζηελ αζζέλεηα ή ηελ αλαπεξία. Αλεμάξηεηα απφ 

ην ζξεζθεπηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, ηα άηνκα πνπ αληηκεησπίδνπλ θαηαζηάζεηο, νη 

νπνίεο κεηαβάιινπλ γεληθά ηε δσή, πξνζπαζνχλ λα θαηαλνήζνπλ θαη λα απνδψζνπλ 

θάπνην λφεκα ζηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθνληαη. Παξφιν πνπ θαληάδεη 

απίζαλν, νη πεξηζζφηεξνη αζζελείο πξνζπαζνχλ λα επηηχρνπλ ηελ αίζζεζε απνδνρήο, 

αθφκε θαη ηε γαιήλε, ελ κέζσ ηνπ πφλνπ ηνπο (O'Brien, 2004). 

Βαζηθή έλλνηα ζηε ζεσξία απηή είλαη ε πλεπκαηηθή επεκεξία, ε νπνία δηαηππψλεηαη 

σο ε ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα απνδίδεη λφεκα ζηελ παξνπζία ηεο αζζέλεηαο. Ζ 

ηθαλφηεηα απηή κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε δηάθνξεο ζπκπεξηθνξέο θαη απφςεηο φπσο 

πίζηε θαη εκπηζηνζχλε ζην Θείν, απνπζία θφβνπ, ζχλδεζε κε κηα αλψηεξε δχλακε 

θαη αίζζεζε αζθάιεηαο πνπ παξέρεη ν Θεφο. Μπνξεί επίζεο λα ζρεηίδεηαη θαη κε 

πνηθίιεο ζξεζθεπηηθέο πξαθηηθέο, φπσο πξνζεπρή, ιαηξεπηηθέο πξαθηηθέο θαη 

ζπκκεηνρή ζε κηα ζξεζθεπηηθή θνηλφηεηα (O'Brien, 2003; O'Brien, 2004) 

Βαζηθή ππφζεζε ηεο ζεσξίαο απηήο είλαη φηη “ππάξρεη κηα ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμύ 

πλεπκαηηθήο επεκεξίαο (ε νπνία κπνξεί λα είλαη πξνζσπηθή πίζηε, πλεπκαηηθή 

ηθαλνπνίεζε ή ζξεζθεπηηθή πξαθηηθή) θαη πνηόηεηαο δσήο ζηνπο αζζελείο, νη νπνίνη 

πάζρνπλ από αζζέλεηα ή αλαπεξία. Σηε ζρέζε απηή ζεκαληηθό ξόιν έρνπλ κεηαβιεηέο 

όπσο ε ζνβαξόηεηα ηεο αζζέλεηαο, ε θνηλσληθή ππνζηήξημε θαη νη ζηξεζζνγόλεο 

θαηαζηάζεηο δσήο” (O'Brien, 2003).  

2.3.1.4.2. Ζ Θεσξία ησλ Nardi & Rooda’s γηα Ννζειεπηηθή Πξαθηηθή 

Βαζηζκέλε ηελ Πλεπκαηηθόηεηα 

 

Ζ ζεσξία ησλ Nardi θαη Rooda γηα λνζειεπηηθή πξαθηηθή βαζηζκέλε ζηελ 

πλεπκαηηθφηεηα (Spiritually-Based Nursing Practice Theory) αλαπηχρζεθε ην 2011 

θαη απνηειεί ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν πνπ νδεγεί ηελ έξεπλα θαη ηελ θιηληθή 
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πξαθηηθή ησλ λνζειεπηψλ έρνληαο σο θεληξηθφ άμνλα ηελ πλεπκαηηθφηεηα. Ζ ζεσξία 

απηή βαζίζηεθε ζην Δλλνηνινγηθφ Μνληέιν Πνιππνιηηηζκηθήο Ννζειεπηηθήο 

(Rooda, 1992). Σν ελ ιφγσ κνληέιν θαζνξίδεη έλα βέιηηζην πξφγξακκα ζπνπδψλ, 

θιηληθέο εκπεηξίεο θαη ζηξαηεγηθέο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ ζπνπδαζηψλ 

λα παξέρνπλ απνηειεζκαηηθή λνζειεπηηθή θξνληίδα βαζηζκέλε ζηελ 

πλεπκαηηθφηεηα. 

Οη Nardi θαη Rooda (2011) αλέπηπμαλ απηήλ ηε ζεσξία βάζεη ηεθκεξίσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζπαζήζνπλ λα εμεγήζνπλ ηελ νληνινγηθή πηπρή ηεο 

λνζειεπηηθήο θξνληίδαο πγείαο. Ζ ζεσξία πξνηείλεη φηη νη λνζειεπηέο ζα πξέπεη λα 

εμσηεξηθεχνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο πλεπκαηηθή ζπλείδεζε, ελψ νη αζζελείο ζα 

πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ ηηο κνλαδηθέο πλεπκαηηθέο ηνπο αλάγθεο ζηηο ζρέζεηο πνπ 

αλαπηχζζνπλ κε ηνπο λνζειεπηέο πνπ ηνπο θξνληίδνπλ. Κάζε άηνκν έρεη δηαθνξεηηθφ 

πλεπκαηηθφ ππφβαζξν, δηαθνξεηηθέο πεπνηζήζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο, αιιά θαη 

δηαθνξεηηθέο θαζεκεξηλέο πξαθηηθέο. Γηα λα κπνξέζεη ν λνζειεπηήο λα αληαπνθξηζεί 

ζηηο αλάγθεο πλεπκαηηθήο θξνληίδαο ησλ αζζελψλ, ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

αλαγλσξίζεη ηηο πηζαλέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο πεπνηζήζεηο ησλ αζζελψλ θαη ζηηο 

δηθέο ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα λα επηδεηθλχεη κία βαζηά θαηαλφεζε ησλ πλεπκαηηθψλ 

αλαγθψλ ηνπ αζζελνχο. Ο αζζελήο, κε ηε ζεηξά ηνπ κεηαθέξεη πξνο ην λνζειεπηή ηηο 

δηθέο ηνπ εθθξάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ, θαζψο 

θαη κε ηηο αλάγθεο πλεπκαηηθήο θξνληίδαο (Nardi, & Rooda, 2011). 

Με βάζε ηελ αλαγλψξηζε θαη βαζηά θαηαλφεζε απφ ην λνζειεπηή ησλ πλεπκαηηθψλ 

αλαγθψλ ηνπ αζζελή, πξνγξακκαηίδεηαη θαη εθαξκφδεηαη κία ζεηξά πνηθίισλ 

πλεπκαηηθψλ παξεκβάζεσλ, φπσο ε πξνζεπρή θαη ε ππνζηήξημε, πνπ ζηνρεχνπλ 

θπξίσο ζηελ άλεζε ηνπ αζζελνχο. Απηέο νη λνζειεπηηθέο ελέξγεηεο έρεη βξεζεί φηη 

πξνάγνπλ ηελ επεκεξία ηνπ αζζελή θαη ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ ηαρχηεξε 

επνχισζε. Οη ηειηθέο εθβάζεηο ηεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο φκσο επεξεάδνληαη 

ζεκαληηθά απφ ηελ επξεία αληίιεςε ηνπ αζζελή γηα ηηο πλεπκαηηθέο αλάγθεο θαη ηε 

ζηάζε δεθηηθφηεηάο ηνπ απέλαληη ζε πλεπκαηηθέο παξεκβάζεηο (Nardi, & Rooda, 

2011). 

2.3.1.4.3. Άιιεο Θεσξίεο Μεζαίνπ Πεδίνπ πνπ ζηεξίδνληαη ζε Γνκηθά 

Υαξαθηεξηζηηθά ηεο Πλεπκαηηθόηεηαο 

 

Η ζεσξία ππέξβαζεο εαπηνύ ηεο Pamela G. Reed 
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H Pamela Reed μεθίλεζε ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηεο ζεσξίαο απηήο ην 1983 κε ηε 

δεκνζίεπζε ηνπ έξγνπ ηεο ζρεηηθά κε ηελ ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ φξνπ 

ππέξβαζεο ηνπ εαπηνχ (self-trancedence). Ζ φιε ηεο πξνζπάζεηα νινθιεξψζεθε 

αξθεηά ρξφληα αξγφηεξα, ην 1991, νπφηε θαη ηππνπνηήζεθε (McEwen & Wills, 2011). 

ηε ζεσξία ηεο ελζσκάησζε ην έξγν θαη ηηο θιηληθέο εκπεηξίεο ηεο Rogers, θαζψο 

επίζεο θαη δηάθνξεο αλαπηπμηαθέο ζεσξίεο (Smith & Liehr, 2014). 

Ζ ζεσξία αλαπηχρζεθε γχξσ απφ ηξεηο θεληξηθέο έλλνηεο πνπ είλαη ζεκαληηθέο γηα 

ηνπο λνζειεπηέο πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα πιαίζην πνπ ζα ηνπο βνεζήζεη 

λα θαηαλνήζνπλ ηηο αλάγθεο ησλ αζζελψλ, λα ζρεδηάζνπλ, λα αλαπηχμνπλ θαη λα 

δηαρεηξηζηνχλ ην εθάζηνηε πιάλν λνζειεπηηθήο θξνληίδαο.  

Ζ πξψηε θεληξηθή έλλνηα είλαη ε ππέξβαζε ηνπ εαπηνύ. Πξφθεηηαη γηα κηα εγγελή, 

βαζκηαία, κε γξακκηθή αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία, κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο 

επαηζζεηνπνίεζεο θαη ηελ επέθηαζε ησλ πξνζσπηθψλ νξίσλ, κέζα απφ 

ελδνπξνζσπηθνχο, δηαπξνζσπηθνχο, ππεξβαηηθνχο θαη ρξνληθνχο παξάγνληεο 

(McCarthy, Ling, Carini,2013). 

Οη ελδνπξνζσπηθνί παξάγνληεο αλαθέξνληαη ζε εζσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

αηφκνπ, φπσο νη αμίεο θαη ε θηινζνθία δσήο, νη ειπίδεο θαη ηα φλεηξα, ν ηξφπνο 

ζθέςεο θαη ν ηξφπνο πνπ βιέπνπκε ηνπο εαπηνχο καο θαη ηνπο άιινπο. Οη 

δηαπξνζσπηθνί παξάγνληεο αλαθέξνληαη ζην πεξηβάιινλ έμσ απφ ην ζψκα καο θαη 

ζηνλ ηξφπν αιιειεπίδξαζεο κε ηνλ θφζκν. Οη ρξνληθνί παξάγνληεο ζρεηίδνληαη κε 

ηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εμειίρζεθε ην άηνκν σο 

ινγηθφ θαη πλεπκαηηθφ νλ, ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Καη ηέινο, ην ππεξβαηηθό 

αλαθέξεηαη ζηελ αλζξψπηλε ηθαλφηεηα λα ζπλδέεηαη κε δηαζηάζεηο πέξα απφ ηνλ 

θφζκν θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ πλεπκαηηθή δηάζηαζε ηνπ αηφκνπ (Reed, 1991).  

Ζ δεχηεξε έλλνηα είλαη απηή ηεο επεκεξίαο, ε νπνία πεξηγξάθεηαη σο ε αίζζεζε ηεο 

νινθιήξσζεο θαη πγείαο, ζχκθσλα πάληα κε ηα θξηηήξηα ηνπ θαζελφο γηα ην ηη είλαη 

πιεξφηεηα θαη ηη είλαη πγεία (Reed, 2011). πλεπψο, ε έλλνηα ηεο επεκεξίαο είλαη 

θαζαξά ππνθεηκεληθή θαη πξφθεηηαη γηα πξντφλ πεξηβαιινληηθψλ, πνιηηηζκηθψλ, 

θνηλσληθψλ θαη άιισλ παξαγφλησλ, νη φπνηνη επεξεάδνπλ ηηο αλαπηπμηαθέο 

δηαδηθαζίεο ελφο αηφκνπ (Reed, 1991).  

Ζ ηξίηε θαη ηειεπηαία θεληξηθή έλλνηα απηήο ηεο ζεσξίαο είλαη ε επαισηόηεηα. 

χκθσλα κε ηελ Reed (1991), ε επαισηφηεηα αλαθέξεηαη ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ελφο 

αηφκνπ γηα ηελ πξνζσπηθή ζλεζηκφηεηα ή ηελ εκπεηξία δπζθνιηψλ δσήο. Πξφθεηηαη 

γηα κηα αλαπηπμηαθή ηθαλφηεηα επηβίσζεο, ε νπνία αλαδχεηαη φηαλ ην άηνκν έξρεηαη 
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αληηκέησπν κε δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηε δηθή ηνπ ζλεζηκφηεηα θαη αζαλαζία (Reed, 

1991).  

Κχξηα ππφζεζε ηεο ζεσξίαο είλαη ε χπαξμε κηαο ζεηηθήο ζρέζεο κεηαμχ 

επαισηφηεηαο θαη ππέξβαζεο εαπηνχ. Ζ ππέξβαζε εαπηνχ επηδξά ζεηηθά ζηελ 

επεκεξία ηνπ αηφκνπ θαη αξλεηηθά ζηα επίπεδα θαηάζιηςεο. Ζ ππέξβαζε εαπηνχ 

είλαη έλαο δηακεζνιαβεηήο γηα ηελ επίηεπμε ηεο επεκεξίαο, ελψ πξνζσπηθνί θαη 

πνιηηηζκηθνί παξάγνληεο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ζεξαπεπηηθή 

δηαδηθαζία. 

χκθσλα κε ηε Reed (1991), ε ζεσξία ηεο ππέξβαζεο ηνπ εαπηνχ κπνξεί λα 

αμηνπνηεζεί απφ λνζειεπηέο γηα λα παξαηεξνχλ θαη λα αμηνινγνχλ ηηο πλεπκαηηθέο 

θαη ςπρνθνηλσληθέο εθδειψζεηο ππέξβαζεο ηνπ εαπηνχ ζε αζζελείο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ην ηέινο ηεο δσήο (Reed, 2011). Ζ ζεσξία απηή θαίλεηαη λα 

ελζσκαηψλεη θαη λα ρξεζηκνπνηεί αξθεηέο απφ ηηο έλλνηεο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί 

ζηνπο νξηζκνχο ηεο πλεπκαηηθφηεηαο, θαζψο επίζεο θαη αξθεηά απφ ηα ζηνηρεία πνπ 

ηε ραξαθηεξίδνπλ, φπσο ε ππέξβαζε, ε ζχλδεζε κε ην πεξηβάιινλ, ε ζχλδεζε κε ηνλ 

εαπηφ θαη άιινπο, ε θηινζνθία δσήο, νη ειπίδα θαη νη αμίεο.  

2.3.2. Ζ Πλεπκαηηθόηεηα ζηε ύγρξνλε Ννζειεπηηθή Βηβιηνγξαθία θαη 

Πξαθηηθή 

 

ηε ζχγρξνλε λνζειεπηηθή βηβιηνγξαθία δηαθαίλεηαη λα ππάξρεη κηα γεληθή 

παξαδνρή γηα ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ πλεπκαηηθφηεηαο, νιηζηηθήο λνζειεπηηθήο 

θξνληίδαο θαη πγείαο (Berglund, Westin, Svanström, & Sundler, 2012; Sørensen et 

al., 2012;Kvande, Klöckner, Moksnes, & Espnes, 2015). Οη λνζειεπηέο δηεζλψο 

αλαγλσξίδνπλ ην θεληξηθφ ξφιν πνπ θαηέρεη ε πλεπκαηηθφηεηα, ηφζν ζηε 

λνζειεπηηθή πξαθηηθή θαη εθπαίδεπζε, φζν θαη ζηελ πγεία θαη επεκεξία ησλ 

αζζελψλ (McSherry & Jamieson, 2013). Ζ παξνχζα ελφηεηα θηινδνμεί λα αλαδείμεη 

ηηο θχξηεο ζχγρξνλεο εξεπλεηηθέο ηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ πλεπκαηηθφηεηα ζηε 

ζχγρξνλή λνζειεπηηθή βηβιηνγξαθία.  

Μπνξεί λα έρνπλ πεξάζεη πάξα πνιιά ρξφληα απφ ηελ επνρή πνπ ε Nightingale 

εηζήγαγε ηε ζεκαληηθφηεηα λα ιακβάλνληαη ππφςε νη πλεπκαηηθέο αλάγθεο ησλ 

αζζελψλ ζηελ παξνρή ηεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο, ηα ζέκαηα φκσο απηά κφιηο ηηο 

δχν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο άξρηζαλ λα απαζρνινχλ έληνλα ην λνζειεπηηθφ εξεπλεηηθφ 

ελδηαθέξνλ. 
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Πιήζνο εθπαηδεπηηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ λνζειεπηηθψλ νξγαληζκψλ 

ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ πλεπκαηηθφηεηα θαη ηελ πλεπκαηηθή θξνληίδα ζηηο δηάθνξεο 

δηαθεξχμεηο θαη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο πνπ εθδίδνπλ ζρεηηθά κε ηελ νξζή 

λνζειεπηηθή πξαθηηθή. Ζ Ακεξηθαληθή Έλσζε Κνιεγίσλ Ννζειεπηηθήο έρεη 

ζπκπεξηιάβεη ηελ εθπαίδεπζε ζρεηηθά κε ηελ πλεπκαηηθφηεηα θαη ηελ πλεπκαηηθή 

θξνληίδα κέζα ζηα βαζηθά καζήκαηα ηεο λνζειεπηηθήο, ελψ ε Ακεξηθαληθή Έλσζε 

Ννζειεπηψλ θάλεη εθηελή ιφγν γηα απηά ηα ζέκαηα ζε δεκνζηεχζεηο ηεο, φπσο ηα 

πξφηππα Ννζειεπηηθήο Πξαθηηθήο, ηε δήισζε Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο γηα ηνπο 

Ννζειεπηέο, αιιά θαη ηνλ Κψδηθα Γενληνινγίαο ησλ Ννζειεπηψλ (Bennett & 

Thompson, 2014). ε δηεζλέο επίπεδν, ηφζν ε πλεπκαηηθφηεηα φζν θαη ε πλεπκαηηθή 

θξνληίδα έρνπλ αλαγλσξηζηεί απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο πγείαο, φπσο ην Γηεζλέο 

πκβνχιην Ννζειεπηηθήο (ICN) θαη ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο (WHO), γηα 

ηελ επεξγεηηθή επίδξαζε πνπ κπνξεί λα έρνπλ ζηελ θαηάζηαζε πγείαο θαη επεκεξίαο 

ηνπ αηφκνπ (Zyga, 2015; Fradelos et al.,2015).  

Σα θχξηα ζέκαηα πνπ κπνξνχλ λα εληνπίζεη θαλείο ζηε ζρεηηθή κε ηελ 

πλεπκαηηθφηεηα βηβιηνγξαθία, είηε ζηε λνζειεπηηθή βηβιηνγξαθία, είηε ζηε 

βηβιηνγξαθία άιισλ επηζηεκψλ πγείαο, είλαη ην λφεκα θαη ν ζθνπφο ζηε δσή, ε 

επηθνηλσλία θαη ε ζχλδεζε κε ηνλ εαπηφ θαη ηνπο άιινπο, ε πλεπκαηηθφηεηα σο 

ππέξβαζε, ε πλεπκαηηθφηεηα σο κε ζξεζθεπηηθή πεπνίζεζε θαη ε πλεπκαηηθφηεηα 

σο έλα ζχζηεκα αμηψλ (SHCN, 2011). Ζ ζχγρξνλε λνζειεπηηθή βηβιηνγξαθία 

πξνζπαζεί λα απνζαθελίζεη ηνλ φξν πλεπκαηηθφηεηα κέζα απφ πνηνηηθέο κειέηεο ζε 

δηάθνξα πιαίζηα θιηληθήο πξαθηηθήο, αιιά θαη λα αλαδείμεη ηα νθέιε πνπ 

πξνθχπηνπλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο λνζειεπηηθήο 

θξνληίδαο, απφ ηελ αλίρλεπζε ησλ αηνκηθψλ πλεπκαηηθψλ αλαγθψλ ησλ αζζελψλ 

(ANA, 2012).  

Απφ φια ηα πξνεγνχκελα γίλεηαη ζαθέο φηη ε πλεπκαηηθφηεηα απνηειεί κηα 

ππνθεηκεληθή θαη πνιπδηάζηαηε έλλνηα, ε νπνία εθθξάδεηαη κέζα ζηελ αλζξψπηλε 

χπαξμε θαη θαίλεηαη λα ιακβάλεη δηαθνξεηηθφ λφεκα θαη δηαζηάζεηο ζε δηάθνξνπο 

πιεζπζκνχο. Δπνκέλσο αθφκε θαη ζην ίδην επαγγεικαηηθφ πιαίζην θαη πεδίν, ε 

έλλνηα απηή κεηαβάιιεηαη αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθά επαγγεικαηηθά θαη πνιηηηζκηθά 

πεξηβάιινληα (Greenstreet, 2007; Koslander & Arvidsson. 2007).  

χκθσλα κε ηνπο Puchalski, Ferrell & Virani (2009), ε πλεπκαηηθφηεηα είλαη 

ζεκειηψδεο πηπρή ηεο λνζειεπηηθήο θαη ε πλεπκαηηθή θξνληίδα είλαη θάηη ην νπνίν 

δελ ζρεηίδεηαη κε ηε ζξεζθεία. Οη ζπγθεθξηκέλνη εξεπλεηέο αλαθέξνπλ φηη φινη 
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κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ ηελ παξνρή κηαο κνξθήο πλεπκαηηθήο θξνληίδαο, 

αθφκα θαη φζνη δελ αλήθνπλ ζε ζπγθεθξηκέλε ζξεζθεπηηθή θνηλφηεηα ή αθφκε θαη 

φζνη δειψλνπλ αγλσζηηθηζηέο, Καηαιήγνπλ δε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε 

πλεπκαηηθφηεηα σο έλλνηα πεξηιακβάλεη πξσηίζησο ην λφεκα θαη ηνλ ζθνπφ ζηε δσή. 

Θεσξνχλ φηη γηα θάπνηα άηνκα ε ηζρπξή πλεπκαηηθή πίζηε κπνξεί λα αθνξά ηελ 

ζχλδεζε πνπ ληψζνπλ κε ηελ νηθνγέλεηα, ηνπο θίινπο, ηνπο ζεκαληηθνχο άιινπο θαη 

γεληθφηεξα ηε ζχλδεζε κε νηηδήπνηε κπνξεί λα εθιακβάλεηαη σο ηεξφ γηα ην άηνκν. 

Γηα άιινπο βέβαηα ε πλεπκαηηθφηεηα κπνξεί λα ζπλίζηαηαη ζηελ χπαξμε κηαο 

αλψηεξεο δχλακεο θαη ζηε θξνληίδα ησλ άιισλ, κέζσ ηεο θαηαλφεζεο ησλ 

πλεπκαηηθψλ ηνπο πεπνηζήζεσλ. Καηά ηελ πξνζπάζεηα θάιπςεο ησλ πλεπκαηηθψλ 

αλαγθψλ ησλ αζζελψλ, αλαγθαία πξνυπφζεζε είλαη νη λνζειεπηέο λα δείρλνπλ 

απζεληηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηνπο αζζελείο ηνπο σο άηνκα θαη λα αληηιακβάλνληαη ηε 

ζεκαληηθφηεηα ηεο πλεπκαηηθφηεηαο γη 'απηνχο. 

ε κειέηε πνηνηηθνχ ζρεδηαζκνχ ζην Ηξάλ, ησλ Mahmoodishan θαη ζπλ. (2010), θαηά 

ηελ νπνία εμεηάδεηαη ε έλλνηα ηεο πλεπκαηηθφηεηαο ζε θιηληθνχο λνζειεπηέο 

εληνπίζηεθαλ ηξεηο κεγάιεο θαηεγνξίεο ζεκάησλ. χκθσλα κε ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο 

εξεπλεηέο ε πλεπκαηηθφηεηα ζην λνζειεπηηθφ επάγγεικα είλαη ην λφεκα θαη ν 

ζθνπφο ζηελ επαγγεικαηηθή δσή, ε νπνία ελδέρεηαη λα πεξηιακβάλεη κηα πην 

¨πλεπκαηηθή¨ νπηηθή ηνπ λνζειεπηηθνχ επαγγέικαηνο θαη ηαπηφρξνλα κηα δέζκεπζε 

θαη επαγγεικαηηθή επζχλε κε ζεηηθή άπνςε θαη πξννπηηθή. ηε κειέηε απηή 

ηνλίζζεθε θαη ε ζξεζθεπηηθή ρξνηά πνπ κπνξεί λα έρεη ν φξνο πλεπκαηηθφηεηα ζην 

πιαίζην ηνπ λνζειεπηηθνχ επαγγέικαηνο πεξηιακβάλνληαο εθθάλζεηο φπσο απνδνρή 

απφ ην Θεφ, εζσηεξηθή πίζηε θαη Αλψηεξν Ολ. Ζ πλεπκαηηθφηεηα ζηε λνζειεπηηθή 

κπνξεί λα είλαη κηα ππεξβαηηθή αλαδήηεζε πνπ πεξηιακβάλεη θπξίσο ηελ αλαδήηεζε 

ηνπ ζεβαζκνχ, αιιά θαη ηελ ππέξβαζε κεηαμχ ηνπ αηνκηθνχ θαη επαγγεικαηηθνχ 

ξφινπ. Σν βαζηθφ φκσο ζπκπέξαζκα ηεο έξεπλαο ήηαλ φηη γηα ηνπο λνζειεπηέο ε 

πλεπκαηηθφηεηα παξάγεη θαη δηαηεξεί ηελ αίζζεζε αξκνλίαο θαη ηζνξξνπίαο ζε ζρέζε 

κε ην Θείν. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε πλεπκαηηθφηεηα δίλεη κηα ζεηηθή πξννπηηθή ζηε 

δσή, ηφζν ζηελ πξνζσπηθή φζν θαη ζηελ επαγγεικαηηθή, πξνάγεη εηξεληθέο ζρέζεηο 

θαη επαθέο θαη δξα σο θίλεηξν, απμάλνληαο ηαπηφρξνλα θαη ην επίπεδν πνηφηεηαο ηεο 

θιηληθήο θαη πλεπκαηηθήο θξνληίδα (Mahmoodishan, Alhani, Ahmadi & Kazemnejad, 

2010). 

ε άιιε εξεπλεηηθή κειέηε πνηνηηθήο κεζνδνινγίαο, ε νπνία δηελεξγήζεθε απφ ηνπο 

Moraes θαη Júlia Paes (2012), ζε δείγκα 34 λνζειεπηψλ πνπ εξγάδνληαη ζε κνλάδεο 
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εληαηηθήο ζεξαπείαο ζην αν Πάνιν ηεο Βξαδηιίαο, δηεξεπλήζεθε ην λφεκα πνπ 

απνδίδνπλ νη λνζειεπηέο ζηελ πλεπκαηηθφηεηα ζην πιαίζην ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 

δσήο. Οη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ηαμηλνκήζεθαλ ζε ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθέο θαη 

δηαθξηηέο θαηεγνξίεο. Οη θαηεγνξίεο – πηπρέο ηεο πλεπκαηηθφηεηαο, νη νπνίεο θαη 

αλαγλσξίζηεθαλ ήηαλ: ε πίζηε θαη νη ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο, ε πίζηε ζε κηα 

αλψηεξε δχλακε ή ζε έλα αλψηεξν Ολ, ε πλεπκαηηθή πγεία θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ πλεχκαηνο. Βαζηθφ ζπκπέξαζκα ηεο ζπγθεθξηκέλε έξεπλαο ήηαλ φηη ηα 

παξαπάλσ πνιιαπιά πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πλεπκαηηθφηεηαο ζρεηίδνληαη ηφζν 

κε ηε θξνληίδα ησλ αζζελψλ, φζν θαη κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ησλ 

λνζειεπηψλ, θαζψο επεξεάδνπλ ηε ζηάζε ελζπλαίζζεζεο ησλ λνζειεπηψλ αιιά θαη 

ηε δηθή ηνπο αλαδήηεζε γηα εχξεζε λνήκαηνο ζηε δσή ηεο. Σέινο επεζήκαλαλ ην 

γεγνλφο φηη νη ζξεζθεπηηθέο αμίεο θαη πεπνηζήζεηο ησλ αζζελψλ ιακβάλνληαη ππφςε 

θαηά θχξην ιφγν ζηε θξνληίδα αζζελψλ ηειηθνχ ζηαδίνπ. Να ζεκεησζεί φκσο φηη νη 

ζπγθεθξηκέλεο αμίεο πνπ αλαθέξζεθαλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο λνζειεπηέο θαίλεηαη 

λα δεκηνπξγνχλ θαη αζαθείο θαηαζηάζεηο θαη θάπνηεο θνξέο λα νδεγνχλ ζε 

ζπγθξνχζεηο, θαζψο νη λνζειεπηέο ελδέρεηαη λα αηζζάλνληαη αλαζθαιείο, φηαλ 

αζρνινχληαη κε αζζελείο ησλ νπνίσλ ε ζξεζθεία δηαθέξεη απφ ηε δηθή ηνπο (Penha & 

Silva, 2012).  

χκθσλα κε ηνλ Abu-El-Noor (2016), ε πλεπκαηηθφηεηα θαη ε πλεπκαηηθή θξνληίδα 

ζην πιαίζην ηεο λνζειεπηηθήο πξαθηηθήο δελ δηαθνξνπνηνχληαη θαη επνκέλσο είλαη 

δχζθνιν λα εμεηαζηνχλ σο έλλνηεο θαη λα νξηζηνχλ ζηα πιαίζηα ηεο λνζειεπηηθήο, 

ελψ αλαθέξνπλ φηη πνιινί απφ απηνχο πνπ πξνζπαζνχλ λα ηελ νξίζνπλ, ην 

πξαγκαηνπνηνχλ ζηα πιαίζηα κηαο νξγαλσκέλεο ζξεζθείαο ή σο θάπνηα ζξεζθεπηηθή 

ζεξαπεπηηθή πξαθηηθή. Γηα αξθεηνχο λνζειεπηέο ε έλλνηα ηεο πλεπκαηηθήο θξνληίδαο 

εκπεξηέρεη ηελ ελζσκάησζε ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ ησλ αζζελψλ ζηε παξνρή 

νιηζηηθήο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο (Abu-El-Noor, 2016), ελψ ζχκθσλα κε ηνπο 

McSherry & Jamieson (2011), ε πλεπκαηηθφηεηα ρξεζηκνπνηείηαη σο φξνο νκπξέια 

πνπ εκπεξηέρεη πιεζψξα αηνκηθψλ επηκέξνπο ελλνηψλ, ζρέζεσλ θαη εξκελεηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη άλζξσπνη γηα νξίζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ απηήλ ηελ 

πνιπδηάζηαηε έλλνηα. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα πξφζθαηεο λνζειεπηηθήο 

έξεπλαο επξείαο θιίκαθαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αγγιία θαη ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ 4054 λνζειεπηέο, νη λνζειεπηέο έρνπλ κηα επξεία ζπλνιηθή άπνςε ηεο 

πλεπκαηηθφηεηαο, αλαγλσξίδνληαο φηη πξφθεηηαη γηα κία έλλνηα ε νπνία έρεη 

πξαθηηθέο εθαξκνγέο ζην πεδίν ηεο θξνληίδαο, ηφζν γηα ζξεζθεπφκελνπο αλζξψπνπο, 
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φζν θαη γη‘ απηνχο πνπ δελ έρνπλ ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο (McSherry & Jamieson, 

2011).  

Οη Withers, Zuniga θαη Van Sell (2017), έπεηηα απφ ελλνηνινγηθή αλάιπζε ηνπ φξνπ 

πλεπκαηηθφηεηα ζηε λνζειεπηηθή βηβιηνγξαθία ζπκπεξαίλνπλ φηη ππάξρνπλ θάπνηα 

ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ έλλνηα, ηα νπνία ζπλαληάεη θαλείο ζπρλά ζηελ αλαζθφπεζε 

ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο φπσο γηα παξάδεηγκα πίζηε, θψηηζε θαη απφθαζε. Έλα 

άηνκν γηα λα ραξαθηεξηζηεί σο πλεπκαηηθφ ζα πξέπεη λα έρεη απηά ηα ηξία 

ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία θαη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα αλαγλσξίδνληαη απφ ηνπο 

λνζειεπηέο (Withers, Zuniga, Van Sell , 2017). 

Οη Timmins θαη Caldeira (2017), αλαθέξνπλ φηη εθηφο απφ ηηο δπζθνιίεο πνπ γελλά ε 

πεξηπινθφηεηα ηνπ νξηζκνχ ηεο πλεπκαηηθφηεηαο θαη ηεο πλεπκαηηθήο θξνληίδαο ζην 

πιαίζην ηεο λνζειεπηηθήο πξαθηηθήο, κία επηπιένλ ζεκαληηθή δπζθνιία είλαη φηη νη 

λνζειεπηέο δελ εθπαηδεχνληαη επαξθψο, πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ πλεπκαηηθή 

θξνληίδα. Παξάιιεια, νη λνζειεπηέο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε φρη κφλν λα 

αληηιακβάλνληαη ηελ πλεπκαηηθφηεηα, αιιά λα δηεξεπλνχλ θαη ηελ επίδξαζε πνπ 

πηζαλφλ λα έρεη πάλσ ηεο ε αζζέλεηα, ν ηξαπκαηηζκφο θαη ε λφζνο. Σν ζηνηρείν απηφ 

θξίλεηαη ζεκαληηθφ, θαζψο νη λνζειεπηέο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα παξέρνπλ 

νινθιεξσκέλε θξνληίδα, δεδνκέλνπ ηνπ θεληξηθνχ ξφινπ πνπ θαηέρνπλ ζηελ 

παξνρή νιηζηηθήο θξνληίδαο θαη λα είλαη ζε ζέζε λα παξέρνπλ ππνζηήξημε, ηφζν 

ζηνπο αζζελείο φζν θαη ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο (Timmins & Caldeira, 2017). 

Σαπηφρξνλα φκσο νη λνζειεπηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ επίγλσζε θαη ησλ δηθψλ ηνπο 

πλεπκαηηθψλ πεπνηζήζεσλ, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηέο επεξεάδνπλ ηελ παξνρή 

θξνληίδαο πγείαο θαη ησλ ηπρφλ εκπνδίσλ πνπ ίζσο δεκηνπξγνχλ. Ζ δηεχξπλζε ηεο 

ηθαλφηεηάο ηνπο λα παξέρνπλ πλεπκαηηθή θξνληίδα ζηελ θαζεκεξηλή θιηληθή 

πξαθηηθή ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζπλερψο, κέζα απφ δηαδηθαζίεο επηκφξθσζεο θαη 

αιιειεπίδξαζεο (Caldeira & Timmins, 2017).  

Σέινο νη Campbell θαη ζπλ. (2010), ππνγξάκκηζαλ ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο γαιήλεο 

θαηά ηε δηαδηθαζία ιήςεο θξίζηκσλ θιηληθψλ απνθάζεσλ θαη ηε ζεκαζία ηεο 

ηζρπξήο πλεπκαηηθήο πίζηεο θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηψλ ησλ θιηληθψλ 

επηινγψλ. Οη ζπγγξαθείο εμέηαζαλ επίζεο ηε ζρέζε ηεο πίζηεο κε ηελ πνηφηεηα δσήο, 

θαζψο θαη ηε ζρέζε ηεο χπαξμεο πςεινχ λνήκαηνο, εηξήλεο θαη ζθνπνχ ζηε δσή κε 

ηελ πνηφηεηα δσήο. Γηαπίζησζαλ φηη ε πίζηε δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ πνηφηεηα δσήο, 

ελψ ε χπαξμε πςειφηεξνπ λνήκαηνο θαη ζθνπνχ ζηε δσή ζπλδένληαη κε ηελ χπαξμε 

πςειφηεξεο πνηφηεηαο δσήο. Σα απνηειέζκαηα απηά δείρλνπλ φηη ε εχξεζε ηνπ 
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λνήκαηνο θαη ηνπ ζθνπνχ ζηε δσή είλαη πην ζεκαληηθνί παξάγνληεο απφ ηελ πίζηε 

ππφ ην πξίζκα κηαο νξγαλσκέλεο ζξεζθείαο. 

2.4. Μέηξεζε ηεο Πλεπκαηηθόηεηαο 

 

πσο αλαθέξζεθε ε πλεπκαηηθφηεηα είλαη κηα δπλακηθή θαη πνιπδηάζηαηε έλλνηα, 

νξίδεηαη κε πνιπδηάζηαηεο κεηαβιεηέο θαη ππφ ην πξίζκα απηφ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ε 

κέηξεζε θαη ε αμηνιφγεζή ηεο. Ζ πνιπδηάζηαηε ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ φξνπ 

θαίλεηαη λα θεξδίδεη ζπλερψο έδαθνο ζηε ζχγρξνλε θαη επηζηεκνληθή κειέηε ηεο 

πλεπκαηηθφηεηαο (Berry, 2005). Ήδε απφ ηα κέζα ηνπ πξνεγκέλνπ αηψλα, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ θαη άξρηζε ν δηαρσξηζκφο ησλ δχν ελλνηψλ ζξεζθεπηηθφηεηαο 

θαη πλεπκαηηθφηεηαο, πάξα πνιιέο θιίκαθεο θαη εξεπλεηηθά εξγαιεία αλαπηχρζεθαλ 

πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ε πλεπκαηηθφηεηα, θαζψο θαη ηα δηάθνξα δνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Σα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ήηαλ απηά, ηα νπνία θαζφξηδαλ 

θάζε θνξά θαη ηελ νλνκαζία ηνπ εθάζηνηε εξγαιείνπ κέηξεζεο. ήκεξα ππάξρεη κηα 

πιεζψξα επηινγψλ γηα ηνπο εξεπλεηέο ζρεηηθά κε ην πψο ζα κεηξήζνπλ ηελ 

πλεπκαηηθφηεηα ζην πιαίζην εξεπλεηηθψλ κειεηψλ, ηφζν ζην πεδίν έξεπλαο ηεο 

ςπρνινγίαο θαη ηεο ζξεζθείαο, φζν θαη ζην πεδίν ησλ επηζηεκψλ πγείαο (Moberg, 

2010). ηε παξνχζα ελφηεηα πξαγκαηνπνηείηαη κία πξνζπάζεηα παξνπζίαζεο ησλ 

εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ θαη θιηκάθσλ, ηα νπνία αμηνινγνχλ ηελ πλεπκαηηθφηεηα θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά ζηηο επηζηήκεο πγείαο. Σα εξγαιεία απηά παξνπζηάδνληαη ζε 

ηξείο θαηεγνξίεο, ζε φζα κεηξνχλ ηελ πλεπκαηηθφηεηα σο κνλνδηάζηαηε έλλνηα 

παξέρνληαο έλα εληαίν ζθνξ, ζε φζα κεηξνχλ ηελ πλεπκαηηθφηεηα σο κηα 

πνιπδηάζηαηε έλλνηα θαη ηέινο ζε απηά πνπ κεηξνχλ ηελ πλεπκαηηθφηεηα σο βαζηθή 

έλλνηα ηεο πνηφηεηαο δσήο. Δπηπξνζζέησο, γίλεηαη αλαθνξά θαη ζε φζα εξγαιεία 

αμηνινγνχλ κφλν ηελ πλεπκαηηθφηεηα, ζε φζα αμηνινγνχλ πλεπκαηηθφηεηα θαη 

ζξεζθεπηηθφηεηα ή αμηνινγνχλ ηελ πλεπκαηηθφηεηα σο ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο ή 

κεηξνχλ ηηο πλεπκαηηθέο αλάγθεο. 

2.4.1. Κιίκαθεο πνπ κεηξνύλ ηελ Πλεπκαηηθόηεηα σο Μνλνδηάζηαηε Έλλνηα 

 

Σα εξσηεκαηνιφγηα πνπ εληάζζνληαη ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία πνζνηηθνπνηνχλ θαη 

αζξνίδνπλ ζε έλα εληαίν ζθνξ ηε πνιπδηάζηαηε έλλνηα ηεο πλεπκαηηθφηεηαο. Σα 

εξσηεκαηνιφγηα απηά ζπλήζσο απνηεινχληαη απφ κηθξφ αξηζκφ εξσηήζεσλ, γεγνλφο 

πνπ ηα θαζηζηά πνιχ εχρξεζηα, εηδηθά ζε κειέηεο ησλ νπνίσλ δείγκα είλαη πάζρσλ 

πιεζπζκφο. ηελ θαηεγνξία απηήλ αλήθνπλ ε θιίκαθα κέηξεζεο ηεο 
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πλεπκαηηθφηεηαο―Spirituality Self-rating ScaleηνπGalanter” (2006), ε θιίκαθα 

εζσηεξηθήο πλεπκαηηθφηεηαο ―The Intrinsic Spirituality Scale ηνπ Hodge” (2003), ε 

θιίκαθα θαζεκεξηλήο πλεπκαηηθήο εκπεηξίαο “The Daily Spiritual Experience Scale 

(DSES) ηεοUnderwood” (2002), ε ΚιίκαθαΠλεπκαηηθήο Πξννπηηθήο “Spiritual 

Perspective Scale (SPS) ηεο Reed” (1987) θαη ην εξσηεκαηνιφγην πλεπκαηηθψλ 

πεπνηζήζεσλ “Spiritual beliefs questionnaire (SBQ) ηνπChristo” (1995). 

Ζ θιίκαθα κέηξεζεο ηεο πλεπκαηηθφηεηαο “Spirituality Self-rating Scale ηνπ 

Galanter” (2006), πεξηιακβάλεη έμη εξσηήζεηο θαη αμηνινγεί εζσηεξηθέο πηπρέο ηεο 

πλεπκαηηθφηεηαο. ρεδηάζηεθε θαη δνθηκάζηεθε ηφζν ζε πγηή πιεζπζκφ, φζν θαη ζε 

ςπρηαηξηθνχο αζζελείο. Ζ εληαία παξαγνληηθή αλάιπζε έρεη ππνζηεξηρζεί απφ 

αξθεηέο κειέηεο ζε δηαθνξεηηθνχο πιεζπζκνχο φπσο θνηηεηέο, ςπρηαηξηθνχο 

αζζελείο, άηνκα ζε πξνγξάκκαηα απεμάξηεζεο απφ αιθνφι θαη άιιεο νπζίεο 

(Goldfarb et al., 1996; McDowell, Galanter, Goldfarb, & Lifshutz, 1996). Σν 

άζξνηζκα ησλ εξσηήζεσλ αληαλαθιά ηελ πλεπκαηηθφηεηα ηνπ αηφκνπ, κε πςειφηεξα 

ζθνξ λα απνδίδνληαη ζε πςειφηεξα επίπεδα πλεπκαηηθφηεηαο.  

Οκνίσο θαη ε θιίκαθα εζσηεξηθήο πλεπκαηηθφηεηαο “The Intrinsic Spirituality Scale 

ηνπ Hodge (2003)” είλαη έλα εξσηεκαηνιφγην έμη εξσηήζεσλ πνπ κεηξά πξνζσπηθέο 

θαη εζσηεξηθέο πηπρέο ηεο πλεπκαηηθφηεηαο. Ζ έλλνηα ηεο πλεπκαηηθφηεηαο ζην 

εξσηεκαηνιφγην απηφ νξίδεηαη σο κηα ζχλδεζε κε ην ζείν ή κε νηηδήπνηε δξα 

θαηαιπηηθά θαη βνεζεηηθά ζηελ ππεξβαηηθφηεηα θαη ζηελ εζσηεξηθή νινθιήξσζε 

(Hodge & Gillespie, 2005). Πξφθεηηαη γηα έλα εξσηεκαηνιφγην κε πςειφ δείθηε 

αμηνπηζηίαο πνπ επίζεο έρεη δνθηκαζηεί ζε αξθεηνχο θαη δηαθνξεηηθνχο πιεζπζκνχο.  

Έλα αθφκα κνλνδηάζηαην θαη ηδηαίηεξα δεκνθηιέο εξσηεκαηνιφγην πνπ έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε κειέηεο δηεξεχλεζεο ηεο πλεπκαηηθφηεηα θαη ηεο πγείαο είλαη ε 

θιίκαθα θαζεκεξηλήο πλεπκαηηθήο εκπεηξίαο “The Daily Spiritual Experience Scale 

(DSES) ηεοUnderwood” (2002). Πξφθεηηαη γηα έλα εξσηεκαηνιφγην απηoαλαθνξάο 

δεθαέμη εξσηήζεσλ, ην νπνίν κεηξά ηηο πλεπκαηηθέο εκπεηξίεο ηνπ αηφκνπ. Αμηνινγεί 

ηε ζρέζε κε ην Θείν θαη ηελ αληίιεςε απηνχ. Δπηπξνζζέησο εκπεξηέρνληαη 

εξσηήζεηο ππεξβαηηθφηεηαο θαη πλεπκαηηθψλ πηζηεχσ, ηφζν απφ πλεπκαηηθή, φζν θαη 

απφ ζξεζθεπηηθή πιεπξά. Ζ έλλνηα ηεο πλεπκαηηθφηεηαο ζηε ζπγθεθξηκέλε θιίκαθα 

απνδίδεηαη σο κηα πξνζσπηθή εκπεηξία θαζεκεξηλήο δσήο θαη πεξηιακβάλεη ηελ 

έλλνηα ηεο ππεξβαηηθφηεηαο, ηελ έλλνηα ηνπ ηεξνχ θαη Θείνπ θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπ 

αηφκνπ ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα απηά. 
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ηελ ίδηα θαηεγνξία εληάζζεηαη θαη έλα εξσηεκαηνιφγην γηα ηε δηεξεχλεζε ηοε 

πλεπκαηηθφηεηαο, ην νπνίν απηή ηε θνξά πξνέξρεηαη απφ ην επηζηεκνληθφ πεδίν ηεο 

λνζειεπηηθήο επηζηήκεο. Πξφθεηηαη γηα ηελ Κιίκαθα Πλεπκαηηθήο Πξννπηηθήο, 

“Spiritual Perspective Scale (SPS) ηεο Reed” (1987). Ζ ζπγθεθξηκέλε θιίκαθα 

πεξηιακβάλεη 10 εξσηήζεηο θαη ζρεδηάζηεθε ψζηε λα αμηνινγεί ην επίπεδν 

πλεπκαηηθψλ πεπνηζήζεσλ πνπ ηα άηνκα δειψλνπλ φηη θαηέρνπλ, θαζψο θαη ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζπζρεηηδφκελεο πλεπκαηηθέο πξαθηηθέο θαη ζπκπεξηθνξέο (Reed, 

1987). Παξφιν πνπ ζηελ θιίκαθα απηή δελ εκπεξηέρνληαη ππνθιίκαθεο θαη 

ππνινγίδεηαη έλα εληαίν ζθνξ, νη εξσηήζεηο κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ βάζεη 

ησλ πλεπκαηηθψλ πεπνηζήζεσλ θαη βάζεη ησλ πλεπκαηηθψλ πξαθηηθψλ θαη 

ζπκπεξηθνξψλ. πγθεθξηκέλα, ηέζζεξα εξσηήκαηα απφ ηα δέθα δηεξεπλνχλ ηε 

ζπρλφηεηα εκθάληζεο πλεπκαηηθψλ πξαθηηθψλ θαη ζπκπεξηθνξψλ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ε εξψηεζε «Πόζν ζπρλά δηαβάδεηε πιηθό ζρεηηθό κε πλεπκαηηθά 

δεηήκαηα». Οη ππφινηπεο έμη εξσηήζεηο δηεξεπλνχλ ηηο πλεπκαηηθέο πεπνηζήζεηο, φπσο 

γηα παξάδεηγκα ε εξώηεζε «νη πλεπκαηηθέο απόςεηο κνπ επεξέαζαλ ηε δσή κνπ». Να 

ζεκεησζεί πσο κφλν έλα απφ ηα εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο πλεπκαηηθέο 

πεπνηζήζεηο αλαθέξεηαη ζην Θεφ, θαη ζπγθεθξηκέλα ε εξψηεζε «Σπρλά αηζζάλνκαη 

πνιύ θνληά ζην Θεό ή ζε Αλώηεξε Γύλακε ηελ ώξα ηεο πξνζεπρήο, θαηά ηε δεκόζηα 

ιαηξεία ή ζε ζεκαληηθέο ζηηγκέο ζηελ θαζεκεξηλή κνπ δσή». Παξαηεξεί φκσο θαλείο 

φηη θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε γηα ηε κε ζξεζθεπφκελα άηνκα πξνζθέξεηαη κία 

ελαιιαθηηθή, θαζψο εκπεξηέρεηαη ν φξνο «Αλώηεξε Γύλακε». Σν εληαίν ζθνξ 

ππνινγίδεηαη θαη θπκαίλεηαη απφ 1 έσο 6, κε ηηο πςειφηεξεο βαζκνινγίεο λα 

ππνδειψλνπλ πςειφηεξν επίπεδν πλεπκαηηθφηεηαο (Reed, 1987). 

Σέινο, ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία εξγαιείσλ αμηνιφγεζεο ηεο πλεπκαηηθφηεηαο 

πεξηιακβάλεηαη θαη ην εξσηεκαηνιφγην πλεπκαηηθψλ πεπνηζήζεσλ ―Spiritual beliefs 

questionnaire (SBQ) ηνπ Christo” (1995).Σν ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην 

αλαπηχρζεθε ζε πιεζπζκνχο αηφκσλ κε ζέκαηα εμάξηεζεο απφ νπζίεο θαη 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφρεο απφ ηελ πλεπκαηηθφηεηα θαη απφ 

ζπλαθή δεηήκαηα, πνπ αθνξνχλ ηνλ απηνέιεγρν θαη ηελ εμάξηεζε απφ κηα Αλψηεξε 

Δμνπζία. Πξφθεηηαη γηα έλα ηδηαίηεξα αμηφπηζην εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν έρεη 

βξεζεί λα δηαηεξεί ηελ πςειή εγθπξφηεηά ηνπ απαιιαγκέλν απφ απνθιίζεηο πνπ 

απνδίδνληαη ζε δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθέο θαηαβνιέο θαη ζξεζθεπηηθέο πξνηηκήζεηο 

(Li, Feifer & Strohm, 2000). 
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2.4.2. Κιίκαθεο πνπ κεηξνύλ ηελ Πλεπκαηηθόηεηα σο κηα Πνιπδηάζηαηε Έλλνηα 

 

 ηε θαηεγνξία απηήλ πεξηιακβάλνληαη θιίκαθεο νη νπνίεο εκπεξηέρνπλ έλα ζχλνιν 

εξσηήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη κεηαμχ άιισλ θαη ζηηο δηαθνξεηηθέο πηπρέο θαη 

δηαζηάζεηο ηεο πλεπκαηηθφηεηαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηε δηάζηαζε ηεο ζχλδεζεο 

κε ηνλ εαπηφ θαη ηνπο άιινπο, ζηε δηάζηαζε λφεκα θαη ζθνπφο ζηε δσή θαη ζηε 

δηάζηαζε γαιήλε θαη ππεξβαηηθφηεηα. Οη θιίκαθεο απηέο είλαη ν δείθηεο πλεπκαηηθήο 

ππεξβαηηθφηεηαο ―The Spiritual Transcendence Index ησλ Seidlitz θαη ζπλ.” (2002), ν 

δείθηεο θεληξηθήο πλεπκαηηθήο εκπεηξίαο ―The Index of Core Spiritual experience - 

INSPIRIT ηνπ Kass” (1991), ε θιίκαθα αμηνιφγεζεο ηεο πλεπκαηηθφηεηαο 

“Spirituality Assessment Scale ηεο Howden” (1992), ε θιίκαθα πλεπκαηηθήο 

εκπινθήο θαη πεπνηζήζεσλ “Τhe Spiritual Involvement and Beliefs Scale – SIBS ηνπ 

Hatch” (1998), ην εξσηεκαηνιφγην πλεπκαηηθφηεηαο “The spirituality questionnaire 

– SQ ησλ Parsian & Dunning” (2009), ην Δξσηεκαηνιφγην έθθξαζεο ηεο 

πλεπκαηηθφηεηαο “The Expressions of Spirituality Inventory ηνπ MacDonald” (2000) 

θαη ηέινο ε θιίκαθα πλεπκαηηθφηεηαο ―The Spirituality Scale ηεοDelaney” (2005). 

πλήζσο ηα εξσηεκαηνιφγηα απηά παξέρνπλ έλα ζπλνιηθφ ζθνξ θαη επηκέξνπο 

αζξνίζκαηα γηα ηηο ππνθιίκαθεο. 

πγθεθξηκέλα, ε Seidlitz θαη ζπλ. (2002) αλέπηπμαλ έλα δηζδηάζηαην 

εξσηεκαηνιφγην κέηξεζεο ηεο πλεπκαηηθφηεηαο πνπ νλνκάζηεθε δείθηεο 

πλεπκαηηθήο ππεξβαηηθφηεηαο, The Spiritual Transcendence Index. Σν 

εξσηεκαηνιφγην απηφ απνηειείηαη απφ νθηψ εξσηήζεηο πνπ ζρεκαηίδνπλ δχν 

παξάγνληεο, ν έλαο είλαη ε γεληθή πλεπκαηηθφηεηα θαη ν άιινο είλαη ε πίζηε ζηελ 

παξνπζία ηνπ Θενχ. Ο παξάγνληαο «γεληθή πλεπκαηηθφηεηα» εκπεξηέρεη εξσηήζεηο 

ζηηο νπνίεο δίλεηαη έκθαζε ζηηο εκπεηξίεο πνπ αθνξνχλ ηηο αληηιήςεηο ησλ αηφκσλ 

γηα ηε δηθή ηνπο πλεπκαηηθφηεηα, ελψ ε παξάγνληαο «πίζηε ζηελ παξνπζία ηνπ 

Θενχ» εκπεξηέρεη εξσηήζεηο ζηηο νπνίεο δίλεηαη έκθαζε ζηηο εκπεηξίεο πνπ 

απνξξένπλ απφ ηελ αληηιεπηή ζρέζε ηνπ αηφκνπ κε ηνλ Θεφ. Πξφθεηηαη γηα έλα 

ηδηαίηεξα εχρξεζην θαη ζχληνκν εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν αλ θαη δελ έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί αξθεηά ζα κπνξνχζε λα έρεη αξθεηέο εθαξκνγέο ζε έξεπλεο ζρεηηθά 

κε ηελ πλεπκαηηθφηεηα θαη ηελ πγεία (Kim & Seidlitz, 2002; Seidlitz et al., 2002).  

Γηζδηάζηαην εξσηεκαηνιφγην είλαη επίζεο θαη ν δείθηεο θεληξηθήο πλεπκαηηθήο 

εκπεηξίαο, The Index of Core Spiritual experience - INSPIRIT ηνπ Kass (1991). 
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Πξφθεηηαη γηα έλα εξσηεκαηνιφγην απηφ-αλαθνξάο, ην νπνίν πεξηέρεη επηά 

εξσηήζεηο, νη νπνίεο ζρεκαηίδνπλ δχν παξάγνληεο, εθ ησλ νπνίσλ ν πξψηνο αθνξά 

εκπεηξίεο θαη ν δεχηεξνο αθνξά πεπνηζήζεηο. Ζ θιίκαθα απηή αλαπηχρζεθε κε βάζε 

ηελ παξαηήξεζε φηη αζζελείο πνπ αλάθεξαλ πλεπκαηηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο εκπεηξίεο 

βίσλαλ κηα νινθιήξσζε θαη έλα λφεκα ζηε δσή ηνπο θαη είραλ θαιχηεξε θιηληθή 

έθβαζε ζε ζρέζε κε απηνχο πνπ δελ αλάθεξαλ θάηη παξφκνην.  

Σν λφεκα θαη ν ζθνπφο ζηε δσή θαίλεηαη λα απνηεινχλ θεληξηθή έλλνηα θαη ζηελ 

θιίκαθα αμηνιφγεζεο ηεο πλεπκαηηθφηεηαο Spirituality Assessment Scale ηεο Howden 

(1992). Σν ελ ιφγσ εξγαιείν αλαπηχρζεθε έπεηηα απφ ελδειερή κειέηε ηεο 

λνζειεπηηθήο βηβιηνγξαθίαο θαη απνηειείηαη απφ εηθνζηνθηψ εξσηήζεηο πνπ 

ζρεκαηίδνπλ ηέζζεξηο παξάγνληεο, ηνπο εμήο: λφεκα θαη ζθνπφ ζηε δσή, ζχλδεζε κε 

άιινπο, ζχλδεζε κε ηνλ εαπηφ θαη ππεξβαηηθφηεηα. Σν εξγαιείν απηφ έρεη βξεζεί 

έγθπξν ζχκθσλα θαη κε ηα απνηειέζκαηα εξεπλεηηθψλ κειεηψλ άιισλ εξεπλεηψλ, 

απφ ηνπο νπνίνπο έρεη επηβεβαησζεί θαη ε παξαγνληηθή ηνπ αλάιπζε (De Jager 

Meezenbroek et al., 2012).  

O Hatch (1998), αλέπηπμε ηελ θιίκαθα πλεπκαηηθήο εκπινθήο θαη πεπνηζήζεσλ Τhe 

Spiritual Involvement and Beliefs Scale - SIBS. Πξφθεηηαη γηα εξσηεκαηνιφγην πνπ 

αμηνινγεί αξθεηέο πηπρέο ηεο πλεπκαηηθφηεηαο ζε άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ ζε νκάδεο 

αλψλπκσλ αιθννιηθψλ. Ζ ηειηθή ηνπ κνξθή ζρεκαηίδεη ηέζζεξηο παξάγνληεο, νη 

νπνίνη είλαη νλνκαζηηθά: ε θεληξηθή πλεπκαηηθφηεηα (λφεκα, πίζηε θαη πλεπκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο), ε πλεπκαηηθή πξννπηηθή (λφεκα ζηε ζχλδεζε κε ηνπο άιινπο, ηε 

θχζε, ηελ επγλσκνζχλε), νη πξνζσπηθέο εθαξκνγέο θαη ηαπεηλφηεηα θαη ηέινο ε 

απνδνρή θαη δηνξαηηθφηεηα. Ζ ελ ιφγσ θιίκαθα έρεη δερζεί αξθεηή θξηηηθή, 

θπξίσογηα ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ησλ παξαγφλησλ, θαζψο νη δχν πξψηνη πεξηέρνπλ 

πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηεο πλεπκαηηθφηεηαο (De Jager Meezenbroek et al., 

2012). 

Οη Parsian θαη Dunning (2009), αλέπηπμαλ ην εξσηεκαηνιφγην πλεπκαηηθφηεηαοThe 

spirituality questionnaire – SQ, ην νπνίν είλαη έλα απφ ηα πην πξφζθαηα 

εξσηεκαηνιφγηα πλεπκαηηθφηεηαο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί. ηε κειέηε ηνπο νη 

εξεπλεηέο είραλ σο ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο πηζαλήο ζρέζεο κεηαμχ 

πλεπκαηηθφηεηαο θαη ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο δχζθνισλ θαηαζηάζεσλ, ζε δείγκα 

λεαξψλ αηφκσλ πνπ πάζρνπλ απφ ζαθραξψδε δηαβήηε. Σν ζπγθεθξηκέλν 

εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ 29 εξσηήζεηο πνπ ζρεκαηίδνπλ ηνπο εμήο ηέζζεξηο 

παξάγνληεο: απηνγλσζία, ζεκαζία ησλ πλεπκαηηθψλ πεπνηζήζεσλ, ζεκαζία ησλ 
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πλεπκαηηθψλ πξαθηηθψλ θαη ζεκαζία ησλ πλεπκαηηθψλ αλαγθψλ. Πξφθεηηαη γηα έλα 

εξγαιείν κε ηθαλνπνηεηηθέο ςπρνκεηξηθέο ηδηφηεηεο θαη αμηνπηζηία (Parsian & AM, 

2009). 

Έλα αθφκα εξσηεκαηνιφγην πνπ εκπεξηέρεη πνιιέο πηπρέο ηεο πλεπκαηηθφηεηαο είλαη 

ην εξσηεκαηνιφγην εθθξάζεσο ηεο πλεπκαηηθόηεηαο The Expressions of Spirituality 

Inventory ηνπ MacDonald (2000). Σν ελ ιφγσ εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ πέληε 

δηαζηάζεηο, πνπ είλαη: ν γλσζηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο πξνο ηελ πλεπκαηηθφηεηα 

(αθνξά πλεπκαηηθέο πεπνηζήζεηο), ε βησκαηηθή πλεπκαηηθφηεηα (αθνξά πλεπκαηηθέο 

εκπεηξίεο), ε ππαξμηαθή δηάζηαζε ηεο πλεπκαηηθφηεηαο (αθνξά ην λφεκα θαη ην 

ζθνπφ ζηε δσή θαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα αληηκεησπίδεη ηηο αβεβαηφηεηεο ηεο 

δσήο), νη παξαθπζηθέο πεπνηζήζεηο (αθνξά αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ηα παξαθπζηθά 

θαηλφκελα) θαη ηέινο ε ζξεζθεπηηθή δηάζηαζε ηεο πλεπκαηηθφηεηαο (αθνξά 

ζξεζθεπηηθέο ζπκπεξηθνξέο). Απνηειείηαη απφ ηξηάληα δχν εξσηήζεηο εμάβαζκεο 

θιίκαθαο Likert, έμη γηα θάζε δηάζηαζε θαη δχν επηπιένλ εξσηήζεηο πνπ δελ αλήθνπλ 

ζε θάπνηα απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο δηαζηάζεηο.  

Σειεηψλνληαο κε ηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ κεηξνχλ ηελ πλεπκαηηθφηεηα σο 

πνιπδηάζηαηε έλλνηα γίλεηαη αλαθνξά ζηελ θιίκαθα πλεπκαηηθφηεηαο The 

Spirituality Scale ηεοDelaney (2005). Πξφθεηηαη γηα κηα θιίκαθα 23 εξσηήζεσλ πνπ 

ιακβάλνπλ απαληήζεηο εμαβάζκηαο θιίκαθαο Likert. T]Σν ζπγθεθξηκέλν 

εξσηεκαηνιφγην αλαπηχρηεθε ζε κειέηε πνπ σο δείγκα ηεο είρε δηαθφζνπο 

εηθνζηηέζζεξηο αζζελείο πνπ αληηκεηψπηδαλ ρξφληεο παζήζεηο. Ζ παξαγνληηθή 

αλάιπζε αλέδεημε ηξεηο παξάγνληεο, ηελ πξνζσπηθή πλεπκαηηθφηεηα, ηε 

δηαπξνζσπηθή πλεπκαηηθφηεηα θαη ηελ ππεξβαηηθή πλεπκαηηθφηεηα. Ζ ηδηαηηεξφηεηα 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαιείνπ είλαη φηη νη ζπγγξαθείο πξνηείλνπλ κηα 

θαηεγνξηνπνίεζε αλάινγα κε ην ζθνξ, ζε ρακειή πλεπκαηηθφηεηα, κέηξηα θαη 

πςειή, φπνπ ην ηδηαίηεξα ρακειφ ζθνξ ππνδειψλεη πλεπκαηηθή θαηαπφλεζε, ελψ ην 

πςειφ ζθνξ ππνδειψλεη πλεπκαηηθή επεκεξία (Delaney, 2005). 

2.4.3. Κιίκαθεο πνπ κεηξνύλ ηελ Πλεπκαηηθόηεηα σο δηάζηαζε ηεο Πνηόηεηαο 

Εσήο 

 

Οη θιίκαθεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο κειεηνχλ, κεηξνχλ θαη αμηνινγνχλ ηελ 

πλεπκαηηθφηεηα σο δηάζηαζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη επεκεξίαο. Δπηπξνζζέησο 

κπνξεί λα έρνπλ κηα ρξεζηκφηεηα κέηξεζεο πξηλ θαη κεηά απφ θάπνηα παξέκβαζε 

παξνρήο θάπνηνπ είδνπο θξνληίδαο πγείαο. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην πιαίζην 



74 
 

αλάξξσζεο, πξνζαξκνγήο θαη απνθαηάζηαζεο απφ θάπνηα λφζν, σο πηπρή ηεο 

ππνθεηκεληθήο αληίιεςεο πνπ ην άηνκν έρεη γηα ηελ πγεία ηνπ. Οη θιίκαθεο απηέο έρεη 

βξεζεί φηη είλαη “The Spiritual Well-Being Scale – SWBS ησλ Paloutzian θαη Ellison” 

(1983), ην “JAREL Spiritual Well-Being Scale ηνπ Hungelmann” (1998), “The 

Spirituality Index of Well-Being ησλ Daaleman θαη ζπλ.” (2002), θαη “The Functional 

Assessment of Chronic Illness Therapy - Spiritual Well-Being Scale, The FACIT-Sp 

ηνπ Brady” (2002). 

Ζ θιίκαθα The Spiritual Well-Being Scale - SWBS ησλ Paloutzian θαη Ellison (1983) 

είλαη έλα απηνζπκπιεξνχκελν εξσηεκαηνιφγην είθνζη εξσηήζεσλ εμαβάζκηαο 

θιίκαθαο Likert, ηεο νπνίαο νη απαληήζεηο θπκαίλνληαη απφ ην 1 (πκθσλψ απφιπηα) 

έσο ην 6 (Γηαθσλψ απφιπηα). Ζ θιίκαθα απηή παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηε ζρέζε ηνπ 

αηφκνπ κε ην Θεφ, ην θαηά πφζν ην άηνκν βηψλεη φηη ππάξρεη έλαο ζθνπφο ζηε δσή 

ηνπ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ ην άηνκν ιακβάλεη απφ ηε δσή ηνπ. Γίλεη ηε 

δπλαηφηεηα λα ππνινγηζηεί έλα εληαίν θαη ζπλνιηθφ ζθνξ ζπγθεληξψλνληαο ηηο 

απαληήζεηο ζε φια ηα είθνζη εξσηήκαηα κεηά ηελ αληηζηξνθή ησλ αξλεηηθά 

δηαηππσκέλσλ εξσηήζεσλ. Σν ζπλνιηθφ ζθνξ θπκαίλεηαη απφ 20 έσο 120, κε ηελ 

πςειφηεξε βαζκνινγία λα αληηπξνζσπεχεη πςειφηεξε πλεπκαηηθφηεηα. Ζ θιίκαθα 

απηή απνηειεί έλα γεληθφ δείθηε πλεπκαηηθήο επεκεξίαο θαη παξέρεη κηα ζπλνιηθή 

κέηξεζε ηεο αληίιεςεο ηεο πλεπκαηηθήο πνηφηεηαο δσήο (Paloutzian θαη Ellison, 

1983). Απφ ηε κέξα δεκνζίεπζήο ηεο έσο θαη ζήκεξα έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε πάξα 

πνιιέο κειέηεο πνπ απεπζχλνληαη ζε δηαθνξεηηθνχο πιεζπζκνχο αηφκσλ 

(Malinakova et al., 2017).  

Γεχηεξν εξγαιείν απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη ην JAREL - Spiritual Well-Being Scale 

ηνπ Hungelmann (1998), ην νπνίν θαη έρεη πνιιέο εθαξκνγέο ζηε λνζειεπηηθή, αθνχ 

πξφθεηηαη γηα έλα εξγαιείν κε ην νπνίν κπνξεί λα ηεζεί ε λνζειεπηηθή δηάγλσζε ηεο 

πλεπκαηηθήο θαηαπφλεζεο. Πεξηιακβάλεη 21 εξσηήζεηο εμάβαζκεο θιίκαθαο Likert. 

Οη εξσηήζεηο απηέο αθνξνχλ ην άηνκν, ηνπο άιινπο θαη ηελ ππεξβαηηθφηεηα, ελψ 

εκπεξηέρεηαη θαη κηα επηπιένλ εξψηεζε ε νπνία δελ κπνξεί λα εληαρζεί ζε θάπνηα 

απφ ηηο γλσζηέο δηαζηάζεηο ηεο πλεπκαηηθφηεηαο.  

Έλα αθφκα εξσηεκαηνιφγην ηεο θαηεγνξίαο απηήο είλαη ην The Spirituality Index of 

Well-Being ησλ Daaleman θαη ζπλ. (2002). Πξφθεηηαη γηα έλα εξγαιείν 

απηναλαθνξάο, ην νπνίν ζρεδηάζηεθε θαη αλαπηχρζεθε ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζεί θαηά 

θχξην ιφγν ζε εξεπλεηηθέο κειέηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε παξακέηξνπο πγείαο. 
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Απνηειείηαη απφ δψδεθα εξσηήζεηο, νη νπνίεο αζξνίδνληαη ζε δχν ππνθιίκαθεο 

ζρεηηθά κε ην ζρέδην δσήο θαη ηελ απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηα. Δπηπξφζζεηα, νη δχν 

απηέο ππνθιίκαθεο κπνξνχλ λα αζξνηζηνχλ θαη λα πξνζθέξνπλ θαη έλα ζπλνιηθφ 

ζθνξ πλεπκαηηθφηεηαο. Ζ θιίκαθα απηή έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε αξθεηέο κειέηεο, ελψ 

κειεηψληαο θαλείο ηε ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία δηαπηζηψλεη φηη ηα απνηειέζκαηα 

εξεπλεηηθψλ κειεηψλ πνπ δηεμήρζεζαλ ζε αξθεηνχο θαη πνηθίινπο πιεζπζκνχο 

ζπλζέηνπλ πςειή εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία απηήο. 

Σειεηψλνληαο κε ηα εξγαιεία απηήο ηεο θαηεγνξίαο γίλεηαη αλαθνξά ζην 

εξσηεκαηνιφγην The Functional Assessment of Chronic Illness Therapy - Spiritual 

Well-Being Scale, The FACIT-Sp ηνπ Brady (2002). Σν ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν, ην 

νπνίν θαη απνηειεί ην εξγαιείν κέηξεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο πλεπκαηηθφηεηαο ηεο 

παξνχζαο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο είλαη έλα απφ ηα πην επξέσο ρξεζηκνπνηεκέλα 

εξσηεκαηνιφγηα. Σν εξσηεκαηνιφγην απηφ αμηνινγεί ηελ πλεπκαηηθφηεηα σο 

αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο πνηφηεηαο δσήο κέζα ζην πιαίζην κηαο ρξφληαο πάζεζεο. 

Πεξηιακβάλεη 12 εξσηήζεηο θαηεγνξηνπνηεκέλεο ζε ηξείο παξάγνληεο (λφεκα, 

γαιήλε θαη πίζηε). Γίλεηαη επνκέλσο αληηιεπηφ φηη πξφθεηηαη γηα έλα εξγαιείν ην 

νπνίν δίλεη ζηνλ εξεπλεηή ηε δπλαηφηεηα λα αμηνινγήζεη ηξεηο απφ ηηο πην βαζηθέο 

θαη θαζνιηθέο πηπρέο – δηαζηάζεηο ηεο πλεπκαηηθφηεηαο, νη νπνίεο θαη 

πεξηιακβάλνληαη ζε φινπο ζρεδφλ ζηνπο βαζηθνχο ελλνηνινγηθνχο πξνζδηνξηζκνχο 

ηεο. Οη δψδεθα εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ιακβάλνπλ απαληήζεηο πεληάβαζκεο 

θιίκαθαο Likert, ελψ πςειφηεξεο ηηκέο, ηφζν ηεο ζπλνιηθήο θιίκαθαο, φζν θαη ησλ 

επηκέξνπο ππνθιηκάθσλ απηήο, δειψλνπλ πςειφηεξν επίπεδν πλεπκαηηθφηεηαο.  

 

Γηα αξθεηά άηνκα ε πλεπκαηηθφηεηα, αιιά θαη ε ζξεζθεία, είλαη ζεκαληηθέο 

δηαζηάζεηο ηεο χπαξμήο ηνπο. Απνηεινχλ ζεκαληηθή πεγή ππνζηήξημεο, ε νπνία 

ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ επεμία θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ θαζεκεξηλψλ 

δπζθνιηψλ ηεο δσήο ηνπο. Ζ επεξγεηηθή θαη ζεηηθή επίδξαζε πνπ έρεη ε 

πλεπκαηηθφηεηα, ηφζν ζηελ πγεία, φζν θαη γεληθφηεξα ζηελ πνξεία ηεο δσήο θαίλεηαη 

λα απνηειεί έλαπζκα γηα αξθεηνχο επηζηήκνλεο πγείαο, νη νπνίνη κε εξεπλεηηθέο ηνπο 

κειέηεο πξνζπαζνχλ λα αμηνινγήζνπλ ηηο πηπρέο απηέο ησλ αηφκσλ θαη λα 

ελζσκαηψζνπλ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία. Μεηά απφ 

πξνζεθηηθή κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο ηεο πλεπκαηηθφηεηαο γεληθά, αιιά θαη απφ ηελ 

πιεπξά ηεο ζεσξίαο, ηεο θηινζνθίαο θαη ηεο επηζηήκεο ηεο λνζειεπηηθήο, θαη κέζα 

απφ ηα δηάθνξα λνζειεπηηθά κνληέια, ηα νπνία ελζσκαηψλνπλ ηελ πλεπκαηηθφηεηα 
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θαη ηηο πλεπκαηηθέο αλάγθεο, γίλεηαη ζαθέο φηη ε πλεπκαηηθφηεηα θαηέρεη θεληξηθφ 

ξφιν ζηε λνζειεπηηθή θξνληίδα πγείαο. 
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Κεθάιαην 3. Ζ Δπίδξαζε ηεο Πλεπκαηηθόηεηαο ζε Φπρηθέο 

Παξακέηξνπο  

 

Δηζαγσγή  

 

Ζ ζρέζε κεηαμχ πλεπκαηηθφηεηαο θαη πγείαο είλαη θαηαγεγξακκέλε απφ αξραηνηάησλ 

ρξφλσλ. ηελ αξραηφηεηα ν ζεξαπεπηήο ηαπηηδφηαλ ζπρλά κε ην ζξεζθεπηηθφ εγέηε, 

θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ ην ίδην πξφζσπν θξφληηδε ηαπηφρξνλα ζψκα θαη πλεχκα 

(Martsolf & Mickley, 1998).Γηα αξθεηά άηνκα ε πλεπκαηηθφηεηα αιιά θαη ε 

ζξεζθεία είλαη ζεκαληηθέο δηαζηάζεηο ηεο χπαξμήο ηνπο θαη απνηεινχλ πεγή 

ππνζηήξημεο πνπ ζπκβάιεη ζηελ επεμία θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ θαζεκεξηλψλ 

δπζθνιηψλ ηεο δσήο. Γηα πνιινχο αζζελείο ε ελζσκάησζε ησλ πλεπκαηηθψλ ηνπο 

πηζηεχσ ζηε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο θαη έρεη βξεζεί λα 

ζπζρεηίδεηαη κε ζεηηθέο εθβάζεηο γηα ηελ ςπρηθή πγεία (Greenberg, 2003). Ζ ζεηηθή 

επηξξνή πνπ κπνξεί λα έρεη ε πλεπκαηηθφηεηα ζηελ αληίιεςε ησλ αζζελψλ γηα ηελ 

πγεία ηνπο, αιιά θαη ζηελ αηνκηθή αληηκεηψπηζε θαη δηεπζέηεζε ησλ ζνβαξψλ 

παζήζεσλ έρεη ηεθκεξησζεί απφ πνιιέο έξεπλεο. πγθεθξηκέλα, κειέηεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε αζζελείο κε δηάγλσζε ζνβαξήο πάζεζεο, φπσο θαξθίλνο 

πξνρσξεκέλνπ ζηαδίνπ, θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα πσο ε πλεπκαηηθφηεηα απνηειεί 

ζεκαληηθφ παξάγνληα ππνζηήξημεο πνπ επεξεάδεη ηφζν ηελ πξνζαξκνγή ζηε λφζν, 

φζν θαη ηε γεληθφηεξε θαηάζηαζε ςπρηθήο πγείαο ησλ αζζελψλ (Zullig, Ward & 

Horn, 2009; Hung-Ru & Bauer-Wu, 2003). ηηο δχν ππνελφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ 

δίλνληαη δχν πξνηεηλφκελα ζεσξεηηθά κνληέια γηα ηνλ ηξφπν πνπ ε πλεπκαηηθφηεηα 

θαη ζξεζθεπηηθφηεηα επηδξνχλ ζηελ αλζξψπηλε πγεία.  

3.1 Ζ Δπίδξαζε ηεο Πλεπκαηηθόηεηαο ζηελ Φπρηθή Τγεία 

 

Ζ έλλνηα ηεο πλεπκαηηθφηεηαο ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη ππάξμεη ζην επίθεληξν ηεο 

εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην πεδίν ηεο ςπρηθήο πγείαο. 

Γίλεηαη κία πξνζπάζεηα δηεξεχλεζεο ηεο έλλνηαο απηήο ηφζν σο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο, φζν θαη σο γλσζηηθφ, ζπλαηζζεκαηηθφ, ζπκπεξηθνξηθφ αιιά θαη 

ςπρηθφ θαηλφκελν, ην νπνίν ζπλζέηεη ηελ αλζξψπηλε πξνζσπηθφηεηα (Delaney, 

2005). Ζ αιιειεπίδξαζε ηεο πλεπκαηηθφηεηαο κε ηελ ςπρηθή πγεία έρεη εξεπλεζεί 

θαη πξνζεγγηζηεί πνηθηινηξφπσο, ηφζν απφ ςπρηάηξνπο, ςπρνζεξαπεπηέο θαη 
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ζενιφγνπο, φζν θαη απφ λνζειεπηέο, ζην πιαίζην κηαο ζπλερνχο πξνζπάζεηαο λα 

δηεξεπλεζεί αλ ππάξρεη ηειηθά ή φρη ζρέζε κεηαμχ απηψλ ηνλ δχν παξακέηξσλ θαη 

πνηα είλαη απηή (McSherry, Cash & Ross, 2004). 

Ζ πλεπκαηηθφηεηα έρεη βξεζεί θαη αλαγλσξηζηεί φηη απνηειεί βαζηθή πεγή 

ππνζηήξημεο ηνπ αηφκνπ, παξέρεη ζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε θαη έρεη ζεηηθή επίδξαζε 

ζηε γεληθφηεξε θαηάζηαζε πγείαο ηνπ αηφκνπ, θαζψο δξα πξνζηαηεπηηθά 

θαζνδεγψληαο ην ζηελ πηνζέηεζε ζπγθεθξηκέλσλ πξαθηηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πγεία (Thomas et al, 2015). 

Ζ πλεπκαηηθφηεηα έρεη βξεζεί λα απνηειεί θχξηα πεγή ζηήξημεο θαη κέζν δηαηήξεζεο 

ηεο ςπρηθήο επεκεξίαο ζε άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ ζνβαξέο θαη απεηιεηηθέο γηα ηε 

δσή αζζέλεηεο. χκθσλα κε ηε κειέηε ησλ Dalmida, Holstad, DiIorio & Laderman, 

(2012), γπλαίθεο πνπ είραλ δηαγλσζζεί κε HIV/AIDS ζεσξνχζαλ ηελ πλεπκαηηθφηεηα 

σο βαζηθή πεγή ππνζηήξημεο, ηφζν θνηλσληθήο φζν θαη ςπρηθήο. Γήισζαλ δε φηη ε 

πλεπκαηηθφηεηα ηνπο βνεζά λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο θαζεκεξηλέο δπζθνιίεο πνπ 

πξνθχπηνπλ ιφγσ ηεο αζζέλεηάο ηνπο.  

Άιινη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ πσο ε πλεπκαηηθφηεηα, πέξα απφ ηνλ πξνζηαηεπηηθφ 

ξφιν πνπ έρεη γηα ηελ ςπρηθή πγεία ζηηο δπζθνιίεο ηεο δσήο θαη ζηελ αληηκεηψπηζε 

ηξαπκαηηθψλ γεγνλφησλ, κπνξεί λα απνηειεί θαη παξάγνληα κεηαηξαπκαηηθήο 

αλάπηπμεο (Paredes & Pereira, 2017). Ζ πλεπκαηηθφηεηα εληζρχεη ην λφεκα ηεο δσήο, 

ηελ απνδνρή κηαο αζζέλεηαο θαη ησλ δπζθνιηψλ. Απνηειεί κέξνο ελφο δνκεκέλνπ 

ζπζηήκαηνο πεπνηζήζεσλ, κε ζεηηθή επίδξαζε ζηε ζπλαηζζεκαηηθή επεμία θαη 

κεηψλνληαο ηελ ςπρηθή θαηαπφλεζε (Shaw et al., 2005).  

Σα θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα πνπ πνιιέο θνξέο εληνπίδνληαη ζε άηνκα κε ρξφληεο 

παζήζεηο θαη εξκελεχνληαη ζπλήζσο σο θαθή δηάζεζε, έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε ην 

βίσκα ηνπ πφλνπ. ε ρξφληεο θαηαζηάζεηο αζζέλεηαο ε θαθή δηάζεζε, πνπ 

αλαγλσξίδεηαη κέζσ ησλ θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ ηεο, ζπζρεηίδεηαη κε 

απμεκέλε αίζζεζε ηνπ πφλνπ (Baetz et al, 2004). Αληηιακβάλεηαη ινηπφλ θαλείο, 

ιακβάλνληαο πάληα ππφςε ηελ παξαπάλσ ζρέζε, φηη ε πλεπκαηηθφηεηα 

δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλαθνχθηζε θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

θαηαζιηπηηθήο ζπκπησκαηνινγίαο, ηνπ άγρνπο, ηεο ζσκαηνπνίεζεο θαη ηνπ πφλνπ 

(Manshaee & Amini, 2013). 
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χκθσλα κε ηε κειέηε ησλ Brown, Carney, Parrish θαη Klem ( 2013), πνπ δηεμήρζε 

ζε δείγκα θνηηεηψλ, ε πλεπκαηηθφηεηα ζπζρεηίζζεθε κε ιηγφηεξα θαηαζιηπηηθά 

ζπκπηψκαηα θαη κεησκέλν άγρνο. ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε νη θνηηεηέο πνπ 

ζπγθέληξσζαλ πςειά ζθνξ ζηελ ππαξμηαθή θιίκαθα ηεο πλεπκαηηθφηεηαο 

παξνπζίαζαλ ρακειέο ηηκέο ζηηο θιίκαθεο ηνπ άγρνπο θαη ηεο θαηάζιηςεο. Βαζηθφ 

επίζεο ζπκπέξαζκα ηεο κειέηεο απηήο ήηαλ φηη ηα άηνκα κε πςειφηεξε 

πλεπκαηηθφηεηα δηαρεηξίδνληαη θαιχηεξα ην ζηξεο θαη ηηο αγρνγφλεο θαηαζηάζεηο 

(Brown, Carney, Parrish & Klem, 2013).  

Δπηπιένλ κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη ζε εθήβνπο θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε 

πλεπκαηηθφηεηα ζπκβάιεη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ λνήκαηνο ζηε δσή ζε απηή ηελ 

ειηθηαθή νκάδα, αιιά θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη έθεβνη αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ 

ηνπο θαη κε άιινπο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ. Οη πλεπκαηηθέο ηνπο πεπνηζήζεηο 

ζπζρεηίζηεθαλ κε ρακειφηεξα επίπεδα θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ θαη ρακειφηεξν 

θίλδπλν απηνθηνλίαο (Pour Ashouri, Hamadiyan, Nafisi, Parvizpanah, & Rasekhi, 

2016). 

Δπηπξνζζέησο, ζχκθσλα κε πξφζθαηε κεηά-αλάιπζε (2015), ε νπνία εμέηαδε ηελ 

επίδξαζε ηεο πλεπκαηηθφηεηαο ζηελ ςπρηθή πγεία, ζην πιαίζην κηα απεηιεηηθήο γηα 

ηε δσή αζζέλεηαο, φπσο ν θαξθίλνο, θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα πσο κεηαμχ 

πλεπκαηηθφηεηαο θαη ςπρηθήο πγείαο ππάξρνπλ ζεηηθέο ζπζρεηίζεηο. Μάιηζηα πνιινί 

απφ ηνπο αζζελείο δειψλνπλ πσο ε πλεπκαηηθφηεηα είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο 

ππνζηεξηθηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αζζέλεηάο ηνπο θαη 

δηαδξακαηίδεη επεξγεηηθφ ξφιν ζηελ ςπρηθή ηνπο πγεία. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη κέζα 

απφ ην πιήζνο ησλ εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ πνπ εμεηάζζεθε, ζην πιαίζην ηεο 

αλαζθφπεζεο απηήο, βξέζεθε ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο πλεπκαηηθφηεηαο θαη 

κεηαβιεηψλ φπσο ε ζπλαηζζεκαηηθή επεμία, ην άγρνο θαη ε θαηάζιηςε ( Salsman, et 

al., 2015).  

Έλαο αθφκε ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε πλεπκαηηθφηεηα θαίλεηαη λα επεξγεηεί ηελ ςπρηθή 

πγεία θαη ζπγθεθξηκέλα ηε δηαρείξηζε ηνπ ζηξεο, είλαη κέζσ ηεο θνηλσληθήο 

ππνζηήξημεο πνπ παξέρεη. χκθσλα κε ηνλ Nelson (2009), ε θνηλσληθή ππνζηήξημε 

κπνξεί λα είλαη άκεζε, έκκεζε, αιιά θαη πλεπκαηηθή. Με ηνλ φξν πλεπκαηηθή 

θνηλσληθή ππνζηήξημε λνείηαη ε ζηήξημε απφ ην Θεφ ή απφ άιιεο ζξεζθεπηηθέο πεγέο 

φπσο κηα ζξεζθεπηηθή θνηλφηεηα θ.α. Ο ζπγθεθξηκέλνο εξεπλεηήο έθαλε ιφγν γηα 
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πέληε αθφκα ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε πλεπκαηηθφηεηα δξα σο ζεηηθφο 

δηακεζνιαβεηήο ζηελ πξναγσγή ηεο πγείαο, ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο. Αλαθέξεη φηη ε 

πλεπκαηηθφηεηα έρεη ζεηηθφ δηακεζνιαβεηηθφ ξφιν δηφηη πξνσζεί νξζφηεξεο επηινγέο 

θαη ζπκπεξηθνξέο πγείαο, ππνζηεξίδεη ζεηηθέο πεπνηζήζεηο, παξέρεη πφξνπο θαη 

δεμηφηεηεο γηα αληηκεηψπηζε, ξπζκίδεη ηα ζπλαηζζήκαηα θαηά ηελ πξνζεπρή θαη θαηά 

ηα δηάθνξα ηειεηνπξγηθά θαη ζπκβάιεη ζηελ ελζάξξπλζε εκπεηξηψλ ππεξβαηηθφηεηαο 

κέζσ ζξεζθεπηηθψλ πξαθηηθψλ (Aldwin, Park, Jeong & Nath, 2014 Nelson, 2009). 

χκθσλα κε κηα πξφζθαηε κεηά-αλάιπζε ζρεηηθά κε ηελ ελζσκάησζε ησλ 

πλεπκαηηθψλ πεπνηζήζεσλ ζηε γλσζηαθή θαη ζπκπεξηθνξηθή ζεξαπεία γηα ην άγρνο 

θαη ηελ θαηάζιηςε, βξέζεθε φηη ππάξρνπλ αξθεηά δεδνκέλα πνπ ζπλεγνξνχλ ππέξ 

κηαο ηέηνηαο ελζσκάησζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα αλαιχζεθαλ ηα απνηειέζκαηα δεθαέμη 

ζρεηηθψλ εξεπλψλ, απφ ηηο νπνίεο πξνέθπςε πσο ε ελζσκάησζε απηή απνηειεί κία 

βέιηηζηε πξαθηηθή πξνθεηκέλνπ νη ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο λα κεηψζνπλ πηζαλνχο 

θξαγκνχο θαη λα βειηηψζνπλ ηελ πξνζβαζηκφηεηα ζε νκάδεο αζζελψλ πνπ 

βξίζθνληαη ζε κεηνλεθηηθή ζέζε. Ζ ηνπνζέηεζε απηή ησλ ζπγγξαθέσλ έξρεηαη λα 

εληζρχζεη ηελ παξφκνηα ζέζε πνπ είρε πάξεη θάπνηα ρξφληα πξηλ ην Δζληθφ Ηλζηηηνχην 

γηα ηελ Τγεία θαη ηελ Κιηληθή Αξηζηεία ην 2010 (NICE, 2010; Anderson et al., 2015). 

Σελ ελζσκάησζε πηπρψλ ηεο πλεπκαηηθφηεηαο ζηελ ςπρνζεξαπεία εμέηαζαλ θαη νη 

Breitbart θαη ζπλ (2015), δεκηνπξγψληαο έλα κνληέιν νκαδηθήο ςπρνζεξαπείαο 

βαζηζκέλεο ζην λφεκα. Πην ζπγθεθξηκέλα ην κνληέιν απηφ απεπζχλεηαη ζε αζζελείο 

κε θαξθίλν, νη νπνίνη βηψλνπλ πλεπκαηηθή θαηαπφλεζε, απψιεηα λνήκαηνο δσήο θαη 

δηάθνξα ππαξμηαθά δεηήκαηα. Μεηά απφ κηα ηπραηνπνηεκέλε ειεγρφκελε κειέηε 

ζπκπέξαλαλ φηη ππάξρεη ηζρπξή ζρέζε κεηαμχ ςπρηθήο θαηαπφλεζεο θαη 

πλεπκαηηθφηεηαο θαη φηη ε ελζσκάησζε ζηνηρείσλ ηεο πλεπκαηηθφηεηαο ζηε 

ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία έρεη επεξγεηηθά απνηειέζκαηα (Breitbart, et al., 2015).  

Παξά φκσο ηα ζπλερφκελα αλαδπφκελα ζηνηρεία εκπεηξηθψλ κειεηψλ πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ηε ζεηηθή επίδξαζε ηεο πλεπκαηηθφηεηαο, κεξηθνί κειεηεηέο είλαη πην 

επηθπιαθηηθνί ζρεηηθά κε ηηο επηξξνέο πνπ κπνξεί απηή λα έρεη, ππνζηεξίδνληαο 

κάιινλ φηη απηέο κπνξεί λα είλαη ζπλέπεηα ησλ απνηειεζκάησλ επηινγήο θαη ηεο 

κεξνιεςίαο ηεο θνηλσληθήο επηζπκίαο ζε έξεπλεο (Regnerus and Smith, 2005). Πην 

ζπγθεθξηκέλα θάλνπλ ιφγν γηα απξνζπκία ησλ αηφκσλ λα εκπιαθνχλ ζε πλεπκαηηθέο 

ή ζξεζθεπηηθέο πξαθηηθέο ιφγσ π.ρ ελνρήο γηα κηα πξάμε, ε νπνία ζα ήηαλ απφ ηε 

ζξεζθεπηηθή θνηλφηεηα θαηαθξηηέα. Έηζη άηνκα παξαδείγκαηνο ράξε πνπ 
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αληηκεησπίδνπλ ζέκαηα εμάξηεζεο, δελ εληνπίδνληαη ή δελ ζπκκεηέρνπλ ζε αλάινγεο 

κειέηεο, νη νπνίεο θαη ζπκπεξαίλνπλ ηειηθά φηη ε πλεπκαηηθφηεηα δξα πξνθπιαθηηθά 

πξνο ηελ θαηάρξεζε νπζηψλ. Έηζη ε φπνηα ζχλδεζε ζρεηηθά κε ηελ πγεία θαη ηελ 

πλεπκαηηθφηεηα ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ζχλεζε θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο 

δηαθφξνπο ζπγρπηηθνχο παξάγνληεο, πξηλ νδεγεζνχλ ζε ζπκπεξάζκαηα (Iannaccone, 

1995; Dein, Cook & Koenig, 2012).  

Σα απνηειέζκαηα γηα ηελ επεξγεηηθή δξάζε ηεο πλεπκαηηθφηεηαο ζηελ ςπρηθή πγεία 

είλαη αληηθξνπφκελα. χκθσλα κε ηνπο Drabble, Veldhuis, Riley, Rostosky & 

Hughes (2017), ε πλεπκαηηθφηεηα βξέζεθε λα ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ εκθάληζε 

θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ θαη ηε ρξήζε νπζηψλ ζε γπλαίθεο πνπ αλήθνπλ ζε 

ζπγθεθξηκέλε νκάδα ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ (Drabble, Veldhuis, Riley, 

Rostosky & Hughes, 2017). Δπηπξνζζέησο, ζχκθσλα κε ηνπο King θαη ζπλ. (2013), 

ηα άηνκα ηα νπνία έρνπλ κηα πλεπκαηηθή θαηαλφεζε ηεο δσήο είραλ επηβαξεκέλε 

ςπρηθή πγεία ζε ζρέζε κε εθείλα ζηα νπνία ε θαηαλφεζε γηα ηε δσή δελ ήηαλ νχηε 

ζξεζθεπηηθή, νχηε πλεπκαηηθή. ζνλ αθνξά ηε ζρέζε κεηαμχ ςπρηθή πγείαο θαη 

ζξεζθεπηηθφηεηαο, δελ βξέζεθε λα ππάξρεη, παξφια απηά βξέζεθε φηη ηα 

ζξεζθεπφκελα άηνκα, ήηαλ πνιχ ιηγφηεξν πηζαλφ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ή λα 

εμαξηεζνχλ απφ ηα λαξθσηηθά ή ην αιθνφι (King et al., 2012).  

ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε ζξεζθεπηηθφηεηα θαη ε πλεπκαηηθφηεηα 

θακία θνξά έρνπλ αξλεηηθή επίδξαζε, κέζα απφ ην κεραληζκφ ηεο αξλεηηθήο 

ζξεζθεπηηθήο/πλεπκαηηθήο δηαρείξηζεο κηαο θαηάζηαζεο. Πξφθεηηαη γηα κηα 

θαηάζηαζε ζηελ νπνία ηα άηνκα εθιακβάλνπλ ηηο δηάθνξεο δπζθνιίεο ζηε δσή 

ηνποσο Θεία Τηκσξία θαη ζπλήζσο ε θαηάζηαζε απηή ζρεηίδεηαη κε πησρφ επίπεδν 

ςπρηθήο πγείαο (Weber & Pargament, 2014). Παξάιιεια, ηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε 

απηήλ ηελ θαηεγνξία έρεη βξεζεί φηη βηψλνπλ κηα έληνλε εζσηεξηθή ελνρή θαη 

ακθηβνιίεο θαη ζπλήζσο αληηκεησπίδνπλ δηαπξνζσπηθέο δπζθνιίεο κέζα ζηε 

ζξεζθεπηηθή ή πλεπκαηηθή θνηλφηεηά ηνπο, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε έληνλε ςπρηθή 

θαηαπφλεζε, ε νπνία έρεη βξεζεί λα ζρεηίδεηαη κε ηελ χπαξμε θαηαζιηπηηθήο 

ζπκπησκαηνινγίαο, απηνθηνληθνχ ηδεαζκνχ, απμεκέλα επίπεδα άγρνπο θαη ζιίςεο 

(Weber & Pargament, 2014). 

πλνςίδνληαο, νη άλζξσπνη, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, είλαη πλεπκαηηθά, ςπρηθά, 

θνηλσληθά θαη βηνινγηθά φληα. πσο θαη νη άιιεο δηαζηάζεηο ηεο αλζξψπηλεο 
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ζπκπεξηθνξάο, έηζη θαη ε πλεπκαηηθφηεηα (ππφ ην πξίζκα ηεο ζξεζθείαο θπξίσο), 

κπνξεί λα εθδεισζεί κε επνηθνδνκεηηθνχο θαη θαηαζηξνθηθνχο ηξφπνπο. Λφγσ ησλ 

αληηθξνπφκελσλ απνηειεζκάησλ ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, αιιά θαη ηεο 

ζεκαληηθφηεηαο πνπ έρεη ε πλεπκαηηθφηεηα σο δηάζηαζε ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο, 

ππάξρεη αλάγθε γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο πνπ κπνξεί απηή λα έρεη 

ζηελ ςπρηθή πγεία. 

 

3.2 Ζ Δπίδξαζε ηεο Πλεπκαηηθόηεηαο ζηηο Αληηιήςεηο γηα ηε Νόζν 

 

Έλαο άιινο παξάγνληαο o νπνίνο έρεη βξεζεί λα ζρεηίδεηαη κε δηάθνξεο εθβάζεηο θαη 

παξακέηξνπο πγείαο είλαη νη αληηιήςεηο γηα ηε λφζν, νη νπνίεο κάιηζηα βξίζθνληαη 

ζην επίθεληξν ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηα ηειεπηαία ρξφληα. Οη αληηιήςεηο 

αζζελείαο είλαη νη ππνθεηκεληθέο γλσζηηθέο πεπνηζήζεηο ησλ αζζελψλ ζρεηηθά κε ηα 

ζπκπηψκαηα θαη ηελ αζζέλεηά ηνπο (Leventhal et al., 1980) θαη βαζίδνληαη ζην 

κνληέιν ηεο απηνξξχζκηζεο.  

Σν Μνληέιν Απηνξξχζκηζεο ηεο Αζζέλεηαο, πνπ αξρηθά πεξηγξάθεθε ην 1980 σο 

«Μνληέιν θνηλήο ινγηθήο γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ αζζελεηώλ» απφ ηνπο Leventhal 

θαη ζπλ. (1980) παξέρεη έλα πιαίζην γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ηα 

κεκνλσκέλα ζπκπηψκαηα θαη ζπλαηζζήκαηα πνπ βηψλνπλ ηα άηνκα θαηά ηε 

δηάγλσζε θαη ηε δηάξθεηα κηαο λφζνπ κπνξνχλ λα επεξεάδνπλ ηηο αληηιήςεηο γηα ηε 

λφζν απηή θαη πσο απηέο νη αληηιήςεηο ζρεηίδνληαη κε ζπκπεξηθνξέο απέλαληη ζηε 

λφζν θαη ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο απηήο (Leventhal et al., 1980).  

χκθσλα κε ηε ζεσξία απηή ηα άηνκα ςάρλνπλ λα θαηαιάβνπλ ηελ αζζέλεηα ή ηελ 

απεηιή, ηελ νπνία αληηκεησπίδνπλ εμαηηίαο ηεο λφζνπ, αλαπηχζζνληαο κηα θαηαλφεζε 

γηα ην ηη είλαη ε αζζέλεηα, ηη ζεκαίλεη, πνηεο είλαη νη αηηίεο ηεο, πνηεο νη ζπλέπεηέο ηεο, 

πφζν θαηξφ ζα δηαξθέζεη θαη εάλ κπνξεί λα ζεξαπεπηεί ή λα ειεγρζεί. Απηή ε 

θαηαλφεζε (ή αλαπαξάζηαζε ηεο λφζνπ) απνηειεί ηελ θαζαξά ππνθεηκεληθή 

εκπεηξία, φπσο απηή βηψλεηαη (ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα θαη ζπλαηζζήκαηα) απφ ηηο 

επηδξάζεηο πνπ κπνξεί λα έρεη ζηελ θνηλσληθή δσή ή / θαη ζηελ αιιειεπίδξαζε κε 

ηνπο παξφρνπο θξνληίδαο πγείαο. Θεσξείηαη φηη ηα άηνκα κεηψλνπλ ηνπο θίλδπλνπο 

γηα ηελ πγεία ηνπο ή αιιάδνπλ ηηο ζρεηηθέο κε ηελ πγεία ζπκπεξηθνξέο κε ηξφπνπο 

πνπ ζπλάδνπλ κε ηε δηθή ηνπο αλαπαξάζηαζε ηεο λφζνπ (Leventhal et al., 1980; 
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Browning et al., 2009). ε έλα επξχ θάζκα ρξφλησλ ζσκαηηθψλ αζζελεηψλ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ν θαξθίλνο, ε ξεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα θαη ε ΥΝΝ, νη αληηιήςεηο ησλ 

αζζελψλ δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εμήγεζε ηεο ςπρηθήο θαηαπφλεζεο 

θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο, ζηνηρείν πνπ δείρλνπλ ηφζν νη ζπγρξνληθέο, φζν θαη νη 

δηαρξνληθέο κειέηεο (Dempster et al., 2015;Vaske, Kenn, Keil, Rief & Stenzel, 2016). 

Οη πλεπκαηηθέο πεπνηζήζεηο θαη ε γλσζηηθή επεμεξγαζία ελφο αηφκνπ θαίλεηαη λα 

επηδξνχλ ζην πσο ην άηνκν αληηκεησπίδεη ην ζηξεο, ηηο δχζθνιεο θαηαζηάζεηο, αιιά 

θαη ηα πξνβιήκαηα ηεο δσήο. Οη πλεπκαηηθέο πεπνηζήζεηο κπνξεί λα είλαη πφξνη 

ππνζηήξημεο γηα ηα άηνκα κε ηνπο εμήο ηξφπνπο: εληζρχνπλ ηελ απνδνρή, ηελ αληνρή 

θαη ηελ αλζεθηηθφηεηα, δεκηνπξγνχλ γαιήλε, απηνπεπνίζεζε, ζθνπφ, ζπγρψξεζε γηα 

ηηο απνηπρίεο ηνπ αηφκνπ, εληζρχνπλ ηελ απηνθξνληίδα θαη ηελ απηνπεπνίζεζε. Απφ 

ηελ άιιε πιεπξά, κπνξνχλ λα θέξνπλ ελνρή, ακθηβνιίεο, άγρνο θαη θαηάζιηςε κέζσ 

κηαο εληζρπκέλεο απηνθξηηηθήο (Behere, Das, Yadav, & Behere, 2013). 

Οη αλαπαξαζηάζεηο γηα ηε λφζν, θαζψο επίζεο θαη νη αληηιήςεηο γηα ην πφζν αθξηβψο 

έιεγρν έρνπλ ηα άηνκα πάλσ ζηελ πγεία θαη ηε λφζν ηνπο, δηαθέξνπλ θαηά πνιχ απφ 

άηνκν ζε άηνκν, αθφκα θαη αλ ηα άηνκα απηά αληηκεησπίδνπλ αθξηβψο ην ίδην 

πξφβιεκα. Κάπνηνη αληηκεησπίδνπλ ηα πξνβιήκαηα πην ελεξγεηηθά, ελψ άιινη 

βηψλνπλ απειπηζία. Άηνκα ηα νπνία ληψζνπλ φηη δελ έρνπλ έιεγρν ζηε θαηάζηαζε 

ηεο πγείαο ηνπο έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα εκθαλίζνπλ άγρνο θαη 

θαηάζιηςε, ζε αληίζεζε κε ηα άηνκα πνπ ζεσξνχλ φηη έρνπλ έιεγρν πάλσ ζηε πνξεία 

ηεο αζζέλεηάο ηνπο. Έρεη βξεζεί φηη νη πλεπκαηηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο 

βνεζνχλ ην άηνκν λα έρεη εζσηεξηθφ έιεγρν πάλσ ζηελ πγεία ηνπ θαη κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν έρνπλ ζεηηθή επίδξαζε ζηελ ςπρηθή πγεία (Moreira-Almeida, Lotufo Neto & 

Koenig, 2006). 

Γηα πνιινχο αζζελείο ε πλεπκαηηθφηεηα θαη ε ζξεζθεπηηθφηεηα είλαη ηξφπνο λα 

δηαρεηξίδνληαη ηα πξνβιήκαηα πγείαο πνπ αληηκεησπίδνπλ. Μάιηζηα έρεη βξεζεί φηη 

ηα άηνκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ κε ζεηηθφ ηξφπν ηα ζξεζθεπηηθά ηνπο πηζηεχσ, έρνπλ 

θαιχηεξε έθβαζε ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα πγείαο ηνπο. Ο ζεηηθφο ηξφπνο 

δηαρείξηζεο πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ πλεπκαηηθφηεηα θαη ηε ζξεζθεπηηθφηεηα 

πεξηιακβάλεη ηελ απφδνζε ελφο ζετθνχ λνήκαηνο ζηα δηάθνξα ζηξεζζνγφλα 

γεγνλφηα, ην λα πξάηηεη θαλείο ηα δένληα θαη ηα ππφινηπα λα ηα αθήλεη ζηα ρέξηα 

κηαο αλψηεξεο δχλακεο, ηελ αλαδήηεζε ππνζηήξημεο απφ κηα ζξεζθεπηηθή 
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θνηλφηεηα, ζθεπηφκελνο πσο ε δσή είλαη κέξνο κηαο κεγαιχηεξεο πλεπκαηηθήο 

δχλακεο, ηελ αλαδήηεζε βνήζεηαο κέζα ζηε ζξεζθεία, ψζηε λα βξεζεί κηα λέα 

θαηεχζπλζε γηα λα θαηαθέξεη θαλείο λα επηβηψζεη, φηαλ ην παιηφ ίζσο λα κελ είλαη 

πιένλ βηψζηκν θαη ηέινο πεξηιακβάλεη ηελ πξνζπάζεηα πξνζθνξάο πλεπκαηηθήο 

ππνζηήξημεο θαη παξεγνξηάο ζε άιινπο (Pargament, Koenig, Tarakeshwar & Hahn, 

2004; Moreira-Almeida, Lotufo Neto & Koenig, 2006). 

Μάιηζηα ζε κηα ζρεηηθά πξφζθαηε κειέηε γηα ηηο ζηξαηεγηθέο ζξεζθεπηηθήο 

αληηκεηψπηζεο, ηηο αλαπαξαζηάζεηο ηεο λφζνπ θαη ηελ πνηφηεηα δσήο ζε πάζρνληεο 

απφ ΥΝΝ βξέζεθε φηη απηέο ζρεηίδνληαη κε ηελ αληηιακβαλφκελε ρξνληθή δηάξθεηα 

ηεο λφζνπ, ηνλ αληίθηππν απηήο, ηελ αίζζεζε πξνζσπηθνχ ειέγρνπ, ηε ζσκαηηθή θαη 

πλεπκαηηθή δηάζηαζε ηεο πνηφηεηαο δσήο (Ibrahim, Desa & Chiew-Tong, 2012). 

Δπηπιένλ, νη εξεπλεηέο ζπκπέξαλαλ φηη ην κνληέιν θνηλήο ινγηθήο, ζην νπνίν 

βαζίδνληαη νη αληηιήςεηο γηα ηε λφζν, ζρεηίδεηαη κε ηηο δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο 

αληηκεηψπηζεο θαη επεξεάδεη πεξαηηέξσ ηφζν ηηο εθβάζεηο, φζν θαη ηε ζρεηηδφκελε κε 

ηελ πγεία πνηφηεηα δσήο. Δίλαη γεγνλφο πσο νη αληηιήςεηο πνπ ζρεκαηίδνπλ νη 

αζζελείο γηα ηε λφζν ηνπο δηακνξθψλνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηεο 

λφζνπ, είηε ζεηηθά είηε αξλεηηθά (Hagger θαη Orbell, 2005). 

χκθσλα κε ηνπο Siegel θαη Schrimshaw νη ζξεζθεπηηθέο θαη πλεπκαηηθέο πξαθηηθέο 

ζην πιαίζην κηα ρξφληαο θαη απεηιεηηθήο πξνο ηε δσή αζζέλεηαο πξνζθέξνπλ δχλακε, 

ελδπλάκσζε θαη έιεγρν. Απαιχλνπλ ην άηνκν απφ ην ζπλαηζζεκαηηθφ βάξνο ηεο 

αζζέλεηαο, πξνζθέξνπλ θνηλσληθή ππνζηήξημε θαη αίζζεκα ζπκκεηνρήο θαη ηέινο 

πξνζθέξνπλ πλεπκαηηθή ππνζηήξημε κέζσ κηαο πξνζσπηθήο ζρέζεο κε ην Θεφ. 

Δπηπιένλ δηεπθνιχλνπλ ηελ έλλνηα θαη ηελ απνδνρή ηεο αζζέλεηαο θαη ζπκβάιινπλ 

ζηε δηαηήξεζε ηεο πγείαο, ελψ ηέινο αλαθνπθίδνπλ απφ ην θφβν θαη ηελ αβεβαηφηεηα 

ηνπ ζαλάηνπ θαη δηεπθνιχλνπλ ηελ απην-απνδνρή (Siegel & Schrimshaw, 2002). 

ε κηα κειέηε πνπ αθνξνχζε αζζελείο πνπ έπαζραλ απφ ΥΝΝ βξέζεθε πσο νη 

πλεπκαηηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο ησλ αζζελψλ ζρεηίδνληαη κε ρακειά 

επίπεδα επηβάξπλζεο απφ ηε λφζν, απμεκέλα επίπεδα θνηλσληθήο ππνζηήξημεο, 

θαζψο επίζεο θαη κε ρακειά επίπεδα θαηάζιηςεο θαη κε θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο. Οη 

ζπγγξαθείο ηφληζαλ δε πσο νη πλεπκαηηθέο πεπνηζήζεηο θαη ν ηξφπνο πνπ απηέο δξνπλ 

ζηελ πξνζαξκνγή ζηελ αζζέλεηα θαη ηελ ςπρηθή θαηαπφλεζε απφ απηή αμίδνπλ 

πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ζην πιαίζην κίαο βηνςπρνπλεπκαηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο λφζνπ 
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(Patel, Shah, Peterson & Kimmel, 2002). Δίλαη γεγνλφο φηη κειέηεο αλαδεηθλχνπλ ηε 

ζεκαληηθφηεηα πνπ έρνπλ νη αληηιήςεηο ηνπ αζζελνχο γηα ηε λφζν, ηηο εθβάζεηο ηεο 

θαη ηα απνηειέζκαηα. Μάιηζηα εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη νη αληηιήςεηο θαη 

αλαπαξαζηάζεηο ηεο λφζνπ είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο πξνβιεπηηθφο παξάγνληαο γηα ηε 

λφζν, πεξηζζφηεξν αθφκε θαη απφ ηε βαξχηεηα πνπ ε ίδηα έρεη (Kimmel, et al., 1998).  

χκθσλα κε κηα κειέηε πνπ δηεμήρζε ζηελ Κνινκβία ην 2012, ζε αζζελείο πνπ 

έπαζραλ απφ ρξφληεο παζήζεηο, φπσο ξεπκαηνεηδή αξζξίηηδα θαη ΥΝΝ βξέζεθε πσο 

νη ζξεζθεπηηθέο θαη πλεπκαηηθέο πεπνηζήζεηο έρνπλ ζεηηθή επίδξαζε ζηηο αληηιήςεηο 

πνπ έρνπλ απηά ηα άηνκα ζρεηηθά κε ηελ πάζεζή ηνπο. Πάξαπηα ζε κεηέπεηηα 

αλάιπζε βξέζεθε φηη κφλν ν ζπλαηζζεκαηηθφο αληίθηππφο πνπ έρεη ε λφζνο θαη νη 

ζπλέπεηέο ηεο κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε ηελ πνηφηεηα δσήο θαη ηελ ςπρηθή πγεία 

απηψλ ησλ αζζελψλ (Vinaccia, Quiceno & Remor, 2012).  

Ζ αληίιεςε ησλ επηδξάζεσλ πνπ έρεη ε λφζνο κέζα απφ κεραληζκνχο αληηκεηψπηζεο, 

φπσο ε πλεπκαηηθφηεηα, κπνξεί λα βειηησζεί θαη κέζα απφ απηή λα βειηησζεί επίζεο 

ε πνηφηεηα δσήο ηνπο θαη ε επεκεξία ηνπο γεληθά. Μειέηεο έρνπλ δείμεη φηη νη 

αληηιήςεηο ησλ αζζελψλ γηα ηε λφζν ηνπο απνηεινχλ πξνβιεπηηθφ παξάγνληα γηα ηε 

θπζηθή ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ έρνπλ (Kimmel, 2008). ε κηα άιιε κειέηε πνπ 

δηεμήρζε ζε δηαβεηηθνχο αζζελείο ζηε Γθάλα, ην λφεκα, νη αληηιήςεηο, νη 

αλαπαξαζηάζεηο θαη ην θαηά πφζν βίσλαλ ηε λφζν σο απεηιεηηθή γηα ηελ επεκεξία 

ηνπο θαηάζηαζε, αλαδείρζεθαλ σο πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο γηα ηελ εθδήισζε 

άγρνπο θαη θαηάζιηςεο. Αμίδεη κάιηζηα λα ζεκεησζεί φηη ν πην ηζρπξφο παξάγνληαο 

ήηαλ απηφο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ θαηαλφεζε ηεο λφζνπ. Γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχεη φηη 

ζην πιαίζην δηαρείξηζεο κηα ρξφληαο ζσκαηηθήο λφζνπ νη επαγγεικαηίεο πγείαο ζα 

πξέπεη λα ελζσκαηψλνπλ πξνγξάκκαηα ςπρνεθπαίδεπζεο ζηελ παξνρή θξνληίδαο 

πγείαο (Nyarko, 2014).  

Γηα ηε ΥΝΝ ζπγθεθξηκέλα, νη αληηιήςεηο πνπ έρνπλ νη αζζελείο γηα ηελ λφζν ηνπο 

θαίλεηαη λα ζρεηίδνληαη κε ηνλ αληίθηππν πνπ έρνπλ νη ζεξαπείεο ππνθαηάζηαζεο ηεο 

λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο ζηε δσή ηνπο. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε κηα πνηνηηθή κειέηε πνπ 

δηεξεπλνχζε ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ αλαπαξαζηάζεσλ γηα ηε λφζν θαη ηελ πνηφηεηα 

δσήο αζζελψλ κε ΥΝΝ, βξέζεθε φηη νη λνζειεπηέο είλαη απηνί πνπ κπνξνχλ λα 

θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη αζζελείο αληηιακβάλνληαη ηε λφζν 

ηνπο θαη κπνξνχλ λα ηνπο βνεζήζνπλ ζην λα πηνζεηήζνπλ ηηο θαηάιιειεο 
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ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο. Ζ πλεπκαηηθφηεηα θαη ε ζξεζθεπηηθφηεηα σο ζηξαηεγηθή 

δηαρείξηζεο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν θαη κπνξνχλ λα επηδξνχλ είηε ζεηηθά, είηε 

αξλεηηθά κε ηηο αληίζηνηρεο πάληα επηδξάζεηο, ηφζν ζηηο αληηιήςεηο γηα ηε λφζν φζν 

θαη γεληθά ζηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ αηφκνπ(Tarakeshwar, Khan & Sikkema, 2006). 

πσο αλαθέξζεθε θαη πην πάλσ νη ζξεζθεπηηθέο θαη πλεπκαηηθέο πξαθηηθέο, ζην 

πιαίζην κίαο ρξφληαο θαη απεηιεηηθήο πξνο ηε δσή αζζέλεηαο, πξνζθέξνπλ δχλακε, 

ελδπλάκσζε θαη έιεγρν (Siegel & Schrimshaw, 2002). Μειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ηα 

άηνκα ηα νπνία αηζζάλνληαη φηη έρνπλ έιεγρν πάλσ ζηελ πγεία θαη ηε λφζν ηνπο 

έρνπλ κηα πην αηζηφδνμε πξννπηηθή πξνο ηε ζεξαπεία θαη έρνπλ πςειφηεξα επίπεδα 

απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηαο, γεγνλφο ην νπνίν κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θαιχηεξν 

επίπεδν ςπρηθήο πγείαο (Roddenberry & Renk, 2010).  

 

3.3 Ζ Δπίδξαζεηεο Πλεπκαηηθόηεηαο ζηελ Πνηόηεηα Εσήο 

 

Τπάξρεη έλαο ζπλερψο απμαλφκελνο φγθνο κειεηψλ ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία πνπ 

ζπλδέεη ηελ πλεπκαηηθφηεηα κε ηελ πνηφηεηα δσήο. χκθσλα κε ηνλ παγθφζκην 

νξγαληζκφ πγείαο (WHO, 1998), ε πγεία είλαη κηα ζπλερήο θαη δπλακηθή θαηάζηαζε, 

ε νπνία πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο δηαζηάζεηο ηελ ζσκαηηθή, ηελ ςπρηθή, ηελ θνηλσληθή 

θαη ηε πλεπκαηηθή δηάζηαζε (Nagase, 2012).Αλ θαη δελ ππάξρεη έλαο ζπγθεθξηκέλνο 

νξηζκφο γηα ην ηη είλαη πνηφηεηα δσήο, ιφγσ ηεο θαζαξά ππνθεηκεληθήο δηάζηαζεο 

πνπ έρεη ν φξνο απηφο, ην Δζληθφ Ηλζηηηνχην Τγείαο νξίδεη ηελ πνηφηεηα δσήο σο ηελ 

γεληθή ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή θαη ηελ ππνθεηκεληθή αίζζεζε επεκεξίαο (National 

Institute of Health, 2010). Ο παξαπάλσ ραξαθηεξηζκφο «ππνθεηκεληθή» είλαη βαζηθφο 

πξνθεηκέλνπ λα γίλεη αληηιεπηφ πσο ε πνηφηεηα δσήο είλαη κία ππνθεηκεληθή άπνςε 

ησλ εκπεηξηψλ ηεο δσήο, ε νπνία δηακνξθψλεηαη ζπλερψο (Camfield & Skevington, 

2008). 

χκθσλα κε ηελ κειέηε ησλ Vilhena θαη ζπλ. (2014), ππάξρνπλ δηάθνξνη 

ςπρνθνηλσληθνί παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε ηελ πνηφηεηα δσήο ζηα 

πιαίζηα κηα ρξφληαο πάζεζεο. Ζ κειέηε δηαπίζησζε φηη νη αζζελείο πνπ έδεημαλ πην 

ζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη είραλ θαιή θνηλσληθή ππνζηήξημε, επαξθή ζεξαπεία, 

θαιχηεξε ζπκκφξθσζε ζηε ζεξαπεία, ζεηηθή δηάζεζε, κεγαιχηεξε απνδνρή ησλ 

αζζελεηψλ, αιιά θαη απμεκέλε πλεπκαηηθφηεηα, αλαθέξνπλ θαιχηεξα επίπεδα 
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πνηφηεηαο δσήο. Σα επξήκαηα ηεο κειέηεο απηήο βνεζνχλ ζηελ θαηαλφεζε θαη ηε 

βειηίσζε ηεο παξνρήο θξνληίδαο, θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα βειηηψλεηαη θαη ε 

πνηφηεηα δσήο. Δπηπιένλ πξνηείλνπλ φηη απφ ηε ζηηγκή πνπ ε πλεπκαηηθφηεηα είλαη 

κηα ζεκαληηθή πηπρή ηεο αηνκηθήο επεκεξίαο ζα πξέπεη λα ελζσκαησζεί σο κέξνο 

ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ αξθεηψλ επαγγεικάησλ πγείαο (Vilhena, et 

al., 2014). Μάιηζηα νη Soriano, Sarmiento, Songco, Macindo θαη Conde (2016), 

ζπκπεξαίλνπλ φηη θαζψο ε πλεπκαηηθφηεηα απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα 

πξφβιεςεο θαη ελίζρπζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο, ηα πξνγξάκκαηα πνπ ηελ πξνσζνχλ ζα 

πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ ηφζν απφ επαγγεικαηίεο πγείαο, φζν θαη απφ ζεζκηθνχο 

θνξείο (Soriano, Sarmiento, Songco, Macindo & Conde, 2016). 

Παξά ην γεγνλφο φηη ε πλεπκαηηθφηεηα είλαη κηα πεξίπινθε έλλνηα, ε παξνπζία ηεο 

είλαη ζηαζεξή θαη δηαξθήο ζηε δσή ελφο αηφκνπ, απνηειεί κέζν αληηκεηψπηζεο 

δπζθνιηψλ θαη ελδερνκέλσο λα θαζνξίδεη ηνλ αληίθηππν ησλ γεγνλφησλ. πλεπψο ηα 

άηνκα, ηα νπνία πάζρνπλ απφ θάπνην ρξφλην ή απεηιεηηθφ πξνο ηε δσή λφζεκα θαη 

έρνπλ κεγαιχηεξα επίπεδα πλεπκαηηθφηεηαο βηψλνπλ πςειφηεξε πνηφηεηα δσήο 

(Wachelder et al., 2016). Δπηπξφζζεηα, φζνη ππνζηεξίδνπλ φηη ε πλεπκαηηθφηεηα 

είλαη κηα αηνκηθή αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία, ζεσξνχλ φηη δχλαηαη λα ζπκβάιεη θαη ζηε 

κεηαηξαπκαηηθή αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ πνπ βηψλεη θάπνην λφζεκα (Wachelder et al., 

2016). 

χκθσλα κε ηνπο Patel, Shah, Peterson θαη Kimmel (2002), ππάξρεη κηα ζρέζε 

κεηαμχ ζξεζθεπηηθφηεηαο, πλεπκαηηθφηεηαο θαη εθβάζεσλ γηα ηελ πγεία, παξφιν πνπ 

πξνθχπηνπλ δπζθνιίεο λα απνδεηρζεί. Ζ ζξεζθεπηηθφηεηα θαη ε πλεπκαηηθφηεηα 

δεζκεχνπλ θαη θηλεηνπνηνχλ ην άηνκν λα δεζκεπηεί ζε πγηείο πξαθηηθέο θαη 

ζπλήζεηεο, λα απνθχγεη επηθίλδπλεο ζπκπεξηθνξέο θαη λα δεκηνπξγήζεη ηζρπξά 

δίθηπα ππνζηήξημεο. Πξφθεηηαη γηα παξάγνληεο πνπ έρεη απνδεηρζεί δηεζλψο φηη 

ζρεηίδνληαη κε θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο. Δπηπιένλ ζξεζθεπηηθέο θαη πλεπκαηηθέο 

πεπνηζήζεηο κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο κεραληζκφο αληηκεηψπηζεο θαη εηδηθά ζε 

αζζελείο κε ΥΝΝ (Patel, Shah, Peterson & Kimmel, 2002; Bragazzi & Del Puente, 

2013). Πξνηείλεηαη αθφκα, πσο νη αζζελείο κε πεξηνξηζκέλε ή ρακειά επίπεδα 

πλεπκαηηθφηεηαο είλαη απηνί πνπ βηψλνπλ πλεπκαηηθή θαηαπφλεζε θαη ζα πξέπεη λα 

απνηειέζνπλ νκάδεο ζηφρνπο γηα ςπρνθνηλσληθέο παξεκβάζεηο (Patel, Shah, Peterson 

& Kimmel, 2002).  
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Δίλαη γεγνλφο φηη ηα ζεκεξηλά ζπζηήκαηα πγείαο πξνσζνχλ παξεκβάζεηο, νη νπνίεο 

πξνάγνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο. Δπνκέλσο, ζην πιαίζην ηεο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ 

αηφκνπ κπνξεί λα ζπκπεξηιάβνπλ ηελ πλεπκαηηθή αμηνιφγεζε θαη ηελ πλεπκαηηθή 

θξνληίδα (Krupski, 2006). Ζ ππνθεηκεληθφηεηα θαη ε πνιππινθφηεηα ηεο 

πλεπκαηηθφηεηαο ελφο αηφκνπ κπνξεί λα σθειήζνπλ άηνκα κε ρξφληεο παζήζεηο, πνπ 

ππνβάιινληαη ζε επηζεηηθέο ζεξαπείεο, ψζηε λα αλαπηχμνπλ αλζεθηηθφηεηα θαη λα 

βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο. Ζ πνηφηεηα δσήο απνηειεί πξνγλσζηηθφ παξάγνληα 

ζρεηηθά κε ηελ επηβίσζε θαη ηελ επεκεξία αηφκσλ πνπ πάζρνπλ απφ ρξφληεο, 

πξννδεπηηθέο θαη απεηιεηηθέο γηα ηε δσή παζήζεηο, παξέρνληαο πξνγλσζηηθά 

ζηνηρεία γηα ηελ επηβίσζε θαη ηελ επεκεξία (DharmaWarden, Au, Hanson, Dupere, 

Hewitt, Feeny, 2004). 

Δξεπλεηέο έρνπλ πξνηείλεη φηη ε αλνηθηή ζπδήηεζε κε ηνπο αζζελείο ζρεηηθά κε ηηο 

πλεπκαηηθέο ηνπο πξνηηκήζεηο θαη αλεζπρίεο, αιιά θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο 

πλεπκαηηθφηεηάο ηνπο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπο θαη 

ησλ εθβάζεσλ θξνληίδαο πγείαο (Finkelstein et al., 2007). ε κειέηε ε νπνία 

δηεμήρζε ζηνHouston ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο εμεηάζζεθε ε ζρέζε 

ηεο πλεπκαηηθφηεηαο κεηνλ πλεπκαηηθφ πφλν, ηα ζρεηηθά κε ην θαξθίλν ζπκπηψκαηα 

θαη ηελ πνηφηεηα δσήο. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ δείρλνπλ φηη ν 

πλεπκαηηθφο πφλνο είλαη κέξνο ηνπ γεληθνχ βηψκαηνο ηνπ πφλνπ θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ 

απψιεηα θαη ην βίσκα απηνχ, ζπκβάιεη ζηελ έληαζε ησλ ζπκπησκάησλ, ζηελ 

πησρφηεξε πνηφηεηα δσήο θαη ζηελ εθδήισζε θαηάζιηςεο θαη άγρνπο (Delgado Guay 

et al., 2011). 

Δπηπιένλ, νη ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο αγρνγφλσλ θαηαζηάζεσλ, νη νπνίεο 

εκπεξηέρνπλ έλα ζξεζθεπηηθφ ή πλεπκαηηθφ ραξαθηήξα, απνηεινχλ ζεκαληηθφ 

παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ηελ πνηφηεηα δσήο. Μάιηζηα έρεη βξεζεί πσο πξαθηηθέο 

φπσο ε πξνζεπρή θαη ε θαινπξναίξεηε ζξεζθεπηηθή αληίιεςε αξλεηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ επηδξνχλ ζεηηθά ζηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αζζελψλ. ζνη φκσο 

ζεσξνχλ ηελ αζζέλεηα σο κηα ζετθή ηηκσξία ή λνηψζνπλ εγθαηαιεηκκέλνη απφ ην Θεφ 

παξνπζίαζαλ ρακειφηεξα επίπεδα πνηφηεηαο δσήο, ρακειφηεξεο βαζκνινγίεο ζηηο 

ππαξμηαθέο θαη ςπρηθέο δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη βίσλαλ κηα δπζνίσλε 

εηθφλα ηεο δσήο θαη κηα αίζζεζε απνζχλδεζεο απφ ηε ζξεζθεπηηθή ηνπο θνηλφηεηα 

(Tarakeshwar et al., 2006). 
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χκθσλα φκσο κε κηα πξφζθαηε ζπζηεκαηηθή αλαζθφπεζε ησλ Bai θαη Lazenby 

(2015), ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο πλεπκαηηθφηεηαο ζηελ πνηφηεηα δσήο, δελ 

βξέζεθε λα ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο πίζηεο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο. Μάιηζηα 

ελψ γηα δηαζηάζεηο ηεο πλεπκαηηθφηεηαο φπσο ε γαιήλε, ην λφεκα θαη ν ζθνπφο ζηε 

δσή, επηβεβαηψλεηαη εκπεηξηθά ε ηζρπξή ζρέζε ηνπο κε ηελ πνηφηεηα δσήο απφ 

πνιιέο κειέηεο, δελ ζπκβαίλεη ην ίδην θαη κε ηε πίζηε ζηελ νπνία εκθαλίδνληαη 

ιηγφηεξεο ζπζρεηίζεηο. Μάιηζηα νη ζπγγξαθείο αλαθέξνπλ πσο πνιιέο θνξέο ε πίζηε 

κπνξεί λα επηβαξχλεη ηελ πγεία ησλ αηφκσλ, θπξίσο ζε ςπρνινγηθνχο ηνκείο θαη ζε 

επίπεδν ςπρηθήο πγείαο (Bai, & Lazenby, 2015). 

 

3.4. Ζ επίδξαζε ηεο πλεπκαηηθόηεηα ζε ςπρηθέο παξακέηξνπο ζηε Υξόληα 

Νεθξηθή Νόζν: Μηα θξηηηθή αλαζθόπεζε κειεηώλ ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο 

 

 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη κειέηεο ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο, πνπ 

αθνξνχλ ηελ πλεπκαηηθφηεηα ζηε ΥΝΝ θαη ηελ επίδξαζε πνπ απηή κπνξεί λα έρεη. 

Οη πάζρνληεο απφ ΥΝΝ, εμαξηψληαη απφ ηε ζξεζθεία θαη ηελ πλεπκαηηθφηεηα 

πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ ηε ρξφληα λφζν ηνπο ε νπνία επεξεάδεη θαη ηελ 

πνηφηεηα δσήο ηνπο. Ζ πνηφηεηα δσήο, ζην πιαίζην ηεο ρξνληφηεηαο, απνηειεί κηα 

πνιπδηάζηαηε, πνιχπιεπξε, δπλακηθή θαη ππνθεηκεληθή άπνςε δηαθφξσλ βαζκψλ 

ηθαλνπνίεζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πγεία. Απηή ε ηθαλνπνίεζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

πγεία ζπλδέεηαη κε ηελ πλεπκαηηθή επεκεξία. Δπνκέλσο, ε πλεπκαηηθφηεηα ή ε 

ζξεζθεπηηθφηεηα είλαη έλα ζεκαληηθφ κέζν αληηκεηψπηζεο γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ 

δνπλ κε ρξφληεο αζζέλεηεο (Chatrung, Sorajjakool, & Amnatsatsue, 2015). Ζ 

πλεπκαηηθφηεηα είλαη απηή πνπ δίλεη κηα ππεξβαηηθή έλλνηα ζηε δσή, ηελ αξξψζηηα 

θαη ην ζάλαην θάπνηνπ θαη ππάξρεη κέζα θαη έμσ απφ ηα παξαδνζηαθά ζξεζθεπηηθά 

ζπζηήκαηα. Αληίζεηα, ε ζξεζθεία νξίδεηαη πην ζηελά θαη κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ε 

ζπκκεηνρή ζηηο ζεζκηθά απνδεθηέο πεπνηζήζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο ζξεζθεπηηθήο νκάδαο. Δίλαη ε εμσηεξηθή έθθξαζε ή πξαθηηθή κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο πλεπκαηηθήο θαηαλφεζεο ή ελφο πιαηζίνπ γηα ζπζηήκαηα 

πεπνηζήζεσλ, αμηψλ, θσδίθσλ δενληνινγίαο θαη ηειεηνπξγηψλ. ηηο κέξεο καο 

αλαγλσξίδεηαη φηη ε πλεπκαηηθφηεηα είλαη θεληξηθή ζηε δσή ησλ αζζελψλ, εηδηθά ζην 

πιαίζην ηεο εμαζζέληζεο, ηεο ηαιαηπσξίαο θαη ηνπ ζαλάηνπ, θαζψο παξέρεη έλα 



90 
 

εξκελεπηηθφ πιαίζην γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ ηεο λφζνπ (Davison & 

Jhangri, 2013). 
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Πίλαθαο 1. Παξνπζίαζε εξεπλψλ ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο πλεπκαηηθφηεηαο ζε ςπρνθνηλσληθέο παξακέηξνπο ζηε ΥΝΝ 

Έξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο πλεπκαηηθόηεηαο ζε ςπρνθνηλσληθέο παξακέηξνπο ζηε ΥΝΝ 

πγγξαθείο Υώξα θνπόο Γείγκα Μέζνδνο Κύξηα Απνηειέζκαηα 

Davison & 
Jhangri, 2013 

Καλαδάο Ζ δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο 
κεηαμχ ηεο πξνζαξκνγήο 
ζηε λφζν, ηεο 
πλεπκαηηθφηεηαο θαη 
πνηφηεηαο δσήο ζε αζζελείο 
πνπ πάζρνπλ απφ ΥΝΝ. 

253 αζζελείο 
4
νπ

  θαη 
ηειηθνχ 
ζηαδίνπ ΝΝ 

Οη αζζελείο ζπκπιεξψζαλ ηα εμήο 
εξσηεκαηνιφγηα 
1. Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία 
2. To εξσηεκαηνιφγην πλεπκαηηθφηεηαο 

Spiritual Well-Being Scale 
3. To εξσηεκαηνιφγην Φπρνινγηθήο 

πξνζαξκνγήο ζηε λφζν (ΦΠ) 
Psychological Adjustment to Illness 
Scale (PAIS)-Self-Report.  

4. Πνηφηεηα δσήο εζηηαζκέλν ζηε ΥΝΝ 
Kidney Dialysis Quality of Life Short 
Form 

Ζ ςπρνθνηλσληθή πξνζαξκνγή ζηελ αζζέλεηα 
ζπζρεηίζηεθε ζε κεγάιν βαζκφ κε ηελ ΠΕ (p<0.0001). 
Ζ πλεπκαηηθφηεηα ζρεηίζηεθε κε ηελ ΦΚΠ (p<0.0001). 
Κάπνηνη ηνκείο ηεο ΦΠ θαίλεηαη λα δξνπλ σο 
δηακεζνιαβεηέο κεηαμχ πλεπκαηηθφηεηαο θαη ΠΕ. 

Saffari θαη 
ζπλ., 2013 

Ηξάλ Ζ δηεξεχλεζε πλεπκαηηθψλ 
/ ζξεζθεπηηθψλ, 
δεκνγξαθηθψλ θαη θιηληθψλ 
κεηαβιεηψλ θαη πνηφηεηαο 
δσήο.  

362 αζζελείο 
πνπ 
ππνβάιινληαη 
ζε 
αηκνθάζαξζε. 

Οη αζζελείο ζπκπιεξψζαλ ηα εμήο 
εξσηεκαηνιφγηα 
1. Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία. 
2. Πλεπκαηηθέο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο – 

Δξσηεκαηνιφγην RCOPE. 
3. Δξσηεκαηνιφγην ζξεζθεπηηθφηεηαο ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ Duke 
4. Σν εξσηεκαηνιφγην ΠΕ EQ-5D 

Ζ ειηθία (p <0.001), ην θχιν (p=0.005), ν ηφπνο 
θαηνηθίαο (p <0.001), ν αξηζκφο ησλ παηδηψλ (p=0.005), 
θαζψο θαη νη πλεπκαηηθνί / ζξεζθεπηηθνί (απφ p=0.044 
έσο θαη p<0.001) παξάγνληεο ζρεηίδνληαη κε ηελ 
πνηφηεηα δσήο. 
Ζ πλεπκαηηθφηεηα κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε 
πνηφηεηα δσήο θαη ηελ θαηάζηαζε πγείαο ζε αζζελείο 
πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε. 

Kharame θαη 
ζπλ., 2014 

Ηξάλ  Ζ δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο 
κεηαμχ πλεπκαηηθφηεηαο 
θαη πνηφηεηαο δσήο.  

95 αζζελείο 
πνπ 
ππνβάιινληαη 
ζε 
αηκνθάζαξζε.  

Οη αζζελείο ζπκπιεξψζαλ ηα εμήο 
εξσηεκαηνιφγηα: 
1. Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία 
2. Δξσηεκαηνιφγην Πλεπκαηηθφηεηαο 
Spiritual Well-Being Scale 
3. Δξσηεκαηνιφγην Πνηφηεηαο δσήο 
SF-36 quality of life scale 

Σφζν ζξεζθεπηηθά πηζηεχσ φζν θαη ε ππαξμηαθή 
θιίκαθα ηεο πλεπκαηηθφηεηαο επηδξνχλ ζην πφλν (p= 
0.008), ηε δσηηθφηεηα (p= 0.001), ζηε θνηλσληθφηεηα 
(p= 0.009),θαη ηελ ςπρηθή πγεία (p= 0.0001).  
 Χζηφζν κφλν ηα ζξεζθεπηηθά πηζηεχσ κπνξεί λα 
ππάξμνπλ σο αλεμάξηεηνη παξάγνληεο πνπ πξνβιέπνπλ 
θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο(p=0.01). 
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Ottaviani θαη 
ζπλ., 2014 

Βξαδηιία  Ζ δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο 
κεηαμχ πλεπκαηηθφηεηαο 
θαη ειπίδαο  

127 αζζελείο 
πνπ 
ππνβάιινληαη 
ζε 
αηκνθάζαξζε. 

Οη αζζελείο ζπκπιεξψζαλ ηα εμήο 
εξσηεκαηνιφγηα: 
1. Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία 
2. Δξσηεκαηνιφγην Πλεπκαηηθφηεηαο Pinto 

Pais-Ribeiro Spirituality Scale (PP-RSS) 
3. Δξσηεκαηνιφγην ΔιπίδαοHerth Hope 

Index (HHI) 
 

 

Ζ ζεκαληηθφηεηα ηεο ζρέζεο κεηαμχ πλεπκαηηθφηεηαο 
θαη ειπίδαο ήηαλ κέηξηα (p<0.001). 
 

Ebrahimi, 
Ashrafi, 
Eslampanah 
θαη Noruzpur, 
2014 

Ηξάλ Ζ δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο 
κεηαμχ πλεπκαηηθφηεηαο 
θαη πνηφηεηαο δσήο. 

72 αζζελείο 
πνπ 
ππνβάιινληαη 
ζε 
αηκνθάζαξζε. 

Οη αζζελείο ζπκπιεξψζαλ ηα εμήο 
εξσηεκαηνιφγηα: 
1. Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία 
2. Δξσηεκαηνιφγην Πλεπκαηηθφηεηαο 
Paloutzian spiritual health 
3. Δξσηεκαηνιφγην Πνηφηεηαο δσήο 
SF-36 quality of life scale. 

Γελ ππήξρε ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ πλεπκαηηθφηεηαο 
θαη ΠΕ. 
Χζηφζν ππήξμε ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ 
ηεο ππαξμηαθή θιίκαθαο θαη ησλ δηαζηάζεσλ ηεο 
θφπσζεο (p=0.02),ζπλαηζζεκαηηθή πγεία (p=0.003), 
θνηλσληθή ιεηηνπξγηθφηεηα (p=0.01) θαη γεληθή πγεία 
(p=0.01). 
Δπίζεο, ε θνηλσληθή ιεηηνπξγηθφηεηα είρε κηα 
ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ πλεπκαηηθφηεηα 
(p=0.01). 

Mahboub, 
Ghahramani, 
Shamohamma
di θαη 
Parazdeh, 
2014 

Ηξάλ Ζ δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο 
κεηαμχ ηεο θαζεκεξηλήο 
πλεπκαηηθήο εκπεηξίαο θαη 
ηνπ θφβνπ ζαλάηνπ.  

50 αζζελείο 
πνπ 
ππνβάιινληαη 
ζε 
αηκνθάζαξζε. 

Οη αζζελείο ζπκπιεξψζαλ ηα εμήο 
εξσηεκαηνιφγηα: 
1. Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία 
2. Ζ θιίκαθα θαζεκεξηλήο πλεπκαηηθήο 

εκπεηξίαο. 
3. Ζ θιίκαθα θφβνπ ηνπ ζαλάηνπ ησλ 

Cult - Lester 
 

Βξέζεθε ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ θφβνπ ζαλάηνπ θαη 
θαζεκεξηλήο πλεπκαηηθήο εκπεηξίαο (p= 0.001). 
Γελ ππήξρε δηαθνξά κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ 
ζρεηηθά κε ην θφβν ηνπ ζαλάηνπ.  
Ζ ειηθία δελ βξέζεθε λα ζρεηίδεηαη νχηε κε ηε 
πλεπκαηηθφηεηα νχηε κε ην θφβν ζαλάηνπ. 
Τςειή ζξεζθεπηηθή πίζηε θαη ζξεζθεπηηθή 
δξαζηεξηφηεηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ρακειά επίπεδα 
θφβνπ ηνπ ζαλάηνπ (p= 0.001). 

Martinez θαη 
Custodio, 
2014 

Βξαδηιία Ζ δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο 
κεηαμχ πλεπκαηηθφηεηαο 
θαη ςπρηθήο πγείαο  

150 αζζελείο 
πνπ 
ππνβάιινληαη 
ζε 
αηκνθάζαξζε. 

Οη αζζελείο ζπκπιεξψζαλ ηα εμήο 
εξσηεκαηνιφγηα: 
1. Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία 
2. Δξσηεκαηνιφγην Πλεπκαηηθφηεηαο 

Spiritual Wellbeing Scale (SWBS) 
3. Δξσηεκαηνιφγην Γεληθήο Τγείαο 

GHQ-60 

Παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο 
ςπρηθήο πγείαο θαη ηεο πλεπκαηηθφηεηαο(p=0.001). 
Ζ πλεπκαηηθφηεηα κπνξεί λα είλαη αλεμάξηεηνο 
πξνγλσζηηθφο παξάγνληαο ηεο ςπρηθήο 
πγείαο(p=0.0009), ηεο ςπρνινγηθήο θαηαπφλεζεο 
(p=0.006),ησλ δηαηαξαρψλ χπλνπ (p=0.002)θαη ησλ 
ςπρνζσκαηηθψλ αηηηάζεσλ (p=0.0003). 

Cheawchanw
attana, 

Σαυιάλδ
ε  

Ζ δηεξεχλεζε ηεο 
πλεπκαηηθφηεηαο ζε 

31 αζζελείο 
πνπ 

Οη αζζελείο ζπκπιεξψζαλ ηα εμήο 
εξσηεκαηνιφγηα: 

Γελ βξέζεθε δηαθνξά ζην επίπεδν πλεπκαηηθφηεηαο 
κεηαμχ ησλ ζηαδίσλ ηεο ΥΝΝ. 
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Chunlertrith, 
Saisunantarar
om θαη Johns, 
2014 

αζζελείο κε ΥΝΝ ηειηθνχ 
ζηαδίνπ θαη αζζελψλ πξν 
ηνπ ηειηθνχ ζηαδίνπ.  

ππνβάιινληαη 
ζε 
αηκνθάζαξζε 
θαη 63 
αζζελείο κε 
ΥΝΝ πξν ηνπ 
ηειηθνχ 
ζηαδίνπ. 

1. Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία 
2. Δξσηεκαηνιφγην Πλεπκαηηθφηεηαο 

Functional Assessment for Chronic 
Illness Therapy-Spiritual well-being 
(FACIT-SP-12) 

 

Οη γπλαίθεο είραλ πςειφηεξα ζθνξ πλεπκαηηθφηεηαο 
(p=0.001).  

Cruz θαη ζπλ., 
2016 

ανπδηθ
ή 
Αξαβία 

Ζ δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο 
κεηαμχ ζξεζθεπηηθφηεηαο , 
πλεπκαηηθφηεηαο σο 
ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο θαη 
ΠΕ. 

168 αζζελείο 
πνπ 
ππνβάιινληαη 
ζε 
αηκνθάζαξζε. 

Οη αζζελείο ζπκπιεξψζαλ ηα εμήο 
εξσηεκαηνιφγηα: 
1. Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία 
2. Δξσηεκαηνιφγην ηεο Πλεπκαηηθήο 

δηαρείξηζεο - Spiritual Coping 
Strategies scale  

3. Δξσηεκαηνιφγην ζξεζθεπηηθφηεηαο 
4. Δξσηεκαηνιφγην Πνηφηεηα δσήο 

εζηηαζκέλν ζηε ΥΝΝ - Quality of 
Life Index Dialysis 

 

Οη κεγαιχηεξνη ζε ειηθία αζζελείο βξέζεθαλ λα έρνπλ 
πςειφηεξα επίπεδα ζξεζθεπηηθφηεηαο (p <0.001). 
Οη άλεξγνη αζζελείο αλέθεξαλ κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή 
ζε ζξεζθεπηηθέο πξαθηηθέο θαη ζπρλφηεξα 
ρξεζηκνπνηνχκελε ζξεζθεπηηθή αληηκεηψπηζε απφ φ, ηη 
νη εξγαδφκελνη (p <0.001). 
Οη εξσηεζέληεο ζεκείσζαλ κεγαιχηεξεο βαζκνινγίεο 
ζηελ ςπρνινγηθή / πλεπκαηηθή δηάζηαζε ηεο ΠΕ. 

Yodchai, 
Dunning, 
Savage 
θαηHutchinso
n, 2016 

Σαυιάλδ
ε 

Γηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ ηεο 
ζξεζθεπηηθφηεηαο θαη 
πλεπκαηηθφηεηαο ζηε 
δηαρείξηζε ηεο ΥΝΝ 

20 αζζελείο 
πνπ 
ππνβάιινληαη 
ζε 
αηκνθάζαξζε. 

Γηεξεπλεηηθή, πνηνηηθή πξνζέγγηζε  
κέζσ εκηδνκεκέλσλ αηνκηθψλ 
ζπλεληεχμεσλ. 

Οη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ ηε ρξήζε ζξεζθεπηηθψλ 
θαη πλεπκαηηθψλ πξαθηηθψλ γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηε 
ΥΝΝ θαηηε ζεξαπεία ηεο 
Πξνζπαζνχζαλ λα εμεγήζνπλ ηε δηάγλσζε ηνπο κε 
ΥΝΝ κέζα απφ έλα ζξεζθεπηηθφ θαη πλεπκαηηθφ 
πιαίζην. 
Οη πξαθηηθέο πεξηιακβάλνπλ αλάγλσζε ηεξψλ 
θεηκέλσλ, πξνζεπρή θαη ςαικσδίεο. 

Kharameh, 
2016 

Ηξάλ  Ζ δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο 
κεηαμχ πλεπκαηηθφηεηαο 
θαη ζηξαηεγηθψλδηαρείξηζεο 
αγρνγφλσλ θαηαζηάζεσλ.  

95 αζζελείο 
πνπ 
ππνβάιινληαη 
ζε 
αηκνθάζαξζε. 

Οη αζζελείο ζπκπιεξψζαλ ηα εμήο 
εξσηεκαηνιφγηα: 
1. Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία 
2. Δξσηεκαηνιφγην Πλεπκαηηθφηεηαο 

Ellison & Paloutzian spiritual 
wellbeing scale 

3. Δξσηεκαηνιφγην ζηξαηεγηθψλ 
δηαρείξηζεο αγρνγφλσλ θαηαζηάζεσλ 
Jalowiec Coping Scale(JCS). 

Σν 52,6% ησλ ζπκκεηερφλησλ είρε πςειά επίπεδα 
πλεπκαηηθφηεηαο. 
Οη πην ζπλεζηζκέλεο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχζαλ νη αζζελείο ήηαλ Απνθπγή θαη 
Τπνζηήξημε. 
Γελ ππήξρε ζεκαληηθή ζρέζε αλάκεζα ζηελ 
πλεπκαηηθφηεηα θαη ηηο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ησλ 
αγρνγφλσλ θαηαζηάζεσλ. 

Alradaydeh Ηνξδαλία Ζ δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο 158 αζζελείο Οη αζζελείο ζπκπιεξψζαλ ηα εμήο Τπήξρε κηα αξλεηηθή ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε 
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θαη Khalil, 
2017 

κεηαμχ πλεπκαηηθφηεηαο 
θαη θαηάζιηςεο  

πνπ 
ππνβάιινληαη 
ζε 
αηκνθάζαξζε. 

εξσηεκαηνιφγηα: 
1. Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία 
2. Δξσηεκαηνιφγην Πλεπκαηηθφηεηαο 

Functional Assessment for Chronic 
Illness Therapy-Spiritual well-being 
(FACIT-SP-12). 

3. Κιίκαθα θαηάζιηςεο PROMIS 
 

κεηαμχ ηεο θαηάζιηςεο θαη ησλ δηαζηάζεσλ ηεο 
πλεπκαηηθφηεηαο πίζηεο (p < 0.01) θαη λφεκα ( p < 
0.001). 

Musa, Pevalin 
θαη Al 
Khalaileh, 
2017 

Ηνξδαλία Ζ δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο 
κεηαμχ 
πλεπκαηηθφηεηαο,θαηάζιης
εο θαη ζηξεο  

218 αζζελείο 
πνπ 
ππνβάιινληαη 
ζε 
αηκνθάζαξζε 

Οη αζζελείο ζπκπιεξψζαλ ηα εμήο 
εξσηεκαηνιφγηα: 
1. Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία 
2. Δξσηεκαηνιφγην Πλεπκαηηθφηεηαο 

Ellison‘s Spiritual Well-Being Scale 
(SWBS) 

3. Κιίκαθα ζξεζθεπηηθφηεηαο The 
religiosity scale (Mousa)  

4. Κιίκαθα άγρνπο, θαηάζιηςεο θαη 
ζηξεο DASS-21 

 

Οη αζζελείο κε αηκνθάζαξζε είραλ, θαηά κέζν φξν, 
ζρεηηθά ρακειά επίπεδα πλεπκαηηθφηεηαο, κέηξηα 
θαηάζιηςε, ζνβαξφ άγρνο θαη ήπην έσο κέηξην ζηξεο. 
 Σα απνηειέζκαηα ησλ κνληέισλ παιηλδξφκεζεο 
έδεημαλ φηη νη πηπρέο ηεο πλεπκαηηθφηεηαο ζρεηίδνληαη 
αξλεηηθά κε ηελ θαηάζιηςε (p <0.01), ην άγρνο (p 
<0.01) θαη ην ζηξεο (p <0.01), αιιά κφλν ε ππαξμηαθή 
θιίκαθα ηεο πλεπκαηηθφηεηαο (p <0.001) ζπλέρηδε λα 
ζρεηίδεηαη κε ηεο ςπρνινγηθέο παξακέηξνπο έπεηηα ηε 
πξνζαξκνγή ησλ δεκνγξαθηθψλ. 

Loureiro, de 
Rezende 
Coelho, 
Coutinho, 
Borges θαη 
Lucchetti, 
2017 

Βξαδηιία Γηεξεχλεζε ηεο πηζαλήο 
ζρέζεο 
κεηαμχπλεπκαηηθφηεηαο θαη 
ε ζξεζθεπηηθφηεηαο κε ηελ 
παξνπζία απηνθηνληθνχ 
ηδεαζκνχ θαη πξνβιεκάησλ 
ςπρηθήο πγείαοζε αζζελείο 
πνπ ππνβάιινληαη ζε 
αηκνθάζαξζε. 

268 αζζελείο 
πνπ 
ππνβάιινληαη 
ζε 
αηκνθάζαξζε 

Οη αζζελείο ζπκπιεξψζαλ ηα εμήο 
εξσηεκαηνιφγηα: 
1. Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία 
2. Δξσηεκαηνιφγην Πλεπκαηηθφηεηαο 

Functional Assessment for Chronic 
Illness Therapy-Spiritual well-being 
(FACIT-SP-12). 

3. Κιίκαθα ζξεζθεπηηθφηεηαο Duke 
Religion Index 

4. Βξαρεία θιηληθή ζπλέληεπμε γηα 
άγρνο θαη θαηάζιηςε Mini 
International Neuropsychiatric 
Interview-MINI. 

5. Βξαρεία θιηληθή ζπλέληεπμε γηα 
αλίρλεπζε απηνθηνληθνχ ηδεαζκνχ 
Risk of Suicide (MINI) 

 

Σν 17,8% αληηκεηψπηδε θίλδπλν απηνθηνλίαο, ην 14,0% 
αληηκεηψπηδε κείδνλ θαηαζιηπηηθφ επεηζφδην θαη ην 
14,7% παξνπζίαζε γεληθεπκέλε δηαηαξαρή άγρνπο. 
ζνλ αθνξά ηελ πλεπκαηηθφηεηα ε ππνθιίκαθα λφεκα 
ζπζρεηίζηεθε κε ρακειφηεξν θίλδπλν απηνθηνλίαο (p < 
0.001), θαηάζιηςεο (p < 0.001) θαη άγρνπο (p < 0.001). 
Ζ ππνθιίκαθα "γαιήλε" ζπζρεηίζηεθε κε ρακειφηεξε 
θαηάζιηςε (p < 0.001) θαη άγρνο (p < 0.01). 
Ζ ππνθιίκαθα "πίζηε" ζπλδέεηαη κε ρακειφηεξν 
θίλδπλν απηνθηνλίαο (p < 0.001)θαη θαηάζιηςε (p < 
0.001). 
Ζ ζξεζθεπηηθφηεηα δε παξνπζίαζε θάπνηα ζπζρέηηζε. 
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Μειέηεο πνπ δηεξεπλνχλ ηελ πλεπκαηηθφηεηα ζε αζζελείο κε XNN, θαηέιεμαλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη νη αζζελείο απηνί παξνπζηάδνπλ πιήζνο πλεπκαηηθψλ αλαγθψλ, πνπ 

ζρεηίδνληαη θαη επεξεάδνπλ ηελ ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή ζηελ αζζέλεηα, ελψ νη 

αλάγθεο απηέο θαίλνληαη λα παξακέλνπλ ίδηεο κέζα ζην ζπλερέο ηεο λφζνπ 

(Cheawchanwattana, Chunlertrith, Saisunantararom & Johns, 2014). χκθσλα κε 

ηνπο Eslami θαη ζπλ. (2014), νη ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο θαη ε πλεπκαηηθή πγεία 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πνξείαο ηεο λφζνπ είλαη απφ ηα πην ζεκαληηθά δεηήκαηα, θαζψο 

ζε πεξηφδνπο θξίζεο ή φηαλ άιινη κεραληζκνί αληηκεηψπηζεο δελ είλαη αξθεηά 

απνηειεζκαηηθνί, νη άλζξσπνη γίλνληαη πην ζενζεβνχκελνη. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, 

νη ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο, σο ζηξαηεγηθή θαη ηξφπνο δσήο, απνηέιεζαλ θαιή 

πεγή ππνζηήξημεο γηα ηα άηνκα θαη ηα εμφπιηζαλ κε πνηθίιεο απνηειεζκαηηθέο 

ηθαλφηεηεο αληηκεηψπηζεο (Fradelos et al., 2015). Δηδηθφηεξα, ε απμεκέλε 

ζξεζθεπηηθφηεηα είλαη έλαο απφ ηνπο κεραληζκνχο εθείλνπο πνπ επηηξέπνπλ ηελ 

αλαδήηεζε λνήκαηνο γηα ηε δσή θαη πνπ κεηψλνπλ ην αίζζεκα ηεο απειπηζίαο. Μηα 

ζηξαηεγηθή αληηκεηψπηζεο, εγγελψο ζπλδεδεκέλε κε ηε ζξεζθεία, είλαη ε ειπίδα, 

δεδνκέλνπ φηη νδεγεί ην άηνκν λα δξάζεη θαη λα θηλεζεί ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο 

ηεο θαζνξηζζείζαο ζεξαπείαο. Ζ έιιεηςε ειπίδαο κπνξεί λα αθήζεη ην άηνκν ρσξίο 

πξννπηηθή θαη ίζσο ην άηνκν λα αλακέλεη παζεηηθά λα πεζάλεη. Αλ θαη ε ειπίδα δελ 

έρεη ηε δχλακε ηεο επνχισζεο, σζηφζν ελζαξξχλεη ηνλ αζζελή λα ζπλερίζεη λα 

αγσλίδεηαη θαη λα επηδηψθεη θιηληθέο βειηηψζεηο (Melo et al., 2016). 

Οη Berman θαη ζπλ. (2012), νη νπνίνη εμέηαζαλ ηηο ζξεζθεπηηθέο θαη πλεπκαηηθέο 

πεπνηζήζεηο 74 αζζελψλ πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε θαη ηε ζρέζε απηψλ κε 

ηελ θνηλσληθή ππνζηήξημε, ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε θξνληίδα θαη απφ ηε δσή, ηελ 

θαηάζιηςε θαη ηε ζπκκφξθσζε δελ βξήθαλ θακία ζρέζε κεηαμχ ζξεζθεπηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ζπκκφξθσζεο πξνο ηε ζεξαπεία. Χζηφζν, νη πςειφηεξεο 

βαζκνινγίεο ζξεζθεπηηθφηεηαο ζπζρεηίζηεθαλ κε κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε απφ ηε 

δσή, απφ ηελ ηαηξηθή πεξίζαιςε θαη ζπζρεηίζζεθαλ επίζεο θαη κε απμεκέλα επίπεδα 

θνηλσληθήο ππνζηήξημεο (Cohen et al., 2007). Δπηπξφζζεηα έξεπλεο έρνπλ αλαθέξεη 

ηα επεξγεηηθά απνηειέζκαηα ηεο πλεπκαηηθήο αληηκεηψπηζεο ζηε ζπλνιηθή πγεία ησλ 

αζζελψλ κε ηειηθνχ ζηαδίνπ λεθξηθή λφζν (Cruz et al., 2017). 

Ζ πλεπκαηηθφηεηα έρεη βξεζεί λα απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηήξημεο γηα ηνπο 

αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε. Σα πςειά επίπεδα πλεπκαηηθφηεηαο 

έρνπλ ζπλδεζεί κε ηελ αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε ηεο ειπίδαο (Ottaviani et al., 2014), 
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θαζψο θαη κε ηε βέιηηζηε ςπρνθνηλσληθή πξνζαξκνγή ζηε λφζν (Davison & Jhangri, 

2013). χκθσλα κε ηνπο Davison θαη Jhangri ( 2013), ε ζεηηθή επίδξαζε πνπ έρεη ε 

πλεπκαηηθφηεηα ζηηο πηπρέο ηεο πξνζαξκνγήο κπνξεί λα δξάζεη θαη σο 

δηακεζνιαβεηηθφο παξάγνληαο πνπ πξνάγεη ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αζζελψλ. Δπίζεο 

απνηειεί έλα βαζηθφ παξάγνληα δηαρείξηζεο ηεο λφζνπ. Μέζσ ζξεζθεπηηθψλ θαη 

πλεπκαηηθψλ πξαθηηθψλ νη αζζελείο πξνζπαζνχλ λα απνδψζνπλ ζηε ΥΝΝ θα ηηε 

ζεξαπεία ηεο έλα λφεκα εληφο ηνπ πλεπκαηηθνχ ηνπο πεδίνπ (Yodchai, Dunning, 

Savage & Hutchinson, 2016). Παξάιιεια, ε πλεπκαηηθφηεηα δξα ππνζηεξηθηηθά ζην 

λα αληηκεησπίζνπλ ηφζν ην άγρνο πνπ γελλά κηα ηέηνηα ρξφληα θαηάζηαζε 

(Kharameh, 2016), φζν θαη ην θφβν ηεο πξνζσπηθήο ζλεηφηεηαο πνπ βηψλνπλ νη 

πάζρνληεο απφ ΥΝΝ (Mahboub, Ghahramani, Shamohammadi & Parazdeh, 2014).  

Αξθεηέο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ε πλεπκαηηθφηεηα δξα ζεηηθά ζηελ ςπρηθή πγεία. Οη 

Martinez θαηCustodio (2014), ζπκπέξαλαλ ζηε κειέηε ηνπο φηη αζζελείο πνπ έρνπλ 

πςειά επίπεδα πλεπκαηηθφηεηαο παξνπζηάδνπλ ρακειφηεξα επίπεδα ςπρηθήο 

θαηαπφλεζεο, ιηγφηεξεο δηαηαξαρέο χπλνπ θαη ιηγφηεξεο ςπρνζσκαηηθέο αηηηάζεηο. 

Οκνίσο, νη Alradaydeh θαη Khalil (2017) βξήθαλ φηη ε πλεπκαηηθφηεηα δξα 

πξνζηαηεπηηθά πξνο ηελ εκθάληζε θαηάζιηςεο, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ 

άιιεο κειέηεο (Musa, Pevalin & Al Khalaileh, 2017; Alradaydeh & Khalil, 2017). 

Αξθεηέο είλαη νη κειέηεο πνπ ππνζηεξίδνπλ πσο ε δξάζε απηή παξαηεξείηαη θαη ζε 

θιηληθά ζχλδξνκα φπσο ε γεληθεπκέλε αγρψδεο δηαηαξαρή (Loureiro, de Rezende 

Coelho, Coutinho, Borges & Lucchetti, 2017; Musa, Pevalin & Al Khalaileh, 2017) 

αιιά θαη ζε πην θξίζηκεο θαηαζηάζεηο, φπσο είλαη ν απηνθηνληθφο ηδεαζκφο 

(Loureiro, de Rezende Coelho, Coutinho, Borges & Lucchetti, 2017).  

Ο Saffari θαη ζπλ. (2013), ζε κηα κειέηε ζπγρξνληθνχ ζρεδηαζκνχ ζην Ηξάλ 

ζπκπέξαλαλ φηη εθηφο απφ ην πιήζνο ησλ δεκνγξαθηθψλ θαη θιηληθψλ παξαγφλησλ, 

πλεπκαηηθνί θαη ζξεζθεπηηθνί παξάγνληεο ζρεηίδνληαη επίζεο κε ηελ πνηφηεηα δσήο. 

Σφληζαλ κάιηζηα φηη ε πλεπκαηηθφηεηα κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε 

πνηφηεηα δσήο θαη θαηάζηαζε πγείαο ζε αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε 

(Saffari et al., 2013). Έρεη βξεζεί φηη ε πλεπκαηηθφηεηα κπνξεί λα επηδξά ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ηεο ζρεηηδφκελεο κε ηελ πγεία πνηφηεηαο δσήο, φπσο είλαη ν 

πφλνο, ε θνηλσληθή ιεηηνπξγηθφηεηα, αιιά θπζηθά θαη ζηνλ ςπρηθφ ηνκέα ηεο ΠΕ 

(Taheri Kharame, Zamanian, Foroozanfar & Afsahi, 2014). Χζηφζν ηα απνηειέζκαηα 

απηά έξρνληαη ζε αληίζεζε κε άιιεο κειέηεο ζε ίδηα πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα πνπ 
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ζέινπλ ηελ πλεπκαηηθφηεηα λα κελ ζρεηίδεηαη κε ηε πνηφηεηα δσήο (Ebrahimi, 

Ashrafi, Eslampanah & Noruzpur, 2014).  

πκπεξάζκαηα  

Ζ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο έδεημε φηη πάλσ απφ ηξεηο ρηιηάδεο άξζξα, κεγάινο 

αξηζκφο εξεπλψλ, πνπ εμεηάδνπλ ηε ζρέζε ζξεζθεπηηθφηεηαο/πλεπκαηηθφηεηαο θαη 

πγείαο έρνπλ δεκνζηεπζεί ( Koenig et al., 2015). Οη κειέηεο απηέο παξέρνπλ ελδείμεηο 

γηα ηε ζεηηθή επίδξαζε κεηαμχ ηεο ζξεζθείαο / πλεπκαηηθφηεηαο (ηδίσο ηεο 

ζξεζθεπηηθήο ζπκκεηνρήο) ζε κεηαβιεηέο ζρεηηθέο κε ηελ πγεία, φπσο θαηάζιηςε, 

ηαρχηεξε αλάθακςε απφ θαηαζιηπηηθά επεηζφδηα, ρακειφηεξα πνζνζηά απηνθηνληψλ, 

ιηγφηεξα πνζνζηά θαηάρξεζεο νπζηψλ, ρακειφηεξν πνζνζηφ θαξδηαθψλ παζήζεσλ ή 

ππέξηαζε, θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο, θαιχηεξε 

ιεηηνπξγία ηνπ ελδνθξηληθνχ ζπζηήκαηνο, ρακειφηεξα πνζνζηά θαξθίλνπ, θαιχηεξε 

πξφγλσζε ζε πεξηπηψζεηο θαξθίλνπ, καθξνδσία, κεγαιχηεξε επεμία θαη επηπρία 

(λφεκα θαη ζθνπφ ζηε δσή, ειπίδα, αηζηνδνμία, ζπγρψξεζε). Τπάξρνπλ πνιιά 

ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζεηηθήο ζξεζθεπηηθήο 

αληηκεηψπηζεο γηα πνιινχο αλζξψπνπο, ηφζν εθείλνπο πνπ πάζρνπλ απφ αζζέλεηα, 

αλαπεξία ή θαηαζηξνθή, φζν θαη ηνπο θξνληηζηέο ηνπο. Ζ ζξεζθεία θαη ε 

πλεπκαηηθφηεηα έρνπλ αλαγλσξηζηεί πνιιάθηο σο έλαο παξάγνληαο πνπ κπνξεί λα 

πξνάγεη ηε ζεξαπεία θαη λα δηεπθνιχλεη ηελ απνθαηάζηαζε, εηδηθά ζηνλ ηνκέα ηεο 

ςπρηθήο πγείαο (Dein, Cook & Koenig, 2012). Ζ αμηνιφγεζε ησλ πλεπκαηηθψλ 

πεπνηζήζεσλ θαη ησλ πξαθηηθψλ απφ ηνπο λνζειεπηέο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο θαη 

παξέρεη ζε απηνχο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ψζηε λα πξνάγνπλ ηε πλεπκαηηθή 

πγεία θαη επεκεξία, αιιά θαη λα παξέρνπλ πλεπκαηηθή θξνληίδα ζηελ θαζεκεξηλή 

θιηληθή πξαθηηθή. 
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4
ν
 Κεθάιαην:  Μεζνδνινγία ηεο εξεπλεηηθήο κειέηεο 

4.1. θνπόο θαη εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο κειέηεο 

 

θνπφο ηεο κειέηεο ήηαλ λα αμηνινγεζεί ην επίπεδν πλεπκαηηθφηεηαο ησλ αζζελψλ 

κε ΥΝΝ θαη ε ζρέζε ηεο κε πνηφηεηα δσήο θαη ηελ ςπρηθή πγεία απηψλ ησλ αζζελψλ. 

Δπηκέξνπο ζηφρνη ηεο έξεπλαο ήηαλ:  

1. Ζ κεηάθξαζε θαη πνιηηηζκηθή πξνζαξκνγή ηεο θιίκαθαο Functional 

Assessment of Chronic Illness Therapy-Spiritual Well-Being Scale (FACIT-

Sp-12) – Λεηηνπξγηθή εθηίκεζε ζηε ζεξαπεία ηεο ρξφληαο λφζνπ- Κιίκαθα 

Πλεπκαηηθήο Δπεμίαο. 

2. Ζ εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο ςπρηθήο πγείαο αζζελψλ κε ΥΝΝ. 

3. Ζ εθηίκεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο αζζελψλ κε ΥΝΝ. 

4. Ζ εθηίκεζε ησλ αληηιήςεσλ γηα ηελ πάζεζε αζζελψλ κε ΥΝΝ. 

5. Ζ δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο ζρέζεο κεηαμχ πλεπκαηηθφηεηαο θαη πνηφηεηαο 

δσήο αζζελψλ κε ΥΝΝ. 

6. Ζ δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο ζρέζεο κεηαμχ πλεπκαηηθφηεηαο θαη θαηάζηαζεο 

ςπρηθήο πγείαο αζζελψλ κε ΥΝΝ. 

7. Ζ δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο ζρέζεο κεηαμχ πλεπκαηηθφηεηαο θαη αληηιήςεσλ 

γηα ηελ πάζεζε ζε αζζελείο κε ΥΝΝ. 

 

Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο παξνχζαο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ήηαλ:  

 Τπάξρνπλ δεκνγξαθηθνί παξάγνληεο πνπ αζθνχλ επίδξαζε ζηελ 

πλεπκαηηθφηεηα θαη ζηηο πλεπκαηηθέο αλάγθεο ησλ αζζελψλ κε ΥΝΝ; Αλ 

ππάξρνπλ πνηνη είλαη απηνί θαη ηη είδνπο επίδξαζε αζθνχλ, ζεηηθή ή 

αξλεηηθή (Ibrahim, Desa,Kong Chiew-Tong, 2012); 

 Τπάξρεη ζρέζε αλάκεζα ζηελ πλεπκαηηθφηεηα θαη ζηελ πνηφηεηα δσήο 

αζζελψλ κε ΥΝΝ; Αλ ππάξρεη πνηα είλαη απηή, ζεηηθή ή αξλεηηθή (Sodhi 

& Manju, 2013; Avramovic & Stefanovic, 2012); 

 Τπάξρεη ζρέζε αλάκεζα ζηελ πλεπκαηηθφηεηα θαη ζηελ θαηάζηαζε 

ςπρηθήο πγείαο αζζελψλ κε ΥΝΝ; Αλ ππάξρεη πνηα είλαη απηή, ζεηηθή ή 

αξλεηηθή (Sodhi & Manju, 2013; Avramovic & Stefanovic, 2012); 
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 Τπάξρεη ζρέζε αλάκεζα ζηελ πλεπκαηηθφηεηα θαη ζηηο αληηιήςεηο γηα ηελ 

πάζεζε αζζελψλ κε ΥΝΝ; Αλ ππάξρεη πνηα είλαη απηή, ζεηηθή ή αξλεηηθή 

(Ibrahim, Desa, Kong Chiew-Tong, 2012); 

 

πκβνιή ζηελ Ννζειεπηηθή Δπηζηήκε 

 

Με ηελ παξνχζα κειέηε παξνπζηάδνληαη ηα λεψηεξα δεδνκέλα θαη ζηνηρεία ζρεηηθά 

κε ηελ πλεπκαηηθφηεηα ζηε ΥΝΝ. Δπηπιένλ, κειεηάηαη ε επίδξαζε πνπ κπνξεί λα 

έρεη ε πλεπκαηηθφηεηα ζηελ ςπρηθή πγεία θαη ηελ πνηφηεηα δσήο αζζελψλ κε ΥΝΝ 

θαζψο θαη ε ζπζρέηηζή ηεο κε ηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλνληαη απηνί νη αζζελείο ηελ 

λφζν ηνπο. Έρνληαο κηα ζαθή εηθφλα, ηφζν γηα ην επίπεδν, φζν θαη γηα ηελ επίδξαζε 

πνπ έρεη ε πλεπκαηηθφηεηα ζε απηέο ηηο ςπρνθνηλσληθέο παξακέηξνπο, θαζίζηαηαη 

δπλαηή κηα πιήξεο θαη εμαηνκηθεπκέλε θξνληίδα, ε νπνία ελζσκαηψλεη θαη απαληά 

ζηηο πλεπκαηηθέο αλάγθεο ησλ αζζελψλ. Σέινο, είλαη δπλαηή ε ζχγθξηζε ησλ 

απνηειεζκάησλ κε απνηειέζκαηα δηεζλψλ κειεηψλ.  

 



101 
 

4.2. Μεζνδνινγία θαη Δξεπλεηηθόο ζρεδηαζκόο 

 

Ζ κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ήηαλ ζπγρξνληθή κειέηε θαη κειέηε ζπζρεηίζεσο. 

ηε κειέηε ζπκκεηείραλ αζζελείο κε ΣΥΝΝ πνπ ππνβάιινληαλ ζε πξφγξακκα 

αηκνθάζαξζεο. Ζ κειέηε πινπνηήζεθε ζε 2 θάζεηο. Ζ πξψηε θάζε (1) πεξηειάκβαλε: 

ηελ κεηάθξαζε, πνιηηηζκηθή πξνζαξκνγή θαη ηνλ έιεγρν ηεο αμηνπηζηίαο θαη 

εγθπξφηεηαο ηεο θιίκαθαο Functional Assessment of Chronic Illness Therapy-

Spiritual Well-Being Scale (FACIT-Sp-12) – Λεηηνπξγηθή εθηίκεζε ζηε ζεξαπεία ηεο 

ρξφληαο λφζνπ- Κιίκαθα Πλεπκαηηθήο Δπεμίαο (Cella et al., 1993) θαη εθηίκεζε ηεο 

πλεπκαηηθφηεαο ζηε ΥΝΝ. Ζ δεχηεξε θάζε (2) πεξηειάκβαλε ηε ρνξήγεζε ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ πλεπκαηηθφηεηαο, ςπρηαηξηθήο ζπκπησκαηνινγίαο, πνηφηεηαο δσήο 

θαη αληηιήςεσλ γηα ηελ λφζν ζε δείγκα επθνιίαο αζζελψλ πνπ ππνβάιινληαλ ζε 

αηκνθάζαξζε. Ζ κειέηε δηεμήρζε απφ 16.02.2016 έσο θαη 01.06.2017, ρξνληθή 

πεξίνδνο νινθιήξσζεο ηεο θάζε ηεο δεηγκαηνιεςίαο. 

Ζ κειέηε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ MEDIFIL Ηδησηηθή Ηαηξηθή Μνλάδα 

Αηκνθάζαξζεο Α.Δ. Ηαηξηθφ Θεξαπεπηήξην Ηιίνπ, ην Γεληθφ Ννζνθνκείν Λακίαο, ην 

Γεληθφ Παλαξθαδηθφ Ννζνθνκείν Σξίπνιεο, ην Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ, ην Γεληθφ 

Κξαηηθφ Ννζνθνκείν Αζελψλ «Γ. Γελλεκαηάο» θαη ην Παλεπηζηεκηαθφ Ννζνθνκείν 

Αιεμαλδξνχπνιεο. 

Ζζηθή θαη Γενληνινγία 

Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο κειέηεο εμαζθαιίζηεθαλ νη άδεηεο απφ ηελ Αξρή Πξνζηαζίαο 

Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα (αξ. πξση: ΓΝ/ΔΞ/4670-3/04-08-2016), απφ ηελ 

5ε Τ.ΠΔ. Θεζζαιίαο θαη ηεξεάο Διιάδνο (αξ. πξση. 25223/23.12.2016) θαη ην 

Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Λακίαο (αξ. πξση. Δ.. 641/ 

23.12.2016), απφ ηελ 6ε Τ.ΠΔ. Πεινπνλλήζνπ, Ηνλίσλ Νήζσλ, Ζπείξνπ θαη Γπηηθήο 

Διιάδνο (αξ. πξση. 50910/22.12.2016) θαη ην Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην ηνπ Γεληθνχ 

Παλαξθαδηθνχ Ννζνθνκείνπ Σξίπνιεο «Ζ Δπαγγειίζηξηα» (αξ. πξση. 

18585/14.12.2016), ην Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υίνπ (αξ. 

πξση.9/15.02.2016), ην επηζηεκνληθφ ζπκβνχιην ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Αζελψλ 

«Γ. Γελλεκαηάο» (αξ. πξση.7499/21.03.2016), ην Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην ηνπ 

Παλεπηζηεκηαθνχ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Έβξνπ (10
ε
 πλ. 19/12/16) θαη απφ ηε 

Μνλάδα Σερλεηνχ Νεθξνχ «MEDIFIL Ηδησηηθή Ηαηξηθή Μνλάδα Αηκνθάζαξζεο 

Α.Δ. Ηαηξηθφ Θεξαπεπηήξην Ηιίνπ 15.07.16 (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η). 
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ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ππήξμε  πξνθνξηθή θαη έγγξαθε ελεκέξσζε ησλ αζζελψλ 

ζρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο εξγαζίαο,  ην απφξξεην θαη αλψλπκν 

ησλ απαληήζεσλ θαη ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπο γηα δηαθνπή ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή ηεο 

δηαδηθαζίαο.   

 

4.3. Μέζνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ – Δξγαιεία κέηξεζεο  

 

Σα δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ κε ηα εμήο εξεπλεηηθά εξγαιεία (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ): 

 

1. Functional Assessment of Chronic Illness Therapy-Spiritual Well-Being Scale 

(FACIT-Sp-12) – Λεηηνπξγηθή εθηίκεζε ζηε ζεξαπεία ηεο ρξφληαο λφζνπ- 

Κιίκαθα Πλεπκαηηθήο Δπεμίαο (Cella et al., 1993). Πξφθεηηαη γηα κία θιίκαθα 

ε νπνία δεκηνπξγήζεθε απφ ηνπο Cella θαη ζπλ. (1993) θαη έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί επξέσο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πλεπκαηηθφηεηαο ζε ρξφληνπο 

αζζελείο. Απνηειεί κέξνο ελφο κεγαιχηεξνπ εξγαιείνπ αμηνιφγεζεο πνπ 

κεηξά ζεκαληηθνχο παξάγνληεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ζε αζζελείο κε ρξφληα λφζν. 

πγθεθξηκέλα πεξηιακβάλεη ηξεηο ππνθιίκαθεο ην λφεκα ζηε δσή, ηελ 

αξκνλία θαη γαιήλε θαη ηελ αίζζεζε ππνζηήξημεο θαη δχλακεο πνπ αληιείηαη 

απφ ηελ πίζηε. Κάζε παξάγνληαο ηεο πλεπκαηηθφηεηαο πεξηιακβάλεη 4 

εξσηήζεηο πεληάβαζκεο θιίκαθαο Likert κε ην 0 λα αληηπξνζσπεχεη ην 

θαζφινπ θαη ην 4 λα αληηζηνηρεί ζην πνιχ. Οη εξσηήζεηο αλαθέξνληαη ζην 

δηάζηεκα ησλ ηειεπηαίσλ 7 εκεξψλ. Μεγαιχηεξα ζθνξ αληηπξνζσπεχνπλ 

κεγαιχηεξε πλεπκαηηθή επεμία. Σν ζπλνιηθφ άζξνηζκα φισλ ησλ απαληήζεσλ 

δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηε γεληθή πλεπκαηηθή επεμία. Πξφθεηηαη γηα έλα έγθπξν 

εξγαιείν κε δείθηε πςειφ δείθηε αμηνπηζηίαο (Cronbach‘s alpha 0.87). 

2. Ζ θιίκαθα SCL 90 – R Πξφθεηηαη γηα κηα απηνζπκπιεξνχκελε θιίκαθα, ε 

νπνία πεξηιακβάλεη 90 ζέκαηα θαη απνηειεί ην πην δηαδεδνκέλν εξγαιείν 

ζηελ ςπρηαηξηθή έξεπλα. Δίλαη κηα έγθπξε απηνζπκπιεξνχκελε θιίκαθα 

κέηξεζεο ησλ ππνθεηκεληθψλ ελνριεκάησλ θαη ηεο ζπκπησκαηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ζε δηάθνξεο δηαζηάζεηο ςπρνπαζνινγίαο. Απνηειείηαη απφ 90 

εξσηήζεηο, πνπ πεξηγξάθνπλ ςπρνινγηθέο, ζπκπεξηθνξηθέο θαη ζσκαηηθέο 

αηηηάζεηο. Ζ θάζε εξψηεζε βαζκνινγείηαη, κε βάζε κηα πεληαβάζκηα θιίκαθα 

ελφριεζεο, απφ «θαζφινπ» (0) έσο «πάξα πνιχ» (4). 
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Σα 90 απηά ζέκαηα νκαδνπνηνχληαη ζε ελλέα κείδνλεο ζπκπησκαηνινγηθέο 

δηαζηάζεηο – ππνθιίκαθεο, νη νπνίεο είλαη νη αθφινπζεο. σκαηνπνίεζε: 

αηηηάζεηο πνπ αθνξνχλ ζσκαηηθή δπζιεηηνπξγία (12 εξσηήζεηο), 

Φπραλαγθαζηηθφηεηα- Καηαλαγθαζηηθφηεηα: απερεί ην αληίζηνηρν θιηληθφ 

ζχλδξνκν (10 εξσηήζεηο), δηαπξνζσπηθή Δπαηζζεζία: αηηηάζεηο αλεπάξθεηαο, 

θαησηεξφηεηαο θαη απηνυπνηίκεζεο ζε ζχγθξηζε θαη ζε ζρέζε κε ηνπο 

άιινπο (9 εξσηήζεηο). Καηάζιηςε (13 εξσηήζεηο), Άγρνο (10 εξσηήζεηο), 

ζπκφο - Δπηζεηηθφηεηα: εθδειψζεηο θαη αηζζήκαηα ζπκνχ θαη επηζεηηθφηεηαο 

(6 εξσηήζεηο). Φνβηθφ Άγρνο: απερεί ην αγνξαθνβηθφ ζχλδξνκν (7 

εξσηήζεηο), παξαλνεηδήο Ηδεαζκφο: αηηηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ παξαλνεηδή ηξφπν ζθέςεο (6 εξσηήζεηο) θαη ηέινο 

ςπρσηηζκφο: αληηπξνζσπεχεη κηα ζχκκεημε ησλ ζπκπησκάησλ «Α ηάμεο» ηεο 

ζρηδνθξέλεηαο κε ραξαθηεξηνινγηθά θπξίσο ζηνηρεία αιινηξίσζεο θαη 

απφζηαζεο ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο (10 εξσηήζεηο ). Δπίζεο πεξηιακβάλεη 

άιιεο επηά εξσηήζεηο, πνπ δε ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο παξαπάλσ 

ππνθιίκαθεο, αθνξνχλ δηαηαξαρέο χπλνπ, πξφζιεςεο ηξνθήο θαη άιια 

ελνριήκαηα, αλαθέξνληαη ζην θείκελν σο «επηπιένλ ζηνηρεία» θαη 

ζπλππνινγίδνληαη θαηά ηελ εμαγσγή ησλ δεηθηψλ. Δπηπιένλ ησλ 9 

ππνθιηκάθσλ, εμάγνληαη θαη 3 ζπλνιηθνί δείθηεο ςπρνπαζνινγίαο: α) ν 

γεληθφο δείθηεο ζπκπησκάησλ (Γ), πνπ ζπλδπάδεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ 

αξηζκφ ησλ ζπκπησκάησλ θαη ηελ έληαζε ηεο ελφριεζεο απφ απηά, β) ην 

ζχλνιν ησλ ζεηηθψλ ζπκπησκάησλ (Θ), πνπ δίλεη πιεξνθνξίεο κφλν γηα 

ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκπησκάησλ θαη γ) ν δείθηεο ελφριεζεο ζεηηθψλ 

ζπκπησκάησλ (ΔΘ), πνπ απνηειεί έλα κέηξν ηεο έληαζεο ηεο ελφριεζεο. Ζ 

θιίκαθα έρεη ζηαζκηζηεί ζε ειιεληθφ πιεζπζκφ (Νηψληαο, Καξαζηεξγίνπ, 

Μάλνο, 1991), θαη έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε άιιεο κειέηεο (Tselebis et al., 

2011). Ζ εγθπξφηεηα θξηηεξίνπ είλαη ηθαλνπνηεηηθή, ελψ έρεη δηαπηζησζεί 

ηθαλνπνηεηηθή ζπγθιίλνπζα εγθπξφηεηα, κε ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο ησλ 

ππνθιηκάθσλ ηεο κε ζπλαθείο ππνθιίκαθεο ηνπ MMPI (Νηψληαο, 

Καξαζηεξγίνπ, Μάλνο, 1991). 

3. Ζ Κιίκαθα Illness Perception Questionnaire (Brief Version) – Κιίκαθα 

αληηιήςεσλ γηα ηελ αζζέλεηα (Moss-Morris, Weinman, Petrie, Horne, & 

Cameron, 2002; Basu & Poole,2016). Πξφθεηηαη γηα έλα εξσηεκαηνιφγην 9 

εξσηήζεσλ, ην νπνίν πξνήιζε απφ ζχλνςε κηαο αξρηθήο θιίκαθαο 100 
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εξσηήζεσλ θαη κεηξά αληηιήςεηο ησλ αζζελψλ γηα ηελ πάζεζή ηνπο. Απφ ηηο 

9 εξσηήζεηο, νη 5 αμηνινγνχλ ηε γλσζηηθή αληίιεςε ηνπ αζζελή γηα ηελ 

πάζεζή ηνπ , νη 2 ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ αληίιεςε, 1 αμηνινγεί ην βαζκφ 

θαηαλφεζεο ηεο πάζεζεο απφ ηνλ αζζελή θαη ηέινο 1 δεηά απφ ηνλ αζζελή λα 

αλαθέξεη πνηεο ζεσξεί αηηίεο ηεο αζζέλεηάο ηνπ. ιεο νη εξσηήζεηο 

βαζκνινγνχληαη απφ 0 έσο 10, εθηφο απφ ηελ έλαηε, ε νπνία είλαη αλνηθηή θαη 

δεηά απφ ηνλ αζζελή λα πεξηγξάςεη πνηεο ζεσξεί σο θχξηεο αίηηεο ηεο 

αζζέλεηαο ηνπ. Τςειά ζθνξ ζηηο 8 εξσηήζεηο δείρλνπλ αξλεηηθέο αληηιήςεηο 

γηα ηελ αζζέλεηα. Πξφθεηηαη γηα έλα έγθπξν εξγαιείν κε πςειφ δείθηε 

αμηνπηζηίαο (Cronbach‘s alpha 0.91). ηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε Διιεληθή εθδνρή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (Karademas et al., 

2008), φπσο απηή είλαη αλαξηεκέλε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ παλεπηζηεκίνπ 

Bergen ηεο Ννξβεγίαο πνπ είλαη θαη ππεχζπλν γηα ηε δηαρείξηζε 

αλαθεξφκελεο θιίκαθαο (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ).  

4. Missoula - VITAS Quality of Life Index- 15 (MVQOLI-15) Ζ ειιεληθή 

εθδνρή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ Missoula - VITAS Quality of Life Index- 15 

(Theofilou, Aroni, Ralli, Gouzou & Zyga, 2013; Theofilou Kapsalis & 

Panagiotaki, 2012). είλαη έλα εξγαιείν ζπιινγήο θαη κέηξεζεο πιεξνθνξηψλ 

απφ αζζελείο, ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα δσήο θαηά ην ηειηθφ ζηάδην κίαο 

αζζέλεηαο. Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ 5 δηαζηάζεηο (ζπκπηψκαηα, 

ιεηηνπξγηθφηεηα, δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, επεμία, πλεπκαηηθφηεηα). ε θάζε 

ηνκέα ζπιιέγνληαη απφ ηνπο αζζελείο ηξία είδε πιεξνθνξηψλ κε ζθνπφ λα 

ζθηαγξαθεζείε ζπλνιηθή εκπεηξία ηνπο θαη απηέο είλαη νη εμήο: Αμηνιφγεζε - 

ππνθεηκεληθή κέηξεζε ηεο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο ή πεξίζηαζεο (Ση είλαη 

απηφ;). Ηθαλνπνίεζε - βαζκφο απνδνρήο ή γλψζεο ηεο πξαγκαηηθήο 

θαηάζηαζεο (Πφζν ζαο ελνριεί;). πνπδαηφηεηα - ν βαζκφο, ζηνλ νπνίν κία 

δεδνκέλε δηάζηαζε έρεη αληίθηππν ζηε ζπλνιηθή πνηφηεηα δσήο (Πφζν 

ζεκαζία έρεη;). Οη εξσηήζεηο είλαη γεληθέο θαη νη απαληήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ 

κία πεληαβάζκηα θιίκαθα (Likert), έηζη ψζηε ε ρακειφηεξε βαζκνινγία λα 

δείρλεη ηε ιηγφηεξν επηζπκεηή θαηάζηαζε θαη αληίζηξνθα. Αξρηθά ην 

εξσηεκαηνιφγην απνηεινχληαλ απφ 25 εξσηήζεηο αιιά επεηδή ήηαλ πνιχ 

κεγάιν γηα θάπνηνπο αζζελείο θαηαζθεπάζηεθε κηα έθδνζε ησλ 15 

εξσηήζεσλ κε ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο 0,93. Ζ εζσηεξηθή εγθπξφηεηα ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή κε Cronbach‘s alpha 0.74. 
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4.4. Ζ Μεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή γιώζζα, γισζζηθή εγθπξόηεηα, θαη 

εγθπξόηεηα πεξηερνκέλνπ ηεο θιίκαθαοFunctional Assessment of Chronic 

Illness Therapy-Spiritual Well-Being Scale (FACIT-Sp-12) – Λεηηνπξγηθή 

εθηίκεζε ζηε ζεξαπεία ηεο ρξόληαο λόζνπ- Κιίκαθα Πλεπκαηηθήο Δπεμίαο  

 

Μεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή γιψζζα, γισζζηθή εγθπξφηεηα, θαη εγθπξφηεηα 

πεξηερνκέλνπ. Ζ δηαδηθαζία κεηάθξαζεο ηεο θιίκαθαο μεθίλεζε αθνχ είρε ήδε 

εμαζθαιηζηεί άδεηα απφ ηνπο Cella θαη ζπλ. (1992) νη νπνίνη έρνπλ αλαπηχμεη ηελ 

ζπγθεθξηκέλε θιίκαθα, θαζψο επίζεο θαη ηνλ νξγαληζκφ πνπ δηαρεηξίδεηαη ηελ 

ζπγθεθξηκέλε ζεηξά εξσηεκαηνινγίσλ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ). Ζ δηαδηθαζία ηεο 

κεηάθξαζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζηελ Διιεληθή γιψζζα, έγηλε ζχκθσλα κε ηελ 

πξνηεηλφκελε δηαδηθαζία απφ ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο (WHO, 2017) θαη 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε δίγισζζε (forward -backward) κεηάθξαζε θαη ε πνιηηηζκηθή 

πξνζαξκνγή. χκθσλα κε απηή, δχν αλεμάξηεηνη θαη δίγισζζνη επαγγεικαηίεο 

πγείαο δεκηνχξγεζαλ δχν κεηαθξάζεηο ζηε γιψζζα ζηφρν πνπ ήηαλ ε ειιεληθή, 

(forward translation). ηε ζπλέρεηα, αθινχζεζε ε δηαδηθαζία ηεο αλαθνξάο 

«ζπκθηιίσζεο» (reconsiliation report), πνπ ήηαλ ε δηαδηθαζία ελαξκφληζεο ησλ δχν 

κεηαθξάζεσλ απφ έλαλ δίγισζζν επαγγεικαηία πγείαο κε κεηξηθή γιψζζα ηα 

Διιεληθά,   πξνθεηκέλνπ λα πξνθχςεη ε ηειηθή ζπκθσλεζείζα εθδνρή. Ζ ηειεπηαία, 

κεηαθξάζηεθε εθ λένπ ζηελ Αγγιηθή γιψζζα (backward translation) απφ έλα 

δίγισζζν άηνκν πνπ δελ γλψξηδε ηελ απζεληηθή εθδνρή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ζα 

αληηκεησπηζηήθαλ θάπνηεο δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ.  

Γηαδηθαζία γλσζηηθήο αλαζθφπεζεο. Πξαγκαηνπνηήζεθε πηινηηθή δνθηκή ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ζε έλα δείγκα επθνιίαο 10 αζζελψλ πνπ ππνβάιινληαλ ζε 

αηκνθάζαξζε κε πνηθηινκνξθία σο πξνο ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Ο 

εξεπλεηήο ρνξήγεζε ηα εξσηεκαηνιφγηα θαη έδσζε εμεγήζεηο ζρεηηθά κε ηε 

δηαδηθαζία θαη δήηεζε απφ ηνπο αζζελείο λα αλαθέξνπλ νπνηεζδήπνηε δπζθνιίεο 

ζηελ θαηαλφεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.  

Δθηίκεζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

Ζ Αμηνπηζηία ελφο νξγάλνπ κέηξεζεο αλαθέξεηαη ζηελ επαλαιεςηκφηεηα 

(repeatability), εζσηεξηθή ζπλέπεηα (consistency), αλαπαξαγσγηκφηεηα 
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(reproducibility) θαη αθξίβεηα (precision) ησλ ηηκψλ πνπ ιακβάλνληαη απφ απηφ. Ζ 

Αμηνπηζηία κηαο κέηξεζεο αθνξά ηελ απνπζία ηνπ Σπραίνπ ζθάικαηνο (Random 

error) (Heale & Twycross, 2017; Twycross. & Shields 2004). Ζ Αμηνπηζηία ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ειέρζεθε σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζηαζεξφηεηαο (Stability) 

θαη ηεο εζσηεξηθήο ζπλνρήο (Internal Consistency) ησλ κεηαβιεηψλ (Heale & 

Twycross, 2017; Twycross. & Shields 2004). Ζ ηαζεξφηεηα ελφο νξγάλνπ κέηξεζεο 

αλαθέξεηαη ζηελ αμηνπηζηία ηνπ ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ, δειαδή ζην βαζκφ ζηνλ 

νπνίν ιακβάλνληαη νη ίδηεο βαζκνινγίεο φηαλ ην φξγαλν ρξεζηκνπνηείηαη ζηα ίδηα 

άηνκα ζε δηαθνξεηηθά ρξνληθά ζεκεία. Γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηαζεξφηεηαο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηνπ Διέγρνπ – Δπαλειέγρνπ (Test - 

Retest) ή Γνθηκαζίαο – Δπαλαδνθηκαζίαο ή Δπαλαιεπηηθψλ Μεηξήζεσλ. Σν 

εξσηεκαηνιφγην δηαλεκήζεθε ζε έλα κηθξφ δείγκα 29 αζζελψλ πνπ ππνβάιινληαη ζε 

αηκνθάζαξζε ζε ρξφλν 0 θαη έπεηηα απφ ηξείο εβδνκάδεο κεηά απφ ηελ αξρηθή 

κέηξεζε ζηα ίδηα άηνκα. Γηάζηεκα ηθαλφ ψζηε λα κελ ππάξρεη ε αλάκλεζε ησλ 

πξνεγνχκελσλ απαληήζεσλ θαη λα απνθεπρζνχλ ηα απνηειέζκαηα εθ κεηαθνξάο, 

αιιά θαη αξθεηά κηθξφ ψζηε λα κελ έρεη επέιζεη θάπνηα κείδσλ κεηαβνιή ζηε γεληθή 

ηνπο θαηάζηαζε.  

Ζ Δζσηεξηθή πλνρή ελφο νξγάλνπ κέηξεζεο αλαθέξεηαη ζην θαηά πφζν 

δηαθνξεηηθά ζηνηρεία (items) κεηξνχλ ηελ ίδηα έλλνηα (δνκή), δειαδή εκθαλίδνπλ 

κεηαμχ ηνπο έλα βαζκφ ζπλνρήο θαη ζπλάθεηαο. Ζ θιίκαθα ειέρζεθε κε ηελ πιένλ 

δηαδεδνκέλε δνθηκαζία εθηίκεζεο ηεο Αμηνπηζηίαο Δζσηεξηθήο πλνρήο, ηφζν ζε κηα 

Τπνθιίκαθα φζν θαη ζε νιφθιεξε ηελ Κιίκαθα, ηνλ ζπληειεζηή Alpha (α) ηνπ 

Cronbach. Σηκέο ηνπ ζπληειεζηή Cronbach‘s Alpha κεγαιχηεξεο ηνπ 0,70 

ζεσξνχληαη σο απνδεθηέο θαη επηβεβαηψλνπλ ηελ εζσηεξηθή ζπλνρή θαη νκνηνγέλεηα 

ησλ ζηνηρείσλ (εξσηήζεσλ, ζεκάησλ, κεηαβιεηψλ) κηαο θιίκαθαο (δνκήο) (Campo-

Arias & Oviedo, 2008). Ζ εθηίκεζε ηεο Αμηνπηζηίαο Δζσηεξηθήο πλνρήο ζα 

νινθιεξψζεθε κε ηνλ έιεγρν ηεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ θάζε εξψηεζεο ηεο 

Τπνθιίκαθαο κε ην άζξνηζκα ησλ ππνινίπσλ εξσηήζεσλ ηεο Τπνθιίκαθαο (Heale & 

Twycross, 2017; Twycross. & Shields 2004). 

Γνθηκαζία εγθπξφηεηαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Ζ Δγθπξφηεηα αλαθέξεηαη ζηε 

ζρεηηθφηεηα ηνπ νξγάλνπ κέηξεζεο, αλ δειαδή ην φξγαλν κεηξά («αληαλαθιά») 

πξαγκαηηθά ηελ έλλνηα πνπ πξνηίζεηαη φηη κεηξά. Ζ Δγθπξφηεηα κηαο κέηξεζεο 

αθνξά ηελ απνπζία ηνπ πζηεκαηηθνχ ζθάικαηνο (Systematic error). ε απηή ηε 
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θάζε ην εξσηεκαηνιφγην δηαλεκήζεθε ζε έλα επαξθέο δείγκα αζζελψλ (n = 183) θαη 

ηα δεδνκέλα ηέζεθαλ ζε παξαγνληηθή αλάιπζε (Yong & Pearce 2013). χκθσλα κε 

εξεπλεηέο έλα γεληθφο θαλφλαο γηα ην επαξθέο δείγκα ζηελ παξαγνληηθή αλάιπζε 

είλαη 7-10 άηνκα αλά εξψηεκα, ζπλεπψο ην δείγκα 183 αζζελψλ κε ΥΝΝ είλαη 

επαξθέο γηα παξαγνληηθή αλάιπζε κηαο θιίκαθαο 12 εξσηήζεσλ (Tabachnick & 

Fidell 2007; Yong & Pearce 2013).Ζ Αλάιπζε Παξαγφλησλ ή Παξαγνληηθή 

Αλάιπζε (Factor Analysis) πνπ εθαξκφζηεθε γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο εζσηεξηθήο 

δνκήο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (Γνκηθή Δγθπξφηεηα «Construct Validity») ήηαλ ε 

δηεξεπλεηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε θπξίσλ ζπληζησζψλ. Υξεζηκνπνηήζεθε 

δηεξεπλεηηθή (Exploratory) Παξαγνληηθή Αλάιπζε, ψζηε λα νξηζηεί ν αξηζκφο 

παξαγφλησλ πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηελ ειιεληθή εθδνρή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (Yong 

& Pearce 2013). 

 

4.5. ηαηηζηηθή Αλάιπζε 

 

Ζ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ηνπ εκπεηξηθνχ πιηθνχ ηεο έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθε κε 

ην ινγηζκηθφ πξφγξακκα Statistical Package for the Social Sciences, 20.0 (S.P.S.S. 

Inc., Chicago, IL, USA), ρξεζηκνπνηψληαο ηηο κεζφδνπο ηεο Πεξηγξαθηθήο 

(Descriptive) θαη ηεο Δπαγσγηθήο (Inferential) ηαηηζηηθήο. 

Ζ Πεξηγξαθηθή αλάιπζε πεξηειάκβαλε ηελ θαηαλνκή ζπρλνηήησλ ησλ πνηνηηθψλ 

κεηαβιεηψλ (απφιπηε θαη ζρεηηθή % ζπρλφηεηα) θαζψο θαη εθηηκήζεηο ησλ 

παξακέηξσλ ζέζεο θαη δηαζπνξάο ησλ πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ (κέζε ηηκή, ζηαζεξή 

απφθιηζε, δηάκεζνο ηηκή, κέγηζηε θαη ειάρηζηε ηηκή). Οη έιεγρνη θαλνληθφηεηαο 

δηεμήρζεζαλ κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ θξηηεξίνπ Kolmogorov-Smirnov. 

Οη ζηαηηζηηθέο δνθηκαζίεο γηα ηελ Δγθπξφηεηα θαη ηελ Αμηνπηζηία ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ «Functional Assessment of Chronic Illness Therapy-Spiritual Well-

Being Scale (FACIT-Sp-12) – Λεηηνπξγηθή εθηίκεζε ζηε ζεξαπεία ηεο ρξφληαο 

λφζνπ- Κιίκαθα Πλεπκαηηθήο Δπεμίαο» πεξηειάκβαλαλ ηα εμήο: Γηα ηνλ ζηαηηζηηθφ 

έιεγρν ηεο Δπαλαιεςεκφηηεηαο ησλ κεηξήζεσλ κεηαμχ Διέγρνπ θαη Δπαλειέγρνπ, 

εθηηκήζεθε ε ζπζρέηηζε (ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Pearson) θαζψο θαη ε δηαθνξά 

(θαηά δεχγε t-test) ησλ ηηκψλ κεηαμχ ησλ δχν κεηξήζεσλ (Heale & Twycross, 2017; 

Twycross. & Shields 2004). Ζ Αμηνπηζηίαο Δζσηεξηθήο πλνρήο, ηφζν ζε κηα 
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Τπνθιίκαθα φζν θαη ζε νιφθιεξε ηελ Κιίκαθα, εθηηκήζεθε απφ ηνλ ζπληειεζηή 

Alpha (α) ηνπ Cronbach. Ζ εθηίκεζε ηεο Αμηνπηζηίαο Δζσηεξηθήο πλνρήο 

νινθιεξψζεθε κε ηνλ έιεγρν ηεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ θάζε εξψηεζεο ηεο 

Τπνθιίκαθαο κε ην άζξνηζκα ησλ ππνινίπσλ εξσηήζεσλ ηεο Τπνθιίκαθαο, θαζψο 

επίζεο κε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Alpha (α) ηνπ Cronbach ζε πεξίπησζε πνπ ε εξψηεζε 

αθαηξεζεί (Heale & Twycross, 2017; Twycross. & Shields 2004). Σέινο ε 

δηαζηαζηαθή δνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ειέγρζεθε κε δηεξεπλεηηθή παξαγνληηθή 

αλάιπζε θπξίσλ ζπληζησζψλ κε νξζνγψληα πεξηζηξνθή ησλ αμφλσλ θαηά varimax. 

Ζ Δπαγσγηθή αλάιπζε γηα ηε δηεξεχλεζε πηζαλψλ ζπζρεηίζεσλ πεξηειάκβαλε ηνλ 

ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson (r), ηνλ έιεγρν t-test γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα 

θαη ηελ αλάιπζε δηαθχκαλζεο θαηά έλα παξάγνληα (one-way analysis of variance, 

ANOVA) ελψ γηα ηνλ έιεγρν πνιιαπιψλ ζπγθξίζεσλ (Post Hoc Test) 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην θξηηήξην LSD (Least Significant Difference). Δπίζεο 

εθαξκφζηεθε πνιπκεηαβιεηή αλάιπζε ρξεζηκνπνηψληαο ην ζηαηηζηηθφ ππφδεηγκα 

ηεο πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο (multiple linear regression) θαη σο κέηξν 

ζρέζεο ηνλ ζπληειεζηή παιηλδξφκεζεο β. Σα αζξνηζηηθά ζθνξ ηεο Κιίκαθαο 

Πλεπκαηηθφηεηαο «FACIT – Sp12 Scale», ηεο Κιίκαθαο Πνηφηεηαο Εσήο «MVQOLI 

– 15R», ηεο Κιίκαθαο ςπρηαηξηθήο ζπκπησκαηνινγίαο «SCL – 90R» θαη ηεο 

Κιίκαθαο Αληηιήςεσλ γηα ηε Νφζν «BIPQ» ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο κέηξα έθβαζεο 

(outcome) ησλ κειεηψκελσλ ζρέζεσλ. Σέινο ζε φινπο ηνπο έιεγρνπο πνπ 

δηεμήρζεζαλ ηα επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο ήηαλ ακθίπιεπξα θαη ην απνδεθηφ επίπεδν 

ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ηέζεθε ζην 5%. 
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5
ν
 Κεθάιαην: Απνηειέζκαηα 

 

5.1. 1
ε
 θάζε - Απνηειέζκαηα κεηάθξαζεο, πνιηηηζκηθήο πξνζαξκνγήο, 

αμηνπηζηίαο θαη εγθπξόηεηαο ηεο θιίκαθαο Functional Assessment of Chronic 

Illness Therapy-Spiritual Well-Being Scale (FACIT-Sp-12) – Λεηηνπξγηθή 

εθηίκεζε ζηε ζεξαπεία ηεο ρξόληαο λόζνπ- Κιίκαθα Πλεπκαηηθήο Δπεμίαο θαη 

εθηίκεζε ηεο πλεπκαηηθόηεηαο ζηε ΥΝΝ 

 

Α) Απνηειέζκαηα Γλσζηηθήο αλαζθφπεζεο  

πσο αλαθέξζεθε, ε κεηάθξαζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ) είλαη 

απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο κεηάθξαζεο θαη πνιηηηζκηθήο πξνζαξκνγήο ζχκθσλα κε 

ηεο νδεγίεο ηνπ Π.Ο.Τ αιιά θαη ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Ζ 

κεηάθξαζε απηή δεκηνπξγήζεθε κε θεληξηθφ γλψκνλα λα δηαηεξεζνχλ ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αιιά θάλνληαο θαη ηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο 

γηα ηελ πξνζαξκνγή ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. πγθεθξηκέλα ζηελ αξρηθή 

ειιεληθή εθδνρή ππήξμε κηα εξψηεζε ε νπνία ρξεηάζηεθε επαλαδηαηχπσζε. 

πγθεθξηκέλα απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πξνηάζεθε ε 

αλαδηαηχπσζε κηαο εξψηεζεο ψζηε λα απνζπκθνξεζεί απφ ηπρφλ αξλεηηθή θφξηηζε 

ην ιήκκα. Sp.4 ―I have trouble feeling peace of mind‖ ηνπ νπνίνπ ε αξρηθή 

κεηάθξαζε ήηαλ «Σν κπαιφ κνπ δελ κπνξεί λα εξεκήζεη» θαη ηειηθά κεηαηξάπεθε ζε 

«Σν κπαιφ κνπ δπζθνιεχεηαη λα εξεκήζεη». 

Σν δείγκα απνηεινχληαλ απφ 7 άλδξεο θαη 3 γπλαίθεο. Ζ κέζε ειηθία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ήηαλ 52,3±17 εηψλ. Σν πνζνζηφ απφθξηζεο ήηαλ 100% (Πίλαθαο 2). 

Απφ απηφ ην δείγκα ησλ αζζελψλ, νη νπνίνη ήηαλ Έιιελεο κε κεηξηθή γιψζζα ηελ 

Διιεληθή δεηήζεθε λα θαζνξηζηεί αλ ε κεηάθξαζε απηή είλαη απνδεθηή απφ 

πνιηηηζηηθήο άπνςεο, αλ ε γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε κεηάθξαζε είλαη απιή 

θαη αλ ε δηαηχπσζε ησλ εξσηήζεσλ ήηαλ ε θαηάιιειε. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ, έγηλε 

κηα γλσζηηθή δηαδηθαζία απνινγηζκνχ. ηελ πεξίπησζε δπζλφεησλ ζεκείσλ, νη 

αζζελείο θιήζεθαλ λα πξνηείλνπλ κηα ελαιιαθηηθή δηαηχπσζε (Cognitive Debriefing 

Interview - Γλσζηηθή αλαζθφπεζε). Έπεηηα ζχκθσλα κε ηεο νδεγίεο ησλ 

θαηαζθεπαζηψλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δεηήζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα 

απαληήζνπλ αλ ζεσξνχζαλ θάπνηα εξψηεζε κε ζρεηηθή κε ην ζέκα ή πξνζβιεηηθή 

επηπιένλ δεηήζεθε λα απνδψζνπλ κε δηθά ηνπο ιφγηα ην λφεκα θάπνησλ εξσηήζεσλ 

θαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο θάπνηνπο ελαιιαθηηθνχο φξνπο. Απηφ έγηλε νπησο ψζηε 
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λα δηαζθαιηζηεί ε πιήξεο ηαχηηζε ηνπ λνήκαηνο ησλ ιέμεσλ ηεο παξαγφκελεο 

έιιεληθήο εθδνρήο κε αληίζηνηρε αγγιηθή. Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο πνιηηηζκηθήο 

πξνζαξκνγήο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, φινη νη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ φηη ην 

εξσηεκαηνιφγην ήηαλ εχθνιν λα ζπκπιεξσζεί. 

Πίλαθαο 2. Γλσζηηθή αλαζθφπεζε FACIT-Sp-12 

 Γλσζηηθή αλαζθόπεζε FACIT-Sp-12                                                                                                   n=10 

Ζιηθία   52,3±17 

Φχιν  Άλδξεο 7 

 Γπλαίθεο 3 

πλνιηθή Πλεπκαηηθφηεηα   30,3±5,3 

   

Δπηβάξπλζε απφ ζπκπηψκαηα  Κακία 4% 

 Κάπνηα ζπκπηψκαηα αιιά δίρσο επηπιένλ αλάγθε 

αλάπαπζεο 

4% 

 Αλάγθε γηα αλάπαπζε αιιά ιηγφηεξν απφ ην 50% 

ηεο εκέξαο 

2% 

Έηε Αηκνθάζαξζεο  5±4 

Πνηα ε γεληθή ζαο άπνςε γηα ην 

εξσηεκαηνιφγην; 

Πνιχ θαιή 100% 

Δίραηε θάπνηα δπζθνιία ζην λα 

απαληήζεηε θάπνηα εξψηεζε; 

Ναη 0% 

 ρη 100% 

Πηζηεχεηε φηη ζηηο εξσηήζεηο ζα 

έπξεπε λα ζπκπεξηιεθζεί θαη θάηη 

άιιν; 

Ναη 0% 

 ρη 100% 

Τπήξμε θάπνηα εξψηεζε ε νπνία 

ήηαλ πξνζβιεηηθή; 

Ναη 0% 

 ρη 100% 

χλνιν                     10 
 

 

Β) Απνηειέζκαηα αμηνπηζηίαο θαη εγθπξφηεηαο ηεο θιίκαθαο Functional Assessment 

of Chronic Illness Therapy-Spiritual Well-Being Scale (FACIT-Sp-12) – Λεηηνπξγηθή 

εθηίκεζε ζηε ζεξαπεία ηεο ρξφληαο λφζνπ- Κιίκαθα Πλεπκαηηθήο Δπεμίαο. 
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 Πεξηγξαθή Γείγκαηνο 

Σν δείγκα ηεο κειέηεο απνηέιεζαλ 183 αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε. 

ηνλ Πίλαθα 3 παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ησλ αζζελψλ σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπο. 

Πίλαθαο 3: Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Γείγκαηνο (n=183). 

Υαξαθηεξηζηηθά  n (%) 

Φχιν Άλδξαο 128 (69,9%) 

 Γπλαίθα 55 (30,1%) 

Ζιηθία (έηε) Mean  St.D. 61,39  

14,112 

 Min – Max 26 – 88 

Σφπνο δηακνλήο Αγξνηηθή πεξηνρή 71 (38,8%) 

 Ζκηαζηηθή πεξηνρή 31 (16,9%) 

 Αζηηθή πεξηνρή 81 (44,3%) 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε Άγακνο 39 (21,3%) 

 Έγγακνο 124 (67,8%) 

 Γηαδεπγκέλνο 9 (4,9%) 

 Υήξνο 11 (6,0%) 

Αξηζκφο παηδηψλ 0 49 (26,8%) 

 1 25 (13,7%) 

 2 70 (38,3%) 

 3 39 (21,3%) 

Μέλεηε κφλνο/ε; Ναη 36 (19,7%) 

 ρη 147 (80,3%) 

Δθπαηδεπηηθφ επίπεδν Σάμεηο Γεκνηηθνχ 13 (7,1%) 

 Απφθνηηνο Γεκνηηθνχ 71 (38,8%) 

 Απφθνηηνο Γπκλαζίνπ/Λπθείνπ 67 (36,6%) 

 Απφθνηηνο ΑΔΗ/ΣΔΗ 32 (17,5%) 

Δπαγγεικαηηθή θαηάζηαζε Άλεξγνο 16 (8,7%) 

 Οηθηαθά 32 (17,5%) 
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 Απηναπαζρνινχκελνο 27 (14,8%) 

 Ηδησηηθφο ππάιιεινο 14 (7,7%) 

 Γεκφζηνο ππάιιεινο 13 (7,1%) 

 πληαμηνχρνο 81 (44,3%) 

Θξήζθεπκα Υξηζηηαλφο Οξζφδνμνο 172 (94,0%) 

 Υξηζηηαλφο Καζνιηθφο 3 (1,6%) 

 Μνπζνπικάλνο 3 (1,6%) 

 Άιιν 5 (2,7%) 

Έηε Αηκνθάζαξζεο <1 33 (18,0%) 

 1-5 92 (50,3%) 

 6-10 42 (23,0%) 

 11-16 12 (6,6%) 

 >16 4 (2,2%) 

Άιιν πξφβιεκα πγείαο Ναη 97 (53,0%) 

 ρη 86 (47,0%) 

Σξέρνλ επίπεδν 

δξαζηεξηφηεηαο 

Καλνληθή δξαζηεξηφηεηα, ρσξίο ζπκπηψκαηα 23 (12,6%) 

 Μεξηθά ζπκπηψκαηα, αιιά δελ απαηηψ 

μεθνχξαζε ζε θξεβάηη θαηά ην δηάζηεκα ηεο 

εκέξαο 

67 (36,6%) 

 Απαηηψ μεθνχξαζε ζε θξεβάηη ιηγφηεξν απφ ην  

50% ηεο εκέξαο 

58 (31,7%) 

 Απαηηψ μεθνχξαζε ζε θξεβάηη πεξηζζφηεξν 

απφ ην 50% ηεο εκέξαο 

31 (16,9%) 

 Αδπλαηψ λα ζεθσζψ απφ ην θξεβάηη 4 (2,2%) 

 

 Αλαθνξηθά κε ην δεκνγξαθηθφ θαη θνηλσληθφ πξνθίι ηνπ δείγκαηνο, ην 

69,9% ήηαλ άλδξεο θαη ην 30,1% γπλαίθεο. Ζ ειηθία ηνπο θπκαίλνληαλ απφ 26 έσο 88 

έηε κε κέζε ηηκή ηα 61,39 έηε (SD=14,112). Ζ πιεηνλφηεηα ησλ αζζελψλ θαηνηθνχζε 

ζε αζηηθή πεξηνρή 44,3%, ήηαλ έγγακνη 67,8% θαη είραλ 1 έσο 2 παηδηά 52,0%. Σν 

80,3% ησλ αζζελψλ δελ δνχζαλ κφλνη ηνπο ελ αληηζέζεη κε ην 19,7% πνπ δνχζαλ 

κφλνη ηνπο. ζνλ αθνξά ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο επίπεδν ην 45,9% ήηαλ απφθνηηνη 

Γεκνηηθνχ ή ηάμεσλ Γεκνηηθνχ, ην 36,6% Γεπηεξνβάζκηαο θαη ην 17,5% 
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Σξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Δπαγγεικαηηθά ε πιεηνλφηεηα ησλ αζζελψλ ήηαλ 

ζπληαμηνχρνη 44,3%, νηθηαθά ή άλεξγνη 26,2% θαη απηναπαζρνινχκελνη 14,8%. 

ρεηηθά κε ην ζξήζθεπκα ην 94,0% ήηαλ Υξηζηηαλνί Οξζφδνμνη. 

 ζνλ αθνξά ηηο ζρεηηδφκελεο κε ηελ πγεία παξακέηξνπο ηνπ δείγκαηνο, 5 ή 

ιηγφηεξα έηε αηκνθάζαξζεο έθαλε ην 68,3% θαη 6 έσο 10 έηε ην 23,0%. Σν 53,0% 

ησλ αζζελψλ δήισζαλ φηη είραλ θαη άιιν πξφβιεκα πγείαο ελ αληηζέζεη κε ην 47,0% 

πνπ δελ είραλ θαη άιιν πξφβιεκα πγείαο. ρεηηθά κε ην ηξέρνλ επίπεδν 

δξαζηεξηφηεηαο ησλ αζζελψλ, ε πιεηνλφηεηα 49,2% δήισζε φηη έρεη θαλνληθή 

δξαζηεξηφηεηα, ρσξίο ζπκπηψκαηα ή κεξηθά ζπκπηψκαηα πνπ δελ απαηηνχλ φκσο 

μεθνχξαζε ζε θξεβάηη ζηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο («θαιφ επίπεδν»). Δπίζεο ην 31,7% 

ησλ αζζελψλ δήισζε φηη απαηηεί μεθνχξαζε ζε θξεβάηη ιηγφηεξν απφ ηε κηζή εκέξα 

(«κέηξην επίπεδν») θαη ην 19,1% φηη απαηηεί μεθνχξαζε ζε θξεβάηη πεξηζζφηεξν απφ 

ηε κηζή εκέξα ή αδπλαηεί λα ζεθσζεί απφ ην θξεβάηη («θαθφ επίπεδν»).  

 Πεξηγξαθή Δξσηεκαηνινγίνπ Πλεπκαηηθόηεηαο 

 ηνλ Πίλαθα 4 παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ησλ αζζελψλ 

(n=183) ζηηο εξσηήζεηο ηεο Κιίκαθαο Πλεπκαηηθφηεηαο (Functional Assessment of 

Chronic Illness Therapy).  
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Πίλαθαο 4: Ζ Κιίκαθα Πλεπκαηηθφηεηαο (FACIT). 

 

Δξσηήζεηο Κιίκαθαο Πλεπκαηηθόηεηαο 

Καζόινπ 

(0) 

Λίγν 

(1) 

Κάπσο 

(2) 

Πνιύ 

(3) 

Πάξα πνιύ 

(4) 

1. Αηζζάλνκαη γαιήληνο-α 6,0% 13,1% 35,0% 35,0% 10,9% 

2. Έρσ ιφγν λα δσ 1,1% 4,4% 9,8% 37,2% 47,5% 

3. Ζ δσή κνπ ππήξμε παξαγσγηθή 1,1% 2,2% 6,0% 42,6% 48,1% 

4. Σν κπαιφ κνπ δπζθνιεχεηαη λα εξεκήζεη* 18,0% 19,1% 37,2% 18,6% 7,1% 

5. Αηζζάλνκαη φηη ε δσή κνπ έρεη έλα ζθνπφ 4,4% 8,7% 17,5% 38,8% 30,6% 

6. Δίκαη ζε ζέζελα βξίζθσ αλαθνχθηζε 

ςάρλνληαο βαζηά ηνλ εαπηφ κνπ 

18,6% 13,1% 33,3% 26,8% 8,2% 

7. Νηψζσ κηα αίζζεζε εζσηεξηθήο αξκνλίαο 9,8% 15,3% 33,3% 31,1% 10,4% 

8. Απφ ηε δσή κνπ ιείπεη ην λφεκα θαη ν 

ζθνπφο* 

49,2% 24,6% 15,8% 4,4% 6,0% 

9. Βξίζθσ παξεγνξηά ζηελ πίζηε κνπ ή ζηηο 

πλεπκαηηθέο κνπ πεπνηζήζεηο 

8,7% 17,5% 20,8% 25,1% 27,9% 

10. Βξίζθσ δχλακε ζηελ πίζηε κνπ ή ζηηο 

πλεπκαηηθέο κνπ πεπνηζήζεηο 

7,1% 18,0% 22,4% 23,5% 29,0% 

11. Ζ αζζέλεηά κνπ έρεη εληζρχζεη ηελ πίζηε 

κνπ ή ηηο πλεπκαηηθέο κνπ πεπνηζήζεηο 

22,4% 18,0% 17,5% 20,2% 21,9% 

12. Ξέξσ πσο φηη θαη λα ζπκβεί κε ηελ 

αζζέλεηα κνπ ηα πξάγκαηα ζα πάλε θαιά 

2,7% 12,6% 35,0% 29,0% 20,8% 

*Δξσηήζεηο κε αληίζηξνθε βαζκνιφγεζε      

 

 Με βάζε ην πνζνζηφ ησλ απαληήζεσλ πνπ πήξε ην ζεηηθφηεξν ζεκείν ηεο 

Κιίκαθαο Πλεπκαηηθφηεηαο (ζεκείν 4), νη ηέζζεξηο πξψηεο ζηελ θαηάηαμε εξσηήζεηο 

ήηαλ νη εμήο: «Από ηε δσή κνπ ιείπεη ην λόεκα θαη ν ζθνπόο» (49,2%), «Η δσή κνπ 

ππήξμε παξαγσγηθή» (48,1%), «Έρσ ιόγν λα δσ» (47,5%) θαη «Αηζζάλνκαη όηη ε δσή 

κνπ έρεη έλα ζθνπό» (30,6%). χκθσλα κε ηελ Αλάιπζε Παξαγφλησλ ηεο Κιίκαθαο, 

απηέο νη εξσηήζεηο απαξηίδνπλ ηελ Τπνθιίκαθα «Νφεκα» (Meaning). 

Απφ ηελ άιιε νη ηέζζεξηο ηειεπηαίεο ζηελ θαηάηαμε εξσηήζεηο ήηαλ νη εμήο: «Τν 

κπαιό κνπ δπζθνιεύεηαη λα εξεκήζεη» (18,0%), «Αηζζάλνκαη γαιήληνο-α» (10,9%), 

«Νηώζσ κηα αίζζεζε εζσηεξηθήο αξκνλίαο» (10,4%) θαη «Δίκαη ζε ζέζελα βξίζθσ 

αλαθνύθηζε ςάρλνληαο βαζηά ηνλ εαπηό κνπ» (8,2%). χκθσλα κε ηελ Αλάιπζε 
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Παξαγφλησλ ηεο Κιίκαθαο, απηέο νη εξσηήζεηο απαξηίδνπλ ηελ Τπνθιίκαθα 

«Γαιήλε» (Peace). 

Οη ππφινηπεο ηέζζεξηο εξσηήζεηο ιακβάλνπλ ελδηάκεζε θαηάηαμε, δειαδή: «Βξίζθσ 

δύλακε ζηελ πίζηε κνπ ή ζηηο πλεπκαηηθέο κνπ πεπνηζήζεηο» (29,0%), «Βξίζθσ 

παξεγνξηά ζηελ πίζηε κνπ ή ζηηο πλεπκαηηθέο κνπ πεπνηζήζεηο» (27,9%), «Η αζζέλεηά 

κνπ έρεη εληζρύζεη ηελ πίζηε κνπ ή ηηο πλεπκαηηθέο κνπ πεπνηζήζεηο» (21,9%) θαη 

«Ξέξσ πσο όηη θαη λα ζπκβεί κε ηελ αζζέλεηα κνπ ηα πξάγκαηα ζα πάλε θαιά» 

(20,8%). χκθσλα κε ηελ Αλάιπζε Παξαγφλησλ ηεο Κιίκαθαο, απηέο νη εξσηήζεηο 

απαξηίδνπλ ηελ Τπνθιίκαθα «Πίζηε» (Faith). 

 ηάζκηζε Δξσηεκαηνινγίνπ Πλεπκαηηθόηεηαο 

 Ζ ζηάζκηζε (πξνζαξκνγή) ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ Πλεπκαηηθφηεηαο σο 

εξγαιείνπ κέηξεζεο, έγηλε κε έιεγρν ηεο Δγθπξφηεηαο (Validity) θαη ηεο Αμηνπηζηίαο 

(Reliability) ηνπ.  

Δγθπξόηεηα 

 Ζ Δγθπξφηεηα αλαθέξεηαη ζηε ζρεηηθφηεηα ηνπ εξγαιείνπ κέηξεζεο, αλ 

δειαδή ην εξγαιείν κεηξά («αληαλαθιά») πξαγκαηηθά ηελ έλλνηα πνπ πξνηίζεηαη φηη 

κεηξά. Ζ Δγθπξφηεηα κηαο κέηξεζεο αθνξά ηελ απνπζία ηνπ πζηεκαηηθνχ 

ζθάικαηνο (Systematic error). 

 Ζ Αλάιπζε Παξαγφλησλ ή Παξαγνληηθή Αλάιπζε (Factor Analysis) 

εθαξκφζηεθε γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο εζσηεξηθήο δνκήο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

Πλεπκαηηθφηεηαο (Γνκηθή Δγθπξφηεηα «Construct Validity»). Ζ Παξαγνληηθή 

Αλάιπζε δείρλεη πσο νη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ παξαηεξνχκελσλ κεηαβιεηψλ 

(ζεκάησλ, εξσηήζεσλ, ζηνηρείσλ) ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κπνξνχλ λα εμεγεζνχλ απφ 

ηελ χπαξμε κηθξφηεξνπ αξηζκνχ δνκψλ (παξαγφλησλ). Ζ αλάιπζε απηή νλνκάδεηαη 

Γηεξεπλεηηθή (Exploratory) Παξαγνληηθή Αλάιπζε. Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο 

Παξαγνληηθήο Αλάιπζεο θαη ηνλ έιεγρν ησλ απνηειεζκάησλ, αθνινπζήζεθε 

ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία θαη εμεηάζηεθαλ νη θαηάιιεινη δείθηεο. Δηδηθφηεξα: 

1. εκαληηθή πξνυπφζεζε γηα ηε γελίθεπζε ηνπ κνληέινπ είλαη ε ζηαζεξφηεηά ηνπ, ε 

νπνία θαηά θχξην ιφγν εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο θαη ην πιήζνο ησλ 

παξαηεξήζεσλ αλά κεηαβιεηή. Πνιινί εξεπλεηέο πξνηείλνπλ έλα ειάρηζην αξηζκφ 
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20 αηφκσλ γηα θάζε κεηαβιεηή, ελψ ε πιένλ απνδεθηή αλαινγία είλαη θαη‘ ειάρηζην 

10 άηνκα γηα θάζε κεηαβιεηή. ηελ πεξίπησζή καο γηα ην εξσηεκαηνιφγην κε ηηο 12 

κεηαβιεηέο, ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο (n=183) ηθαλνπνηνχζε απηή ηελ πξνυπφζεζε. 

2. Γηα ηνλ ηειηθφ πξνζδηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ έρνπλ κεγάιεο 

θνξηψζεηο ζε θάζε Παξάγνληα, δειαδή γηα ηελ εμαγσγή ησλ Παξαγφλησλ 

εθαξκφζηεθε ε κέζνδνο ηεο Αλάιπζεο Κχξησλ ή Βαζηθψλ ή Πξσηαξρηθψλ 

πληζησζψλ (Principal Components Analysis) κε Οξζνγψληα Πεξηζηξνθή ησλ 

αμφλσλ κε ηε κέζνδν Varimax (Varimax Rotation), ε νπνία απνηειεί κία απφ ηηο πην 

δηαδεδνκέλεο κεζφδνπο νξζνγψληαο πεξηζηξνθήο. 

3. Γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζπλνιηθήο θαηαιιειφηεηαο (επάξθεηαο) ηνπ δείγκαηνο 

(sampling adequacy) ρξεζηκνπνηήζεθε ν δείθηεο KMO. Ο δείθηεο KMO ησλ Kaiser-

Meyer-Olkin είλαη ην πιένλ δεκνθηιέο δηαγλσζηηθφ κέηξν θαη απνηειεί έλα δείθηε 

ζχγθξηζεο ησλ κεγεζψλ ησλ παξαηεξεζέλησλ ζπληειεζηψλ ζπζρέηηζεο πξνο ηα 

κεγέζε ησλ ζπληειεζηψλ κεξηθήο ζπζρέηηζεο. Οη ηηκέο ηνπ θπκαίλνληαη απφ 0 έσο 1 

θαη ν δείθηεο ζεσξείηε απνδεθηφο φηαλ ε ηηκή ηνπ είλαη πάλσ απφ 0,5. Ζ ηηκή ηνπ 

δείθηε KMO ζηα δεδνκέλα καο βξέζεθε 0,717 νπφηε θαη ην θξηηήξην απηφ ζεσξείηαη 

ηθαλνπνηεηηθφ. 

4. Γηα πεξαηηέξσ θαη πιεξέζηεξε εμέηαζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ γηα 

Παξαγνληηθή Αλάιπζε, έγηλε ν έιεγρνο ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Bartlett (Bartlett‘s test of 

sphericity). Ο έιεγρνο απηφο εμεηάδεη ηελ χπαξμε ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ ησλ 

κεηαβιεηψλ θαη ζηελ νπζία παξέρεη ηε ζηαηηζηηθή πηζαλφηεηα ν πίλαθαο 

ζπζρεηίζεσλ (correlation matrix) λα πεξηέρεη ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ, 

ηνπιάρηζηνλ, θάπνησλ κεηαβιεηψλ. Δίλαη ζεκαληηθφ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

Παξαγνληηθήο Αλάιπζεο λα ππάξρνπλ κεγάιεο ζπζρεηίζεηο ζε κεγάιν πνζνζηφ ηνπ 

πίλαθα ζπζρεηίζεσλ. Ο έιεγρνο ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Bartlett εθαξκφζηεθε 

πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε κεδεληθή ππφζεζε φηη ν πίλαθαο ζπζρεηίζεσλ είλαη 

ηαπηνηηθφο (identity), δειαδή ζπκπίπηεη κε ην κνλαδηαίν πίλαθα θαη άξα νη 

κεηαβιεηέο είλαη κεηαμχ ηνπο αλεμάξηεηεο. ηα δεδνκέλα καο ε ηηκή ηεο δνθηκαζίαο 

ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Bartlett βξέζεθε πςειή θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

[ρ
2
(66)=1024,896 θαη p=0,000] νπφηε απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε, άξα 

ππάξρνπλ ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ θαη ε Παξαγνληηθή 

Αλάιπζε ζηα ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα ζα δψζεη ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα.  
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5. Γηα ηνλ έιεγρν ηεο θαηαιιειφηεηαο ηεο θάζε κεηαβιεηήο μερσξηζηά εμεηάζηεθαλ 

νη δείθηεο MSA (Measures of Sampling Adequacy), νη νπνίνη πξέπεη λα είλαη 

κεγαιχηεξνη ηνπ 0,5. ηα δεδνκέλα καο νη ηηκέο ησλ δεηθηψλ MSA, ζηνλ πίλαθα 

αληηζπκκεηξηθψλ ζπζρεηίζεσλ (anti-image matrices), θπκαίλνληαλ απφ 0,653 έσο 

0,903 θαη έηζη φιεο νη κεηαβιεηέο ζεσξνχληαη θαηάιιειεο γηα αλάιπζε. 

6. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ επηινγή ηνπ αξηζκνχ ησλ Παξαγφλησλ έρνπλ 

αλαπηπρζεί πνιιά θξηηήξηα. Σν πιένλ ρξεζηκνπνηνχκελν είλαη ην θξηηήξην ηεο 

Ηδηνηηκήο (Eigenvalue), ζχκθσλα κε ην νπνίν επηιέγνληαη κφλν νη Παξάγνληεο ησλ 

νπνίσλ ε ηηκή ππεξβαίλεη ην 1 (θξηηήξην Kaiser). Δπίζεο έλα άιιν ζεκαληηθφ 

θξηηήξην επηινγήο ησλ Παξαγφλησλ είλαη ην θξηηήξην ηνπ πνζνζηνχ ηεο 

Γηαθχκαλζεο (Variance), ην νπνίν εξκελεχνπλ νη Παξάγνληεο. πλήζσο έλα κνληέιν 

πνπ εξκελεχεη ην 60% ηεο ζπλνιηθήο Γηαθχκαλζεο (θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο 

αθφκε ιηγφηεξν) ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθφ. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ καο, ην 

πξνηεηλφκελν ζηαηηζηηθφ κνληέιν αλαδεηθλχεη ηξεηο Παξάγνληεο, ησλ νπνίσλ νη 

Ηδηνηηκέο κεηά ηελ Πεξηζηξνθή (Rotation) θπκαίλνληαλ απφ 2,147 έσο 2,964. Πξηλ 

ηελ Πεξηζηξνθή νη Ηδηνηηκέο απηψλ ησλ Παξαγφλησλ θπκαίλνληαλ αληίζηνηρα απφ 

1,188 έσο 3,563 ελψ νη ππφινηπνη Παξάγνληεο είραλ Ηδηνηηκέο κηθξφηεξεο απφ 1 

(ρήκα 1). Δπίζεο ζπλνιηθά νη ηξεηο Παξάγνληεο πνπ πξνέθπςαλ εξκελεχνπλ 

πνζνζηφ 62,568% ηεο ζπλνιηθήο Γηαθχκαλζεο. Με βάζε ηα αλσηέξσ θξηηήξηα γηα 

ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πιήζνπο ησλ Παξαγφλησλ πξνθχπηεη φηη νη ηξεηο Παξάγνληεο πνπ 

εμάγνληαη απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ καο ήηαλ ζεκαληηθνί θαη δελ κπνξνχλ λα 

αγλνεζνχλ. 
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ρήκα 1: Γξαθηθή παξάζηαζε (Scree Plot) ησλ Ηδηνηηκψλ γηα φινπο ηνπο 

Παξάγνληεο. 

7. Γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζπλεηζθνξάο ησλ κεηαβιεηψλ ζην ζρεκαηηζκφ ησλ 

Παξαγφλησλ, ειέγρζεθαλ νη θνξηίζεηο (loadings) ηνπο. Ζ πςειή θφξηηζε κηαο 

κεηαβιεηήο ζε έλαλ Παξάγνληα δείρλεη φηη ππάξρνπλ πνιιά θνηλά κεηαμχ ηνπ 

Παξάγνληα θαη ηεο κεηαβιεηήο. Ζ ζεκαληηθφηεηα ησλ θνξηίζεσλ, ζε ζηαζεξφ 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο, εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο. Γηα ην ιφγν απηφ 

ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη ε ηηκή ηεο θφξηηζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην κέγεζνο ηνπ 

δείγκαηνο θαη ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο. Δλδεηθηηθά, γηα επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

5% ζε έλα δείγκα 100 αηφκσλ, θφξηηζε κε απφιπηε ηηκή 0,55 θαη άλσ ζεσξείηαη 

ζεκαληηθή. Αληίζηνηρα, ζε δείγκα κεγαιχηεξν ησλ 200 αηφκσλ, θφξηηζε κε απφιπηε 

ηηκή 0,40 θαη άλσ ζεσξείηαη επίζεο ζεκαληηθή. Δπεηδή φκσο δελ είλαη θαζνξηζκέλε ε 

έλλνηα ηεο πςειήο ηηκήο, πνιινί εξεπλεηέο ρξεζηκνπνηνχλ σο νξηαθφ ζεκείν 

απνδνρήο ηελ ηηκή 0,40 θαη άλσ ή αθφκε θαη ηελ ηηκή 0,30 θαη άλσ. Απφ ηελ 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ καο, νη θνξηίζεηο ησλ κεηαβιεηψλ ζηνπο Παξάγνληεο 

θπκαίλνληαλ απφ 0,506 έσο 0,930. Δηδηθφηεξα θνξηίζεηο απφ 0,50 έσο 0,60 είραλ δχν 

κεηαβιεηέο, απφ 0,60 έσο 0,70 δχν κεηαβιεηέο, απφ 0,70 έσο 0,80 ηέζζεξηο 

κεηαβιεηέο θαη άλσ ηνπ 0,80 ηέζζεξηο κεηαβιεηέο. Δπίζεο θακία κεηαβιεηή δελ είρε 

θφξηηζε άλσ ηνπ 0,45 ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ Παξάγνληεο, θξηηήξην πνπ ζέηνπλ 
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νξηζκέλνη εξεπλεηέο. Δπνκέλσο φιεο νη κεηαβιεηέο ζηα δεδνκέλα καο είραλ 

απνδεθηέο θαη ζεκαληηθέο θνξηίζεηο θαη έηζη κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηνπο 

αληίζηνηρνπο Παξάγνληεο. 

Ζ ηθαλνπνίεζε φισλ ησλ αλσηέξσ θξηηεξίσλ ζπλεγνξνχλ ζην φηη ε εθαξκνγή ηεο 

Παξαγνληηθήο Αλάιπζεο απνηειεί θαηάιιειε ζηαηηζηηθή ηερληθή γηα ηελ 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηεο κειέηεο. ηνλ Πίλαθα 5 παξνπζηάδεηαη ε Αλάιπζε 

Παξαγφλησλ ηεο Κιίκαθαο Πλεπκαηηθφηεηαο. 

Πίλαθαο 5: Φνξηίζεηο κεηαβιεηψλ ζηελ Αλάιπζε Παξαγφλησλ ηεο Κιίκαθαο 

Πλεπκαηηθφηεηαο (n=183). 

 Παξάγνληαο 1 Παξάγνληαο 2 Παξάγνληαο 3 

Κιίκαθα 

Πλεπκαηηθόηεηαο 

«Πίζηε» «Γαιήλε» «Νόεκα» 

Δξ. 1 0,091 0,787 0,144 

Δξ. 2 0,134 0,380 0,691 

Δξ. 3 0,192 -0,048 0,725 

Δξ. 4 -0,158 0,506 0,139 

Δξ. 5 -0,110 0,334 0,746 

Δξ. 6 0,120 0,748 0,101 

Δξ. 7 0,068 0,803 0,255 

Δξ. 8 -0,110 0,226 0,542 

Δξ. 9 0,923 0,001 -0,020 

Δξ. 10 0,930 -0,011 0,007 

Δξ. 11 0,807 0,083 -0,077 

Δξ. 12 0,680 0,029 0,414 

Ηδηνηηκή 2,964 2,397 2,147 

% Γηαθχκαλζεο 24,698 19,977 17,893 

ΚΜΟ=0,717    

Bartlett‘s 

test:ρ
2
(66)=1024,896p=0,000 

   

Αλάιπζε Κχξησλ πληζησζψλ κε Οξζνγψληα Πεξηζηξνθή ησλ αμφλσλ κε ηε κέζνδν Varimax. 
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 Απφ ηελ Παξαγνληηθή Αλάιπζε πξνέθπςαλ ηξεηο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί 

Παξάγνληεο πνπ εξκελεχνπλ πνζνζηφ 62,568% ηεο ζπλνιηθήο Γηαθχκαλζεο ησλ 

δεδνκέλσλ. Δηδηθφηεξα: 

 Ο πξψηνο Παξάγνληαο (1), ν νπνίνο έρεη Ηδηνηηκή 2,964 θαη εξκελεχεη ην 

24,698% ηεο ζπλνιηθήο Γηαθχκαλζεο, απαξηίδεηαη απφ ηέζζεξηο κεηαβιεηέο 

(Δξψηεζε 9, Δξψηεζε 10, Δξψηεζε 11 θαη Δξψηεζε 12). Ο Παξάγνληαο 

απηφο θέξεηαη κε ηνλ φξν «Πίζηε». 

 Ο δεχηεξνο Παξάγνληαο (2), ν νπνίνο έρεη Ηδηνηηκή 2,397 θαη εξκελεχεη ην 

19,977% ηεο ζπλνιηθήο Γηαθχκαλζεο, απαξηίδεηαη απφ ηέζζεξηο κεηαβιεηέο 

(Δξψηεζε 1, Δξψηεζε 4, Δξψηεζε 6 θαη Δξψηεζε 7). Ο Παξάγνληαο απηφο 

θέξεηαη κε ηνλ φξν «Γαιήλε». 

 Ο ηξίηνο Παξάγνληαο (3), ν νπνίνο έρεη Ηδηνηηκή 2,147 θαη εξκελεχεη ην 

17,893% ηεο ζπλνιηθήο Γηαθχκαλζεο, απαξηίδεηαη απφ ηέζζεξηο κεηαβιεηέο 

(Δξψηεζε 2, Δξψηεζε 3, Δξψηεζε 5 θαη Δξψηεζε 8). Ο Παξάγνληαο απηφο 

θέξεηαη κε ηνλ φξν «Νφεκα». 

 Απηνί νη ηξεηο Παξάγνληεο θάιππηαλ θαη ηηο 12 εξσηήζεηο θαη απνηεινχλ ηηο 

ηξεηο αζξνηζηηθέο Τπνθιίκαθεο (Subscales) ή ζπλνπηηθνχο δείθηεο (summated scores) 

ησλ εξσηήζεσλ ηεο Κιίκαθαο Πλεπκαηηθφηεηαο. Ζ βαζκνινγία (ζθνξ) θάζε 

Τπνθιίκαθαο πξνθχπηεη αζξνίδνληαο ηηο απαληήζεηο ησλ επηκέξνπο εξσηήζεσλ πνπ 

ηελ απαξηίδνπλ.  

 Σν επφκελν βήκα ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ ηξηψλ 

Παξαγφλησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ Παξαγνληηθή Αλάιπζε. Σα απνηειέζκαηα 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 6. 
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Πίλαθαο 6: πληειεζηέο ζπζρέηηζεο (Pearson‘s r) κεηαμχ ησλ ηξηψλ Παξαγφλησλ ηεο 

Κιίκαθαο Πλεπκαηηθφηεηαο (n=183). 

Κιίκαθα 

Πλεπκαηηθόηεηαο 

Παξάγνληαο 1 

«Πίζηε» 

Παξάγνληαο 2 

«Γαιήλε» 

Παξάγνληαο 3 

«Νόεκα» 

Παξάγνληαο 1 «Πίζηε» 1 0,086* 0,089* 

Παξάγνληαο 2 

«Γαιήλε» 

 1 0,486** 

Παξάγνληαο 3 «Νόεκα»   1 

*p>0,05**p<0,001    

 

 Ζ ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ Παξαγφλησλ επηβεβαηψλεη φηη νη Παξάγνληεο 

κεηξνχλ δηαθνξεηηθέο δνκέο ηνπ θαηλνκέλνπ πξνο εμέηαζε, εθφζνλ νη ζπληειεζηέο 

ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ Παξαγφλησλ είλαη κηθξφηεξνη ηνπ 0,70. Αλ νη Παξάγνληεο 

παξνπζηάδνπλ πςειφηεξνπο ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο, ζεκαίλεη φηη επηθαιχπηνληαη 

θαη κεηξνχλ ηελ ίδηα δηάζηαζε (δνκή) ηνπ θαηλνκέλνπ. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ καο, πξνθχπηεη φηη δελ πθίζηαηαη νπζηαζηηθά ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ 

Παξάγνληα 1 θαη ηνπ Παξάγνληα 2 (r=0,086 θαη p>0,05) θαζψο θαη κεηαμχ ηνπ 

Παξάγνληα 1 θαη ηνπ Παξάγνληα 3 (r=0,089 θαη p>0,05). Μεηαμχ ηνπ Παξάγνληα 2 

θαη ηνπ Παξάγνληα 3 ππάξρεη κέηξηα ζεηηθή ζπζρέηηζε (r=0,486 θαη p<0,001). Άξα, ε 

δηεξεχλεζε ηεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ ηξηψλ Παξαγφλησλ επηβεβαηψλεη ηελ 

πνιπδηάζηαηε δνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ Πλεπκαηηθφηεηαο θαζψο νη ζπληειεζηέο 

ζπζρέηηζεο ήηαλ κηθξφηεξνη ηνπ 0,70.  

Αμηνπηζηία 

 Ζ Αμηνπηζηία ελφο νξγάλνπ κέηξεζεο αλαθέξεηαη ζηελ επαλαιεςηκφηεηα 

(repeatability), ζπλέπεηα (consistency), αλαπαξαγσγηκφηεηα (reproducibility) θαη 

αθξίβεηα (precision) ησλ ηηκψλ πνπ ιακβάλνληαη απφ απηφ. Ζ Αμηνπηζηία κηαο 

κέηξεζεο αθνξά ηελ απνπζία ηνπ Σπραίνπ ζθάικαηνο (Random error). 

Ζ Αμηνπηζηία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ Πλεπκαηηθφηεηαο ειέγρζεθε σο πξνο ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηαζεξφηεηαο (Stability) θαη ηεο Δζσηεξηθήο πλνρήο (Internal 

Consistency) ησλ κεηαβιεηψλ. 
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Ζ ηαζεξφηεηα ελφο νξγάλνπ κέηξεζεο αλαθέξεηαη ζηελ αμηνπηζηία ηνπ ζηε 

δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ, δειαδή ζην βαζκφ ζηνλ νπνίν ιακβάλνληαη νη ίδηεο 

βαζκνινγίεο φηαλ ην φξγαλν ρξεζηκνπνηείηαη ζηα ίδηα άηνκα ζε δηαθνξεηηθά ρξνληθά 

ζεκεία. Γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηαζεξφηεηαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ Πλεπκαηηθφηεηαο 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηνπ Διέγρνπ – Δπαλειέγρνπ (Test - Retest) ή 

Γνθηκαζίαο – Δπαλαδνθηκαζίαο ή Δπαλαιεπηηθψλ Μεηξήζεσλ. 

χκθσλα κε ην ζρεδηαζκφ ηεο κειέηεο, ην εξσηεκαηνιφγην Πλεπκαηηθφηεηαο 

ρνξεγήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε ηειηθά απφ δείγκα 183 αζζελψλ (Έιεγρνο). Σξεηο 

εβδνκάδεο αξγφηεξα, δηάζηεκα ηθαλφ ψζηε λα κελ ππάξρεη ε αλάκλεζε ησλ 

πξνεγνχκελσλ απαληήζεσλ θαη λα απνθεπρζνχλ ηα απνηειέζκαηα εθ κεηαθνξάο, 

αιιά θαη αξθεηά κηθξφ ψζηε λα κελ έρεη επέιζεη θάπνηα κείδσλ κεηαβνιή ζηε γεληθή 

ηνπο θαηάζηαζε, 30 αζζελείο ηνπ δείγκαηνο θιήζεθαλ λα ζπκπιεξψζνπλ εθ λένπ ην 

εξσηεκαηνιφγην. Σειηθά 29 απφ ηνπο 30 αζζελείο ζπκπιήξσζαλ γηα δεχηεξε θνξά ην 

εξσηεκαηνιφγην (Δπαλέιεγρνο).  

Γηα ηνλ ζηαηηζηηθφ έιεγρν ηεο επαλαιεςηκφηεηαο ησλ κεηξήζεσλ κεηαμχ Διέγρνπ 

θαη Δπαλειέγρνπ, εθηηκήζεθε ε ζπζρέηηζε (ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson) 

θαζψο θαη ε δηαθνξά (θαηά δεχγε t-test) ησλ ηηκψλ κεηαμχ ησλ δχν κεηξήζεσλ. Σα 

απνηειέζκαηα Αμηνπηζηίαο ηνπ Διέγρνπ - Δπαλειέγρνπ ηεο Κιίκαθαο 

Πλεπκαηηθφηεηαο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 7.  
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Πίλαθαο 7: Αμηνπηζηία Διέγρνπ - Δπαλειέγρνπ ηεο Κιίκαθαο Πλεπκαηηθφηεηαο 

(κεζνδηάζηεκα κεηξήζεσλ 3 εβδνκάδεο, n=29). 

Κιίκαθα 

Πλεπκαηηθόηεηαο 

Έιεγρνο (Α) 

Mean  St. 

Dev. 

Δπαλέιεγρνο 

(Β) 

Mean  St. 

Dev. 

πζρέηηζε Α θαη 

Β 

Pearson’s r 

Γηαθνξά Α θαη 

Β  

Paired t-test (t) 

Τπνθιίκαθα 

Νφεκα 
10,90  3,086 10,69  2,634 0,910** 0.862* 

Δξ. 2 2,83  1,071 2,83  1,104 0,880** 0,000* 

Δξ. 3 3,14  0,743 3,10  0,618 0,668**  0,328* 

Δξ. 5 2,48  1,056 2,45  1,152 0,696**  0,215* 

Δξ. 8 2,45  1,213 2,31  1,039 0,821** 1,072* 

Τπνθιίκαθα 

Γαιήλε 
7,41  3,386 7,69  2,892 0,874** -0,903* 

Δξ. 1 1,83  0,966 1,93  1,163 0,847** -0,902* 

Δξ. 4 1,86  0,953 1,79  0,978 0,773** 0,571* 

Δξ. 6 1,83  1,071 2,03  0,823 0,736** -1,535* 

Δξ. 7 1,90  1,012 1,93  0,884 0,790** -0,297* 

Τπνθιίκαθα Πίζηε 7,07  3,770 7,24  3,562 0,932** -0,680* 

Δξ. 9 1,76  1,154 1,66  1,078 0,906** 1,140* 

Δξ. 10 1,83  1,136 1,83  1,071 0,826** 0,000* 

Δξ. 11 1,86  1,093 2,03  1,180 0,890** -1,722* 

Δξ. 12 1,62  0,903 1,72  0,797 0,792** -1,000* 

χλνιν Κιίκαθαο  25,38  7,979 25,62  7,128 0,942** -0,480* 

*p>0,05**p<0,001     

 

  Οη ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο r, κεηαμχ ησλ δχν κεηξήζεσλ, ηφζν ζε επίπεδν 

νιηθνχ αζξνίζκαηνο - Κιίκαθα (r=0,942 θαη p<0,001) θαη επηκέξνπο αζξνηζκάησλ - 

Τπνθιίκαθεο (r=0,910 θαη p<0,001 γηα «Νφεκα», r=0,874 θαη p<0,001 γηα «Γαιήλε», 

r=0,932 θαη p<0,001 γηα «Πίζηε») φζν θαη ζε επίπεδν κεκνλσκέλσλ εξσηήζεσλ, 
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είραλ ηηκή r 0,70 πνπ δίλεη ηζρπξέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ ηηκψλ ησλ δχν 

κεηξήζεσλ. 

 Δπίζεο νη ηηκέο t ηεο δνθηκαζίαο θαηά δεχγε t-test, κεηαμχ ησλ δχν 

κεηξήζεσλ, ηφζν ζε επίπεδν νιηθνχ αζξνίζκαηνο - Κιίκαθα (t=-0,480 θαη p>0.05) 

θαη επηκέξνπο αζξνηζκάησλ - Τπνθιίκαθεο (t=0,862 θαη p>0.05 γηα «Νφεκα», t=-

0,903 θαη p>0.05 γηα «Γαιήλε» θαη t=-0,680 θαη p>0.05 γηα «Πίζηε») φζν θαη ζε 

επίπεδν κεκνλσκέλσλ εξσηήζεσλ, βξέζεθαλ ρακειέο θαη ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθέο 

νπφηε δελ απνξξίπηνπλ ηε κεδεληθή ππφζεζε, άξα δελ ππήξραλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

κέζσλ ηηκψλ ησλ δχν κεηξήζεσλ. 

 πκπεξαζκαηηθά θαη απφ ηνπο δχν ζηαηηζηηθνχο ειέγρνπο πξνθχπηεη φηη ε 

Κιίκαθα Πλεπκαηηθφηεηαο εκθάληδε ίδηεο ή παξφκνηεο ηηκέο κεηαμχ ησλ δχν 

ρνξεγήζεσλ (κεηξήζεσλ), άξα ην εξσηεκαηνιφγην έρεη πςειή Αμηνπηζηία Διέγρνπ - 

Δπαλειέγρνπ θαη πιεξνί ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ηαζεξφηεηαο.  

Ζ Δζσηεξηθή πλνρή ελφο νξγάλνπ κέηξεζεο αλαθέξεηαη ζην θαηά πφζν 

δηαθνξεηηθά ζηνηρεία (items) κεηξνχλ ηελ ίδηα έλλνηα (δνκή), δειαδή εκθαλίδνπλ 

κεηαμχ ηνπο έλα βαζκφ ζπλνρήο θαη ζπλάθεηαο. Ζ πιένλ δηαδεδνκέλε δνθηκαζία 

εθηίκεζεο ηεο Αμηνπηζηίαο Δζσηεξηθήο πλνρήο, ηφζν ζε κηα Τπνθιίκαθα φζν θαη ζε 

νιφθιεξε ηελ Κιίκαθα, απνηειεί ν ζπληειεζηήο Alpha (α) ηνπ Cronbach. Σηκέο ηνπ 

ζπληειεζηή Cronbach‘s Alpha κεγαιχηεξεο ηνπ 0,70 ζεσξνχληαη σο απνδεθηέο θαη 

επηβεβαηψλνπλ ηελ εζσηεξηθή ζπλνρή θαη νκνηνγέλεηα ησλ ζηνηρείσλ (εξσηήζεσλ, 

ζεκάησλ, κεηαβιεηψλ) κηαο θιίκαθαο (δνκήο).  

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο Δζσηεξηθήο πλνρήο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ Πλεπκαηηθφηεηαο 

ρξεζηκνπνηήζεθε ν ζπληειεζηήο Cronbach‘s Alpha. Σα απνηειέζκαηα 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 8. 
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Πίλαθαο 8: Αμηνπηζηία Δζσηεξηθήο πλνρήο ηεο Κιίκαθαο Πλεπκαηηθφηεηαο 

(n=183). 

Κιίκαθα 

Πλεπκαηηθόηεηαο 
Mean  St. 

Dev. 

Min – Max Cronbach’s 

α 

Cronbach’s α 

ρσξίο ζηνηρείν 

πζρέηηζε 

ζηνηρείν 

κε 

άζξνηζκα 

ππνινίπσλ 

Τπνθιίκαθα 

Νφεκα 
12,49  2,865 3 – 16 0,70   

Δξ. 2 3,26  0,886 0 – 4  0,58 0,562 

Δξ. 3 3,34  0,782 0 – 4  0,68 0,370 

Δξ. 5 2,83  1,095 0 – 4  0,51 0,631 

Δξ. 8 3,07  1,170 0 – 4  0,70 0,378 

Τπνθιίκαθα 

Γαιήλε 
8,64  3,345 0 – 16 0,73   

Δξ. 1 2,32  1,031 0 – 4  0,61 0,607 

Δξ. 4 2,22  1,157 0 – 4  0,75 0,340 

Δξ. 6 1,93  1,214 0 – 4  0,69 0,469 

Δξ. 7 2,17  1,119 0 – 4  0,56 0,672 

Τπνθιίκαθα Πίζηε 9,49  4,319 1 – 16 0,87   

Δξ. 9 2,46  1,300 0 – 4  0,78 0,834 

Δξ. 10 2,49  1,275 0 – 4  0,77 0,848 

Δξ. 11 2,01  1,471 0 – 4  0,86 0,649 

Δξ. 12 2,52  1,042 0 – 4  0,88 0,562 

χλνιν Κιίκαθαο  30,62  7,215 6 – 48 0,77   

 

Ο ζπληειεζηήο Cronbach‘s Alpha βξέζεθε 0,77 γηα ηελ Κιίκαθα Πλεπκαηηθφηεηαο, 

0,70 γηα ηελ Τπνθιίκαθα «Νφεκα», 0,73 γηα ηελ Τπνθιίκαθα «Γαιήλε» θαη 0,87 γηα 

ηελ Τπνθιίκαθα «Πίζηε». ιεο νη θιίκαθεο είραλ ηηκή α 0,70 γεγνλφο πνπ δειψλεη 

φηη νη εξσηήζεηο είραλ ηθαλνπνηεηηθή εζσηεξηθή ζπλνρή θαη νκνηνγέλεηα κεηαμχ 

ηνπο. 
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Δπίζεο ειέγρζεθε πσο κεηαβάιιεηαη ε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή α ηεο Τπνθιίκαθαο ζηελ 

πεξίπησζε πνπ θάζε εξψηεζε αθαηξείην απφ ηελ Τπνθιίκαθα. Απφ ηνλ έιεγρν 

δηαπηζηψζεθε φηη νπζηαζηηθή αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ ζπληειεζηή α δελ επέξρεηαη απφ 

ηε δηαγξαθή θάπνηαο εξψηεζεο, άξα φιεο νη εξσηήζεηο είραλ ζεκαληηθή εζσηεξηθή 

ζπλάθεηα κε ηηο ππφινηπεο. 

Ζ εθηίκεζε ηεο Αμηνπηζηίαο Δζσηεξηθήο πλνρήο νινθιεξψζεθε κε ηνλ έιεγρν ηεο 

ζπζρέηηζεο κεηαμχ θάζε εξψηεζεο ηεο Τπνθιίκαθαο κε ην άζξνηζκα ησλ ππνινίπσλ 

εξσηήζεσλ (item remainder correlation) ηεο Τπνθιίκαθαο. Απφ ηνλ έιεγρν 

δηαπηζηψζεθε φηη φιεο νη ζπζρεηίζεηο είραλ απνδεθηνχο (r>0,30) θαη ζρεηηθά 

πςεινχο ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο (r=0,340 έσο r=0,848),  γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη 

ηελ ηθαλνπνηεηηθή ζπλάθεηα κε ην ζχλνιν θαη ηελ εζσηεξηθή ζπλνρή ηνπο.  

πκπεξαζκαηηθά απφ ηνπο αλσηέξσ ζηαηηζηηθνχο ειέγρνπο πξνθχπηεη φηη ηφζν ζηελ 

Κιίκαθα Πλεπκαηηθφηεηαο φζν θαη ζηηο ηξεηο Τπνθιίκαθεο, φιεο νη επηκέξνπο 

εξσηήζεηο πνπ ηηο απαξηίδνπλ θαίλεηαη λα παξνπζηάδνπλ ζηελή ζπλάθεηα κε ην 

ζχλνιν θαη ηθαλνπνηεηηθή ζπλνρή κεηαμχ ηνπο, σο εθ ηνχηνπ ην εξσηεκαηνιφγην έρεη 

πςειή Αμηνπηζηία Δζσηεξηθήο πλνρήο θαη πιεξνί ην ελ ιφγσ ραξαθηεξηζηηθφ. 

ηνλ Πίλαθα 6 παξνπζηάδνληαη επίζεο ηα πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά κέηξα ηεο 

βαζκνινγίαο ησλ απαληήζεσλ ησλ 183 αζζελψλ γηα ηελ Κιίκαθα Πλεπκαηηθφηεηαο, 

γηα ηηο ηξεηο Τπνθιίκαθεο θαζψο θαη γηα ηηο επηκέξνπο εξσηήζεηο. Δηδηθφηεξα ζρεηηθά 

κε ηηο θιίκαθεο: 

 Ζ βαζκνινγία (ζθνξ) ηεο Κιίκαθαο Πλεπκαηηθφηεηαο θπκαίλνληαλ απφ 6 έσο 

48 (ζεσξεηηθφ εχξνο: 0 έσο 48) κε κέζε ηηκή 30,62 (SD=7,215).  

 Ζ βαζκνινγία (ζθνξ) ηεο Τπνθιίκαθαο «Νφεκα» θπκαίλνληαλ απφ 3 έσο 16 

(ζεσξεηηθφ εχξνο: 0 έσο 16) κε κέζε ηηκή 12,49 (SD=2,865). Ζ Τπνθιίκαθα 

απηή παξνπζηάδεη ηε κεγαιχηεξε κέζε ηηκή βαζκνινγίαο ζε ζρέζε κε ηηο 

ππφινηπεο.  

 Ζ βαζκνινγία (ζθνξ) ηεο Τπνθιίκαθαο «Γαιήλε» θπκαίλνληαλ απφ 0 έσο 16 

(ζεσξεηηθφ εχξνο: 0 έσο 16) κε κέζε ηηκή 8,64 (SD=3,345). Ζ Τπνθιίκαθα 

απηή παξνπζηάδεη ηε κηθξφηεξε κέζε ηηκή βαζκνινγίαο ζε ζρέζε κε ηηο 

ππφινηπεο.  
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 Ζ βαζκνινγία (ζθνξ) ηεο Τπνθιίκαθαο «Πίζηε» θπκαίλνληαλ απφ 1 έσο 16 

(ζεσξεηηθφ εχξνο: 0 έσο 16) κε κέζε ηηκή 9,49 (SD=4,319). Ζ Τπνθιίκαθα 

απηή παξνπζηάδεη θάπνηα ελδηάκεζε κέζε ηηκή βαζκνινγίαο ζε ζρέζε κε ηηο 

ππφινηπεο.  
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5.2.2
ε
 θάζε - Απνηειέζκαηα θπξίνπ κέξνπο ηεο κειέηεο 

 

Α. ΠΔΡΗΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ 

 

 

Α.1 Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Γείγκαηνο 

 

 ηνλ Πίλαθα 9 παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ησλ 367 αζζελψλ πνπ 

ππνβάιινληαλ ζε  αηκνθάζαξζε σο πξνο ηα θνηλσληθνδεκνγξαθηθά θαη θιηληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

 

 

Πίλαθαο 9: Υαξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ ηνπ δείγκαηνο (n=367). 

Υαξαθηεξηζηηθά n  % 

Φύιν   

 Άλδξαο 228 62,1% 

 Γπλαίθα 139 37,9% 

Ζιηθία (έηε)   

 ≤ 39 37 10,1% 

 40 – 59 113 30,8% 

 60 – 79 172 46,9% 

 ≥ 80 45 12,3% 

 ΜΣ ± ΣΑ 61,80 ± 15,11 

 Δχξνο 18 – 92 

Σόπνο δηακνλήο   

 Αγξνηηθή πεξηνρή 64 17,4% 

 Ζκηαζηηθή πεξηνρή 56 15,3% 

 Αζηηθή πεξηνρή 247 67,3% 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε   

 Άγακνο/ε 69 18,8% 

 Έγγακνο/ε 217 59,1% 

 Γηαδεπγκέλνο/ε 31 8,4% 

 Υήξνο/α 50 13,6% 

Αξηζκόο παηδηώλ   

 0 108 29,4% 
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 1 – 2 189 51,5% 

 ≥ 3 70 19,1% 

 ΜΣ ± ΣΑ 1,57 ± 1,41 

 Δχξνο 0 – 10 

Μέλεηε κόλνο/ε;   

 Ναη 86 23,4% 

 ρη 281 76,6% 

Δθπαηδεπηηθό επίπεδν   

 Σάμεηο Γεκνηηθνχ 28 7,6% 

 Απφθνηηνο Γεκνηηθνχ 116 31,6% 

 Απφθνηηνο Γπκλαζίνπ/Λπθείνπ 160 43,6% 

 Απφθνηηνο ΑΔΗ 63 17,2% 

Δπαγγεικαηηθή θαηάζηαζε   

 Άλεξγνο 37 10,1% 

 Οηθηαθά 36 9,8% 

 Απηναπαζρνινχκελνο 40 10,9% 

 Ηδησηηθφο ππάιιεινο 15 4,1% 

 Γεκφζηνο ππάιιεινο 15 4,1% 

 πληαμηνχρνο 224 61,0% 

Θξήζθεπκα   

 Υξηζηηαλφο Οξζφδνμνο 352 95,9% 

 Υξηζηηαλφο Καζνιηθφο 0 0,0% 

 Μνπζνπικάλνο 6 1,6% 

 Άιιν 9 2,5% 

Πόζν ζξεζθεπόκελνο είζηε;   

 0 = Καζφινπ 20 5,4% 

 1 = Λίγν 37 10,1% 

 2 = Κάπσο 100 27,2% 

 3 = Πνιχ 139 37,9% 

 4 = Πάξα πνιχ 71 19,3% 

 ΜΣ ± ΣΑ 2,56 ± 1,08 

 Δχξνο 0 – 4 

Πόζν θνληά αηζζάλεζηε ζην ζεό;   

 0 = Καζφινπ 21 5,7% 

 1 = Λίγν 40 10,9% 

 2 = Κάπσο 102 27,8% 
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 3 = Πνιχ 128 34,9% 

 4 = Πάξα πνιχ 76 20,7% 

 ΜΣ ± ΣΑ 2,54 ± 1,11 

 Δχξνο 0 – 4 

Γηάξθεηα Αηκνθάζαξζεο (έηε)   

 1 – 5 231 62,9% 

 6 – 10 89 24,3% 

 11 – 15 25 6,8% 

 ≥ 16 22 6,0% 

 ΜΣ ± ΣΑ 5,69 ± 5,25 

 Δχξνο 1 – 26 

Αληηκεησπίδεηε άιιν πξόβιεκα πγείαο;   

 Ναη 193 52,6% 

 ρη 174 47,4% 

Σξέρνλ επίπεδν δξαζηεξηόηεηαο   

 0 = Πνιχ θαθφ 

 (Αδπλαηψ λα ζεθσζψ απφ ην θξεβάηη) 

14 3,8% 

 1 = Καθφ 

 (Απαηηψ μεθνχξαζε ζε θξεβάηη πεξηζζφηεξν απφ ην 50% ηεο εκέξαο) 

59 16,1% 

 2 = Μέηξην 

 (Απαηηψ μεθνχξαζε ζε θξεβάηη ιηγφηεξν απφ ην 50% ηεο εκέξαο) 

109 29,7% 

 3 = Καιφ  

 (Μεξηθά ζπκπηψκαηα, αιιά δελ απαηηψ μεθνχξαζε ζε θξεβάηη ζην δηάζηεκα ηεο εκέξαο) 

115 31,3% 

 4 = Πνιχ θαιφ  

 (Καλνληθή δξαζηεξηφηεηα, ρσξίο ζπκπηψκαηα) 

70 19,1% 

 ΜΣ ± ΣΑ 2,46 ± 1,09 

 Δχξνο 0 – 4 

ΜΣ = Μέζε Σηκή ΣΑ = Σππηθή Απφθιηζε 

 

 Σν 62,1% ησλ αζζελψλ ηνπ δείγκαηνο ήηαλ άλδξεο θαη ην 37,9% γπλαίθεο. Ζ 

ειηθία ηνπο θπκαίλνληαλ απφ 18 έσο 92 εηψλ κε κέζε ηηκή ηα 61,80 έηε (ΣΑ=15,11).  

Ζ πιεηνλφηεηα (46,9%) βξηζθφηαλ ζην ειηθηαθφ εχξνο 60 - 79 έηε. Αλαθνξηθά κε ηνλ 

ηφπν ηεο κφληκεο δηακνλήο ηνπο ην 67,3% θαηνηθνχζε ζε αζηηθή πεξηνρή, ην 15,3% 

ζε εκηαζηηθή θαη ην 17,4% ζε αγξνηηθή πεξηνρή. Οη πεξηζζφηεξνη αζζελείο ήηαλ 

έγγακνη (59,1%) θαη είραλ 1 έσο 2 παηδηά (51,5%). Σα ¾ πεξίπνπ ησλ αζζελψλ δελ 

δνχζαλ κφλνη ηνπο αιιά καδί κε άιινλ ή άιινπο (76,6%). ζνλ αθνξά ην 

εθπαηδεπηηθφ ηνπο επίπεδν ε πιεηνλφηεηα ήηαλ απφθνηηνη Γεπηεξνβάζκηαο 
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εθπαίδεπζεο (43,6%) ελψ έλα ζρεηηθά κηθξφ πνζνζηφ Σξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

(17,2%). Σν 61,0% ησλ αζζελψλ ήηαλ ζπληαμηνχρνη, ην 10,9% απηναπαζρνινχκελνη, 

ην 8,2% δεκφζηνη ή ηδησηηθνί ππάιιεινη θαη ην 19,9% άλεξγνη ή νηθηαθά. ρεηηθά κε 

ην ζξήζθεπκα ε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ήηαλ Υξηζηηαλνί Οξζφδνμνη (95,9%). ηηο 

εξσηήζεηο αλαθνξηθά κε ην πφζν ζξεζθεπφκελνη είλαη θαη ην πφζν θνληά 

αηζζάλνληαη ζην ζεφ ε πιεηνλφηεηα, δειαδή ην 65,1% θαη ην 62,7% αληίζηνηρα, 

δήισζε «θάπσο» ή «πνιχ» ζηελ θιίκαθα απαληήζεσλ ησλ πέληε ζεκείσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε. Σα έηε πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε θπκαίλνληαλ απφ 1 έσο 

26 κε κέζε ηηκή ηα 5,69 έηε (ΣΑ=5,25), ελψ ε πιεηνλφηεηα (62,9%) βξηζθφηαλ ζην 

εχξνο 1 - 5 έηε. Σν 52,6% ησλ αζζελψλ αληηκεηψπηδε θαη θάπνην άιιν πξφβιεκα 

πγείαο. ζνλ αθνξά ην ηξέρνλ επίπεδν δξαζηεξηφηεηαο θαη ηελ επηβάξπλζε ησλ 

ζπκπησκάησλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα, ην 31,3% ησλ αζζελψλ δήισζε φηη βξηζθφηαλ 

ζε θαιφ επίπεδν, ην 29,7% ζε κέηξην επίπεδν, ην 19,9% ζε θαθφ ή πνιχ θαθφ επίπεδν 

θαη ην 19,1% ζε πνιχ θαιφ επίπεδν. 

 

Α.2 Αμηνπηζηία ησλ Κιηκάθσλ 

 

ηνλ Πίλαθα 10 παξνπζηάδεηαη ν ζπληειεζηήο αμηνπηζηίαο Cronbach Alpha 

ησλ ηεζζάξσλ Κιηκάθσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ έξεπλα, δειαδή ηεο 

Πλεπκαηηθφηεηαο «FACIT – Sp12 Scale», ηεο Πνηφηεηαο Εσήο «MVQOLI – 15R», 

ηεο Φπρηαηξηθήο πκπησκαηνινγίαο «SCL – 90R» θαη ησλ Αληηιήςεσλ γηα ηε Νφζν 

«BIPQ». 

 

Πίλαθαο 10: πληειεζηήο αμηνπηζηίαο Cronbach Alpha ησλ Κιηκάθσλ (n=367). 

Κιίκαθα Cronbach’s Alpha 

-Πλεπκαηηθόηεηαο «FACIT – Sp12 Scale» 0,82 

-Πνηόηεηαο Εσήο «MVQOLI – 15R» 0,70 

- Φπρηαηξηθήο πκπησκαηνινγίαο  «SCL – 90R» 0,98 

-Αληηιήςεσλ γηα ηε Νόζν «BIPQ» 0,75 

 

Ζ αμηνπηζηία εζσηεξηθήο ζπλνρήο (internal consistency reliability) ησλ 

Κιηκάθσλ εθηηκήζεθε κε ην ζπληειεζηή Cronbach‘s Alpha. Σηκή ηνπ ζπληειεζηή α ≥ 
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0,70 ραξαθηεξίδεη σο πνιχ θαιή ηελ αμηνπηζηία ησλ εξσηήζεσλ κηαο θιίκαθαο. Οη 

ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή Cronbach‘s Alpha ήηαλ α=0,82 γηα ηελ Κιίκαθα 

Πλεπκαηηθφηεηαο «FACIT – Sp12 Scale», α=0,70 γηα ηελ Κιίκαθα Πνηφηεηαο Εσήο 

«MVQOLI – 15R», α=0,98 γηα ηελ Κιίκαθα Φπρηαηξηθήο πκπησκαηνινγίαο «SCL – 

90R» θαη α=0,75 γηα ηελ Κιίκαθα Αληηιήςεσλ γηα ηε Νφζν «BIPQ» γεγνλφο πνπ 

δείρλεη ηελ πνιχ θαιή αμηνπηζηία εζσηεξηθήο ζπλνρήο ησλ εξσηήζεσλ πνπ 

απαξηίδνπλ ηηο επηκέξνπο Κιίκαθεο ηεο έξεπλαο. 

 

 

Α.3 Κιίκαθα Πλεπκαηηθόηεηαο «FACIT – Sp12 Scale» 

 

 ηνλ Πίλαθα 11 παξνπζηάδνληαη ηα πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά κέηξα ηεο 

Κιίκαθαο Πλεπκαηηθφηεηαο «FACIT – Sp12 Scale» θαη ησλ δηαζηάζεψλ ηεο 

(Τπνθιίκαθεο). 

 

Πίλαθαο 11: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά κέηξα ησλ δηαζηάζεσλ ηεο Κιίκαθαο 

Πλεπκαηηθφηεηαο «FACIT – Sp12 Scale» (n=367). 

Κιίκαθα Πλεπκαηηθόηεηαο ΜΣ  ΣΑ ΓΣ Δύξνο 

Νόεκα 

(ζεσξεηηθφ εχξνο: 0 – 16) 

11,99 ± 3,27 13,00 1 – 16 

Γαιήλε 

(ζεσξεηηθφ εχξνο: 0 – 16) 

9,26 ± 3,38 9,00 1 – 16 

Πίζηε 

(ζεσξεηηθφ εχξνο: 0 – 16) 

9,30 ± 3,95 10,00 0 – 16 

πλνιηθή Πλεπκαηηθόηεηα 

(ζεσξεηηθφ εχξνο: 0 – 48) 

30,55 ± 8,22 31,00 3 – 47 

ΜΣ = Μέζε Σηκή ΣΑ = Σππηθή Απφθιηζε ΓΣ = Γηάκεζνο Σηκή 

 

 Σν ζπλνιηθφ ζθνξ ηεο Κιίκαθαο Πλεπκαηηθφηεηαο «FACIT – Sp12 Scale» 

(πλνιηθή Πλεπκαηηθφηεηα) θπκαίλνληαλ απφ 3 έσο 47 κε κέζε ηηκή 30,55 

(ΣΑ=8,22) θαη δηάκεζν ηηκή 31,00. Σφζν ε κέζε ηηκή φζν θαη ε δηάκεζνο ηηκή ήηαλ 

κεγαιχηεξεο ηεο ηηκήο 24 πνπ αληηζηνηρεί ζην κεζαίν ζεκείν ηεο θιίκαθαο κέηξεζεο 

ησλ απαληήζεσλ (ζεσξεηηθφ εχξνο δείθηε), γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη ε πιεηνλφηεηα 

ησλ αζζελψλ εκθάληδε ζρεηηθά πςειέο ηηκέο πλνιηθήο Πλεπκαηηθφηεηαο.  
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Ζ κέζε ηηκή ησλ επηκέξνπο δηαζηάζεσλ ηεο Κιίκαθαο ήηαλ γηα ην «Νφεκα» 

11,99 (ΣΑ=3,27), ηε «Γαιήλε» 9,26 (ΣΑ=3,38) θαη ηελ «Πίζηε» 9,30 (ΣΑ=3,95). 

ιεο νη δηαζηάζεηο ηεο Πλεπκαηηθφηεηαο εκθάληδαλ κέζε ηηκή θαη δηάκεζν ηηκή άλσ 

ηνπ 8 πνπ αληηζηνηρεί ζην κεζαίν ζεκείν ηεο θιίκαθαο κέηξεζεο ησλ απαληήζεσλ 

(ζεσξεηηθφ εχξνο ηηκψλ). πγθξηηηθά ηελ πςειφηεξε κέζε ηηκή εκθάληδε ην 

«Νφεκα» θαη ηε ρακειφηεξε ε «Γαιήλε» κε ηελ «Πίζηε». 

 

 

Α.4 Κιίκαθα Πνηόηεηαο Εσήο «MVQOLI – 15R» 

 

ηνλ Πίλαθα 12 παξνπζηάδνληαη ηα πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά κέηξα ηεο 

Κιίκαθαο Πνηφηεηαο Εσήο «MVQOLI – 15R» θαη ησλ δηαζηάζεψλ ηεο 

(Τπνθιίκαθεο). 

 

Πίλαθαο 12: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά κέηξα ησλ δηαζηάζεσλ ηεο Κιίκαθαο 

Πνηφηεηαο Εσήο «MVQOLI – 15R» (n=367). 

Κιίκαθα Πνηόηεηαο Εσήο ΜΣ  ΣΑ ΓΣ Δύξνο 

θαηξηθή Πνηόηεηα Εσήο 

(ζεσξεηηθφ εχξνο: 1 – 5) 

3,41 ± 0,93 4,00 1 – 5 

πκπηώκαηα 

(ζεσξεηηθφ εχξνο: -30 – 30) 

4,39 ± 9,95 6,00 -30 – 30 

Λεηηνπξγηθόηεηα 

(ζεσξεηηθφ εχξνο: -30 – 30) 

6,59 ± 10,56 8,00 -30 – 30 

Γηαπξνζσπηθέο ρέζεηο 

(ζεσξεηηθφ εχξνο: -30 – 30) 

12,24 ± 12,97 16,00 -30 – 30 

Δπεμία 

(ζεσξεηηθφ εχξνο: -30 – 30) 

-6,70 ± 13,38 -9,00 -30 – 30 

Πλεπκαηηθόηεηα 

(ζεσξεηηθφ εχξνο: -30 – 30) 

5,67 ± 14,78 8,00 -30 – 30 

πλνιηθή Πνηόηεηα Εσήο 

(ζεσξεηηθφ εχξνο: 0 – 30) 

17,22 ± 3,85 17,20 7,30 – 29,40 

ΜΣ = Μέζε Σηκή ΣΑ = Σππηθή Απφθιηζε ΓΣ = Γηάκεζνο Σηκή 

 

Σν ζπλνιηθφ ζθνξ ηεο Κιίκαθαο Πνηφηεηαο Εσήο «MVQOLI – 15R» 

(πλνιηθή Πνηφηεηα Εσήο) θπκαίλνληαλ απφ 7,30 έσο 29,40 κε κέζε ηηκή 17,22 
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(ΣΑ=3,85) θαη δηάκεζν ηηκή 17,20. Σφζν ε κέζε ηηκή φζν θαη ε δηάκεζνο ηηκή ήηαλ 

θαηά ηη κεγαιχηεξεο ηεο ηηκήο 15 πνπ αληηζηνηρεί ζην κεζαίν ζεκείν ηεο θιίκαθαο 

κέηξεζεο ησλ απαληήζεσλ (ζεσξεηηθφ εχξνο δείθηε), γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη ε 

πιεηνλφηεηα ησλ αζζελψλ εκθάληδε ηθαλνπνηεηηθέο ηηκέο πλνιηθήο Πνηφηεηαο Εσήο.  

ζνλ αθνξά ηελ εξψηεζε πνπ αμηνινγνχζε γεληθά ηελ Πνηφηεηα Εσήο 

(θαηξηθή Πνηφηεηα Εσήο) ε πιεηνλφηεηα ησλ αζζελψλ εκθάληδε πςειέο ηηκέο 

απαληήζεσλ (κέζε ηηκή=3,41 θαη δηάκεζνο ηηκή=4,00). 

Ζ κέζε ηηκή ησλ επηκέξνπο δηαζηάζεσλ ηεο Κιίκαθαο ήηαλ γηα ηα 

«πκπηψκαηα» 4,39 (ΣΑ=9,95), ηε «Λεηηνπξγηθφηεηα» 6,59 (ΣΑ=10,56), ηηο 

«Γηαπξνζσπηθέο ρέζεηο» 12,24 (ΣΑ=12,97), ηελ «Δπεμία» -6,70 (ΣΑ=13,38) θαη ηελ 

«Πλεπκαηηθφηεηα» 5,67 (ΣΑ=14,78). ιεο νη δηαζηάζεηο ηεο Πνηφηεηαο Εσήο 

εκθάληδαλ κέζε ηηκή θαη δηάκεζν ηηκή κε ζεηηθφ πξφζεκν, δειαδή ε πιεηνλφηεηα 

ησλ αζζελψλ αμηνινγνχζε ζεηηθά ηηο επηκέξνπο δηαζηάζεηο, κε κνλαδηθή εμαίξεζε 

ηελ «Δπεμία» πνπ είρε κέζε ηηκή θαη δηάκεζν ηηκή κε αξλεηηθφ πξφζεκν, δειαδή 

αξλεηηθή αμηνιφγεζε. Μεηαμχ ησλ ζεηηθψλ δηαζηάζεσλ ηελ πςειφηεξε κέζε ηηκή 

εκθάληδε νη «Γηαπξνζσπηθέο ρέζεηο» θαη ηε ρακειφηεξε ηα «πκπηψκαηα».  

 

 

Α.5 Κιίκαθα Φπρηαηξηθήο πκπησκαηνινγίαο «SCL – 90R» 

 

ηνλ Πίλαθα 13 παξνπζηάδνληαη ηα πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά κέηξα ηεο 

Κιίκαθαο Φπρηαηξηθήο πκπησκαηνινγίαο «SCL – 90R» θαη ησλ δηαζηάζεψλ ηεο 

(Τπνθιίκαθεο). 
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Πίλαθαο 13: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά κέηξα ησλ δεηθηψλ θαη δηαζηάζεσλ ηεο 

Κιίκαθαο Φπρηαηξηθήο πκπησκαηνινγίαο «SCL – 90R» (n=367). 

Κιίκαθα Φπρηαηξηθήο πκπησκαηνινγίαο ΜΣ  ΣΑ ΓΣ Δύξνο 

σκαηνπνίεζε 

(ζεσξεηηθφ εχξνο: 0 – 4) 

0,98 ± 0,74 0,83 0 – 4 

Ηδενςπραλαγθαζκόο 

(ζεσξεηηθφ εχξνο: 0 – 4) 

1,01 ± 0,77 0,80 0 – 4 

Γηαπξνζσπηθή Δπαηζζεζία 

(ζεσξεηηθφ εχξνο: 0 – 4) 

0,81 ± 0,70 0,56 0 – 4 

Καηάζιηςε 

(ζεσξεηηθφ εχξνο: 0 – 4) 

1,14 ± 0,75 1,00 0 – 4 

Άγρνο 

(ζεσξεηηθφ εχξνο: 0 – 4) 

0,82 ± 0,74 0,60 0 – 4 

Δρζξόηεηα / Δπηζεηηθόηεηα 

(ζεσξεηηθφ εχξνο: 0 – 4) 

0,65 ± 0,69 0,33 0 – 4 

Φνβηθό Άγρνο 

(ζεσξεηηθφ εχξνο: 0 – 4) 

0,76 ± 0,86 0,43 0 – 4 

Παξαλνεηδήο Ηδεαζκόο 

(ζεσξεηηθφ εχξνο: 0 – 4) 

0,81 ± 0,75 0,67 0 – 4 

Φπρσηηζκόο 

(ζεσξεηηθφ εχξνο: 0 – 4) 

0,58 ± 0,63 0,40 0 – 4 

Πξόζζεηα ηνηρεία (Γηάθνξεο Αηηηάζεηο) 

(ζεσξεηηθφ εχξνο: 0 – 4) 

1,12 ± 0,76 1,00 0 – 4 

Γεληθόο Γείθηεο πκπησκάησλ 

(ζεσξεηηθφ εχξνο: 0 – 4) 

0,89 ± 0,63 0,74 0 – 4 

Γείθηεο Θεηηθώλ πκπησκάησλ 

(ζεσξεηηθφ εχξνο: 0 – 90) 

42,18 ± 24,22 38,00 0 – 90 

Γείθηεο Δλόριεζεο Θεηηθώλ πκπησκάησλ 

(ζεσξεηηθφ εχξνο: 0 – 4) 

1,84 ± 0,55 1.73 0 – 4 

ΜΣ = Μέζε Σηκή ΣΑ = Σππηθή Απφθιηζε ΓΣ = Γηάκεζνο Σηκή 

 

Σν ζπλνιηθφ ζθνξ ηεο Κιίκαθαο Φπρηαηξηθήο πκπησκαηνινγίαο «SCL – 

90R» (Γεληθφο Γείθηεο πκπησκάησλ – πλνιηθή Φπρηαηξηθή πκπησκαηνινγία) 

θπκαίλνληαλ απφ 0 έσο 4 κε κέζε ηηκή 0,89 (ΣΑ=0,63) θαη δηάκεζν ηηκή 0,74. Σφζν 

ε κέζε ηηκή φζν θαη ε δηάκεζνο ηηκή ήηαλ κηθξφηεξεο ηεο ηηκήο 2 πνπ αληηζηνηρεί ζην 

κεζαίν ζεκείν ηεο θιίκαθαο κέηξεζεο ησλ απαληήζεσλ (ζεσξεηηθφ εχξνο δείθηε), 
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γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ αζζελψλ εκθάληδε ρακειέο ηηκέο 

πλνιηθήο ςπρηαηξηθήο ζπκπησκαηνινγίαο.  

Ο Γείθηεο Θεηηθψλ πκπησκάησλ θπκαίλνληαλ απφ 0 έσο 90 κε κέζε ηηκή 

42,18 (ΣΑ=24,22) θαη δηάκεζν ηηκή 38,00. Σφζν ε κέζε ηηκή φζν θαη ε δηάκεζνο ηηκή 

ήηαλ κηθξφηεξεο ηεο ηηκήο 45 πνπ αληηπξνζσπεχεη ην ήκηζπ ησλ εξσηήζεσλ ηεο 

Κιίκαθαο ςπρηαηξηθήο ζπκπησκαηνινγίαο (ζεσξεηηθφ εχξνο δείθηε), γεγνλφο πνπ 

δείρλεη φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ αζζελψλ εκθάληδε ζρεηηθά ρακειέο ηηκέο Θεηηθψλ 

πκπησκάησλ (αξηζκφο εξσηήζεσλ κε βαζκνινγία > 0). 

Ο Γείθηεο Δλφριεζεο Θεηηθψλ πκπησκάησλ θπκαίλνληαλ απφ 0 έσο 4 κε 

κέζε ηηκή 1,84 (ΣΑ=0,55) θαη δηάκεζν ηηκή 1,73. Σφζν ε κέζε ηηκή φζν θαη ε 

δηάκεζνο ηηκή ήηαλ θαηά ειάρηζην κηθξφηεξεο ηεο ηηκήο 2 πνπ αληηζηνηρεί ζην κεζαίν 

ζεκείν ηνπ ζεσξεηηθνχ εχξνπο ηηκψλ ηνπ δείθηε, γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη ε 

πιεηνλφηεηα ησλ αζζελψλ εκθάληδε θαηά ηη ρακειέο ηηκέο Δλφριεζεο Θεηηθψλ 

πκπησκάησλ. 

Ζ κέζε ηηκή ησλ επηκέξνπο δηαζηάζεσλ ηεο Κιίκαθαο ήηαλ γηα ηελ 

«σκαηνπνίεζε» 0,98 (ΣΑ=0,74), ηνλ «Ηδενςπραλαγθαζκφ» 1,01 (ΣΑ=0,77), ηελ 

«Γηαπξνζσπηθή Δπαηζζεζία» 0,81 (ΣΑ=0,70), ηελ «Καηάζιηςε» 1,14 (ΣΑ=0,75), ην 

«Άγρνο» 0,82 (ΣΑ=0,74), ηελ «Δρζξφηεηα / Δπηζεηηθφηεηα» 0,65 (ΣΑ=0,69), ην 

«Φνβηθφ Άγρνο» 0,76 (ΣΑ=0,86), ηνλ «Παξαλνεηδή Ηδεαζκφ» 0,81 (ΣΑ=0,75), ηνλ 

«Φπρσηηζκφ» 0,58 (ΣΑ=0,63) θαη ηα «Πξφζζεηα ηνηρεία (Γηάθνξεο Αηηηάζεηο)» 

1,12 (ΣΑ=0,76). ιεο νη δηαζηάζεηο ηεο Φπρηαηξηθήο πκπησκαηνινγίαο εκθάληδαλ 

κέζε ηηκή θαη δηάκεζν ηηκή θάησ ηνπ 2 πνπ αληηζηνηρεί ζην κεζαίν ζεκείν ηεο 

θιίκαθαο κέηξεζεο ησλ απαληήζεσλ (ζεσξεηηθφ εχξνο ηηκψλ). πγθξηηηθά ηελ 

πςειφηεξε κέζε ηηκή εκθάληδε ε «Καηάζιηςε» κε ηα «Πξφζζεηα ηνηρεία (Γηάθνξεο 

Αηηηάζεηο)» θαη ηε ρακειφηεξε ν «Φπρσηηζκφο» κε ηελ «Δρζξφηεηα / 

Δπηζεηηθφηεηα». 

 

ηνλ Πίλαθα 14 παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ησλ 367 αζζελψλ ππφ 

αηκνθάζαξζε σο πξνο ηελ παξνπζία (ζθνξ ≥ 1) ή ηελ απνπζία (ζθνξ < 1) 

ζπκπησκάησλ Φπρηαηξηθήο πκπησκαηνινγίαο κε βάζε ηηο ηηκέο ησλ απαληήζεσλ 

ζηελ Κιίκαθα Φπρηαηξηθήο πκπησκαηνινγίαο «SCL – 90R» θαη ρξεζηκνπνηψληαο 

σο δηαρσξηζηηθφ φξην ηελ ηηκή 1, ε νπνία αληηζηνηρεί ζην ζεκείν «Λίγν» ηεο 

θιίκαθαο κέηξεζεο ησλ απαληήζεσλ. 
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Πίλαθαο 14: Καηαλνκή ησλ αζζελψλ σο πξνο ηελ παξνπζία ή ηελ απνπζία 

ζπκπησκάησλ Φπρηαηξηθήο ζπκπησκαηνινγίαο
*
 (n=367). 

 

 

Κιίκαθα Φπρηαηξηθήο πκπησκαηνινγίαο 

«SCL – 90R» 

Παξνπζία 

πκπησκάησλ 

Απνπζία 

πκπησκάησλ 

n % n % 

σκαηνπνίεζε 171 46,6% 196 53,4% 

Ηδενςπραλαγθαζκόο 163 44,4% 204 55,6% 

Γηαπξνζσπηθή Δπαηζζεζία 121 33,0% 246 67,0% 

Καηάζιηςε 189 51,5% 178 48,5% 

Άγρνο 133 36,2% 234 63,8% 

Δρζξόηεηα / Δπηζεηηθόηεηα 103 28,1% 264 71,9% 

Φνβηθό Άγρνο 118 32,2% 249 67,8% 

Παξαλνεηδήο Ηδεαζκόο 127 34,6% 240 65,4% 

Φπρσηηζκόο 76 20,7% 291 79,3% 

Πξόζζεηα ηνηρεία (Γηάθνξεο Αηηηάζεηο) 208 56,7% 159 43,3% 

Γεληθόο Γείθηεο πκπησκάησλ 126 34,3% 241 65,7% 

*
Χο δηαρσξηζηηθφ φξην (cutoff) ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηηκή 1,00. 

 

Πεξίπνπ ην 1/3 ησλ αζζελψλ εκθάληδε ςπρηαηξηθή ζπκπησκαηνινγία 

(Δπηπνιαζκφο ΓΓ = 34,3%). Αλαθνξηθά κε ηηο επηκέξνπο δηαζηάζεηο ηεο Κιίκαθαο 

ν Δπηπνιαζκφο ησλ ζπκπησκάησλ, δειαδή ην πνζνζηφ ησλ αζζελψλ κε 

ζπκπηψκαηα, θπκαίλνληαλ απφ 20,7% γηα ηνλ «Φπρσηηζκφ» θαη 28,1% γηα ηελ 

«Δρζξφηεηα / Δπηζεηηθφηεηα» έσο 51,5% γηα ηελ «Καηάζιηςε» θαη 56,7% γηα ηα 

«Πξφζζεηα ηνηρεία (Γηάθνξεο Αηηηάζεηο)». Ο Δπηπνιαζκφο ησλ ζπκπησκάησλ ζε 

φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο Κιίκαθαο Φπρηαηξηθήο πκπησκαηνινγίαο ήηαλ θάησ ηνπ 

50% κε εμαίξεζε ηελ «Καηάζιηςε» θαη ηα «Πξφζζεηα ηνηρεία (Γηάθνξεο 

Αηηηάζεηο)». Δπίζεο πςειά πνζνζηά παξνπζίαδε ε «σκαηνπνίεζε» 46,6% θαη ν 

«Ηδενςπραλαγθαζκφο» 44,4%. 
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Α.6 ύληνκν Δξσηεκαηνιόγην Αληηιήςεσλ γηα ηε Νόζν «BIPQ» 

 

ηνλ Πίλαθα 15 παξνπζηάδνληαη ηα πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά κέηξα ηεο 

Κιίκαθαο Αληηιήςεσλ γηα ηε Νφζν «BIPQ» θαη ησλ δηαζηάζεψλ ηεο (Τπνθιίκαθεο). 

 

Πίλαθαο 15: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά κέηξα ησλ δηαζηάζεσλ ηεο Κιίκαθαο 

Αληηιήςεσλ γηα ηε Νφζν «BIPQ» (n=367). 

Κιίκαθα Αληηιήςεσλ γηα ηε Νόζν ΜΣ  ΣΑ ΓΣ Δύξνο 

πλέπεηεο 

(ζεσξεηηθφ εχξνο: 0 – 10) 

7,37 ± 2,90 8,00 0 – 10 

Υξνληθή Γηάξθεηα 

(ζεσξεηηθφ εχξνο: 0 – 10) 

9,03 ± 2,16 10,00 0 – 10 

Πξνζσπηθόο Έιεγρνο 

(ζεσξεηηθφ εχξνο: 0 – 10) 

3,11 ± 2,61 3,00 0 – 10 

Θεξαπεπηηθόο Έιεγρνο 

(ζεσξεηηθφ εχξνο: 0 – 10) 

1,89 ± 2,26 1,00 0 – 10 

Σαπηόηεηα 

(ζεσξεηηθφ εχξνο: 0 – 10) 

5,63 ± 3,07 6,00 0 – 10 

Αλεζπρία 

(ζεσξεηηθφ εχξνο: 0 – 10) 

6,71 ± 3,33 8,00 0 – 10 

Καηαλόεζε Νόζνπ 

(ζεσξεηηθφ εχξνο: 0 – 10) 

2,33 ± 2,47 2,00 0 – 10 

πλαηζζεκαηηθόο Αληίθηππνο 

(ζεσξεηηθφ εχξνο: 0 – 10) 

6,63 ± 3,29 8,00 0 – 10 

πλνιηθή Αληίιεςε γηα ηε Νόζν 

(ζεσξεηηθφ εχξνο: 0 – 80) 

42,70 ± 13,41 45,00 0 – 80 

ΜΣ = Μέζε Σηκή ΣΑ = Σππηθή Απφθιηζε ΓΣ = Γηάκεζνο Σηκή 

 

Σν ζπλνιηθφ ζθνξ ηεο Κιίκαθαο Αληηιήςεσλ γηα ηε Νφζν «BIPQ» (πλνιηθή 

Αληίιεςε γηα ηε Νφζν) θπκαίλνληαλ απφ 0 έσο 80 κε κέζε ηηκή 42,70 (ΣΑ=13,41) 

θαη δηάκεζν ηηκή 45,00. Σφζν ε κέζε ηηκή φζν θαη ε δηάκεζνο ηηκή ήηαλ θαηά ηη 

κεγαιχηεξεο ηεο ηηκήο 40 πνπ αληηζηνηρεί ζην κεζαίν ζεκείν ηεο θιίκαθαο κέηξεζεο 

ησλ απαληήζεσλ (ζεσξεηηθφ εχξνο δείθηε), γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη ε πιεηνλφηεηα 

ησλ αζζελψλ εκθάληδε ζρεηηθά πςειέο ηηκέο πλνιηθήο Αληίιεςεο γηα ηε Νφζν 

δειαδή απεηιεηηθή άπνςε γηα ηε λφζν. 



139 
 

Ζ κέζε ηηκή ησλ επηκέξνπο δηαζηάζεσλ ηεο Κιίκαθαο ήηαλ γηα ηηο 

«πλέπεηεο» 7,37 (ΣΑ=2,90), ηελ «Υξνληθή Γηάξθεηα» 9,03 (ΣΑ=2,16), ηνλ 

«Πξνζσπηθφ Έιεγρν» 3,11 (ΣΑ=2,61), ηνλ «Θεξαπεπηηθφ Έιεγρν» 1,89 (ΣΑ=2,26), 

ηελ «Σαπηφηεηα» 5,63 (ΣΑ=3,07), ηελ «Αλεζπρία» 6,71 (ΣΑ=3,33), ηελ «Καηαλφεζε 

Νφζνπ» 2,33 (ΣΑ=2,47) θαη ηνλ «πλαηζζεκαηηθφ Αληίθηππν» 6,63 (ΣΑ=3,29). ηηο 

πέληε απφ ηηο νθηψ δηαζηάζεηο ησλ Αληηιήςεσλ γηα ηε Νφζν νη αζζελείο εμέθξαδαλ 

ηδηαίηεξα απεηιεηηθή άπνςε θαζψο εκθάληδαλ κέζε ηηκή θαη δηάκεζν ηηκή άλσ ηνπ 5 

πνπ αληηζηνηρεί ζην κεζαίν ζεκείν ηεο θιίκαθαο κέηξεζεο ησλ απαληήζεσλ 

(ζεσξεηηθφ εχξνο ηηκψλ). πγθξηηηθά ηελ πςειφηεξε κέζε ηηκή εκθάληδε ε «Υξνληθή 

Γηάξθεηα» κε ηηο «πλέπεηεο» θαη ηε ρακειφηεξε ε «Καηαλφεζε Νφζνπ» κε ηνλ 

«Θεξαπεπηηθφ Έιεγρν». 

 

ηνλ Πίλαθα 16 παξνπζηάδεηαη ε άπνςε ησλ 367 αζζελψλ ππφ αηκνθάζαξζε 

σο πξνο ηνπο ηξεηο πην ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πνπ ζεσξνχλ φηη πξνθάιεζαλ ηελ 

αζζέλεηά ηνπο. 

 

Πίλαθαο 16: Αηηηνινγηθή πεπνίζεζε γηα ηε Νφζν - Αηηηνινγηθή εξψηεζε ηεο 

Κιίκαθαο Αληηιήςεσλ γηα ηε Νφζν «BIPQ» (n=367). 

Παξάγνληεο πνπ πξνθάιεζαλ ηε Νόζν n % 

-πλέπεηα άιιεο λφζνπ 154 42,0% 

-Διιηπήο έιεγρνο ηεο πγείαο 48 13,1% 

-Καθή δηαηξνθή θαη ηξφπνο δσήο 44 12,0% 

-Γελεηηθνί παξάγνληεο & Κιεξνλνκηθφηεηα 40 10,9% 

-Άγρνο & ηξεο 29 7,9% 

-Σχρε 27 7,4% 

-Πεξηβάιινλ 25 6,8% 

-Ηαηξηθφ ιάζνο 15 4,1% 

-πλέπεηα θαξκαθεπηηθήο αγσγήο 15 4,1% 

 

Οη ηξεηο παξάγνληεο κε ηε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα απαληήζεσλ ήηαλ ε 

«πλέπεηα άιιεο λφζνπ» (42,0%), ν «Διιηπήο έιεγρνο ηεο πγείαο» (13,1%) θαη ε 

«Καθή δηαηξνθή θαη ηξφπνο δσήο» (12,0%). ηνλ αληίπνδα νη ηξεηο παξάγνληεο κε ηε 

κηθξφηεξε ζπρλφηεηα απαληήζεσλ ήηαλ ην «Πεξηβάιινλ» (6,8%), ην «Ηαηξηθφ 

ιάζνο» (4,1%) θαη ε «πλέπεηα θαξκαθεπηηθήο αγσγήο» (4,1%). 
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Β. ΔΠΑΓΧΓΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ 

Β.1 Πλεπκαηηθόηεηα θαη Υαξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελώλ 

 

ηελ παξνχζα ελφηεηα δηεξεπλάηαη ε ζρέζε ηεο Πλεπκαηηθφηεηαο κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ ππφ αηκνθάζαξζε. Δηδηθφηεξα ε ελφηεηα πεξηιακβάλεη 

ηνπο εμήο ειέγρνπο: 

 Σε ζρέζε ηεο Πλεπκαηηθφηεηαο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ - 

Γηκεηαβιεηή αλάιπζε 

 Σνπο πξνβιεπηηθνχο παξάγνληεο ηεο Πλεπκαηηθφηεηαο - Πνιπκεηαβιεηή 

αλάιπζε 

 

Β.1.1 ρέζε Πλεπκαηηθόηεηαο θαη Υαξαθηεξηζηηθώλ ησλ αζζελώλ 

(Γηκεηαβιεηή αλάιπζε) 

 

ηνλ Πίλαθα 17 παξνπζηάδεηαη ε δηκεηαβιεηή (bivariate) δηεξεχλεζε ηεο 

ζρέζεο κεηαμχ ηεο Κιίκαθαο Πλεπκαηηθφηεηαο «FACIT – Sp12 Scale» κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ ππφ αηκνθάζαξζε. 
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Πίλαθαο 17: πζρέηηζε ηεο Κιίκαθαο Πλεπκαηηθφηεηαο «FACIT – Sp12 Scale» κε 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ (n=367). 

 

Υαξαθηεξηζηηθά 

 

Νόεκα 

 

Γαιήλε 

 

Πίζηε 

πλνιηθή 

Πλεπκαηηθόηεηα 

Φύιν     

 Άλδξαο 12,13 ± 3,24 9,54 ± 3,38 8,88 ± 4,10 30,55 ± 8,42 

 Γπλαίθα 11,75 ± 3,31 8,81 ± 3,34 10,00 ± 3,59 30,55 ± 7,90 

 t 1,091 2,026 2,752 0,006 

 p 0,276 0,044 0,006 0,995 

Ζιηθία (έηε)     

 r -0,154 -0,097 0,073 -0,066 

 p 0,003 0,062 0,162 0,205 

Σόπνο δηακνλήο     

 Αζηηθή πεξηνρή 12,52 ± 3,35 9,48 ± 3,70 9,60 ± 4,14 31,60 ± 8,71 

 Με αζηηθή πεξηνρή 10,89 ± 2,81 8,82 ± 2,57 8,68 ± 3,47 28,39 ± 6,61 

 t 4,595 1,991 2,235 3,914 

 p <0,001 0,047 0,026 <0,001 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε     

 Έγγακνο/ε 12,60 ± 3,09 9,86 ± 3,34 9,88 ± 3,87 32,34 ± 8,30 

 Με έγγακνο/ε 11,09 ± 3,32 8,40 ± 3,26 8,47 ± 3,93 27,97 ± 7,38 

 t 4,465 4,149 3,392 5,295 

 p <0,001 <0,001 0,001 <0,001 

Ύπαξμε παηδηώλ     

 Ναη 12,05 ± 3,35 9,28 ± 3,48 9,63 ± 3,83 30,97 ± 8,38 

 ρη 11,82 ± 3,07 9,22 ± 3,14 8,51 ± 4,14 29,56 ± 7,76 

 t 0,614 0,144 2,503 1,500 

 p 0,540 0,886 0,013 0,134 

Αξηζκόο παηδηώλ     

 r -0,023 -0,063 0,148 0,036 

 p 0,666 0,229 0,004 0,487 

Μέλεηε κόλνο/ε;     

 Ναη 11,29 ± 3,27 8,76 ± 3,47 8,52 ± 3,95 28,57 ± 7,88 

 ρη 12,20 ± 3,24 9,42 ± 3,34 9,54 ± 3,93 31,16 ± 8,24 

 t 2,269 1,589 2,101 2,574 

 p 0,024 0,113 0,036 0,010 

Δθπαηδεπηηθό επίπεδν     

 Πξσηνβάζκηα (1) 11,01 ± 3,34 8,69 ± 3,46 9,78 ± 3,81 29,49 ± 8,29 

 Γεπηεξνβάζκηα (2) 12,46 ± 2,95 9,26 ± 3,21 8,81 ± 3,89 30,53 ± 7,60 

 Σξηηνβάζκηα (3) 13,02 ± 3,35 10,57 ± 3,32 9,46 ± 4,32 33,05 ± 9,11 

 F 11,821 6,979 2,342 4,190 
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 p <0,001 0,001 0,098 0,016 

 Post Hoc Test (LSD) (1)<(2) p<0,001 (1)<(3) p<0,001 (2)<(1) p=0,033 (1)<(3) p=0,004 

 (1)<(3) p<0,001 (2)<(3) p=0,008  (2)<(3) p=0,038 

Δπαγγεικαηηθή θαηάζηαζε     

 Δξγαδφκελνο 12,97 ± 2,91 10,34 ± 3,33 10,00 ± 4,27 33,31 ± 8,40 

 Με εξγαδφκελνο 11,75 ± 3,31 9,01 ± 3,35 9,14 ± 3,86 29,90 ± 8,05 

 t 2,831 3,008 1,647 3,167 

 p 0,005 0,003 0,100 0,002 

Θξήζθεπκα     

 Υξηζηηαλφο Οξζφδνμνο 12,00 ± 3,24 9,26 ± 3,38 9,29 ± 3,90 30,55 ± 8,18 

 Με Υξηζηηαλφο Οξζφδνμνο 11,73 ± 4,03 9,40 ± 3,44 9,53 ± 5,14 30,67 ± 9,35 

 t 0,306 0,162 0,231 0,056 

 p 0,760 0,872 0,818 0,955 

Πόζν ζξεζθεπόκελνο είζηε;     

 r 0,131 0,181 0,560 0,396 

 p 0,012 <0,001 <0,001 <0,001 

Πόζν θνληά αηζζάλεζηε ζην ζεό;     

 r 0,184 0,256 0,595 0,465 

 p <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Γηάξθεηα Αηκνθάζαξζεο (έηε)     

 r 0,008 0,039 -0,051 -0,005 

 p 0,877 0,458 0,328 0,918 

Άιιν πξόβιεκα πγείαο     

 Ναη 11,63 ± 3,43 8,56 ± 3,42 9,05 ± 4,05 29,24 ± 8,54 

 ρη 12,38 ± 3,04 10,03 ± 3,17 9,59 ± 3,82 32,00 ± 7,61 

 t 2,213 4,256 1,308 3,251 

 p 0,028 <0,001 0,192 0,001 

Σξέρνλ επίπεδν δξαζηεξηόηεηαο     

 r 0,302 0,343 0,071 0,295 

 p <0,001 <0,001 0,176 <0,001 

Σα δεδνκέλα παξνπζηάδνληαη σο Μέζε Σηκή ± Σππηθή Απφθιηζε 

 

Απφ ηνλ ζηαηηζηηθφ δηκεηαβιεηφ έιεγρν ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο 

Πλεπκαηηθφηεηαο (Κιίκαθα «FACIT – Sp12 Scale») θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

αζζελψλ δηαπηζηψζεθαλ ηα εμήο: 

 Ζ δηάζηαζε «Νόεκα» ζρεηίδνληαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε ηελ ειηθία 

(p=0,003), ηνλ ηφπν δηακνλήο (p<0,001), ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε (p<0,001), 

ηε δηαβίσζε κε άιινπο (p=0,024), ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν (p<0,001), ηελ 

επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε (p=0,005), ην πφζν ζξεζθεπφκελνη είλαη (p=0,012), 
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ην πφζν θνληά αηζζάλνληαη ζην ζεφ (p<0,001), ηελ χπαξμε άιινπ πξνβιήκαηνο 

πγείαο (p=0,028) θαη ην ηξέρνλ επίπεδν δξαζηεξηφηεηαο (p<0,001). 

 Ζ δηάζηαζε «Γαιήλε» ζρεηίδνληαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε ην θχιν (p=0,044), 

ηνλ ηφπν δηακνλήο (p=0,047), ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε (p<0,001), ην 

εθπαηδεπηηθφ επίπεδν (p=0,001), ηελ επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε (p=0,003), ην 

πφζν ζξεζθεπφκελνη είλαη (p<0,001), ην πφζν θνληά αηζζάλνληαη ζην ζεφ 

(p<0,001), ηελ χπαξμε άιινπ πξνβιήκαηνο πγείαο (p<0,001), ην ηξέρνλ επίπεδν 

δξαζηεξηφηεηαο (p<0,001) θαη νξηαθά ζην επίπεδν ηνπ 10% κε ηελ ειηθία 

(p=0,062). 

 Ζ δηάζηαζε «Πίζηε» ζρεηίδνληαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε ην θχιν (p=0,006), 

ηνλ ηφπν δηακνλήο (p=0,026), ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε (p=0,001), ηελ 

χπαξμε παηδηψλ (p=0,013), ηνλ αξηζκφ παηδηψλ (p=0,004), ηε δηαβίσζε κε 

άιινπο (p=0,036), ην πφζν ζξεζθεπφκελνη είλαη (p<0,001), ην πφζν θνληά 

αηζζάλνληαη ζην ζεφ (p<0,001) θαη νξηαθά ζην επίπεδν ηνπ 10% κε ην 

εθπαηδεπηηθφ επίπεδν (p=0,098) θαη ηελ επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε (p=0,100). 

 Ζ «πλνιηθή Πλεπκαηηθόηεηα» ζρεηίδνληαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε ηνλ ηφπν 

δηακνλήο (p<0,001), ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε (p<0,001), ηε δηαβίσζε κε 

άιινπο (p=0,010), ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν (p=0,016), ηελ επαγγεικαηηθή 

θαηάζηαζε (p=0,002), ην πφζν ζξεζθεπφκελνη είλαη (p<0,001), ην πφζν θνληά 

αηζζάλνληαη ζην ζεφ (p<0,001), ηελ χπαξμε άιινπ πξνβιήκαηνο πγείαο 

(p=0,001) θαη ην ηξέρνλ επίπεδν δξαζηεξηφηεηαο (p<0,001). 

 

Β.1.2 Πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο ηεο Πλεπκαηηθόηεηαο (Πνιπκεηαβιεηή 

αλάιπζε) 

Γηα ηελ αλάδεημε πξνβιεπηηθψλ παξαγφλησλ (predictors) ή πξνζδηνξηζηψλ 

(determinants) ηεο Πλεπκαηηθφηεηαο (Κιίκαθα «FACIT – Sp12 Scale») ησλ αζζελψλ 

ππφ αηκνθάζαξζε εθαξκφζηεθε πνιπκεηαβιεηή αλάιπζε. ηελ πνιπκεηαβιεηή 

αλάιπζε εηζήρζεζαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ 

Πλεπκαηηθφηεηα ζην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ηνπ 0,25 απφ ηε δηκεηαβιεηή αλάιπζε. 

ηνλ Πίλαθα 18 παξνπζηάδεηαη ε πνιπκεηαβιεηή (multivariate) αλάιπζε 

ρξεζηκνπνηψληαο ην ζηαηηζηηθφ ππφδεηγκα ηεο πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο 

(multiple linear regression) κε ηε κέζνδν ηεο βεκαηηθήο (stepwise) έληαμεο 

κεηαβιεηψλ. 
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Πίλαθαο 18: Πνιιαπιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε (κέζνδνο stepwise) κε εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή ηελ Κιίκαθα Πλεπκαηηθφηεηαο «FACIT – Sp12 Scale» θαη αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ
*
 (n=367). 

Κιίκαθα Πλεπκαηηθόηεηαο  Πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο β Σ 95% ΓΔ Σηκή p 

Νόεκα ηαζεξά (α) 11,450 0,866 9,747 έσο 13,153 <0,001 

 Σόπνο δηακνλήο     

  Αζηηθή πεξηνρή (θαηεγνξία αλαθνξάο) 0    

  Με αζηηθή πεξηνρή -1,399 0,330 -2,047 έσο -0,750 <0,001 

 Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε     

  Έγγακνο/ε (θαηεγνξία αλαθνξάο) 0    

  Με έγγακνο/ε -1,049 0,315 -1,669 έσο -0,428 0,001 

 Δθπαηδεπηηθό επίπεδν     

  Πξσηνβάζκηα (θαηεγνξία αλαθνξάο) 0    

  Γεπηεξνβάζκηα  1,118 0,344 0,442 έσο 1,794 0,001 

  Σξηηνβάζκηα  1,494 0,458 0,593 έσο 2,395 0,001 

 Πόζν θνληά αηζζάλεζηε ζην ζεό 0,514 0,139 0,240 έσο 0,788 <0,001 

 Σξέρνλ επίπεδν δξαζηεξηόηεηαο 0,741 0,146 0,454 έσο 1,027 <0,001 

 Γηνξζσκέλνο R2=22,3%,F=18,525,p<0,001     

Κιίκαθα Πλεπκαηηθόηεηαο  Πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο β Σ 95% ΓΔ Σηκή p 

Γαιήλε ηαζεξά (α) 6,829 0,956 4,950 έσο 8,708 <0,001 

 Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε     

  Έγγακνο/ε (θαηεγνξία αλαθνξάο) 0    

  Με έγγακνο/ε -0,919 0,325 -1,558 έσο -0,281 0,005 

 Δθπαηδεπηηθό επίπεδν     

  Πξσηνβάζκηα  -1,703 0,462 -2,612 έσο -0,794 <0,001 

  Γεπηεξνβάζκηα  -1,369 0,444 -2,242 έσο -0,497 0,002 

  Σξηηνβάζκηα (θαηεγνξία αλαθνξάο)  0    

 Πόζν θνληά αηζζάλεζηε ζην ζεό 0,778 0,143 0,496 έσο 1,060 <0,001 

 Άιιν πξόβιεκα πγείαο     

  Ναη (θαηεγνξία αλαθνξάο) 0    

  ρη 0,682 0,333 0,027 έσο 1,337 0,041 

 Σξέρνλ επίπεδν δξαζηεξηόηεηαο 0,819 0,159 0,506 έσο 1,132 <0,001 

 Γηνξζσκέλνο R2=22,7%,F=18,897,p<0,001     

Κιίκαθα Πλεπκαηηθόηεηαο  Πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο β Σ 95% ΓΔ Σηκή p 

Πίζηε ηαζεξά (α) 3,585 0,737 2,135 έσο 5,035 <0,001 

 Σόπνο δηακνλήο     

  Αζηηθή πεξηνρή (θαηεγνξία αλαθνξάο) 0    

  Με αζηηθή πεξηνρή -0,690 0,348 -1,375 έσο -0,005 0,048 

 Πόζν ζξεζθεπόκελνο είζηε 0,855 0,269 0,325 έσο 1,385 0,002 

 Πόζν θνληά αηζζάλεζηε ζην ζεό 1,420 0,263 0,903 έσο 1,936 <0,001 

 Σξέρνλ επίπεδν δξαζηεξηόηεηαο 0,343 0,151 0,047 έσο 0,639 0,023 

 Γηνξζσκέλνο R2=37,7%,F=56,328,p<0,001     
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Κιίκαθα Πλεπκαηηθόηεηαο  Πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο β Σ 95% ΓΔ Σηκή p 

πλνιηθή Πλεπκαηηθόηεηα ηαζεξά (α) 26,185 2,057 22,140 έσο 30,230 <0,001 

 Σόπνο δηακνλήο     

  Αζηηθή πεξηνρή (θαηεγνξία αλαθνξάο) 0    

  Με αζηηθή πεξηνρή -2,372 0,752 -3,852 έσο -0,892 0,002 

 Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε     

  Έγγακνο/ε (θαηεγνξία αλαθνξάο) 0    

  Με έγγακνο/ε -2,493 0,719 -3,907 έσο -1,078 0,001 

 Δθπαηδεπηηθό επίπεδν     

  Πξσηνβάζκηα  -3,237 1,045 -5,292 έσο -1,182 0,002 

  Γεπηεξνβάζκηα  -2,482 0,992 -4,432 έσο -0,531 0,013 

  Σξηηνβάζκηα (θαηεγνξία αλαθνξάο)  0    

 Πόζν θνληά αηζζάλεζηε ζην ζεό 3,337 0,318 2,712 έσο 3,962 <0,001 

 Σξέρνλ επίπεδν δξαζηεξηόηεηαο 1,995 0,333 1,341 έσο 2,648 <0,001 

 Γηνξζσκέλνο R2=36,1%,F=35,461,p<0,001     

β = Γηνξζσκέλνο πληειεζηήο Παιηλδξφκεζεο R2 = πληειεζηήο Πξνζδηνξηζκνχ Σ = Σππηθφ θάικα ΓΔ = Γηάζηεκα Δκπηζηνζχλεο  
*ην πνιπκεηαβιεηφ κνληέιν εληάρζεθαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ απφ ηελ δηκεηαβιεηή αλάιπζε κε φξην ζεκαληηθφηεηαο ζην 

επίπεδν ηνπ 0,25. 

 

Απφ ηνλ ζηαηηζηηθφ πνιπκεηαβιεηφ έιεγρν γηα ηελ εμαγσγή πξνβιεπηηθψλ 

παξαγφλησλ ηεο Πλεπκαηηθφηεηαο (Κιίκαθα «FACIT – Sp12 Scale»), απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ, δηαπηζηψζεθαλ ηα εμήο: 

 Ο ηφπνο δηακνλήο, ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, ην πφζν 

θνληά αηζζάλνληαη ζην ζεφ θαη ην ηξέρνλ επίπεδν δξαζηεξηφηεηαο αλαδείρζεθαλ 

σο πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο ηεο δηάζηαζεο «Νόεκα». Οη αλαθεξφκελεο 

κεηαβιεηέο ηνπ ζηαηηζηηθνχ ππνδείγκαηνο εξκελεχνπλ πεξίπνπ ην 22% ηεο 

κεηαβιεηφηεηαο ηνπ «Ννήκαηνο» (Γηνξζσκέλνο R
2
=22,3%). Δηδηθφηεξα: 

- ε κέζε ηηκή ηνπ «Ννήκαηνο» ήηαλ θαηά 1,399 κνλάδεο κηθξφηεξε ζηνπο 

δηακέλνληεο ζε κε αζηηθή πεξηνρή ζε ζρέζε κε ηνπο δηακέλνληεο ζε αζηηθή 

πεξηνρή (β=-1,399 p<0,001), 

- ε κέζε ηηκή ηνπ «Ννήκαηνο» ήηαλ θαηά 1,049 κνλάδεο κηθξφηεξε ζηνπο κε 

έγγακνπο ζε ζρέζε κε ηνπο έγγακνπο (β=-1,049 p=0,001), 

- ε κέζε ηηκή ηνπ «Ννήκαηνο» ήηαλ θαηά 1,118 κνλάδεο θαη 1,494 κνλάδεο 

αληηζηνίρσο κεγαιχηεξε ζηνπο απφθνηηνπο Γεπηεξνβάζκηαο θαη Σξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ζε ζρέζε κε ηνπο απφθνηηνπο Πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

(β=1,118 p=0,001 θαη β=1,494 p=0,001), 

- κεηαβνιή ηεο εθηίκεζεο ηνπ πφζν θνληά αηζζάλνληαη ζην ζεφ θαηά 1 κνλάδα 

πξνθαιεί φκνηα κεηαβνιή ηνπ «Ννήκαηνο» θαηά 0,514 κνλάδεο (β=0,514 

p<0,001), 
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- κεηαβνιή ηεο ηξέρνπζαο δξαζηεξηφηεηαο θαηά έλα επίπεδν πξνθαιεί φκνηα 

κεηαβνιή ηνπ «Ννήκαηνο» θαηά 0,741 κνλάδεο (β=0,741 p<0,001). 

 Ζ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, ην πφζν θνληά 

αηζζάλνληαη ζην ζεφ, ε χπαξμε άιινπ πξνβιήκαηνο πγείαο θαη ην ηξέρνλ επίπεδν 

δξαζηεξηφηεηαο αλαδείρζεθαλ σο πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο ηεο δηάζηαζεο 

«Γαιήλε». Οη αλαθεξφκελεο κεηαβιεηέο ηνπ ζηαηηζηηθνχ ππνδείγκαηνο 

εξκελεχνπλ πεξίπνπ ην 23% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο «Γαιήλεο» (Γηνξζσκέλνο 

R
2
=22,7%). Δηδηθφηεξα: 

- ε κέζε ηηκή ηεο «Γαιήλεο» ήηαλ θαηά 0,919 κνλάδεο κηθξφηεξε ζηνπο κε 

έγγακνπο ζε ζρέζε κε ηνπο έγγακνπο (β=-0,919 p=0,005), 

- ε κέζε ηηκή ηεο «Γαιήλεο» ήηαλ θαηά 1,703 κνλάδεο θαη 1,369 κνλάδεο 

αληηζηνίρσο κηθξφηεξε ζηνπο απφθνηηνπο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ζε ζρέζε κε ηνπο απφθνηηνπο Σξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (β=-

1,703 p<0,001 θαη β=-1,369 p=0,002), 

- κεηαβνιή ηεο εθηίκεζεο ηνπ πφζν θνληά αηζζάλνληαη ζην ζεφ θαηά 1 κνλάδα 

πξνθαιεί φκνηα κεηαβνιή ηεο «Γαιήλεο» θαηά 0,778 κνλάδεο (β=0,778 

p<0,001), 

- ε κέζε ηηκή ηεο «Γαιήλεο» ήηαλ θαηά 0,682 κνλάδεο κεγαιχηεξε ζηνπο κε 

έρνληεο θάπνην άιιν πξφβιεκα πγείαο ζε ζρέζε κε ηνπο έρνληεο (β=0,682 

p=0,041), 

- κεηαβνιή ηεο ηξέρνπζαο δξαζηεξηφηεηαο θαηά έλα επίπεδν πξνθαιεί φκνηα 

κεηαβνιή ηεο «Γαιήλεο» θαηά 0,819 κνλάδεο (β=0,819 p<0,001). 

 Ο ηφπνο δηακνλήο, ην πφζν ζξεζθεπφκελνη είλαη, ην πφζν θνληά αηζζάλνληαη ζην 

ζεφ θαη ην ηξέρνλ επίπεδν δξαζηεξηφηεηαο αλαδείρζεθαλ σο πξνβιεπηηθνί 

παξάγνληεο ηεο δηάζηαζεο «Πίζηε». Οη αλαθεξφκελεο κεηαβιεηέο ηνπ 

ζηαηηζηηθνχ ππνδείγκαηνο εξκελεχνπλ πεξίπνπ ην 38% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο 

«Πίζηεο» (Γηνξζσκέλνο R
2
=37,7%). Δηδηθφηεξα: 

- ε κέζε ηηκή ηεο «Πίζηεο» ήηαλ θαηά 0,690 κνλάδεο κηθξφηεξε ζηνπο 

δηακέλνληεο ζε κε αζηηθή πεξηνρή ζε ζρέζε κε ηνπο δηακέλνληεο ζε αζηηθή 

πεξηνρή (β=-0,690 p=0,048), 

- κεηαβνιή ηεο εθηίκεζεο ηνπ πφζν ζξεζθεπφκελνη είλαη θαηά 1 κνλάδα 

πξνθαιεί φκνηα κεηαβνιή ηεο «Πίζηεο» θαηά 0,855 κνλάδεο (β=0,855 

p=0,002), 
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- κεηαβνιή ηεο εθηίκεζεο ηνπ πφζν θνληά αηζζάλνληαη ζην ζεφ θαηά 1 κνλάδα 

πξνθαιεί φκνηα κεηαβνιή ηεο «Πίζηεο» θαηά 1,420 κνλάδεο (β=1,420 

p<0,001), 

- κεηαβνιή ηεο ηξέρνπζαο δξαζηεξηφηεηαο θαηά έλα επίπεδν πξνθαιεί φκνηα 

κεηαβνιή ηεο «Πίζηεο» θαηά 0,343 κνλάδεο (β=0,343 p=0,023). 

 Ο ηφπνο δηακνλήο, ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, ην πφζν 

θνληά αηζζάλνληαη ζην ζεφ θαη ην ηξέρνλ επίπεδν δξαζηεξηφηεηαο αλαδείρζεθαλ 

σο πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο ηεο «πλνιηθήο Πλεπκαηηθόηεηαο». Οη 

αλαθεξφκελεο κεηαβιεηέο ηνπ ζηαηηζηηθνχ ππνδείγκαηνο εξκελεχνπλ πεξίπνπ ην 

36% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο «πλνιηθήο Πλεπκαηηθφηεηαο» (Γηνξζσκέλνο 

R
2
=36,1%). Δηδηθφηεξα: 

- ε κέζε ηηκή ηεο «πλνιηθήο Πλεπκαηηθφηεηαο» ήηαλ θαηά 2,372 κνλάδεο 

κηθξφηεξε ζηνπο δηακέλνληεο ζε κε αζηηθή πεξηνρή ζε ζρέζε κε ηνπο 

δηακέλνληεο ζε αζηηθή πεξηνρή (β=-2,372 p=0,002), 

- ε κέζε ηηκή ηεο «πλνιηθήο Πλεπκαηηθφηεηαο» ήηαλ θαηά 2,493 κνλάδεο 

κηθξφηεξε ζηνπο κε έγγακνπο ζε ζρέζε κε ηνπο έγγακνπο (β=-2,493 

p=0,001), 

- ε κέζε ηηκή ηεο «πλνιηθήο Πλεπκαηηθφηεηαο» ήηαλ θαηά 3,237 κνλάδεο θαη 

2,482 κνλάδεο αληηζηνίρσο κηθξφηεξε ζηνπο απφθνηηνπο Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζε ζρέζε κε ηνπο απφθνηηνπο Σξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο (β=-3,237 p=0,002 θαη β=-2,482 p=0,013), 

- κεηαβνιή ηεο εθηίκεζεο ηνπ πφζν θνληά αηζζάλνληαη ζην ζεφ θαηά 1 κνλάδα 

πξνθαιεί φκνηα κεηαβνιή ηεο «πλνιηθήο Πλεπκαηηθφηεηαο» θαηά 3,337 

κνλάδεο (β=3,337 p<0,001), 

- κεηαβνιή ηεο ηξέρνπζαο δξαζηεξηφηεηαο θαηά έλα επίπεδν πξνθαιεί φκνηα 

κεηαβνιή ηεο «πλνιηθήο Πλεπκαηηθφηεηαο» θαηά 1,995 κνλάδεο (β=1,995 

p<0,001). 
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Β.2 Δπίδξαζε ηεο Πλεπκαηηθόηεηαο ζηελ Πνηόηεηα Εσήο 

 

 ηελ παξνχζα ελφηεηα δηεξεπλάηαη ε επίδξαζε ηεο Πλεπκαηηθφηεηαο ζηελ 

Πνηφηεηα Εσήο ησλ αζζελψλ ππφ αηκνθάζαξζε. Δηδηθφηεξα ε ελφηεηα πεξηιακβάλεη 

ηνπο εμήο ειέγρνπο: 

 Σε ζρέζε ηεο Πνηφηεηαο Εσήο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ - 

Γηκεηαβιεηή αλάιπζε 

 Σε ζρέζε ηεο Πνηφηεηαο Εσήο κε ηελ Πλεπκαηηθφηεηα - Γηκεηαβιεηή αλάιπζε 

 Σε ζρέζε ηεο Πνηφηεηαο Εσήο κε ηελ Πλεπκαηηθφηεηα - Πνιπκεηαβιεηή 

αλάιπζε 

 Σνπο πξνβιεπηηθνχο παξάγνληεο ηεο Πνηφηεηαο Εσήο - Πνιπκεηαβιεηή αλάιπζε 

 

 

Β.2.1 ρέζε Πνηόηεηαο Εσήο θαη Υαξαθηεξηζηηθώλ ησλ αζζελώλ (Γηκεηαβιεηή 

αλάιπζε) 

 

 ηνλ Πίλαθα 19 παξνπζηάδεηαη ε δηκεηαβιεηή (bivariate) δηεξεχλεζε ηεο 

ζρέζεο κεηαμχ ηεο Κιίκαθαο Πνηφηεηαο Εσήο «MVQOLI – 15R» κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ ππφ αηκνθάζαξζε.  
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Πίλαθαο 19: πζρέηηζε ηεο Κιίκαθαο Πνηφηεηαο Εσήο «MVQOLI – 15R» κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ (n=367). 

 

Υαξαθηεξηζηηθά 

θαηξηθή 

Πνηόηεηα Εσήο 

 

πκπηώκαηα 

 

Λεηηνπξγηθόηεηα 

Γηαπξνζσπηθέο  

ρέζεηο 

Φύιν     

 Άλδξαο 3,48 ± 0,89 4,52 ± 9,26 6,10 ± 11,16 12,44 ± 12,87 

 Γπλαίθα 3,31 ± 0,99 4,17 ± 11,01 7,40 ± 9,48 11,91 ± 13,16 

 t 1,689 0,326 1,140 0,376 

 p 0,092 0,745 0,255 0,707 

Ζιηθία (έηε)     

 r -0,202 -0,097 -0,004 -0,039 

 p <0,001 0,064 0,935 0,459 

Σόπνο δηακνλήο     

 Αζηηθή πεξηνρή 3,50 ± 0,92 4,85 ± 10,47 7,91 ± 10,90 12,93 ± 13,61 

 Με αζηηθή πεξηνρή 3,23 ± 0,94 3,45 ± 8,75 3,88 ± 9,29 10,82 ± 11,45 

 t 2,615 1,263 3,487 1,558 

 p 0,009 0,208 0,001 0,120 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε     

 Έγγακνο/ε 3,55 ± 0,91 5,68 ± 9,67 6,01 ± 11,69 14,35 ± 12,30 

 Με έγγακνο/ε 3,21 ± 0,92 2,53 ± 10,08 7,43 ± 8,62 9,18 ± 13,33 

 t 3,489 3,016 1,342 3,772 

 p 0,001 0,003 0,180 <0,001 

Ύπαξμε παηδηώλ     

 Ναη 3,39 ± 0,98 4,26 ± 10,79 6,58 ± 11,10 12,97 ± 12,93 

 ρη 3,47 ± 0,80 4,70 ± 7,60 6,63 ± 9,18 10,48 ± 12,93 

 t 0,837 0,449 0,045 1,682 

 p 0,404 0,654 0,964 0,093 

Αξηζκόο παηδηώλ     

 r -0,156 -0,046 0,032 0,074 

 p 0,003 0,379 0,543 0,157 

Μέλεηε κόλνο/ε;     

 Ναη 3,21 ± 1,04 3,01 ± 10,52 7,71 ± 8,24 7,26 ± 14,19 

 ρη 3,48 ± 0,89 4,81 ± 9,74 6,25 ± 11,16 13,77 ± 12,19 

 t 2,347 1,471 1,315 3,842 

 p 0,019 0,142 0,190 <0,001 

Δθπαηδεπηηθό επίπεδν     

 Πξσηνβάζκηα (1) 3,14 ± 0,94 2,92 ± 11,65 5,68 ± 10,17 10,86 ± 13,50 

 Γεπηεξνβάζκηα (2) 3,59 ± 0,86 4,79 ± 8,89 6,91 ± 10,19 12,83 ± 12,29 
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 Σξηηνβάζκηα (3) 3,59 ± 0,94 6,71 ± 7,57 7,86 ± 12,22 13,89 ± 13,29 

 F 10,929 3,463 1,063 1,494 

 p <0,001 0,032 0,346 0,226 

 Post Hoc Test (LSD) (1)<(2) p<0,001 (1)<(2) p=0,100   

 (1)<(3) p=0,001 (1)<(3) p=0,012   

Δπαγγεικαηηθή θαηάζηαζε     

 Δξγαδφκελνο 3,83 ± 0,74 7,36 ± 6,46 7,64 ± 9,42 13,90 ± 11,54 

 Με εξγαδφκελνο 3,32 ± 0,95 3,69 ± 10,49 6,34 ± 10,81 11,85 ± 13,27 

 t 4,913 3,731 0,926 1,299 

 p <0,001 <0,001 0,355 0,197 

Θξήζθεπκα     

 Υξηζηηαλφο Οξζφδνμνο 3,41 ± 0,93 4,37 ± 9,99 6,70 ± 10,58 12,22 ± 12,97 

 Με Υξηζηηαλφο Οξζφδνμνο 3,47 ± 0,99 4,87 ± 9,19 4,00 ± 10,10 12,73 ± 13,24 

 t 0,223 0,189 0,971 0,150 

 p 0,824 0,850 0,332 0,881 

Πόζν ζξεζθεπόκελνο είζηε;     

 r 0,078 0,073 0,046 0,136 

 p 0,138 0,160 0,381 0,009 

Πόζν θνληά αηζζάλεζηε ζην ζεό;     

 r 0,085 0,124 0,031 0,160 

 p 0,105 0,017 0,556 0,002 

Γηάξθεηα Αηκνθάζαξζεο (έηε)     

 r 0,005 0,042 -0,077 -0,097 

 p 0,921 0,424 0,141 0,063 

Άιιν πξόβιεκα πγείαο     

 Ναη 3,20 ± 0,99 2,45 ± 10,58 6,23 ± 10,22 10,02 ± 13,10 

 ρη 3,66 ± 0,80 6,54 ± 8,73 6,99 ± 10,94 14,70 ± 12,39 

 t 4,905 4,053 0,694 3,516 

 p <0,001 <0,001 0,488 <0,001 

Σξέρνλ επίπεδν δξαζηεξηόηεηαο     

 r 0,241 0,320 0,167 0,215 

 p <0,001 <0,001 0,001 <0,001 

Σα δεδνκέλα παξνπζηάδνληαη σο Μέζε Σηκή ± Σππηθή Απφθιηζε 
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Πίλαθαο 19: πζρέηηζε ηεο Κιίκαθαο Πνηφηεηαο Εσήο «MVQOLI – 15R» κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ (n=367). [ζ π λ έ ρ ε η α] 

 

Υαξαθηεξηζηηθά 

 

Δπεμία 

 

Πλεπκαηηθόηεηα 

πλνιηθή 

Πνηόηεηα Εσήο 

Φύιν    

 Άλδξαο -6,43 ± 13,07 7,18 ± 13,58 17,38 ± 3,70 

 Γπλαίθα -7,14 ± 13,91 3,19 ± 16,31 16,95 ± 4,09 

 t 0,492 2,415 1,031 

 p 0,623 0,016 0,303 

Ζιηθία (έηε)    

 r -0,097 -0,270 -0,177 

 p 0,063 <0,001 0,001 

Σόπνο δηακνλήο    

 Αζηηθή πεξηνρή -5,97 ± 14,12 6,64 ± 15,88 17,64 ± 4,07 

 Με αζηηθή πεξηνρή -8,21 ± 11,63 3,68 ± 12,03 16,36 ± 3,21 

 t 1,505 1,978 3,256 

 p 0,133 0,049 0,001 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε    

 Έγγακνο/ε -6,33 ± 13,75 7,65 ± 15,10 17,74 ± 3,87 

 Με έγγακνο/ε -7,25 ± 12,86 2,81 ± 13,87 16,47 ± 3,72 

 t 0,647 3,122 3,134 

 p 0,518 0,002 0,002 

Ύπαξμε παηδηώλ    

 Ναη -6,80 ± 13,69 5,32 ± 15,66 17,23 ± 4,03 

 ρη -6,46 ± 12,66 6,52 ± 12,45 17,19 ± 3,41 

 t 0,222 0,779 0,102 

 p 0,825 0,437 0,919 

Αξηζκόο παηδηώλ    

 r -0,016 -0,049 -0,003 

 p 0,763 0,349 0,961 

Μέλεηε κόλνο/ε;    

 Ναη -8,86 ± 13,23 3,02 ± 13,82 16,21 ± 3,77 

 ρη -6,04 ± 13,38 6,48 ± 14,99 17,53 ± 3,83 

 t 1,713 1,905 2,791 

 p 0,087 0,058 0,006 

Δθπαηδεπηηθό επίπεδν    

 Πξσηνβάζκηα (1) -6,74 ± 12,69 1,44 ± 14,97 16,42 ± 4,06 

 Γεπηεξνβάζκηα (2) -7,15 ± 14,34 8,44 ± 14,50 17,58 ± 3,62 
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 Σξηηνβάζκηα (3) -5,48 ± 12,50 8,32 ± 12,85 18,13 ± 3,66 

 F 0,354 10,205 5,751 

 p 0,702 <0,001 0,003 

 Post Hoc Test (LSD)  (1)<(2) p<0,001 (1)<(2) p=0,008 

  (1)<(3) p=0,002 (1)<(3) p=0,003 

Δπαγγεικαηηθή θαηάζηαζε    

 Δξγαδφκελνο -4,09 ± 13,23 10,10 ± 11,49 18,49 ± 3,33 

 Με εξγαδφκελνο -7,32 ± 13,36 4,63 ± 15,29 16,92 ± 3,91 

 t 1,825 3,348 3,109 

 p 0,069 0,001 0,002 

Θξήζθεπκα    

 Υξηζηηαλφο Οξζφδνμνο -6,76 ± 13,42 5,47 ± 14,89 17,20 ± 3,88 

 Με Υξηζηηαλφο Οξζφδνμνο -5,47 ± 12,88 10,33 ± 11,34 17,65 ± 3,21 

 t 0,365 1,248 0,439 

 p 0,715 0,213 0,661 

Πόζν ζξεζθεπόκελνο είζηε;    

 r 0,014 0,001 0,082 

 p 0,794 0,994 0,116 

Πόζν θνληά αηζζάλεζηε ζην ζεό;    

 r 0,060 0,084 0,148 

 p 0,251 0,108 0,005 

Γηάξθεηα Αηκνθάζαξζεο (έηε)    

 r 0,005 0,033 -0,029 

 p 0,929 0,532 0,582 

Άιιν πξόβιεκα πγείαο    

 Ναη -7,12 ± 13,82 3,13 ± 15,53 16,47 ± 3,89 

 ρη -6,24 ± 12,89 8,49 ± 13,40 18,05 ± 3,64 

 t 0,627 3,548 3,997 

 p 0,531 <0,001 <0,001 

Σξέρνλ επίπεδν δξαζηεξηόηεηαο    

 r 0,182 0,406 0,420 

 p <0,001 <0,001 <0,001 

Σα δεδνκέλα παξνπζηάδνληαη σο Μέζε Σηκή ± Σππηθή Απφθιηζε 

 

 Απφ ηνλ ζηαηηζηηθφ δηκεηαβιεηφ έιεγρν ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο Πνηφηεηαο 

Εσήο (Κιίκαθα «MVQOLI – 15R») θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αζζελψλ 

δηαπηζηψζεθαλ ηα εμήο: 

 Ζ δηάζηαζε «θαηξηθή Πνηόηεηα Εσήο» ζρεηίδνληαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε 

ηελ ειηθία (p<0,001), ηνλ ηφπν δηακνλήο (p=0,009), ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 
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(p=0,001), ηνλ αξηζκφ παηδηψλ (p=0,003), ηε δηαβίσζε κε άιινπο (p=0,019), ην 

εθπαηδεπηηθφ επίπεδν (p<0,001), ηελ επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε (p<0,001), ηελ 

χπαξμε άιινπ πξνβιήκαηνο πγείαο (p<0,001), ην ηξέρνλ επίπεδν 

δξαζηεξηφηεηαο (p<0,001) θαη νξηαθά ζην επίπεδν ηνπ 10% κε ην θχιν 

(p=0,092). 

 Ζ δηάζηαζε «πκπηώκαηα» ζρεηίδνληαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε ηελ 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε (p=0,003), ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν (p=0,032), ηελ 

επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε (p<0,001), ην πφζν θνληά αηζζάλνληαη ζην ζεφ 

(p=0,017), ηελ χπαξμε άιινπ πξνβιήκαηνο πγείαο (p<0,001), ην ηξέρνλ επίπεδν 

δξαζηεξηφηεηαο (p<0,001) θαη νξηαθά ζην επίπεδν ηνπ 10% κε ηελ ειηθία 

(p=0,064). 

 Ζ δηάζηαζε «Λεηηνπξγηθόηεηα» ζρεηίδνληαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε ηνλ ηφπν 

δηακνλήο (p=0,001) θαη ην ηξέρνλ επίπεδν δξαζηεξηφηεηαο (p=0,001). 

 Ζ δηάζηαζε «Γηαπξνζσπηθέο ρέζεηο» ζρεηίδνληαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε 

ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε (p<0,001), ηε δηαβίσζε κε άιινπο (p<0,001), ην 

πφζν ζξεζθεπφκελνη είλαη (p=0,009), ην πφζν θνληά αηζζάλνληαη ζην ζεφ 

(p=0,002), ηελ χπαξμε άιινπ πξνβιήκαηνο πγείαο (p<0,001), ην ηξέρνλ επίπεδν 

δξαζηεξηφηεηαο (p<0,001) θαη νξηαθά ζην επίπεδν ηνπ 10% κε ηελ χπαξμε 

παηδηψλ (p=0,093) θαη ηε δηάξθεηα ηεο αηκνθάζαξζεο (p=0,063). 

 Ζ δηάζηαζε «Δπεμία» ζρεηίδνληαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε ην ηξέρνλ επίπεδν 

δξαζηεξηφηεηαο (p<0,001) θαη νξηαθά ζην επίπεδν ηνπ 10% κε ηελ ειηθία 

(p=0,063), ηε δηαβίσζε κε άιινπο (p=0,087) θαη ηελ επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε 

(p=0,069). 

 Ζ δηάζηαζε «Πλεπκαηηθόηεηα» ζρεηίδνληαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε ην θχιν 

(p=0,016), ηελ ειηθία (p<0,001), ηνλ ηφπν δηακνλήο (p=0,049), ηελ νηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε (p=0,002), ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν (p<0,001), ηελ επαγγεικαηηθή 

θαηάζηαζε (p=0,001), ηελ χπαξμε άιινπ πξνβιήκαηνο πγείαο (p<0,001), ην 

ηξέρνλ επίπεδν δξαζηεξηφηεηαο (p<0,001) θαη νξηαθά ζην επίπεδν ηνπ 10% κε ηε 

δηαβίσζε κε άιινπο (p=0,058). 

 Ζ «πλνιηθή Πνηόηεηα Εσήο» ζρεηίδνληαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε ηελ 

ειηθία (p=0,001), ηνλ ηφπν δηακνλήο (p=0,001), ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

(p=0,002), ηε δηαβίσζε κε άιινπο (p=0,006), ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν (p=0,003), 

ηελ επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε (p=0,002), ην πφζν θνληά αηζζάλνληαη ζην ζεφ 
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(p=0,005), ηελ χπαξμε άιινπ πξνβιήκαηνο πγείαο (p<0,001) θαη ην ηξέρνλ 

επίπεδν δξαζηεξηφηεηαο (p<0,001). 

 

 

Β.2.2 ρέζε Πνηόηεηαο Εσήο θαη Πλεπκαηηθόηεηαο (Γηκεηαβιεηή αλάιπζε) 

 

ηνλ Πίλαθα 20 παξνπζηάδεηαη ε δηκεηαβιεηή (bivariate) δηεξεχλεζε ηεο 

ζρέζεο κεηαμχ ηεο Κιίκαθαο Πνηφηεηαο Εσήο «MVQOLI – 15R» κε ηελ Κιίκαθα 

Πλεπκαηηθφηεηαο «FACIT – Sp12 Scale» ησλ αζζελψλ ππφ αηκνθάζαξζε. 

 

Πίλαθαο 20: πζρέηηζε ηεο Κιίκαθαο Πνηφηεηαο Εσήο «MVQOLI – 15R» κε ηελ 

Κιίκαθα Πλεπκαηηθφηεηαο «FACIT – Sp12 Scale» (n=367). 

 

 

Κιίκαθα Πλεπκαηηθόηεηαο 

Κιίκαθα Πνηόηεηαο Εσήο 

θαηξηθή 

Πνηόηεηα Εσήο 

 

πκπηώκαηα 

 

Λεηηνπξγηθόηεηα 

Γηαπξνζσπηθέο  

ρέζεηο 

Νόεκα 0,488
**

 0,350
**

 0,142
**

 0,305
**

 

Γαιήλε 0,370
**

 0,453
**

 0,140
**

 0,368
**

 

Πίζηε 0,120
*
 0,122

*
 0,015 0,192

**
 

πλνιηθή Πλεπκαηηθόηεηα 0,404
**

 0,384
**

 0,121
*
 0,365

**
 

πληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson (r) *p<0,05 **p<0,01 

 

 

Πίλαθαο 20: πζρέηηζε ηεο Κιίκαθαο Πνηφηεηαο Εσήο «MVQOLI – 15R» κε ηελ 

Κιίκαθα Πλεπκαηηθφηεηαο «FACIT – Sp12 Scale» (n=367). [ζ π λ έ ρ ε η α] 

 

Κιίκαθα Πλεπκαηηθόηεηαο 

Κιίκαθα Πνηόηεηαο Εσήο 

Δπεμία Πλεπκαηηθόηεηα πλνιηθή Πνηόηεηα Εσήο 

Νόεκα 0,181
**

 0,554
**

 0,508
**

 

Γαιήλε 0,224
**

 0,488
**

 0,544
**

 

Πίζηε 0,045 0,163
**

 0,178
**

 

πλνιηθή Πλεπκαηηθόηεηα 0,186
**

 0,499
**

 0,511
**

 

πληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson (r) *p<0,05 **p<0,01 

 

Απφ ηνλ ζηαηηζηηθφ δηκεηαβιεηφ έιεγρν ηεο επίδξαζεο ηεο Πλεπκαηηθφηεηαο 

(Κιίκαθα «FACIT – Sp12 Scale») ζηελ Πνηφηεηα Εσήο (Κιίκαθα «MVQOLI – 

15R») ησλ αζζελψλ δηαπηζηψζεθαλ ηα εμήο: 
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 Ζ δηάζηαζε «θαηξηθή Πνηόηεηα Εσήο» ζρεηίδνληαλ ζεηηθά ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά κε ηελ ζπλνιηθή Πλεπκαηηθφηεηα θαζψο θαη κε φιεο ηηο δηαζηάζεηο 

ηεο. Δηδηθφηεξα φζν απμάλνληαλ (ή κεηψλνληαλ) ην «Νφεκα» (r=0,488), ε 

«Γαιήλε» (r=0,370), ε «Πίζηε» (r=0,120) αιιά θαη ε «πλνιηθή 

Πλεπκαηηθφηεηα» (r=0,404) ησλ αζζελψλ ηφζν απμάλνληαλ (ή κεηψλνληαλ) ε 

Γεληθή Πνηφηεηα Εσήο ηνπο (θαηξηθή Πνηφηεηα Εσήο). 

 Ζ δηάζηαζε «πκπηώκαηα» ζρεηίδνληαλ ζεηηθά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε ηελ 

ζπλνιηθή Πλεπκαηηθφηεηα θαζψο θαη κε φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο. Δηδηθφηεξα φζν 

απμάλνληαλ (ή κεηψλνληαλ) ην «Νφεκα» (r=0,350), ε «Γαιήλε» (r=0,453), ε 

«Πίζηε» (r=0,122) αιιά θαη ε «πλνιηθή Πλεπκαηηθφηεηα» (r=0,384) ησλ 

αζζελψλ ηφζν απμάλνληαλ (ή κεηψλνληαλ) ε Πνηφηεηα Εσήο ηνπο ζρεηηθά κε ηα 

«πκπηψκαηα». 

 Ζ δηάζηαζε «Λεηηνπξγηθόηεηα» ζρεηίδνληαλ ζεηηθά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε 

ηελ ζπλνιηθή Πλεπκαηηθφηεηα θαζψο θαη κε δχν απφ ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο. 

Δηδηθφηεξα φζν απμάλνληαλ (ή κεηψλνληαλ) ην «Νφεκα» (r=0,142), ε «Γαιήλε» 

(r=0,140) αιιά θαη ε «πλνιηθή Πλεπκαηηθφηεηα» (r=0,121) ησλ αζζελψλ ηφζν 

απμάλνληαλ (ή κεηψλνληαλ) ε Πνηφηεηα Εσήο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ 

«Λεηηνπξγηθφηεηα». 

 Ζ δηάζηαζε «Γηαπξνζσπηθέο ρέζεηο» ζρεηίδνληαλ ζεηηθά ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά κε ηελ ζπλνιηθή Πλεπκαηηθφηεηα θαζψο θαη κε φιεο ηηο δηαζηάζεηο 

ηεο. Δηδηθφηεξα φζν απμάλνληαλ (ή κεηψλνληαλ) ην «Νφεκα» (r=0,305), ε 

«Γαιήλε» (r=0,368), ε «Πίζηε» (r=0,192) αιιά θαη ε «πλνιηθή 

Πλεπκαηηθφηεηα» (r=0,365) ησλ αζζελψλ ηφζν απμάλνληαλ (ή κεηψλνληαλ) ε 

Πνηφηεηα Εσήο ηνπο ζρεηηθά κε ηηο «Γηαπξνζσπηθέο ρέζεηο». 

 Ζ δηάζηαζε «Δπεμία» ζρεηίδνληαλ ζεηηθά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε ηελ 

ζπλνιηθή Πλεπκαηηθφηεηα θαζψο θαη κε δχν απφ ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο. 

Δηδηθφηεξα φζν απμάλνληαλ (ή κεηψλνληαλ) ην «Νφεκα» (r=0,181), ε «Γαιήλε» 

(r=0,224) αιιά θαη ε «πλνιηθή Πλεπκαηηθφηεηα» (r=0,186) ησλ αζζελψλ ηφζν 

απμάλνληαλ (ή κεηψλνληαλ) ε Πνηφηεηα Εσήο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ «Δπεμία». 

 Ζ δηάζηαζε «Πλεπκαηηθόηεηα» ζρεηίδνληαλ ζεηηθά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε 

ηελ ζπλνιηθή Πλεπκαηηθφηεηα θαζψο θαη κε φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο. Δηδηθφηεξα 

φζν απμάλνληαλ (ή κεηψλνληαλ) ην «Νφεκα» (r=0,554), ε «Γαιήλε» (r=0,488), ε 

«Πίζηε» (r=0,163) αιιά θαη ε «πλνιηθή Πλεπκαηηθφηεηα» (r=0,499) ησλ 
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αζζελψλ ηφζν απμάλνληαλ (ή κεηψλνληαλ) ε Πνηφηεηα Εσήο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ 

«Πλεπκαηηθφηεηα». 

 Ζ «πλνιηθή Πνηόηεηα Εσήο» ζρεηίδνληαλ ζεηηθά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε 

ηελ ζπλνιηθή Πλεπκαηηθφηεηα θαζψο θαη κε φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο. Δηδηθφηεξα 

φζν απμάλνληαλ (ή κεηψλνληαλ) ην «Νφεκα» (r=0,508), ε «Γαιήλε» (r=0,544), ε 

«Πίζηε» (r=0,178) αιιά θαη ε «πλνιηθή Πλεπκαηηθφηεηα» (r=0,511) ησλ 

αζζελψλ ηφζν απμάλνληαλ (ή κεηψλνληαλ) ε «πλνιηθή Πνηφηεηα Εσήο» ηνπο. 

 

Β.2.3 ρέζε Πνηόηεηαο Εσήο θαη Πλεπκαηηθόηεηαο (Πνιπκεηαβιεηή αλάιπζε) 

 

ηνλ Πίλαθα 21 παξνπζηάδεηαη ε πνιπκεηαβιεηή (multivariate) δηεξεχλεζε 

ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο Κιίκαθαο Πνηφηεηαο Εσήο «MVQOLI – 15R» κε ηελ 

Κιίκαθα Πλεπκαηηθφηεηαο «FACIT – Sp12 Scale» ησλ αζζελψλ ππφ αηκνθάζαξζε. 

ηελ πνιπκεηαβιεηή αλάιπζε εηζήρζεζαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ πνπ 

ζρεηίδνληαλ κε ηελ Πνηφηεηα Εσήο ζην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ηνπ 0,25 απφ ηε 

δηκεηαβιεηή αλάιπζε. 
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Πίλαθαο 21: Πνιιαπιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε (κέζνδνο enter) κε εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή ηελ Κιίκαθα Πνηφηεηαο Εσήο «MVQOLI – 15R» θαη αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο ηελ Κιίκαθα Πλεπκαηηθφηεηαο «FACIT – Sp12 Scale» σο κειεηψκελνο 

πξνζδηνξηζηήο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ
*
 (n=367). 

 

 

 

Κιίκαθα Πλεπκαηηθόηεηαο 

Κιίκαθα Πνηόηεηαο Εσήο 

θαηξηθή 

Πνηόηεηα Εσήο 

 

πκπηώκαηα 

 

Λεηηνπξγηθόηεηα 

Γηαπξνζσπηθέο  

ρέζεηο 

β (Σ) Σηκή p β (Σ) Σηκή p β (Σ) Σηκή p β (Σ) Σηκή p 

Νόεκα 0,113 

(0,014) 

<0,001 0,748 

(0,166) 

<0,001 0,258 

(0,181) 

0,155 0,829 

(0,220) 

<0,001 

Γαιήλε 0,070 

(0,015) 

<0,001 1,047 

(0,156) 

<0,001 0,304 

(0,172) 

0,078 1,111 

(0,210) 

<0,001 

Πίζηε 0,016 

(0,014) 

0,254 0,020 

(0,156) 

0,899 -0,007 

(0,139) 

0,959 0,306 

(0,205) 

0,136 

πλνιηθή Πλεπκαηηθόηεηα 0,040 

(0,006) 

<0,001 0,363 

(0,072) 

<0,001 0,090 

(0,071) 

0,207 0,457 

(0,095) 

<0,001 

β = Γηνξζσκέλνο πληειεζηήο Παιηλδξφκεζεο Σ = Σππηθφ θάικα  
*ην πνιπκεηαβιεηφ κνληέιν εληάρζεθαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ απφ ηελ δηκεηαβιεηή αλάιπζε κε φξην 

ζεκαληηθφηεηαο ζην επίπεδν ηνπ 0,25.  

 

Πίλαθαο 21: Πνιιαπιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε (κέζνδνο enter) κε εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή ηελ Κιίκαθα Πνηφηεηαο Εσήο «MVQOLI – 15R» θαη αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο ηελ Κιίκαθα Πλεπκαηηθφηεηαο «FACIT – Sp12 Scale» σο κειεηψκελνο 

πξνζδηνξηζηήο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ
*
 (n=367). [ζ π λ έ ρ ε η α] 

 

 

Κιίκαθα Πλεπκαηηθόηεηαο 

Κιίκαθα Πνηόηεηαο Εσήο 

Δπεμία Πλεπκαηηθόηεηα πλνιηθή Πνηόηεηα Εσήο 

β (Σ) Σηκή p β (Σ) Σηκή p β (Σ) Σηκή p 

Νόεκα 0,451 

(0,230) 

0,050 2,049 

(0,215) 

<0,001 0,440 

(0,058) 

<0,001 

Γαιήλε 0,666 

(0,217) 

0,002 1,675 

(0,217) 

<0,001 0,484 

(0,054) 

<0,001 

Πίζηε 0,046 

(0,179) 

0,799 0,464 

(0,222) 

0,038 0,059 

(0,057) 

0,303 

πλνιηθή Πλεπκαηηθόηεηα 0,196 

(0,090) 

0,031 0,842 

(0,096) 

<0,001 0,197 

(0,025) 

<0,001 

β = Γηνξζσκέλνο πληειεζηήο Παιηλδξφκεζεο Σ = Σππηθφ θάικα  
*ην πνιπκεηαβιεηφ κνληέιν εληάρζεθαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ απφ ηελ δηκεηαβιεηή αλάιπζε κε φξην 

ζεκαληηθφηεηαο ζην επίπεδν ηνπ 0,25. 
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Απφ ηνλ ζηαηηζηηθφ πνιπκεηαβιεηφ έιεγρν ηεο επίδξαζεο ηεο 

Πλεπκαηηθφηεηαο (Κιίκαθα «FACIT – Sp12 Scale») ζηελ Πνηφηεηα Εσήο (Κιίκαθα 

«MVQOLI – 15R») ησλ αζζελψλ, κε εμνπδεηέξσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, 

δηαπηζηψζεθαλ ηα εμήο: 

 ηελ δηάζηαζε «θαηξηθή Πνηόηεηα Εσήο» επηδξνχζε ζεηηθά ηφζν ε ζπλνιηθή 

Πλεπκαηηθφηεηα φζν θαη νη δηαζηάζεηο ηεο «Νφεκα» θαη «Γαιήλε». Δηδηθφηεξα: 

- κεηαβνιή ηεο «πλνιηθήο Πλεπκαηηθφηεηαο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί φκνηα 

κεηαβνιή ηεο«θαηξηθήο Πνηφηεηαο Εσήο» θαηά 0,040 κνλάδεο (β=0,040 

p<0,001), 

- κεηαβνιή ηνπ «Ννήκαηνο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί φκνηα κεηαβνιή 

ηεο«θαηξηθήο Πνηφηεηαο Εσήο» θαηά 0,113 κνλάδεο (β=0,113 p<0,001), 

- κεηαβνιή ηεο «Γαιήλεο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί φκνηα κεηαβνιή 

ηεο«θαηξηθήο Πνηφηεηαο Εσήο» θαηά 0,070 κνλάδεο (β=0,070 p<0,001). 

 ηελ δηάζηαζε «πκπηώκαηα» επηδξνχζε ζεηηθά ηφζν ε ζπλνιηθή 

Πλεπκαηηθφηεηα φζν θαη νη δηαζηάζεηο ηεο «Νφεκα» θαη «Γαιήλε». Δηδηθφηεξα: 

- κεηαβνιή ηεο «πλνιηθήο Πλεπκαηηθφηεηαο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί φκνηα 

κεηαβνιή ησλ «πκπησκάησλ» θαηά 0,363 κνλάδεο (β=0,363 p<0,001), 

- κεηαβνιή ηνπ «Ννήκαηνο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί φκνηα κεηαβνιή ησλ 

«πκπησκάησλ» θαηά 0,748 κνλάδεο (β=0,748 p<0,001), 

- κεηαβνιή ηεο «Γαιήλεο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί φκνηα κεηαβνιή ησλ 

«πκπησκάησλ» θαηά 1,047 κνλάδεο (β=1,047 p<0,001). 

 ηελ δηάζηαζε «Λεηηνπξγηθόηεηα» δελ επηδξνχζε ηφζν ε ζπλνιηθή 

Πλεπκαηηθφηεηα φζν θαη νη δηαζηάζεηο ηεο. Δπηζεκαίλεηαη κηα ζεηηθή επίδξαζε 

νξηαθά, ζην επίπεδν ηνπ 10%, ηεο «Γαιήλεο» (β=0,304 p=0,078). 

 ηελ δηάζηαζε «Γηαπξνζσπηθέο ρέζεηο» επηδξνχζε ζεηηθά ηφζν ε ζπλνιηθή 

Πλεπκαηηθφηεηα φζν θαη νη δηαζηάζεηο ηεο «Νφεκα» θαη «Γαιήλε». Δηδηθφηεξα: 

- κεηαβνιή ηεο «πλνιηθήο Πλεπκαηηθφηεηαο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί φκνηα 

κεηαβνιή ησλ «Γηαπξνζσπηθψλ ρέζεσλ» θαηά 0,457 κνλάδεο (β=0,457 

p<0,001), 

- κεηαβνιή ηνπ «Ννήκαηνο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί φκνηα κεηαβνιή ησλ 

«Γηαπξνζσπηθψλ ρέζεσλ» θαηά 0,829 κνλάδεο (β=0,829 p<0,001), 

- κεηαβνιή ηεο «Γαιήλεο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί φκνηα κεηαβνιή ησλ 

«Γηαπξνζσπηθψλ ρέζεσλ» θαηά 1,111 κνλάδεο (β=1,111 p<0,001). 
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 ηελ δηάζηαζε «Δπεμία» επηδξνχζε ζεηηθά ηφζν ε ζπλνιηθή Πλεπκαηηθφηεηα 

φζν θαη νη δηαζηάζεηο ηεο «Νφεκα» θαη «Γαιήλε». Δηδηθφηεξα: 

- κεηαβνιή ηεο «πλνιηθήο Πλεπκαηηθφηεηαο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί φκνηα 

κεηαβνιή ηεο «Δπεμίαο» θαηά 0,196 κνλάδεο (β=0,196 p=0,031), 

- κεηαβνιή ηνπ «Ννήκαηνο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί φκνηα κεηαβνιή 

ηεο«Δπεμίαο» θαηά 0,451 κνλάδεο (β=0,451 p=0,050), 

- κεηαβνιή ηεο «Γαιήλεο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί φκνηα κεηαβνιή 

ηεο«Δπεμίαο» θαηά 0,666 κνλάδεο (β=0,666 p=0,002). 

 ηελ δηάζηαζε «Πλεπκαηηθόηεηα» επηδξνχζε ζεηηθά ηφζν ε ζπλνιηθή 

Πλεπκαηηθφηεηα φζν θαη φιεο νη δηαζηάζεηο ηεο, δειαδή «Νφεκα», «Γαιήλε» 

θαη «Πίζηε». Δηδηθφηεξα: 

- κεηαβνιή ηεο «πλνιηθήο Πλεπκαηηθφηεηαο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί φκνηα 

κεηαβνιή ηεο «Πλεπκαηηθφηεηαο» θαηά 0,842 κνλάδεο (β=0,842 p<0,001), 

- κεηαβνιή ηνπ «Ννήκαηνο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί φκνηα κεηαβνιή ηεο 

«Πλεπκαηηθφηεηαο» θαηά 2,049 κνλάδεο (β=2,049 p<0,001), 

- κεηαβνιή ηεο «Γαιήλεο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί φκνηα κεηαβνιή ηεο 

«Πλεπκαηηθφηεηαο» θαηά 1,675 κνλάδεο (β=1,675 p<0,001), 

- κεηαβνιή ηεο «Πίζηεο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί φκνηα κεηαβνιή ηεο 

«Πλεπκαηηθφηεηαο» θαηά 0,464 κνλάδεο (β=0,464 p=0,038). 

 ηελ «πλνιηθή Πνηόηεηα Εσήο» επηδξνχζε ζεηηθά ηφζν ε ζπλνιηθή 

Πλεπκαηηθφηεηα φζν θαη νη δηαζηάζεηο ηεο «Νφεκα» θαη «Γαιήλε». Δηδηθφηεξα: 

- κεηαβνιή ηεο «πλνιηθήο Πλεπκαηηθφηεηαο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί φκνηα 

κεηαβνιή ηεο «πλνιηθήο Πνηφηεηαο Εσήο» θαηά 0,197 κνλάδεο (β=0,197 

p<0,001), 

- κεηαβνιή ηνπ «Ννήκαηνο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί φκνηα κεηαβνιή ηεο 

«πλνιηθήο Πνηφηεηαο Εσήο» θαηά 0,440 κνλάδεο (β=0,440 p<0,001), 

- κεηαβνιή ηεο «Γαιήλεο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί φκνηα κεηαβνιή ηεο 

«πλνιηθήο Πνηφηεηαο Εσήο» θαηά 0,484 κνλάδεο (β=0,484 p<0,001). 
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Β.2.4 Πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο ηεο Πνηόηεηαο Εσήο (Πνιπκεηαβιεηή αλάιπζε) 

 

Γηα ηελ αλάδεημε πξνβιεπηηθψλ παξαγφλησλ (predictors) ή πξνζδηνξηζηψλ 

(determinants) ηεο Πνηφηεηαο Εσήο (Κιίκαθα «MVQOLI – 15R») ησλ αζζελψλ ππφ 

αηκνθάζαξζε εθαξκφζηεθε πνιπκεηαβιεηή αλάιπζε. ηελ πνιπκεηαβιεηή αλάιπζε 

εηζήρζεζαλ ε Πλεπκαηηθφηεηα (Κιίκαθα «FACIT – Sp12 Scale») θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ Πνηφηεηα Εσήο ζην επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο ηνπ 0,25 απφ ηε δηκεηαβιεηή αλάιπζε. ηνλ Πίλαθα 22 

παξνπζηάδεηαη ε πνιπκεηαβιεηή (multivariate) αλάιπζε ρξεζηκνπνηψληαο ην 

ζηαηηζηηθφ ππφδεηγκα ηεο πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο (multiple linear 

regression) κε ηε κέζνδν ηεο βεκαηηθήο (stepwise) έληαμεο κεηαβιεηψλ. 
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Πίλαθαο 22: Πνιιαπιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε (κέζνδνο stepwise) κε εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή ηελ Κιίκαθα Πνηφηεηαο Εσήο «MVQOLI – 15R» θαη αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο ηελ Κιίκαθα Πλεπκαηηθφηεηαο «FACIT – Sp12 Scale» θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ
*
 (n=367). 

Κιίκαθα Πνηόηεηαο Εσήο  Πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο β Σ 95% ΓΔ Σηκή p 

θαηξηθή Πνηόηεηα Εσήο ηαζεξά (α) 2,442 0,343 1,768 έσο 3,116 <0,001 

 Νόεκα 0,121 0,013 0,095 έσο 0,146 <0,001 

 Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε     

  Έγγακνο/ε (θαηεγνξία αλαθνξάο) 0    

  Με έγγακνο/ε -0,215 0,091 -0,393 έσο -0,037 0,018 

 Αξηζκόο παηδηώλ -0,108 0,031 -0,169 έσο -0,048 0,001 

 Δπαγγεικαηηθή θαηάζηαζε     

  Δξγαδφκελνο (θαηεγνξία αλαθνξάο) 0    

  Με εξγαδφκελνο -0,250 0,106 -0,458 έσο -0,043 0,018 

 Άιιν πξόβιεκα πγείαο     

  Ναη (θαηεγνξία αλαθνξάο) 0    

  ρη 0,306 0,083 0,144 έσο 0,468 <0,001 

 Γηνξζσκέλνο R2=30,7%,F=33,413,p<0,001     

Κιίκαθα Πνηόηεηαο Εσήο  Πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο β Σ 95% ΓΔ Σηκή p 

πκπηώκαηα ηαζεξά (α) -12,582 1,828 -16,177 έσο -8,987 <0,001 

 Νόεκα 0,338 0,170 0,004 έσο 0,672 0,047 

 Γαιήλε 0,975 0,167 0,647 έσο 1,302 <0,001 

 Σξέρνλ επίπεδν δξαζηεξηόηεηαο 1,585 0,449 0,703 έσο 2,467 <0,001 

 Γηνξζσκέλνο R2=23,8%,F=39,141,p<0,001     

Κιίκαθα Πνηόηεηαο Εσήο  Πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο β Σ 95% ΓΔ Σηκή p 

Λεηηνπξγηθόηεηα ηαζεξά (α) 4,635 2,523 -0,327 έσο 9,596 0,067 

 Σόπνο δηακνλήο     

  Αζηηθή πεξηνρή (θαηεγνξία αλαθνξάο) 0    

  Με αζηηθή πεξηνρή -4,464 1,140 -6,706 έσο -2,222 <0,001 

 Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε     

  Έγγακνο/ε (θαηεγνξία αλαθνξάο) 0    

  Με έγγακνο/ε 2,311 1,097 0,154 έσο 4,468 0,036 

 Σξέρνλ επίπεδν δξαζηεξηόηεηαο 1,882 0,496 0,906 έσο 2,857 <0,001 

 Γηνξζσκέλνο R2=6,8%,F=9,838,p<0,001     

Κιίκαθα Πνηόηεηαο Εσήο  Πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο β Σ 95% ΓΔ Σηκή p 

Γηαπξνζσπηθέο ρέζεηο ηαζεξά (α) -14,323 3,607 -21,417 έσο -7,229 <0,001 

 Νόεκα 0,498 0,227 0,052 έσο 0,945 0,029 

 Γαιήλε 1,021 0,223 0,583 έσο 1,459 <0,001 

 Μέλεηε κόλνο/ε     

  Ναη (θαηεγνξία αλαθνξάο) 0    

  ρη 5,016 1,454 2,156 έσο 7,877 0,001 

 Γηάξθεηα Αηκνθάζαξζεο (έηε) -0,269 0,117 -0,498 έσο -0,039 0,022 
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 Άιιν πξόβιεκα πγείαο     

  Ναη (θαηεγνξία αλαθνξάο) 0    

  ρη 2,582 1,256 0,113 έσο 5,051 0,040 

 Γηνξζσκέλνο R2=18,9%,F=18,023,p<0,001     

Κιίκαθα Πνηόηεηαο Εσήο  Πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο β Σ 95% ΓΔ Σηκή p 

Δπεμία ηαζεξά (α) -17,032 2,198 -21,355 έσο -12,710 <0,001 

 Γαιήλε 0,725 0,214 0,305 έσο 1,146 0,001 

 Σξέρνλ επίπεδν δξαζηεξηόηεηαο 1,470 0,664 0,164 έσο 2,777 0,027 

 Γηνξζσκέλνο R2=5,8%,F=12,205,p<0,001     

Κιίκαθα Πνηόηεηαο Εσήο  Πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο β Σ 95% ΓΔ Σηκή p 

Πλεπκαηηθόηεηα ηαζεξά (α) -20,783 4,059 -28,766 έσο -12,800 <0,001 

 Νόεκα 1,642 0,224 1,201 έσο 2,082 <0,001 

 Γαιήλε 0,923 0,220 0,491 έσο 1,355 <0,001 

 Ζιηθία (έηε) -0,124 0,043 -0,208 έσο -0,039 0,004 

 Σξέρνλ επίπεδν δξαζηεξηόηεηαο 2,383 0,633 1,138 έσο 3,628 <0,001 

 Γηνξζσκέλνο R2=40,3%,F=62,719,p<0,001     

Κιίκαθα Πνηόηεηαο Εσήο  Πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο β Σ 95% ΓΔ Σηκή p 

πλνιηθή Πνηόηεηα Εσήο ηαζεξά (α) 9,345 0,845 7,682 έσο 11,007 <0,001 

 Νόεκα 0,274 0,060 0,156 έσο 0,392 <0,001 

 Γαιήλε 0,367 0,057 0,254 έσο 0,479 <0,001 

 Σόπνο δηακνλήο     

  Αζηηθή πεξηνρή (θαηεγνξία αλαθνξάο) 0    

  Με αζηηθή πεξηνρή -0,704 0,344 -1,381 έσο -0,027 0,042 

 Σξέρνλ επίπεδν δξαζηεξηόηεηαο 0,866 0,155 0,561 έσο 1,171 <0,001 

 Γηνξζσκέλνο R2=40,3%,F=62,675,p<0,001     

β = Γηνξζσκέλνο πληειεζηήο Παιηλδξφκεζεο R2 = πληειεζηήο Πξνζδηνξηζκνχ Σ = Σππηθφ θάικα ΓΔ = Γηάζηεκα 

Δκπηζηνζχλεο  
*ην πνιπκεηαβιεηφ κνληέιν εληάρζεθαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ απφ ηελ δηκεηαβιεηή αλάιπζε κε φξην ζεκαληηθφηεηαο 

ζην επίπεδν ηνπ 0,25. 

 

Απφ ηνλ ζηαηηζηηθφ πνιπκεηαβιεηφ έιεγρν γηα ηελ εμαγσγή πξνβιεπηηθψλ 

παξαγφλησλ ηεο Πνηφηεηαο Εσήο (Κιίκαθα «MVQOLI – 15R»), απφ ηελ 

Πλεπκαηηθφηεηα (Κιίκαθα «FACIT – Sp12 Scale») θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

αζζελψλ, δηαπηζηψζεθαλ ηα εμήο: 

 Σν «Νφεκα», ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ν αξηζκφο παηδηψλ, ε επαγγεικαηηθή 

θαηάζηαζε θαη ε χπαξμε άιινπ πξνβιήκαηνο πγείαο αλαδείρζεθαλ σο 

πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο ηεο δηάζηαζεο «θαηξηθή Πνηόηεηα Εσήο». Οη 

αλαθεξφκελεο κεηαβιεηέο ηνπ ζηαηηζηηθνχ ππνδείγκαηνο εξκελεχνπλ πεξίπνπ ην 

31% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο «θαηξηθήο Πνηφηεηαο Εσήο» (Γηνξζσκέλνο 

R
2
=30,7%). Δηδηθφηεξα: 

- κεηαβνιή ηνπ «Ννήκαηνο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί φκνηα κεηαβνιή ηεο 

«θαηξηθήο Πνηφηεηαο Εσήο» θαηά 0,121 κνλάδεο (β=0,121 p<0,001), 
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- ε κέζε ηηκή ηεο «θαηξηθήο Πνηφηεηαο Εσήο» ήηαλ θαηά 0,215 κνλάδεο 

κηθξφηεξε ζηνπο κε έγγακνπο ζε ζρέζε κε ηνπο έγγακνπο (β=-0,215 

p=0,018), 

- κεηαβνιή ηνπ αξηζκνχ ησλ παηδηψλ θαηά έλα πξνθαιεί αληίζεηε κεηαβνιή ηεο 

«θαηξηθήο Πνηφηεηαο Εσήο» θαηά 0,108 κνλάδεο (β=-0,108 p=0,001), 

- ε κέζε ηηκή ηεο «θαηξηθήο Πνηφηεηαο Εσήο» ήηαλ θαηά 0,250 κνλάδεο 

κηθξφηεξε ζηνπο κε εξγαδφκελνπο ζε ζρέζε κε ηνπο εξγαδφκελνπο (β=-0,250 

p=0,018), 

- ε κέζε ηηκή ηεο «θαηξηθήο Πνηφηεηαο Εσήο» ήηαλ θαηά 0,306 κνλάδεο 

κεγαιχηεξε ζηνπο κε έρνληεο θάπνην άιιν πξφβιεκα πγείαο ζε ζρέζε κε ηνπο 

έρνληεο (β=0,306 p<0,001).  

 Σν «Νφεκα», ε «Γαιήλε» θαη ην ηξέρνλ επίπεδν δξαζηεξηφηεηαο αλαδείρζεθαλ 

σο πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο ηεο δηάζηαζεο «πκπηώκαηα». Οη αλαθεξφκελεο 

κεηαβιεηέο ηνπ ζηαηηζηηθνχ ππνδείγκαηνο εξκελεχνπλ πεξίπνπ ην 24% ηεο 

κεηαβιεηφηεηαο ησλ «πκπησκάησλ» (Γηνξζσκέλνο R
2
=23,8%). Δηδηθφηεξα: 

- κεηαβνιή ηνπ «Ννήκαηνο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί φκνηα κεηαβνιή ησλ 

«πκπησκάησλ» θαηά 0,338 κνλάδεο (β=0,338 p=0,047), 

- κεηαβνιή ηεο «Γαιήλεο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί φκνηα κεηαβνιή ησλ 

«πκπησκάησλ» θαηά 0,975 κνλάδεο (β=0,975 p<0,001), 

- κεηαβνιή ηεο ηξέρνπζαο δξαζηεξηφηεηαο θαηά έλα επίπεδν πξνθαιεί φκνηα 

κεηαβνιή ησλ «πκπησκάησλ» θαηά 1,585 κνλάδεο (β=1,585 p<0,001).  

 Ο ηφπνο δηακνλήο, ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαη ην ηξέρνλ επίπεδν 

δξαζηεξηφηεηαο αλαδείρζεθαλ σο πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο ηεο δηάζηαζεο 

«Λεηηνπξγηθόηεηα». Οη αλαθεξφκελεο κεηαβιεηέο ηνπ ζηαηηζηηθνχ 

ππνδείγκαηνο εξκελεχνπλ πεξίπνπ ην 7% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο 

«Λεηηνπξγηθφηεηαο» (Γηνξζσκέλνο R
2
=6,8%). Δηδηθφηεξα: 

- ε κέζε ηηκή ηεο «Λεηηνπξγηθφηεηαο» ήηαλ θαηά 4,464 κνλάδεο κηθξφηεξε 

ζηνπο δηακέλνληεο ζε κε αζηηθή πεξηνρή ζε ζρέζε κε ηνπο δηακέλνληεο ζε 

αζηηθή πεξηνρή (β=-4,464 p<0,001), 

- ε κέζε ηηκή ηεο «Λεηηνπξγηθφηεηαο» ήηαλ θαηά 2,311 κνλάδεο κεγαιχηεξε 

ζηνπο κε έγγακνπο ζε ζρέζε κε ηνπο έγγακνπο (β=2,311 p=0,036), 

- κεηαβνιή ηεο ηξέρνπζαο δξαζηεξηφηεηαο θαηά έλα επίπεδν πξνθαιεί φκνηα 

κεηαβνιή ηεο «Λεηηνπξγηθφηεηαο» θαηά 1,882 κνλάδεο (β=1,882 p<0,001). 
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 Σν «Νφεκα», ε «Γαιήλε», ε δηαβίσζε κε άιινπο, ε δηάξθεηα αηκνθάζαξζεο θαη 

ε χπαξμε άιινπ πξνβιήκαηνο πγείαο αλαδείρζεθαλ σο πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο 

ηεο δηάζηαζεο «Γηαπξνζσπηθέο ρέζεηο». Οη αλαθεξφκελεο κεηαβιεηέο ηνπ 

ζηαηηζηηθνχ ππνδείγκαηνο εξκελεχνπλ πεξίπνπ ην 19% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ 

«Γηαπξνζσπηθψλ ρέζεσλ» (Γηνξζσκέλνο R
2
=18,9%). Δηδηθφηεξα: 

- κεηαβνιή ηνπ «Ννήκαηνο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί φκνηα κεηαβνιή ησλ 

«Γηαπξνζσπηθψλ ρέζεσλ» θαηά 0,498 κνλάδεο (β=0,498 p=0,029), 

- κεηαβνιή ηεο «Γαιήλεο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί φκνηα κεηαβνιή ησλ 

«Γηαπξνζσπηθψλ ρέζεσλ» θαηά 1,021 κνλάδεο (β=1,021 p<0,001), 

- ε κέζε ηηκή ησλ «Γηαπξνζσπηθψλ ρέζεσλ» ήηαλ θαηά 5,016 κνλάδεο 

κεγαιχηεξε ζηνπο δηαβηνχληεο κε άιινλ/νπο ζε ζρέζε κε ηνπο κε δηαβηνχληεο 

κε άιινλ/νπο (β=5,016 p=0,001), 

- κεηαβνιή ηεο δηάξθεηαο αηκνθάζαξζεο θαηά 1 έηνο πξνθαιεί αληίζεηε 

κεηαβνιή ησλ «Γηαπξνζσπηθψλ ρέζεσλ» θαηά 0,269 κνλάδεο (β=-0,269 

p=0,022), 

- ε κέζε ηηκή ησλ «Γηαπξνζσπηθψλ ρέζεσλ» ήηαλ θαηά 2,582 κνλάδεο 

κεγαιχηεξε ζηνπο κε έρνληεο θάπνην άιιν πξφβιεκα πγείαο ζε ζρέζε κε ηνπο 

έρνληεο (β=2,582 p=0,040). 

 Ζ «Γαιήλε» θαη ην ηξέρνλ επίπεδν δξαζηεξηφηεηαο αλαδείρζεθαλ σο 

πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο ηεο δηάζηαζεο «Δπεμία». Οη αλαθεξφκελεο κεηαβιεηέο 

ηνπ ζηαηηζηηθνχ ππνδείγκαηνο εξκελεχνπλ πεξίπνπ ην 6% ηεο κεηαβιεηφηεηαο 

ηεο «Δπεμίαο» (Γηνξζσκέλνο R
2
=5,8%). Δηδηθφηεξα: 

- κεηαβνιή ηεο «Γαιήλεο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί φκνηα κεηαβνιή ηεο 

«Δπεμίαο» θαηά 0,725 κνλάδεο (β=0,725 p=0,001), 

- κεηαβνιή ηεο ηξέρνπζαο δξαζηεξηφηεηαο θαηά έλα επίπεδν πξνθαιεί φκνηα 

κεηαβνιή ηεο «Δπεμίαο» θαηά 1,470 κνλάδεο (β=1,470 p=0,027). 

 Σν «Νφεκα», ε «Γαιήλε», ε ειηθία θαη ην ηξέρνλ επίπεδν δξαζηεξηφηεηαο 

αλαδείρζεθαλ σο πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο ηεο δηάζηαζεο «Πλεπκαηηθόηεηα». 

Οη αλαθεξφκελεο κεηαβιεηέο ηνπ ζηαηηζηηθνχ ππνδείγκαηνο εξκελεχνπλ πεξίπνπ 

ην 40% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο «Πλεπκαηηθφηεηαο» (Γηνξζσκέλνο R
2
=40,3%). 

Δηδηθφηεξα: 

- κεηαβνιή ηνπ «Ννήκαηνο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί φκνηα κεηαβνιή ηεο 

«Πλεπκαηηθφηεηαο» θαηά 1,642 κνλάδεο (β=1,642 p<0,001), 
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- κεηαβνιή ηεο «Γαιήλεο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί φκνηα κεηαβνιή ηεο 

«Πλεπκαηηθφηεηαο» θαηά 0,923 κνλάδεο (β=0,923 p<0,001), 

- κεηαβνιή ηεο ειηθίαο θαηά 1 έηνο πξνθαιεί αληίζεηε κεηαβνιή ηεο 

«Πλεπκαηηθφηεηαο» θαηά 0,124 κνλάδεο (β=-0,124 p=0,004), 

- κεηαβνιή ηεο ηξέρνπζαο δξαζηεξηφηεηαο θαηά έλα επίπεδν πξνθαιεί φκνηα 

κεηαβνιή ηεο «Πλεπκαηηθφηεηαο» θαηά 2,383 κνλάδεο (β=2,383 p<0,001). 

 Σν «Νφεκα», ε «Γαιήλε», ν ηφπνο δηακνλήο θαη ην ηξέρνλ επίπεδν 

δξαζηεξηφηεηαο αλαδείρζεθαλ σο πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο ηεο «πλνιηθήο 

Πνηόηεηαο Εσήο». Οη αλαθεξφκελεο κεηαβιεηέο ηνπ ζηαηηζηηθνχ ππνδείγκαηνο 

εξκελεχνπλ πεξίπνπ ην 40% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο «πλνιηθήο Πνηφηεηαο 

Εσήο» (Γηνξζσκέλνο R
2
=40,3%). Δηδηθφηεξα: 

- κεηαβνιή ηνπ «Ννήκαηνο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί φκνηα κεηαβνιή ηεο 

«πλνιηθήο Πνηφηεηαο Εσήο» θαηά 0,274 κνλάδεο (β=0,274 p<0,001), 

- κεηαβνιή ηεο «Γαιήλεο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί φκνηα κεηαβνιή ηεο 

«πλνιηθήο Πνηφηεηαο Εσήο» θαηά 0,367 κνλάδεο (β=0,367 p<0,001), 

- ε κέζε ηηκή ηεο «πλνιηθήο Πνηφηεηαο Εσήο» ήηαλ θαηά 0,704 κνλάδεο 

κηθξφηεξε ζηνπο δηακέλνληεο ζε κε αζηηθή πεξηνρή ζε ζρέζε κε ηνπο 

δηακέλνληεο ζε αζηηθή πεξηνρή (β=-0,704 p=0,042), 

- κεηαβνιή ηεο ηξέρνπζαο δξαζηεξηφηεηαο θαηά έλα επίπεδν πξνθαιεί φκνηα 

κεηαβνιή ηεο «πλνιηθήο Πνηφηεηαο Εσήο» θαηά 0,866 κνλάδεο (β=0,866 

p<0,001). 
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Β.3 Δπίδξαζε ηεο Πλεπκαηηθόηεηαο ζηελ Φπρηθή Τγεία  

 

ηελ παξνχζα ελφηεηα δηεξεπλάηαη ε επίδξαζε ηεο Πλεπκαηηθφηεηαο ζηελ 

Φπρηθή Τγεία ησλ αζζελψλ ππφ αηκνθάζαξζε. Δηδηθφηεξα ε ελφηεηα πεξηιακβάλεη 

ηνπο εμήο ειέγρνπο: 

 Σε ζρέζε ηεο Φπρηαηξηθήο πκπησκαηνινγίαο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

αζζελψλ - Γηκεηαβιεηή αλάιπζε 

 Σε ζρέζε ηεο Φπρηαηξηθήο πκπησκαηνινγίαο κε ηελ Πλεπκαηηθφηεηα - 

Γηκεηαβιεηή αλάιπζε 

 Σε ζρέζε ηεο Φπρηαηξηθήο πκπησκαηνινγίαο κε ηελ Πλεπκαηηθφηεηα - 

Πνιπκεηαβιεηή αλάιπζε 

 Σνπο πξνβιεπηηθνχο παξάγνληεο ηεο Φπρηαηξηθήο πκπησκαηνινγίαο - 

Πνιπκεηαβιεηή αλάιπζε 

 

 

Β.3.1 ρέζε Φπρηαηξηθήο πκπησκαηνινγίαο θαη Υαξαθηεξηζηηθώλ ησλ 

αζζελώλ (Γηκεηαβιεηή αλάιπζε) 

 

ηνλ Πίλαθα 23 παξνπζηάδεηαη ε δηκεηαβιεηή (bivariate) δηεξεχλεζε ηεο 

ζρέζεο κεηαμχ ηεο Κιίκαθαο Φπρηαηξηθήο πκπησκαηνινγίαο «SCL – 90R» κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ ππφ αηκνθάζαξζε. 
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Πίλαθαο 23: πζρέηηζε ηεο Κιίκαθαο Φπρηαηξηθήο πκπησκαηνινγίαο «SCL – 90R» 

κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ (n=367). 

 

Υαξαθηεξηζηηθά 

 

σκαηνπνίεζε 

 

Ηδενςπραλαγθαζκόο 

Γηαπξνζσπηθή 

Δπαηζζεζία 

 

Καηάζιηςε 

Φύιν     

 Άλδξαο 0,87 ± 0,70 0,90 ± 0,72 0,70 ± 0,63 1,01 ± 0,69 

 Γπλαίθα 1,16 ± 0,78 1,18 ± 0,83 0,99 ± 0,76 1,36 ± 0,80 

 T 3,647 3,276 3,870 4,165 

 P <0,001 0,001 <0,001 <0,001 

Ζιηθία (έηε)     

 R 0,184 0,169 0,050 0,287 

 P <0,001 0,001 0,336 <0,001 

Σόπνο δηακνλήο     

 Αζηηθή πεξηνρή 0,92 ± 0,75 0,92 ± 0,74 0,72 ± 0,65 1,10 ± 0,76 

 Με αζηηθή πεξηνρή 1,10 ± 0,71 1,19 ± 0,80 0,99 ± 0,75 1,24 ± 0,72 

 T 2,156 3,110 3,282 1,693 

 P 0,032 0,002 0,001 0,091 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε     

 Έγγακνο/ε 0,91 ± 0,74 0,91 ± 0,71 0,73 ± 0,67 1,04 ± 0,71 

 Με έγγακνο/ε 1,08 ± 0,73 1,15 ± 0,84 0,92 ± 0,72 1,29 ± 0,79 

 T 2,216 2,853 2,587 3,007 

 P 0,027 0,005 0,010 0,003 

Ύπαξμε παηδηώλ     

 Ναη 1,03 ± 0,76 1,04 ± 0,79 0,80 ± 0,68 1,20 ± 0,78 

 ρη 0,85 ± 0,68 0,94 ± 0,73 0,82 ± 0,73 1,02 ± 0,67 

 T 2,061 1,049 0,234 2,219 

 P 0,040 0,295 0,816 0,027 

Αξηζκόο παηδηώλ     

 R 0,153 0,112 0,043 0,119 

 P 0,003 0,033 0,415 0,022 

Μέλεηε κόλνο/ε;     

 Ναη 1,08 ± 0,75 1,08 ± 0,84 0,91 ± 0,78 1,28 ± 0,81 

 ρη 0,95 ± 0,74 0,99 ± 0,75 0,78 ± 0,67 1,10 ± 0,73 

 T 1,489 0,910 1,378 1,895 

 P 0,137 0,365 0,171 0,059 

Δθπαηδεπηηθό επίπεδν     

 Πξσηνβάζκηα (1) 1,20 ± 0,85 1,18 ± 0,90 0,97 ± 0,82 1,38 ± 0,86 

 Γεπηεξνβάζκηα (2) 0,89 ± 0,65 0,95 ± 0,66 0,78 ± 0,61 1,05 ± 0,62 
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 Σξηηνβάζκηα (3) 0,70 ± 0,56 0,79 ± 0,63 0,53 ± 0,47 0,84 ± 0,64 

 F 12,787 6,617 9,834 13,987 

 P <0,001 0,002 <0,001 <0,001 

 Post Hoc Test (LSD) (1)>(2) p<0,001 (1)>(2) p=0,009 (1)>(2) p=0,012 (1)>(2) p<0,001 

 (1)>(3) p<0,001 (1)>(3) p=0,001 (1)>(3) p<0,001 (1)>(3) p<0,001 

 (2)>(3) p=0,071  (2)>(3) p=0,014 (2)>(3) p=0,057 

Δπαγγεικαηηθή θαηάζηαζε     

 Δξγαδφκελνο 0,80 ± 0,63 0,89 ± 0,60 0,69 ± 0,58 0,87 ± 0,56 

 Με εξγαδφκελνο 1,02 ± 0,76 1,04 ± 0,80 0,84 ± 0,72 1,21 ± 0,78 

 T 2,249 1,729 1,870 4,163 

 P 0,025 0,086 0,064 <0,001 

Θξήζθεπκα     

 Υξηζηηαλφο Οξζφδνμνο 1,00 ± 0,74 1,02 ± 0,77 0,81 ± 0,69 1,15 ± 0,75 

 Με Υξηζηηαλφο Οξζφδνμνο 0,53 ± 0,52 0,77 ± 0,68 0,75 ± 0,79 0,90 ± 0,77 

 T 2,411 1,242 0,350 1,295 

 P 0,016 0,215 0,727 0,196 

Πόζν ζξεζθεπόκελνο είζηε;     

 R 0,018 0,012 0,023 0,037 

 P 0,738 0,814 0,666 0,474 

Πόζν θνληά αηζζάλεζηε ζην ζεό;     

 R -0,048 -0,061 -0,045 -0,012 

 P 0,357 0,247 0,391 0,813 

Γηάξθεηα Αηκνθάζαξζεο (έηε)     

 R 0,020 -0,027 0,011 -0,035 

 P 0,696 0,602 0,829 0,507 

Άιιν πξόβιεκα πγείαο     

 Ναη 1,18 ± 0,74 1,16 ± 0,80 0,91 ± 0,73 1,34 ± 0,77 

 ρη 0,75 ± 0,68 0,84 ± 0,71 0,70 ± 0,65 0,92 ± 0,66 

 T 5,842 4,002 2,882 5,649 

 P <0,001 <0,001 0,004 <0,001 

Σξέρνλ επίπεδν δξαζηεξηόηεηαο     

 R -0,409 -0,353 -0,178 -0,430 

 P <0,001 <0,001 0,001 <0,001 

Σα δεδνκέλα παξνπζηάδνληαη σο Μέζε Σηκή ± Σππηθή Απφθιηζε 

 

  



170 
 

 

 

Πίλαθαο 23: πζρέηηζε ηεο Κιίκαθαο Φπρηαηξηθήο πκπησκαηνινγίαο «SCL – 90R» 

κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ (n=367). [ζ π λ έ ρ ε η α] 

 

Υαξαθηεξηζηηθά 

 

Άγρνο 

Δρζξόηεηα / 

Δπηζεηηθόηεηα 

 

Φνβηθό Άγρνο 

Παξαλνεηδήο 

Ηδεαζκόο 

Φύιν     

 Άλδξαο 0,71 ± 0,68 0,63 ± 0,68 0,59 ± 0,73 0,78 ± 0,71 

 Γπλαίθα 1,01 ± 0,81 0,69 ± 0,71 1,04 ± 0,98 0,86 ± 0,82 

 T 3,740 0,801 4,616 0,970 

 P <0,001 0,424 <0,001 0,333 

Ζιηθία (έηε)     

 R 0,110 -0,118 0,185 -0,049 

 P 0,035 0,024 <0,001 0,349 

Σόπνο δηακνλήο     

 Αζηηθή πεξηνρή 0,78 ± 0,74 0,56 ± 0,67 0,66 ± 0,80 0,72 ± 0,74 

 Με αζηηθή πεξηνρή 0,92 ± 0,75 0,85 ± 0,71 0,98 ± 0,94 1,00 ± 0,76 

 T 1,680 3,939 3,199 3,426 

 P 0,094 <0,001 0,002 0,001 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε     

 Έγγακνο/ε 0,74 ± 0,73 0,65 ± 0,68 0,67 ± 0,82 0,77 ± 0,74 

 Με έγγακνο/ε 0,94 ± 0,75 0,66 ± 0,71 0,89 ± 0,89 0,88 ± 0,77 

 T 2,623 0,124 2,440 1,438 

 P 0,009 0,902 0,015 0,151 

Ύπαξμε παηδηώλ     

 Ναη 0,84 ± 0,76 0,62 ± 0,67 0,79 ± 0,89 0,80 ± 0,75 

 ρη 0,78 ± 0,70 0,73 ± 0,73 0,70 ± 0,78 0,85 ± 0,77 

 T 0,771 1,420 1,014 0,552 

 P 0,441 0,156 0,312 0,581 

Αξηζκόο παηδηώλ     

 R 0,100 0,042 0,048 0,025 

 P 0,057 0,421 0,360 0,637 

Μέλεηε κόλνο/ε;     

 Ναη 0,90 ± 0,77 0,68 ± 0,75 0,79 ± 0,85 0,91 ± 0,80 

 ρη 0,80 ± 0,74 0,65 ± 0,68 0,75 ± 0,86 0,78 ± 0,74 

 T 1,105 0,349 0,367 1,445 

 P 0,270 0,727 0,714 0,149 

Δθπαηδεπηηθό επίπεδν     

 Πξσηνβάζκηα (1) 0,99 ± 0,87 0,74 ± 0,80 0,96 ± 1,01 0,89 ± 0,86 
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 Γεπηεξνβάζκηα (2) 0,79 ± 0,64 0,65 ± 0,64 0,69 ± 0,75 0,80 ± 0,71 

 Σξηηνβάζκηα (3) 0,54 ± 0,55 0,47 ± 0,51 0,51 ± 0,63 0,65 ± 0,55 

 F 8,722 3,310 7,356 2,328 

 P <0,001 0,038 0,001 0,098 

 Post Hoc Test (LSD) (1)>(2) p=0,017 (1)>(3) p=0,010 (1)>(2) p=0,006 (1)>(3) p=0,032 

 (1)>(3) p<0,001 (2)>(3) p=0,074 (1)>(3) p<0,001  

 (2)>(3) p=0,022    

Δπαγγεικαηηθή θαηάζηαζε     

 Δξγαδφκελνο 0,75 ± 0,62 0,58 ± 0,65 0,66 ± 0,69 0,73 ± 0,59 

 Με εξγαδφκελνο 0,84 ± 0,77 0,67 ± 0,70 0,79 ± 0,89 0,83 ± 0,79 

 T 1,011 0,973 1,308 1,186 

 P 0,314 0,331 0,193 0,238 

Θξήζθεπκα     

 Υξηζηηαλφο Οξζφδνμνο 0,83 ± 0,75 0,65 ± 0,70 0,78 ± 0,87 0,81 ± 0,75 

 Με Υξηζηηαλφο Οξζφδνμνο 0,60 ± 0,69 0,74 ± 0,64 0,35 ± 0,51 0,91 ± 0,96 

 T 1,181 0,518 3,039 0,519 

 P 0,238 0,605 0,007 0,604 

Πόζν ζξεζθεπόκελνο είζηε;     

 R 0,016 -0,081 0,035 -0,031 

 P 0,763 0,122 0,499 0,551 

Πόζν θνληά αηζζάλεζηε ζην ζεό;     

 R -0,071 -0,123 -0,028 -0,092 

 P 0,177 0,019 0,595 0,077 

Γηάξθεηα Αηκνθάζαξζεο (έηε)     

 R -0,077 0,059 -0,016 0,025 

 P 0,142 0,262 0,755 0,628 

Άιιν πξόβιεκα πγείαο     

 Ναη 0,98 ± 0,76 0,69 ± 0,72 0,93 ± 0,92 0,86 ± 0,78 

 ρη 0,64 ± 0,68 0,61 ± 0,66 0,57 ± 0,74 0,76 ± 0,72 

 T 4,476 1,162 4,159 1,357 

 P <0,001 0,246 <0,001 0,175 

Σξέρνλ επίπεδν δξαζηεξηόηεηαο     

 R -0,351 -0,012 -0,328 -0,052 

 P <0,001 0,820 <0,001 0,322 

Σα δεδνκέλα παξνπζηάδνληαη σο Μέζε Σηκή ± Σππηθή Απφθιηζε 
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Πίλαθαο 23: πζρέηηζε ηεο Κιίκαθαο Φπρηαηξηθήο πκπησκαηνινγίαο «SCL – 90R» 

κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ (n=367). [ζ π λ έ ρ ε η α] 

 

Υαξαθηεξηζηηθά 

 

Φπρσηηζκόο 

Πξόζζεηα ηνηρεία 

(Γηάθνξεο Αηηηάζεηο) 

Φύιν   

 Άλδξαο 0,54 ± 0,61 1,01 ± 0,73 

 Γπλαίθα 0,63 ± 0,64 1,31 ± 0,76 

 T 1,281 3,709 

 P 0,201 <0,001 

Ζιηθία (έηε)   

 R -0,034 0,196 

 P 0,513 <0,001 

Σόπνο δηακνλήο   

 Αζηηθή πεξηνρή 0,45 ± 0,56 1,06 ± 0,75 

 Με αζηηθή πεξηνρή 0,84 ± 0,67 1,25 ± 0,75 

 T 5,551 2,320 

 P <0,001 0,021 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε   

 Έγγακνο/ε 0,55 ± 0,61 1,08 ± 0,74 

 Με έγγακνο/ε 0,62 ± 0,64 1,19 ± 0,78 

 T 0,999 1,464 

 P 0,318 0,144 

Ύπαξμε παηδηώλ   

 Ναη 0,56 ± 0,61 1,21 ± 0,76 

 ρη 0,62 ± 0,66 0,93 ± 0,72 

 T 0,849 3,287 

 P 0,396 0,001 

Αξηζκόο παηδηώλ   

 R 0,047 0,144 

 P 0,374 0,006 

Μέλεηε κόλνο/ε;   

 Ναη 0,64 ± 0,71 1,21 ± 0,85 

 ρη 0,56 ± 0,60 1,10 ± 0,72 

 T 0,993 1,091 

 P 0,321 0,277 

Δθπαηδεπηηθό επίπεδν   
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 Πξσηνβάζκηα (1) 0,70 ± 0,77 1,31 ± 0,83 

 Γεπηεξνβάζκηα (2) 0,52 ± 0,50 1,06 ± 0,67 

 Σξηηνβάζκηα (3) 0,44 ± 0,49 0,87 ± 0,69 

 F 5,113 8,882 

 P 0,006 <0,001 

 Post Hoc Test (LSD) (1)>(2) p=0,011 (1)>(2) p=0,004 

 (1)>(3) p=0,006 (1)>(3) p<0,001 

  (2)>(3) p=0,082 

Δπαγγεικαηηθή θαηάζηαζε   

 Δξγαδφκελνο 0,56 ± 0,57 0,87 ± 0,62 

 Με εξγαδφκελνο 0,58 ± 0,64 1,18 ± 0,77 

 T 0,300 3,132 

 P 0,764 0,002 

Θξήζθεπκα   

 Υξηζηηαλφο Οξζφδνμνο 0,58 ± 0,63 1,13 ± 0,76 

 Με Υξηζηηαλφο Οξζφδνμνο 0,55 ± 0,59 0,88 ± 0,74 

 T 0,194 1,292 

 P 0,846 0,197 

Πόζν ζξεζθεπόκελνο είζηε;   

 R -0,012 0,024 

 P 0,812 0,646 

Πόζν θνληά αηζζάλεζηε ζην ζεό;   

 R -0,077 -0,049 

 P 0,144 0,348 

Γηάξθεηα Αηκνθάζαξζεο (έηε)   

 R 0,073 -0,023 

 P 0,162 0,660 

Άιιν πξόβιεκα πγείαο   

 Ναη 0,64 ± 0,67 1,29 ± 0,77 

 ρη 0,51 ± 0,57 0,94 ± 0,69 

 T 2,074 4,474 

 P 0,039 <0,001 

Σξέρνλ επίπεδν δξαζηεξηόηεηαο   

 R -0,144 -0,273 

 P 0,030 <0,001 

Σα δεδνκέλα παξνπζηάδνληαη σο Μέζε Σηκή ± Σππηθή Απφθιηζε 
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Πίλαθαο 23: πζρέηηζε ηεο Κιίκαθαο Φπρηαηξηθήο πκπησκαηνινγίαο «SCL – 90R» 

κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ (n=367). [ζ π λ έ ρ ε η α] 

 

Υαξαθηεξηζηηθά 

Γεληθόο Γείθηεο 

πκπησκάησλ 

Γείθηεο Θεηηθώλ 

πκπησκάησλ 

Γείθηεο Δλόριεζεο 

Θεηηθώλ πκπησκάησλ 

Φύιν    

 Άλδξαο 0,79 ± 0,59 39,36 ± 24,27 1,76 ± 0,51 

 Γπλαίθα 1,05 ± 0,67 46,81 ± 23,51 1,98 ± 0,58 

 T 3,885 2,883 3,741 

 P <0,001 0,004 <0,001 

Ζιηθία (έηε)    

 R 0,143 0,107 0,183 

 P 0,006 0,041 <0,001 

Σόπνο δηακνλήο    

 Αζηηθή πεξηνρή 0,81 ± 0,60 36,83 ± 20,78 1,90 ± 0,58 

 Με αζηηθή πεξηνρή 1,05 ± 0,66 53,19 ± 27,03 1,72 ± 0,47 

 T 3,315 5,844 3,158 

 P 0,001 <0,001 0,002 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε    

 Έγγακνο/ε 0,82 ± 0,62 39,88 ± 24,98 1,82 ± 0,57 

 Με έγγακνο/ε 0,99 ± 0,63 45,51 ± 22,76 1,88 ± 0,53 

 T 2,538 2,197 1,016 

 P 0,012 0,029 0,310 

Ύπαξμε παηδηώλ    

 Ναη 0,91 ± 0,64 42,41 ± 24,71 1,90 ± 0,57 

 ρη 0,83 ± 0,61 41,65 ± 23,12 1,72 ± 0,48 

 T 1,060 0,273 3,050 

 P 0,290 0,785 0,003 

Αξηζκόο παηδηώλ    

 R 0,106 0,055 0,169 

 P 0,042 0,293 0,001 

Μέλεηε κόλνο/ε;    

 Ναη 0,97 ± 0,68 44,58 ± 24,36 1,86 ± 0,52 

 ρη 0,86 ± 0,61 41,45 ± 24,18 1,84 ± 0,56 

 T 1,403 1,050 0,340 

 P 0,162 0,295 0,734 

Δθπαηδεπηηθό επίπεδν    

 Πξσηνβάζκηα (1) 1,06 ± 0,76 46,69 ± 26,25 1,96 ± 0,63 

 Γεπηεξνβάζκηα (2) 0,83 ± 0,51 41,84 ± 22,82 1,79 ± 0,48 

 Σξηηνβάζκηα (3) 0,64 ± 0,46 32,76 ± 20,05 1,72 ± 0,50 

 F 11,226 7,531 5,417 
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 P <0,001 0,001 0,005 

 Post Hoc Test (LSD) (1)>(2) p=0,001 (1)>(2) p=0,077 (1)>(2) p=0,008 

 (1)>(3) p<0,001 (1)>(3) p<0,001 (1)>(3) p=0,005 

 (2)>(3) p=0,042 (2)>(3) p=0,011  

Δπαγγεικαηηθή θαηάζηαζε    

 Δξγαδφκελνο 0,75 ± 0,51 41,21 ± 22,44 1,59 ± 0,38 

 Με εξγαδφκελνο 0,92 ± 0,65 42,41 ± 24,65 1,90 ± 0,57 

 T 2,358 0,371 5,625 

 P 0,020 0,711 <0,001 

Θξήζθεπκα    

 Υξηζηηαλφο Οξζφδνμνο 0,90 ± 0,63 42,66 ± 24,26 1,84 ± 0,55 

 Με Υξηζηηαλφο Οξζφδνμνο 0,69 ± 0,59 30,93 ± 20,87 1,87 ± 0,55 

 T 1,225 1,843 0,163 

 P 0,221 0,066 0,870 

Πόζν ζξεζθεπόκελνο είζηε;    

 R 0,012 -0,017 0,054 

 P 0,824 0,751 0,302 

Πόζν θνληά αηζζάλεζηε ζην ζεό;    

 R -0,065 -0,122 0,083 

 P 0,217 0,019 0,112 

Γηάξθεηα Αηκνθάζαξζεο (έηε)    

 R -0,005 0,028 -0,057 

 P 0,927 0,596 0,278 

Άιιν πξόβιεκα πγείαο    

 Ναη 1,03 ± 0,64 47,19 ± 23,21 1,94 ± 0,57 

 ρη 0,73 ± 0,58 36,63 ± 24,17 1,74 ± 0,51 

 T 4,608 4,270 3,422 

 P <0,001 <0,001 0,001 

Σξέρνλ επίπεδν δξαζηεξηόηεηαο    

 R -0,330 -0,274 -0,244 

 P <0,001 <0,001 <0,001 

Σα δεδνκέλα παξνπζηάδνληαη σο Μέζε Σηκή ± Σππηθή Απφθιηζε 

 

Απφ ηνλ ζηαηηζηηθφ δηκεηαβιεηφ έιεγρν ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο Φπρηαηξηθήο 

πκπησκαηνινγίαο (Κιίκαθα «SCL – 90R») θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αζζελψλ 

δηαπηζηψζεθαλ ηα εμήο: 

 Ζ δηάζηαζε «σκαηνπνίεζε» ζρεηίδνληαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε ην θχιν 

(p<0,001), ηελ ειηθία (p<0,001), ηνλ ηφπν δηακνλήο (p=0,032), ηελ νηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε (p=0,027), ηελ χπαξμε παηδηψλ (p=0,040), ηνλ αξηζκφ παηδηψλ 
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(p=0,003), ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν (p<0,001), ηελ επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε 

(p=0,025), ην ζξήζθεπκα (p=0,016), ηελ χπαξμε άιινπ πξνβιήκαηνο πγείαο 

(p<0,001) θαη ην ηξέρνλ επίπεδν δξαζηεξηφηεηαο (p<0,001). 

 Ζ δηάζηαζε «Ηδενςπραλαγθαζκόο» ζρεηίδνληαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε ην 

θχιν (p=0,001), ηελ ειηθία (p=0,001), ηνλ ηφπν δηακνλήο (p=0,002), ηελ 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε (p=0,005), ηνλ αξηζκφ παηδηψλ (p=0,033), ην 

εθπαηδεπηηθφ επίπεδν (p=0,002), ηελ χπαξμε άιινπ πξνβιήκαηνο πγείαο 

(p<0,001), ην ηξέρνλ επίπεδν δξαζηεξηφηεηαο (p<0,001) θαη νξηαθά ζην επίπεδν 

ηνπ 10% κε ηελ επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε (p=0,086). 

 Ζ δηάζηαζε «Γηαπξνζσπηθή Δπαηζζεζία» ζρεηίδνληαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

κε ην θχιν (p<0,001), ηνλ ηφπν δηακνλήο (p=0,001), ηελ νηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε (p=0,010), ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν (p<0,001), ηελ χπαξμε άιινπ 

πξνβιήκαηνο πγείαο (p=0,004), ην ηξέρνλ επίπεδν δξαζηεξηφηεηαο (p=0,001) θαη 

νξηαθά ζην επίπεδν ηνπ 10% κε ηελ επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε (p=0,064). 

 Ζ δηάζηαζε «Καηάζιηςε» ζρεηίδνληαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε ην θχιν 

(p<0,001), ηελ ειηθία (p<0,001), ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε (p=0,003), ηελ 

χπαξμε παηδηψλ (p=0,027), ηνλ αξηζκφ παηδηψλ (p=0,022), ην εθπαηδεπηηθφ 

επίπεδν (p<0,001), ηελ επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε (p<0,001), ηελ χπαξμε άιινπ 

πξνβιήκαηνο πγείαο (p<0,001), ην ηξέρνλ επίπεδν δξαζηεξηφηεηαο (p<0,001) θαη 

νξηαθά ζην επίπεδν ηνπ 10% κε ηνλ ηφπν δηακνλήο (p=0,091) θαη ηε δηαβίσζε κε 

άιινπο (p=0,059). 

 Ζ δηάζηαζε «Άγρνο» ζρεηίδνληαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε ην θχιν (p<0,001), 

ηελ ειηθία (p=0,035), ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε (p=0,009), ην εθπαηδεπηηθφ 

επίπεδν (p<0,001), ηελ χπαξμε άιινπ πξνβιήκαηνο πγείαο (p<0,001), ην ηξέρνλ 

επίπεδν δξαζηεξηφηεηαο (p<0,001) θαη νξηαθά ζην επίπεδν ηνπ 10% κε ηνλ ηφπν 

δηακνλήο (p=0,094) θαη ηνλ αξηζκφ παηδηψλ (p=0,057). 

 Ζ δηάζηαζε «Δρζξόηεηα / Δπηζεηηθόηεηα» ζρεηίδνληαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

κε ηελ ειηθία (p=0,024), ηνλ ηφπν δηακνλήο (p<0,001), ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν 

(p=0,038) θαη ην πφζν θνληά αηζζάλνληαη ζην ζεφ (p=0,019). 

 Ζ δηάζηαζε «Φνβηθό Άγρνο» ζρεηίδνληαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε ην θχιν 

(p<0,001), ηελ ειηθία (p<0,001), ηνλ ηφπν δηακνλήο (p=0,002), ηελ νηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε (p=0,015), ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν (p=0,001), ην ζξήζθεπκα 
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(p=0,007), ηελ χπαξμε άιινπ πξνβιήκαηνο πγείαο (p<0,001) θαη ην ηξέρνλ 

επίπεδν δξαζηεξηφηεηαο (p<0,001). 

 Ζ δηάζηαζε «Παξαλνεηδήο Ηδεαζκόο» ζρεηίδνληαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε 

ηνλ ηφπν δηακνλήο (p=0,001) θαη νξηαθά ζην επίπεδν ηνπ 10% κε ην 

εθπαηδεπηηθφ επίπεδν (p=0,098) θαη ην πφζν θνληά αηζζάλνληαη ζην ζεφ 

(p=0,077). 

 Ζ δηάζηαζε «Φπρσηηζκόο» ζρεηίδνληαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε ηνλ ηφπν 

δηακνλήο (p<0,001), ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν (p=0,006), ηελ χπαξμε άιινπ 

πξνβιήκαηνο πγείαο (p=0,039) θαη ην ηξέρνλ επίπεδν δξαζηεξηφηεηαο (p=0,030). 

 Ζ δηάζηαζε «Πξόζζεηα ηνηρεία (Γηάθνξεο Αηηηάζεηο)» ζρεηίδνληαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε ην θχιν (p<0,001), ηελ ειηθία (p<0,001), ηνλ ηφπν 

δηακνλήο (p=0,021), ηελ χπαξμε παηδηψλ (p=0,001), ηνλ αξηζκφ παηδηψλ 

(p=0,006), ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν (p<0,001), ηελ επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε 

(p=0,002), ηελ χπαξμε άιινπ πξνβιήκαηνο πγείαο (p<0,001) θαη ην ηξέρνλ 

επίπεδν δξαζηεξηφηεηαο (p<0,001). 

 Ο «Γεληθόο Γείθηεο πκπησκάησλ» ζρεηίδνληαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε ην 

θχιν (p<0,001), ηελ ειηθία (p=0,006), ηνλ ηφπν δηακνλήο (p=0,001), ηελ 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε (p=0,012), ηνλ αξηζκφ παηδηψλ (p=0,042), ην 

εθπαηδεπηηθφ επίπεδν (p<0,001), ηελ επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε (p=0,020), ηελ 

χπαξμε άιινπ πξνβιήκαηνο πγείαο (p<0,001) θαη ην ηξέρνλ επίπεδν 

δξαζηεξηφηεηαο (p<0,001). 

 Ο «Γείθηεο Θεηηθώλ πκπησκάησλ» ζρεηίδνληαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε ην 

θχιν (p=0,004), ηελ ειηθία (p=0,041), ηνλ ηφπν δηακνλήο (p<0,001), ηελ 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε (p=0,029), ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν (p=0,001), ην πφζν 

θνληά αηζζάλνληαη ζην ζεφ (p=0,019), ηελ χπαξμε άιινπ πξνβιήκαηνο πγείαο 

(p<0,001), ην ηξέρνλ επίπεδν δξαζηεξηφηεηαο (p<0,001) θαη νξηαθά ζην επίπεδν 

ηνπ 10% κε ην ζξήζθεπκα (p=0,066). 

 Ο «Γείθηεο Δλόριεζεο Θεηηθώλ πκπησκάησλ» ζρεηίδνληαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά κε ην θχιν (p<0,001), ηελ ειηθία (p<0,001), ηνλ ηφπν δηακνλήο 

(p=0,002), ηελ χπαξμε παηδηψλ (p=0,003), ηνλ αξηζκφ παηδηψλ (p=0,001), ην 

εθπαηδεπηηθφ επίπεδν (p=0,005), ηελ επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε (p<0,001), ηελ 

χπαξμε άιινπ πξνβιήκαηνο πγείαο (p=0,001) θαη ην ηξέρνλ επίπεδν 

δξαζηεξηφηεηαο (p<0,001). 
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Β.3.2 ρέζε Φπρηαηξηθήο πκπησκαηνινγίαο θαη Πλεπκαηηθόηεηαο 

(Γηκεηαβιεηή αλάιπζε) 

 

ηνλ Πίλαθα 24 παξνπζηάδεηαη ε δηκεηαβιεηή (bivariate) δηεξεχλεζε ηεο 

ζρέζεο κεηαμχ ηεο Κιίκαθαο Φπρηαηξηθήο πκπησκαηνινγίαο «SCL – 90R» κε ηελ 

Κιίκαθα Πλεπκαηηθφηεηαο «FACIT – Sp12 Scale» ησλ αζζελψλ ππφ αηκνθάζαξζε. 

 

Πίλαθαο 24: πζρέηηζε ηεο Κιίκαθαο Φπρηαηξηθήο πκπησκαηνινγίαο «SCL – 90R» 

κε ηελ Κιίκαθα Πλεπκαηηθφηεηαο «FACIT – Sp12 Scale» (n=367). 

 

 

Κιίκαθα Πλεπκαηηθόηεηαο 

Κιίκαθα Φπρηαηξηθήο πκπησκαηνινγίαο 

 

σκαηνπνίεζε 

Ηδενςπραλαγθα-

ζκόο 

Γηαπξνζσπηθή 

Δπαηζζεζία 

 

Καηάζιηςε 

Νόεκα -0,502
**

 -0,516
**

 -0,498
**

 -0,561
**

 

Γαιήλε -0,489
**

 -0,497
**

 -0,387
**

 -0,507
**

 

Πίζηε -0,176
**

 -0,093 -0,100 -0,104
*
 

πλνιηθή Πλεπκαηηθόηεηα -0,485
**

 -0,454
**

 -0,405
**

 -0,482
**

 

πληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson (r) *p<0,05 **p<0,01 

 

Πίλαθαο 24: πζρέηηζε ηεο Κιίκαθαο Φπρηαηξηθήο πκπησκαηνινγίαο «SCL – 90R» 

κε ηελ Κιίκαθα Πλεπκαηηθφηεηαο «FACIT – Sp12 Scale» (n=367). [ζ π λ έ ρ ε η α] 

 

 

Κιίκαθα Πλεπκαηηθόηεηαο 

Κιίκαθα Φπρηαηξηθήο πκπησκαηνινγίαο 

 

Άγρνο 

Δρζξόηεηα / 

Δπηζεηηθόηεηα 

 

Φνβηθό Άγρνο 

Παξαλνεηδήο 

Ηδεαζκόο 

Νόεκα -0,521
**

 -0,325
**

 -0,438
**

 -0,356
**

 

Γαιήλε -0,531
**

 -0,331
**

 -0,437
**

 -0,295
**

 

Πίζηε -0,133
*
 -0,194

**
 -0,073 -0,118

*
 

πλνιηθή Πλεπκαηηθόηεηα -0,490
**

 -0,358
**

 -0,389
**

 -0,320
**

 

πληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson (r) *p<0,05 **p<0,01 
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Πίλαθαο 24: πζρέηηζε ηεο Κιίκαθαο Φπρηαηξηθήο πκπησκαηνινγίαο «SCL – 90R» 

κε ηελ Κιίκαθα Πλεπκαηηθφηεηαο «FACIT – Sp12 Scale» (n=367). [ζ π λ έ ρ ε η α] 

 

 

Κιίκαθα Πλεπκαηηθόηεηαο 

Κιίκαθα Φπρηαηξηθήο 

πκπησκαηνινγίαο 

 

Φπρσηηζκόο 

Πξόζζεηα ηνηρεία 

(Γηάθνξεο Αηηηάζεηο) 

Νόεκα -0,470
**

 -0,506
**

 

Γαιήλε -0,381
**

 -0,441
**

 

Πίζηε -0,128
*
 -0,147

**
 

πλνιηθή Πλεπκαηηθόηεηα -0,405
**

 -0,453
**

 

πληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson (r) *p<0,05 **p<0,01 

 

Πίλαθαο 24: πζρέηηζε ηεο Κιίκαθαο Φπρηαηξηθήο πκπησκαηνινγίαο «SCL – 90R» 

κε ηελ Κιίκαθα Πλεπκαηηθφηεηαο «FACIT – Sp12 Scale» (n=367). [ζ π λ έ ρ ε η α] 

 

 

Κιίκαθα Πλεπκαηηθόηεηαο 

Κιίκαθα Φπρηαηξηθήο πκπησκαηνινγίαο 

Γεληθόο Γείθηεο 

πκπησκάησλ 

Γείθηεο Θεηηθώλ 

πκπησκάησλ 

Γείθηεο Δλόριεζεο 

Θεηηθώλ πκπησκάησλ 

Νόεκα -0,567
**

 -0,550
**

 -0,227
**

 

Γαιήλε -0,522
**

 -0,508
**

 -0,243
**

 

Πίζηε -0,146
**

 -0,197
**

 0,004 

πλνιηθή Πλεπκαηηθόηεηα -0,510
**

 -0,522
**

 -0,188
**

 

πληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson (r) *p<0,05 **p<0,01 

 

Απφ ηνλ ζηαηηζηηθφ δηκεηαβιεηφ έιεγρν ηεο επίδξαζεο ηεο Πλεπκαηηθφηεηαο 

(Κιίκαθα «FACIT – Sp12 Scale») ζηελ Φπρηαηξηθή πκπησκαηνινγία  (Κιίκαθα 

«SCL – 90R») ησλ αζζελψλ δηαπηζηψζεθαλ ηα εμήο: 

 Ζ δηάζηαζε «σκαηνπνίεζε» ζρεηίδνληαλ αξλεηηθά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε 

ηελ ζπλνιηθή Πλεπκαηηθφηεηα θαζψο θαη κε φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο. Δηδηθφηεξα 

φζν απμάλνληαλ (ή κεηψλνληαλ) ην «Νφεκα» (r=-0,502), ε «Γαιήλε» (r=-0,489), 

ε «Πίζηε» (r=-0,176) αιιά θαη ε «πλνιηθή Πλεπκαηηθφηεηα» (r=-0,485) ησλ 

αζζελψλ ηφζν κεηψλνληαλ (ή απμάλνληαλ) ε ζπκπησκαηνινγία ηνπο ζρεηηθά κε 

ηελ «σκαηνπνίεζε». 

 Ζ δηάζηαζε «Ηδενςπραλαγθαζκόο» ζρεηίδνληαλ αξλεηηθά ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά κε ηελ ζπλνιηθή Πλεπκαηηθφηεηα θαζψο θαη κε δχν απφ ηηο ηξεηο 

δηαζηάζεηο ηεο. Δηδηθφηεξα φζν απμάλνληαλ (ή κεηψλνληαλ) ην «Νφεκα» (r=-
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0,516), ε «Γαιήλε» (r=-0,497) αιιά θαη ε «πλνιηθή Πλεπκαηηθφηεηα» (r=-

0,454) ησλ αζζελψλ ηφζν κεηψλνληαλ (ή απμάλνληαλ) ε ζπκπησκαηνινγία ηνπο 

ζρεηηθά κε ηνλ «Ηδενςπραλαγθαζκφ». 

 Ζ δηάζηαζε «Γηαπξνζσπηθή Δπαηζζεζία» ζρεηίδνληαλ αξλεηηθά ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά κε ηελ ζπλνιηθή Πλεπκαηηθφηεηα θαζψο θαη κε δχν απφ ηηο ηξεηο 

δηαζηάζεηο ηεο. Δηδηθφηεξα φζν απμάλνληαλ (ή κεηψλνληαλ) ην «Νφεκα» (r=-

0,498), ε «Γαιήλε» (r=-0,387) αιιά θαη ε «πλνιηθή Πλεπκαηηθφηεηα» (r=-

0,405) ησλ αζζελψλ ηφζν κεηψλνληαλ (ή απμάλνληαλ) ε ζπκπησκαηνινγία ηνπο 

ζρεηηθά κε ηελ «Γηαπξνζσπηθή Δπαηζζεζία». 

 Ζ δηάζηαζε «Καηάζιηςε» ζρεηίδνληαλ αξλεηηθά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε ηελ 

ζπλνιηθή Πλεπκαηηθφηεηα θαζψο θαη κε φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο. Δηδηθφηεξα φζν 

απμάλνληαλ (ή κεηψλνληαλ) ην «Νφεκα» (r=-0,561), ε «Γαιήλε» (r=-0,507), ε 

«Πίζηε» (r=-0,104) αιιά θαη ε «πλνιηθή Πλεπκαηηθφηεηα» (r=-0,482) ησλ 

αζζελψλ ηφζν κεηψλνληαλ (ή απμάλνληαλ) ε ζπκπησκαηνινγία ηνπο ζρεηηθά κε 

ηελ «Καηάζιηςε». 

 Ζ δηάζηαζε «Άγρνο» ζρεηίδνληαλ αξλεηηθά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε ηελ 

ζπλνιηθή Πλεπκαηηθφηεηα θαζψο θαη κε φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο. Δηδηθφηεξα φζν 

απμάλνληαλ (ή κεηψλνληαλ) ην «Νφεκα» (r=-0,521), ε «Γαιήλε» (r=-0,531), ε 

«Πίζηε» (r=-0,133) αιιά θαη ε «πλνιηθή Πλεπκαηηθφηεηα» (r=-0,490) ησλ 

αζζελψλ ηφζν κεηψλνληαλ (ή απμάλνληαλ) ε ζπκπησκαηνινγία ηνπο ζρεηηθά κε 

ην «Άγρνο». 

 Ζ δηάζηαζε «Δρζξόηεηα / Δπηζεηηθόηεηα» ζρεηίδνληαλ αξλεηηθά ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά κε ηελ ζπλνιηθή Πλεπκαηηθφηεηα θαζψο θαη κε φιεο ηηο δηαζηάζεηο 

ηεο. Δηδηθφηεξα φζν απμάλνληαλ (ή κεηψλνληαλ) ην «Νφεκα» (r=-0,325), ε 

«Γαιήλε» (r=-0,331), ε «Πίζηε» (r=-0,194) αιιά θαη ε «πλνιηθή 

Πλεπκαηηθφηεηα» (r=-0,358) ησλ αζζελψλ ηφζν κεηψλνληαλ (ή απμάλνληαλ) ε 

ζπκπησκαηνινγία ηνπο ζρεηηθά κε ηελ «Δρζξφηεηα / Δπηζεηηθφηεηα». 

 Ζ δηάζηαζε «Φνβηθό Άγρνο» ζρεηίδνληαλ αξλεηηθά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε 

ηελ ζπλνιηθή Πλεπκαηηθφηεηα θαζψο θαη κε δχν απφ ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο. 

Δηδηθφηεξα φζν απμάλνληαλ (ή κεηψλνληαλ) ην «Νφεκα» (r=-0,438), ε «Γαιήλε» 

(r=-0,437) αιιά θαη ε «πλνιηθή Πλεπκαηηθφηεηα» (r=-0,389) ησλ αζζελψλ 

ηφζν κεηψλνληαλ (ή απμάλνληαλ) ε ζπκπησκαηνινγία ηνπο ζρεηηθά κε ην 

«Φνβηθφ Άγρνο». 
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 Ζ δηάζηαζε «Παξαλνεηδήο Ηδεαζκόο» ζρεηίδνληαλ αξλεηηθά ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά κε ηελ ζπλνιηθή Πλεπκαηηθφηεηα θαζψο θαη κε φιεο ηηο δηαζηάζεηο 

ηεο. Δηδηθφηεξα φζν απμάλνληαλ (ή κεηψλνληαλ) ην «Νφεκα» (r=-0,356), ε 

«Γαιήλε» (r=-0,295), ε «Πίζηε» (r=-0,118) αιιά θαη ε «πλνιηθή 

Πλεπκαηηθφηεηα» (r=-0,320) ησλ αζζελψλ ηφζν κεηψλνληαλ (ή απμάλνληαλ) ε 

ζπκπησκαηνινγία ηνπο ζρεηηθά κε ηνλ «Παξαλνεηδή Ηδεαζκφ». 

 Ζ δηάζηαζε «Φπρσηηζκόο» ζρεηίδνληαλ αξλεηηθά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε ηελ 

ζπλνιηθή Πλεπκαηηθφηεηα θαζψο θαη κε φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο. Δηδηθφηεξα φζν 

απμάλνληαλ (ή κεηψλνληαλ) ην «Νφεκα» (r=-0,470), ε «Γαιήλε» (r=-0,381), ε 

«Πίζηε» (r=-0,128) αιιά θαη ε «πλνιηθή Πλεπκαηηθφηεηα» (r=-0,405) ησλ 

αζζελψλ ηφζν κεηψλνληαλ (ή απμάλνληαλ) ε ζπκπησκαηνινγία ηνπο ζρεηηθά κε 

ηνλ «Φπρσηηζκφ». 

 Ζ δηάζηαζε «Πξόζζεηα ηνηρεία (Γηάθνξεο Αηηηάζεηο)» ζρεηίδνληαλ αξλεηηθά 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε ηελ ζπλνιηθή Πλεπκαηηθφηεηα θαζψο θαη κε φιεο ηηο 

δηαζηάζεηο ηεο. Δηδηθφηεξα φζν απμάλνληαλ (ή κεηψλνληαλ) ην «Νφεκα» (r=-

0,506), ε «Γαιήλε» (r=-0,441), ε «Πίζηε» (r=-0,147) αιιά θαη ε «πλνιηθή 

Πλεπκαηηθφηεηα» (r=-0,453) ησλ αζζελψλ ηφζν κεηψλνληαλ (ή απμάλνληαλ) ε 

ζπκπησκαηνινγία ηνπο ζρεηηθά κε ηα «Πξφζζεηα ηνηρεία (Γηάθνξεο 

Αηηηάζεηο)». 

 Ο «Γεληθόο Γείθηεο πκπησκάησλ» (πλνιηθή Φπρηαηξηθή 

πκπησκαηνινγία) ζρεηίδνληαλ αξλεηηθά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε ηελ 

ζπλνιηθή Πλεπκαηηθφηεηα θαζψο θαη κε φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο. Δηδηθφηεξα 

φζν απμάλνληαλ (ή κεηψλνληαλ) ην «Νφεκα» (r=-0,567), ε «Γαιήλε» (r=-

0,522), ε «Πίζηε» (r=-0,146) αιιά θαη ε «πλνιηθή Πλεπκαηηθφηεηα» (r=-

0,510) ησλ αζζελψλ ηφζν κεηψλνληαλ (ή απμάλνληαλ) ε πλνιηθή Φπρηαηξηθή 

πκπησκαηνινγία ηνπο («Γεληθφο Γείθηεο πκπησκάησλ»). 

 Ο «Γείθηεο Θεηηθώλ πκπησκάησλ» ζρεηίδνληαλ αξλεηηθά ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά κε ηελ ζπλνιηθή Πλεπκαηηθφηεηα θαζψο θαη κε φιεο ηηο δηαζηάζεηο 

ηεο. Δηδηθφηεξα φζν απμάλνληαλ (ή κεηψλνληαλ) ην «Νφεκα» (r=-0,550), ε 

«Γαιήλε» (r=-0,508), ε «Πίζηε» (r=-0,197) αιιά θαη ε «πλνιηθή 

Πλεπκαηηθφηεηα» (r=-0,522) ησλ αζζελψλ ηφζν κεηψλνληαλ (ή απμάλνληαλ) ε 

Φπρηαηξηθή πκπησκαηνινγία ηνπο («Γείθηεο Θεηηθψλ πκπησκάησλ»). 
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 Ο «Γείθηεο Δλόριεζεο Θεηηθώλ πκπησκάησλ» ζρεηίδνληαλ αξλεηηθά 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε ηελ ζπλνιηθή Πλεπκαηηθφηεηα θαζψο θαη κε δχν 

απφ ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο. Δηδηθφηεξα φζν απμάλνληαλ (ή κεηψλνληαλ) ην 

«Νφεκα» (r=-0,227), ε «Γαιήλε» (r=-0,243) αιιά θαη ε «πλνιηθή 

Πλεπκαηηθφηεηα» (r=-0,188) ησλ αζζελψλ ηφζν κεηψλνληαλ (ή απμάλνληαλ) ε 

Έληαζε ησλ Φπρηαηξηθψλ πκπησκάησλ ηνπο («Γείθηεο Δλφριεζεο Θεηηθψλ 

πκπησκάησλ»). 

 

Β.3.3 ρέζε Φπρηαηξηθήο πκπησκαηνινγίαο θαη Πλεπκαηηθόηεηαο 

(Πνιπκεηαβιεηή αλάιπζε) 

 

ηνλ Πίλαθα 25 παξνπζηάδεηαη ε πνιπκεηαβιεηή (multivariate) δηεξεχλεζε 

ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο Κιίκαθαο Φπρηαηξηθήο πκπησκαηνινγίαο «SCL – 90R» κε 

ηελ Κιίκαθα Πλεπκαηηθφηεηαο «FACIT – Sp12 Scale» ησλ αζζελψλ ππφ 

αηκνθάζαξζε. ηελ πνιπκεηαβιεηή αλάιπζε εηζήρζεζαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

αζζελψλ πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ Φπρηαηξηθήο πκπησκαηνινγίαο ζην επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο ηνπ 0,25 απφ ηε δηκεηαβιεηή αλάιπζε. 

 

Πίλαθαο 25: Πνιιαπιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε (κέζνδνο enter) κε εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή ηελ Κιίκαθα Φπρηαηξηθήο πκπησκαηνινγίαο «SCL – 90R» θαη 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηελ Κιίκαθα Πλεπκαηηθφηεηαο «FACIT – Sp12 Scale» σο 

κειεηψκελνο πξνζδηνξηζηήο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ
*
 (n=367). 

 

 

 

Κιίκαθα Πλεπκαηηθόηεηαο 

Κιίκαθα Φπρηαηξηθήο πκπησκαηνινγίαο 

 

σκαηνπνίεζε 

Ηδενςπραλαγθα-

ζκόο 

Γηαπξνζσπηθή 

Δπαηζζεζία 

 

Καηάζιηςε 

β (Σ) Σηκή p β (Σ) Σηκή p β (Σ) Σηκή p β (Σ) Σηκή p 

Νόεκα -0,090 

(0,011) 

<0,001 -0,100 

(0,011) 

<0,001 -0,095 

(0,011) 

<0,001 -0,104 

(0,010) 

<0,001 

Γαιήλε -0,077 

(0,010) 

<0,001 -0,089 

(0,011) 

<0,001 -0,064 

(0,011) 

<0,001 -0,082 

(0,010) 

<0,001 

Πίζηε -0,032 

(0,009) 

<0,001 -0,015 

(0,010) 

0,126 -0,017 

(0,009) 

0,064 -0,018 

(0,009) 

0,043 

πλνιηθή Πλεπκαηηθόηεηα -0,035 

(0,004) 

<0,001 -0,034 

(0,005) 

<0,001 -0,030 

(0,004) 

<0,001 -0,034 

(0,004) 

<0,001 

β = Γηνξζσκέλνο πληειεζηήο Παιηλδξφκεζεο Σ = Σππηθφ θάικα  
*ην πνιπκεηαβιεηφ κνληέιν εληάρζεθαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ απφ ηελ δηκεηαβιεηή αλάιπζε κε φξην 

ζεκαληηθφηεηαο ζην επίπεδν ηνπ 0,25.  
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Πίλαθαο 25: Πνιιαπιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε (κέζνδνο enter) κε εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή ηελ Κιίκαθα Φπρηαηξηθήο πκπησκαηνινγίαο «SCL – 90R» θαη 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηελ Κιίκαθα Πλεπκαηηθφηεηαο «FACIT – Sp12 Scale» σο 

κειεηψκελνο πξνζδηνξηζηήο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ
*
 (n=367). [ζ π λ έ ρ 

ε η α] 

 

 

 

Κιίκαθα Πλεπκαηηθόηεηαο 

Κιίκαθα Φπρηαηξηθήο πκπησκαηνινγίαο 

 

Άγρνο 

Δρζξόηεηα / 

Δπηζεηηθόηεηα 

 

Φνβηθό Άγρνο 

Παξαλνεηδήο 

Ηδεαζκόο 

β (Σ) Σηκή p β (Σ) Σηκή p β (Σ) Σηκή p β (Σ) Σηκή p 

Νόεκα -0,101 

(0,011) 

<0,001 -0,061 

(0,011) 

<0,001 -0,088 

(0,013) 

<0,001 -0,075 

(0,013) 

<0,001 

Γαιήλε -0,093 

(0,011) 

<0,001 -0,062 

(0,011) 

<0,001 -0,084 

(0,012) 

<0,001 -0,060 

(0,012) 

<0,001 

Πίζηε -0,018 

(0,011) 

0,106 -0,028 

(0,011) 

0,012 -0,015 

(0,011) 

0,148 -0,012 

(0,012) 

0,323 

πλνιηθή Πλεπκαηηθόηεηα -0,042 

(0,005) 

<0,001 -0,030 

(0,005) 

<0,001 -0,032 

(0,005) 

<0,001 -0,029 

(0,006) 

<0,001 

β = Γηνξζσκέλνο πληειεζηήο Παιηλδξφκεζεο Σ = Σππηθφ θάικα  
*ην πνιπκεηαβιεηφ κνληέιν εληάρζεθαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ απφ ηελ δηκεηαβιεηή αλάιπζε κε φξην 

ζεκαληηθφηεηαο ζην επίπεδν ηνπ 0,25.  
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Πίλαθαο 25: Πνιιαπιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε (κέζνδνο enter) κε εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή ηελ Κιίκαθα Φπρηαηξηθήο πκπησκαηνινγίαο «SCL – 90R» θαη 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηελ Κιίκαθα Πλεπκαηηθφηεηαο «FACIT – Sp12 Scale» σο 

κειεηψκελνο πξνζδηνξηζηήο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ
*
 (n=367). [ζ π λ έ ρ 

ε η α] 

 

 

 

Κιίκαθα Πλεπκαηηθόηεηαο 

Κιίκαθα Φπρηαηξηθήο πκπησκαηνινγίαο 

 

Φπρσηηζκόο 

Πξόζζεηα ηνηρεία 

(Γηάθνξεο Αηηηάζεηο) 

β (Σ) Σηκή p β (Σ) Σηκή p 

Νόεκα -0,080 

(0,010) 

<0,001 -0,105 

(0,011) 

<0,001 

Γαιήλε -0,066 

(0,010) 

<0,001 -0,079 

(0,011) 

<0,001 

Πίζηε -0,014 

(0,010) 

0,151 -0,029 

(0,010) 

0,002 

πλνιηθή Πλεπκαηηθόηεηα -0,032 

(0,004) 

<0,001 -0,037 

(0,004) 

<0,001 

β = Γηνξζσκέλνο πληειεζηήο Παιηλδξφκεζεο Σ = Σππηθφ θάικα  
*ην πνιπκεηαβιεηφ κνληέιν εληάρζεθαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ απφ ηελ 

δηκεηαβιεηή αλάιπζε κε φξην ζεκαληηθφηεηαο ζην επίπεδν ηνπ 0,25.  
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Πίλαθαο 25: Πνιιαπιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε (κέζνδνο enter) κε εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή ηελ Κιίκαθα Φπρηαηξηθήο πκπησκαηνινγίαο «SCL – 90R» θαη 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηελ Κιίκαθα Πλεπκαηηθφηεηαο «FACIT – Sp12 Scale» σο 

κειεηψκελνο πξνζδηνξηζηήο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ
*
 (n=367). [ζ π λ έ ρ 

ε η α] 

 

 

 

Κιίκαθα Πλεπκαηηθόηεηαο 

Κιίκαθα Φπρηαηξηθήο πκπησκαηνινγίαο 

Γεληθόο Γείθηεο 

πκπησκάησλ 

Γείθηεο Θεηηθώλ 

πκπησκάησλ 

Γείθηεο Δλόριεζεο 

Θεηηθώλ πκπησκάησλ 

β (Σ) Σηκή p β (Σ) Σηκή p β (Σ) Σηκή p 

Νόεκα -0,093 

(0,009) 

<0,001 -3,344 

(0,346) 

<0,001 -0,037 

(0,009) 

<0,001 

Γαιήλε -0,078 

(0,009) 

<0,001 -2,889 

(0,346) 

<0,001 -0,032 

(0,009) 

<0,001 

Πίζηε -0,019 

(0,010) 

0,050 -0,710 

(0,358) 

0,048 -0,010 

(0,009) 

0,260 

πλνιηθή Πλεπκαηηθόηεηα -0,038 

(0,004) 

<0,001 -1,394 

(0,154) 

<0,001 -0,016 

(0,004) 

<0,001 

β = Γηνξζσκέλνο πληειεζηήο Παιηλδξφκεζεο Σ = Σππηθφ θάικα  
*ην πνιπκεηαβιεηφ κνληέιν εληάρζεθαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ απφ ηελ δηκεηαβιεηή αλάιπζε κε φξην 

ζεκαληηθφηεηαο ζην επίπεδν ηνπ 0,25.  

 

Απφ ηνλ ζηαηηζηηθφ πνιπκεηαβιεηφ έιεγρν ηεο επίδξαζεο ηεο 

Πλεπκαηηθφηεηαο (Κιίκαθα «FACIT – Sp12 Scale») ζηελ Φπρηαηξηθή 

πκπησκαηνινγία (Κιίκαθα «SCL – 90R») ησλ αζζελψλ, κε εμνπδεηέξσζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, δηαπηζηψζεθαλ ηα εμήο: 

 ηελ δηάζηαζε «σκαηνπνίεζε» επηδξνχζε αξλεηηθά ηφζν ε ζπλνιηθή 

Πλεπκαηηθφηεηα φζν θαη φιεο νη δηαζηάζεηο ηεο, δειαδή «Νφεκα», «Γαιήλε» 

θαη «Πίζηε». Δηδηθφηεξα: 

- κεηαβνιή ηεο «πλνιηθήο Πλεπκαηηθφηεηαο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί 

αληίζεηε κεηαβνιή ηεο «σκαηνπνίεζεο» θαηά 0,035 κνλάδεο (β=-0,035 

p<0,001), 

- κεηαβνιή ηνπ «Ννήκαηνο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί αληίζεηε κεηαβνιή ηεο 

«σκαηνπνίεζεο» θαηά 0,090 κνλάδεο (β=-0,090 p<0,001), 

- κεηαβνιή ηεο «Γαιήλεο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί αληίζεηε κεηαβνιή ηεο 

«σκαηνπνίεζεο» θαηά 0,077 κνλάδεο (β=-0,077 p<0,001), 

- κεηαβνιή ηεο «Πίζηεο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί αληίζεηε κεηαβνιή ηεο 

«σκαηνπνίεζεο» θαηά 0,032 κνλάδεο (β=-0,032 p<0,001). 
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 ηελ δηάζηαζε «Ηδενςπραλαγθαζκόο» επηδξνχζε αξλεηηθά ηφζν ε ζπλνιηθή 

Πλεπκαηηθφηεηα φζν θαη νη δηαζηάζεηο ηεο «Νφεκα» θαη «Γαιήλε». Δηδηθφηεξα: 

- κεηαβνιή ηεο «πλνιηθήο Πλεπκαηηθφηεηαο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί 

αληίζεηε κεηαβνιή ηνπ «Ηδενςπραλαγθαζκνχ» θαηά 0,034 κνλάδεο (β=-0,034 

p<0,001), 

- κεηαβνιή ηνπ «Ννήκαηνο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί αληίζεηε κεηαβνιή ηνπ 

«Ηδενςπραλαγθαζκνχ» θαηά 0,100 κνλάδεο (β=-0,100 p<0,001), 

- κεηαβνιή ηεο «Γαιήλεο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί αληίζεηε κεηαβνιή ηνπ 

«Ηδενςπραλαγθαζκνχ» θαηά 0,089 κνλάδεο (β=-0,089 p<0,001). 

 ηελ δηάζηαζε «Γηαπξνζσπηθή Δπαηζζεζία» επηδξνχζε αξλεηηθά ηφζν ε 

ζπλνιηθή Πλεπκαηηθφηεηα φζν θαη νη δηαζηάζεηο ηεο «Νφεκα» θαη «Γαιήλε». 

Δπηζεκαίλεηαη επίζεο κηα αξλεηηθή επίδξαζε νξηαθά, ζην επίπεδν ηνπ 10%, ηεο 

«Πίζηεο» (β=-0,017 p=0,064). Δηδηθφηεξα: 

- κεηαβνιή ηεο «πλνιηθήο Πλεπκαηηθφηεηαο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί 

αληίζεηε κεηαβνιή ηεο «Γηαπξνζσπηθήο Δπαηζζεζίαο» θαηά 0,030 κνλάδεο 

(β=-0,030 p<0,001), 

- κεηαβνιή ηνπ «Ννήκαηνο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί αληίζεηε κεηαβνιή ηεο 

«Γηαπξνζσπηθήο Δπαηζζεζίαο» θαηά 0,095 κνλάδεο (β=-0,095 p<0,001), 

- κεηαβνιή ηεο «Γαιήλεο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί αληίζεηε κεηαβνιή ηεο 

«Γηαπξνζσπηθήο Δπαηζζεζίαο» θαηά 0,064 κνλάδεο (β=-0,064 p<0,001). 

 ηελ δηάζηαζε «Καηάζιηςε» επηδξνχζε αξλεηηθά ηφζν ε ζπλνιηθή 

Πλεπκαηηθφηεηα φζν θαη φιεο νη δηαζηάζεηο ηεο, δειαδή «Νφεκα», «Γαιήλε» 

θαη «Πίζηε». Δηδηθφηεξα: 

- κεηαβνιή ηεο «πλνιηθήο Πλεπκαηηθφηεηαο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί 

αληίζεηε κεηαβνιή ηεο «Καηάζιηςεο» θαηά 0,034 κνλάδεο (β=-0,034 

p<0,001), 

- κεηαβνιή ηνπ «Ννήκαηνο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί αληίζεηε κεηαβνιή ηεο 

«Καηάζιηςεο» θαηά 0,104 κνλάδεο (β=-0,104 p<0,001), 

- κεηαβνιή ηεο «Γαιήλεο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί αληίζεηε κεηαβνιή ηεο 

«Καηάζιηςεο» θαηά 0,082 κνλάδεο (β=-0,082 p<0,001), 

- κεηαβνιή ηεο «Πίζηεο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί αληίζεηε κεηαβνιή ηεο 

«Καηάζιηςεο» θαηά 0,018 κνλάδεο (β=-0,018 p=0,043). 
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 ηελ δηάζηαζε «Άγρνο» επηδξνχζε αξλεηηθά ηφζν ε ζπλνιηθή Πλεπκαηηθφηεηα 

φζν θαη νη δηαζηάζεηο ηεο «Νφεκα» θαη «Γαιήλε». Δηδηθφηεξα: 

- κεηαβνιή ηεο «πλνιηθήο Πλεπκαηηθφηεηαο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί 

αληίζεηε κεηαβνιή ηνπ «Άγρνπο» θαηά 0,042 κνλάδεο (β=-0,042 p<0,001), 

- κεηαβνιή ηνπ «Ννήκαηνο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί αληίζεηε κεηαβνιή ηνπ 

«Άγρνπο» θαηά 0,101 κνλάδεο (β=-0,101 p<0,001), 

- κεηαβνιή ηεο «Γαιήλεο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί αληίζεηε κεηαβνιή ηνπ 

«Άγρνπο» θαηά 0,093 κνλάδεο (β=-0,093 p<0,001). 

 ηελ δηάζηαζε «Δρζξόηεηα / Δπηζεηηθόηεηα» επηδξνχζε αξλεηηθά ηφζν ε 

ζπλνιηθή Πλεπκαηηθφηεηα φζν θαη φιεο νη δηαζηάζεηο ηεο, δειαδή «Νφεκα», 

«Γαιήλε» θαη «Πίζηε». Δηδηθφηεξα: 

- κεηαβνιή ηεο «πλνιηθήο Πλεπκαηηθφηεηαο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί 

αληίζεηε κεηαβνιή ηεο «Δρζξφηεηαο / Δπηζεηηθφηεηαο» θαηά 0,030 κνλάδεο 

(β=-0,030 p<0,001), 

- κεηαβνιή ηνπ «Ννήκαηνο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί αληίζεηε κεηαβνιή ηεο 

«Δρζξφηεηαο / Δπηζεηηθφηεηαο» θαηά 0,061 κνλάδεο (β=-0,061 p<0,001), 

- κεηαβνιή ηεο «Γαιήλεο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί αληίζεηε κεηαβνιή ηεο 

«Δρζξφηεηαο / Δπηζεηηθφηεηαο» θαηά 0,062 κνλάδεο (β=-0,062 p<0,001), 

- κεηαβνιή ηεο «Πίζηεο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί αληίζεηε κεηαβνιή ηεο 

«Δρζξφηεηαο / Δπηζεηηθφηεηαο» θαηά 0,028 κνλάδεο (β=-0,028 p=0,012). 

 ηελ δηάζηαζε «Φνβηθό Άγρνο» επηδξνχζε αξλεηηθά ηφζν ε ζπλνιηθή 

Πλεπκαηηθφηεηα φζν θαη νη δηαζηάζεηο ηεο «Νφεκα» θαη «Γαιήλε». Δηδηθφηεξα: 

- κεηαβνιή ηεο «πλνιηθήο Πλεπκαηηθφηεηαο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί 

αληίζεηε κεηαβνιή ηνπ «Φνβηθνχ Άγρνπο» θαηά 0,032 κνλάδεο (β=-0,032 

p<0,001), 

- κεηαβνιή ηνπ «Ννήκαηνο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί αληίζεηε κεηαβνιή ηνπ 

«Φνβηθνχ Άγρνπο» θαηά 0,088 κνλάδεο (β=-0,088 p<0,001), 

- κεηαβνιή ηεο «Γαιήλεο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί αληίζεηε κεηαβνιή ηνπ 

«Φνβηθνχ Άγρνπο» θαηά 0,084 κνλάδεο (β=-0,084 p<0,001). 

 ηελ δηάζηαζε «Παξαλνεηδήο Ηδεαζκόο» επηδξνχζε αξλεηηθά ηφζν ε ζπλνιηθή 

Πλεπκαηηθφηεηα φζν θαη νη δηαζηάζεηο ηεο «Νφεκα» θαη «Γαιήλε». Δηδηθφηεξα: 
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- κεηαβνιή ηεο «πλνιηθήο Πλεπκαηηθφηεηαο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί 

αληίζεηε κεηαβνιή ηνπ «Παξαλνεηδή Ηδεαζκνχ» θαηά 0,029 κνλάδεο (β=-

0,029 p<0,001), 

- κεηαβνιή ηνπ «Ννήκαηνο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί αληίζεηε κεηαβνιή ηνπ 

«Παξαλνεηδή Ηδεαζκνχ» θαηά 0,075 κνλάδεο (β=-0,075 p<0,001), 

- κεηαβνιή ηεο «Γαιήλεο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί αληίζεηε κεηαβνιή ηνπ 

«Παξαλνεηδή Ηδεαζκνχ» θαηά 0,060 κνλάδεο (β=-0,060 p<0,001). 

 ηελ δηάζηαζε «Φπρσηηζκόο» επηδξνχζε αξλεηηθά ηφζν ε ζπλνιηθή 

Πλεπκαηηθφηεηα φζν θαη νη δηαζηάζεηο ηεο «Νφεκα» θαη «Γαιήλε». Δηδηθφηεξα: 

- κεηαβνιή ηεο «πλνιηθήο Πλεπκαηηθφηεηαο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί 

αληίζεηε κεηαβνιή ηνπ «Φπρσηηζκνχ» θαηά 0,032 κνλάδεο (β=-0,032 

p<0,001), 

- κεηαβνιή ηνπ «Ννήκαηνο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί αληίζεηε κεηαβνιή ηνπ 

«Φπρσηηζκνχ» θαηά 0,080 κνλάδεο (β=-0,080 p<0,001), 

- κεηαβνιή ηεο «Γαιήλεο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί αληίζεηε κεηαβνιή ηνπ 

«Φπρσηηζκνχ» θαηά 0,066 κνλάδεο (β=-0,066 p<0,001). 

 ηελ δηάζηαζε «Πξόζζεηα ηνηρεία (Γηάθνξεο Αηηηάζεηο)» επηδξνχζε 

αξλεηηθά ηφζν ε ζπλνιηθή Πλεπκαηηθφηεηα φζν θαη φιεο νη δηαζηάζεηο ηεο, 

δειαδή «Νφεκα», «Γαιήλε» θαη «Πίζηε». Δηδηθφηεξα: 

- κεηαβνιή ηεο «πλνιηθήο Πλεπκαηηθφηεηαο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί 

αληίζεηε κεηαβνιή ησλ «Πξφζζεησλ ηνηρείσλ (Γηάθνξεο Αηηηάζεηο)» θαηά 

0,037 κνλάδεο (β=-0,037 p<0,001), 

- κεηαβνιή ηνπ «Ννήκαηνο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί αληίζεηε κεηαβνιή ησλ 

«Πξφζζεησλ ηνηρείσλ (Γηάθνξεο Αηηηάζεηο)» θαηά 0,105 κνλάδεο (β=-0,105 

p<0,001), 

- κεηαβνιή ηεο «Γαιήλεο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί αληίζεηε κεηαβνιή ησλ 

«Πξφζζεησλ ηνηρείσλ (Γηάθνξεο Αηηηάζεηο)» θαηά 0,079 κνλάδεο (β=-0,079 

p<0,001), 

- κεηαβνιή ηεο «Πίζηεο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί αληίζεηε κεηαβνιή ησλ 

«Πξφζζεησλ ηνηρείσλ (Γηάθνξεο Αηηηάζεηο)» θαηά 0,029 κνλάδεο (β=-0,029 

p=0,002). 

 ηνλ «Γεληθό Γείθηε πκπησκάησλ» (πλνιηθή Φπρηαηξηθή 

πκπησκαηνινγία) επηδξνχζε αξλεηηθά ηφζν ε ζπλνιηθή Πλεπκαηηθφηεηα 



189 
 

φζν θαη φιεο νη δηαζηάζεηο ηεο, δειαδή «Νφεκα», «Γαιήλε» θαη «Πίζηε». 

Δηδηθφηεξα: 

- κεηαβνιή ηεο «πλνιηθήο Πλεπκαηηθφηεηαο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί 

αληίζεηε κεηαβνιή ηνπ «Γεληθνχ Γείθηε πκπησκάησλ» θαηά 0,038 κνλάδεο 

(β=-0,038 p<0,001), 

- κεηαβνιή ηνπ «Ννήκαηνο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί αληίζεηε κεηαβνιή ηνπ 

«Γεληθνχ Γείθηε πκπησκάησλ» θαηά 0,093 κνλάδεο (β=-0,093 p<0,001), 

- κεηαβνιή ηεο «Γαιήλεο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί αληίζεηε κεηαβνιή ηνπ 

«Γεληθνχ Γείθηε πκπησκάησλ» θαηά 0,078 κνλάδεο (β=-0,078 p<0,001), 

- κεηαβνιή ηεο «Πίζηεο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί αληίζεηε κεηαβνιή ηνπ 

«Γεληθνχ Γείθηε πκπησκάησλ» θαηά 0,019 κνλάδεο (β=-0,019 p=0,050). 

 ηνλ «Γείθηε Θεηηθώλ πκπησκάησλ» επηδξνχζε αξλεηηθά ηφζν ε ζπλνιηθή 

Πλεπκαηηθφηεηα φζν θαη φιεο νη δηαζηάζεηο ηεο, δειαδή «Νφεκα», «Γαιήλε» 

θαη «Πίζηε». Δηδηθφηεξα: 

- κεηαβνιή ηεο «πλνιηθήο Πλεπκαηηθφηεηαο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί 

αληίζεηε κεηαβνιή ηνπ «Γείθηε Θεηηθψλ πκπησκάησλ» θαηά 1,394 κνλάδεο 

(β=-1,394 p<0,001), 

- κεηαβνιή ηνπ «Ννήκαηνο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί αληίζεηε κεηαβνιή ηνπ 

«Γείθηε Θεηηθψλ πκπησκάησλ» θαηά 3,344 κνλάδεο (β=-3,344 p<0,001), 

- κεηαβνιή ηεο «Γαιήλεο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί αληίζεηε κεηαβνιή ηνπ 

«Γείθηε Θεηηθψλ πκπησκάησλ» θαηά 2,889 κνλάδεο (β=-2,889 p<0,001), 

- κεηαβνιή ηεο «Πίζηεο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί αληίζεηε κεηαβνιή ηνπ 

«Γείθηε Θεηηθψλ πκπησκάησλ» θαηά 0,710 κνλάδεο (β=-0,710 p=0,048). 

 ηνλ «Γείθηε Δλόριεζεο Θεηηθώλ πκπησκάησλ» επηδξνχζε αξλεηηθά ηφζν ε 

ζπλνιηθή Πλεπκαηηθφηεηα φζν θαη νη δηαζηάζεηο ηεο «Νφεκα» θαη «Γαιήλε». 

Δηδηθφηεξα: 

- κεηαβνιή ηεο «πλνιηθήο Πλεπκαηηθφηεηαο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί 

αληίζεηε κεηαβνιή ηνπ «Γείθηε Δλφριεζεο Θεηηθψλ πκπησκάησλ» θαηά 

0,016 κνλάδεο (β=-0,016 p<0,001), 

- κεηαβνιή ηνπ «Ννήκαηνο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί αληίζεηε κεηαβνιή ηνπ 

«Γείθηε Δλφριεζεο Θεηηθψλ πκπησκάησλ» θαηά 0,037 κνλάδεο (β=-0,037 

p<0,001), 
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- κεηαβνιή ηεο «Γαιήλεο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί αληίζεηε κεηαβνιή ηνπ 

«Γείθηε Δλφριεζεο Θεηηθψλ πκπησκάησλ» θαηά 0,032 κνλάδεο (β=-0,032 

p<0,001). 

 

 

Β.3.4 Πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο ηεο Φπρηαηξηθήο πκπησκαηνινγίαο 

(Πνιπκεηαβιεηή αλάιπζε) 

 

Γηα ηελ αλάδεημε πξνβιεπηηθψλ παξαγφλησλ (predictors) ή πξνζδηνξηζηψλ 

(determinants) ηεο Φπρηαηξηθήο πκπησκαηνινγίαο (Κιίκαθα «SCL – 90R») ησλ 

αζζελψλ ππφ αηκνθάζαξζε εθαξκφζηεθε πνιπκεηαβιεηή αλάιπζε. ηελ 

πνιπκεηαβιεηή αλάιπζε εηζήρζεζαλ ε Πλεπκαηηθφηεηα (Κιίκαθα «FACIT – Sp12 

Scale») θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ Φπρηαηξηθήο 

πκπησκαηνινγίαο ζην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ηνπ 0,25 απφ ηε δηκεηαβιεηή 

αλάιπζε. ηνλ Πίλαθα 26 παξνπζηάδεηαη ε πνιπκεηαβιεηή (multivariate) αλάιπζε 

ρξεζηκνπνηψληαο ην ζηαηηζηηθφ ππφδεηγκα ηεο πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο 

(multiple linear regression) κε ηε κέζνδν ηεο βεκαηηθήο (stepwise) έληαμεο 

κεηαβιεηψλ. 
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Πίλαθαο 26: Πνιιαπιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε (κέζνδνο stepwise) κε εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή ηελ Κιίκαθα Φπρηαηξηθήο πκπησκαηνινγίαο «SCL – 90R» θαη 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηελ Κιίκαθα Πλεπκαηηθφηεηαο «FACIT – Sp12 Scale» θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ
*
 (n=367). 

Κιίκαθα Φπρηαηξηθήο 

πκπησκαηνινγίαο 

Πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο β Σ 95% ΓΔ Σηκή p 

σκαηνπνίεζε ηαζεξά (α) 2,867 0,239 2,398 έσο 3,337 <0,001 

 Νόεκα -0,071 0,011 -0,093 έσο -0,049 <0,001 

 Γαιήλε -0,045 0,011 -0,067 έσο -0,023 <0,001 

 Φύιν     

  Άλδξαο (θαηεγνξία αλαθνξάο) 0    

  Γπλαίθα 0,168 0,064 0,043 έσο 0,293 0,009 

 Αξηζκόο παηδηώλ 0,050 0,021 0,008 έσο 0,092 0,021 

 Θξήζθεπκα     

  Υξηζηηαλφο Οξζφδ. (θαηεγνξία αλαθνξάο) 0    

  Με Υξηζηηαλφο Οξζφδνμνο -0,318 0,153 -0,620 έσο -0,016 0,039 

 Άιιν πξόβιεκα πγείαο     

  Ναη (θαηεγνξία αλαθνξάο) 0    

  ρη -0,222 0,065 -0,350 έσο -0,094 0,001 

 Σξέρνλ επίπεδν δξαζηεξηόηεηαο -0,109 0,032 -0,171 έσο -0,047 0,001 

 Γηνξζσκέλνο R2=40,2%,F=36,138,p<0,001     

Κιίκαθα Φπρηαηξηθήο 

πκπησκαηνινγίαο 

Πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο β Σ 95% ΓΔ Σηκή p 

Ηδενςπραλαγθαζκόο ηαζεξά (α) 2,213 0,214 1,793 έσο 2,633 <0,001 

 Νόεκα -0,070 0,012 -0,094 έσο -0,045 <0,001 

 Γαιήλε -0,058 0,012 -0,081 έσο -0,035 <0,001 

 Φύιν     

  Άλδξαο (θαηεγνξία αλαθνξάο) 0    

  Γπλαίθα 0,183 0,068 0,049 έσο 0,316 0,007 

 Σόπνο δηακνλήο     

  Αζηηθή πεξηνρή (θαηεγνξία αλαθνξάο) 0    

  Με αζηηθή πεξηνρή 0,152 0,072 0,010 έσο 0,293 0,035 

 Σξέρνλ επίπεδν δξαζηεξηόηεηαο -0,116 0,032 -0,179 έσο -0,052 <0,001 

 Γηνξζσκέλνο R2=36,2%,F=42,544,p<0,001     

Κιίκαθα Φπρηαηξηθήο 

πκπησκαηνινγίαο 

Πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο β Σ 95% ΓΔ Σηκή p 

Γηαπξνζσπηθή 

Δπαηζζεζία 

ηαζεξά (α) 1,513 0,200 1,119 έσο 1,908 <0,001 

Νόεκα -0,082 0,012 -0,105 έσο -0,059 <0,001 

 Γαιήλε -0,029 0,011 -0,051 έσο -0,008 0,008 

 Φύιν     

  Άλδξαο (θαηεγνξία αλαθνξάο) 0    

  Γπλαίθα 0,262 0,064 0,136 έσο 0,387 <0,001 

 Σόπνο δηακνλήο     
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  Αζηηθή πεξηνρή (θαηεγνξία αλαθνξάο) 0    

  Με αζηηθή πεξηνρή 0,144 0,068 0,011 έσο 0,277 0,034 

 Γηνξζσκέλνο R2=29,4%,F=39,054,p<0,001     

Κιίκαθα Φπρηαηξηθήο 

πκπησκαηνινγίαο 

Πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο β Σ 95% ΓΔ Σηκή p 

Καηάζιηςε ηαζεξά (α) 2,378 0,236 1,914 έσο 2,841 <0,001 

 Νόεκα -0,084 0,011 -0,106 έσο -0,063 <0,001 

 Γαιήλε -0,044 0,011 -0,066 έσο -0,023 <0,001 

 Φύιν     

  Άλδξαο (θαηεγνξία αλαθνξάο) 0    

  Γπλαίθα 0,239 0,061 0,119 έσο 0,358 <0,001 

 Ζιηθία (έηε) 0,006 0,002 0,002 έσο 0,010 0,006 

 Άιιν πξόβιεκα πγείαο     

  Ναη (θαηεγνξία αλαθνξάο) 0    

  ρη -0,182 0,063 -0,307 έσο -0,058 0,004 

 Σξέρνλ επίπεδν δξαζηεξηόηεηαο -0,095 0,032 -0,158 έσο -0,033 0,003 

 Γηνξζσκέλνο R2=45,9%,F=52,787,p<0,001     

Κιίκαθα Φπρηαηξηθήο 

πκπησκαηνινγίαο 

Πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο β Σ 95% ΓΔ Σηκή p 

Άγρνο ηαζεξά (α) 2,401 0,170 2,067 έσο 2,735 <0,001 

 Νόεκα -0,071 0,011 -0,093 έσο -0,048 <0,001 

 Γαιήλε -0,062 0,011 -0,084 έσο -0,039 <0,001 

 Φύιν     

  Άλδξαο (θαηεγνξία αλαθνξάο) 0    

  Γπλαίθα 0,218 0,064 0,093 έσο 0,344 0,001 

 Γηάξθεηα Αηκνθάζαξζεο (έηε) -0,012 0,006 -0,023 έσο 0,000 0,049 

 Άιιν πξόβιεκα πγείαο     

  Ναη (θαηεγνξία αλαθνξάο) 0    

  ρη -0,139 0,066 -0,268 έσο -0,010 0,035 

 Σξέρνλ επίπεδν δξαζηεξηόηεηαο -0,079 0,032 -0,142 έσο -0,015 0,015 

 Γηνξζσκέλνο R2=39,6%,F=40,999,p<0,001     

Κιίκαθα Φπρηαηξηθήο 

πκπησκαηνινγίαο 

Πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο β Σ 95% ΓΔ Σηκή p 

Δρζξόηεηα / 

Δπηζεηηθόηεηα 

ηαζεξά (α) 1,785 0,236 1,321 έσο 2,249 <0,001 

Νόεκα -0,041 0,013 -0,065 έσο -0,016 0,001 

 Γαιήλε -0,047 0,012 -0,070 έσο -0,023 <0,001 

 Ζιηθία (έηε) -0,008 0,002 -0,012 έσο -0,004 <0,001 

 Σόπνο δηακνλήο     

  Αζηηθή πεξηνρή (θαηεγνξία αλαθνξάο) 0    

  Με αζηηθή πεξηνρή 0,211 0,072 0,069 έσο 0,352 0,004 

 Γηνξζσκέλνο R2=17,7%,F=20,739,p<0,001     

Κιίκαθα Φπρηαηξηθήο 

πκπησκαηνινγίαο 

Πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο β Σ 95% ΓΔ Σηκή p 

Φνβηθό Άγρνο ηαζεξά (α) 1,612 0,254 1,112 έσο 2,112 <0,001 
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 Νόεκα -0,059 0,014 -0,088 έσο -0,031 <0,001 

 Γαιήλε -0,053 0,014 -0,080 έσο -0,026 <0,001 

 Φύιν     

  Άλδξαο (θαηεγνξία αλαθνξάο) 0    

  Γπλαίθα 0,383 0,079 0,228 έσο 0,537 <0,001 

 Σόπνο δηακνλήο     

  Αζηηθή πεξηνρή (θαηεγνξία αλαθνξάο) 0    

  Με αζηηθή πεξηνρή 0,255 0,083 0,093 έσο 0,417 0,002 

 Άιιν πξόβιεκα πγείαο     

  Ναη (θαηεγνξία αλαθνξάο) 0    

  ρη -0,186 0,080 -0,343 έσο -0,029 0,021 

 Σξέρνλ επίπεδν δξαζηεξηόηεηαο -0,097 0,039 -0,174 έσο -0,020 0,013 

 Γηνξζσκέλνο R2=32,0%,F=29,758,p<0,001     

Κιίκαθα Φπρηαηξηθήο 

πκπησκαηνινγίαο 

Πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο β Σ 95% ΓΔ Σηκή p 

Παξαλνεηδήο Ηδεαζκόο ηαζεξά (α) 1,582 0,197 1,194 έσο 1,969 <0,001 

 Νόεκα -0,058 0,014 -0,085 έσο -0,031 <0,001 

 Γαιήλε -0,032 0,013 -0,058 έσο -0,007 0,014 

 Σόπνο δηακνλήο     

  Αζηηθή πεξηνρή (θαηεγνξία αλαθνξάο) 0    

  Με αζηηθή πεξηνρή 0,168 0,080 0,011 έσο 0,325 0,036 

 Γηνξζσκέλνο R2=14,3%,F=21,431,p<0,001     

Κιίκαθα Φπρηαηξηθήο 

πκπησκαηνινγίαο 

Πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο β Σ 95% ΓΔ Σηκή p 

Φπρσηηζκόο ηαζεξά (α) 1,265 0,151 0,968 έσο 1,561 <0,001 

 Νόεκα -0,061 0,011 -0,082 έσο -0,040 <0,001 

 Γαιήλε -0,034 0,010 -0,063 έσο -0,014 0,001 

 Σόπνο δηακνλήο     

  Αζηηθή πεξηνρή (θαηεγνξία αλαθνξάο) 0    

  Με αζηηθή πεξηνρή 0,271 0,061 0,151 έσο 0,391 <0,001 

 Γηνξζσκέλνο R2=27,3%,F=46,894,p<0,001     

Κιίκαθα Φπρηαηξηθήο 

πκπησκαηνινγίαο 

Πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο β Σ 95% ΓΔ Σηκή p 

Πξόζζεηα ηνηρεία 

(Γηάθνξεο Αηηηάζεηο) 

ηαζεξά (α) 2,923 0,199 2,532 έσο 3,313 <0,001 

Νόεκα -0,089 0,012 -0,112 έσο -0,066 <0,001 

 Γαιήλε -0,040 0,012 -0,063 έσο -0,017 0,001 

 Φύιν     

  Άλδξαο (θαηεγνξία αλαθνξάο) 0    

  Γπλαίθα 0,225 0,066 0,095 έσο 0,355 0,001 

 Ύπαξμε παηδηώλ     

  Ναη (θαηεγνξία αλαθνξάο) 0    

  ρη -0,274 0,070 -0,412 έσο -0,137 <0,001 

 Άιιν πξόβιεκα πγείαο     

  Ναη (θαηεγνξία αλαθνξάο) 0    
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  ρη -0,212 0,065 -0,341 έσο -0,084 0,001 

 Γηνξζσκέλνο R2=35,3%,F=40,936,p<0,001     

Κιίκαθα Φπρηαηξηθήο 

πκπησκαηνινγίαο 

Πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο β Σ 95% ΓΔ Σηκή p 

Γεληθόο Γείθηεο 

πκπησκάησλ 

ηαζεξά (α) 2,006 0,172 1,669 έσο 2,344 <0,001 

Νόεκα -0,073 0,010 -0,092 έσο -0,054 <0,001 

 Γαιήλε -0,047 0,009 -0,065 έσο -0,029 <0,001 

 Φύιν     

  Άλδξαο (θαηεγνξία αλαθνξάο) 0    

  Γπλαίθα 0,217 0,053 0,114 έσο 0,320 <0,001 

 Σόπνο δηακνλήο     

  Αζηηθή πεξηνρή (θαηεγνξία αλαθνξάο) 0    

  Με αζηηθή πεξηνρή 0,121 0,056 0,011 έσο 0,230 0,031 

 Άιιν πξόβιεκα πγείαο     

  Ναη (θαηεγνξία αλαθνξάο) 0    

  ρη -0,182 0,052 -0,283 έσο -0,081 <0,001 

 Γηνξζσκέλνο R2=42,1%,F=54,244,p<0,001     

Κιίκαθα Φπρηαηξηθήο 

πκπησκαηνινγίαο 

Πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο β Σ 95% ΓΔ Σηκή p 

Γείθηεο Θεηηθώλ 

πκπησκάησλ 

ηαζεξά (α) 72,150 6,562 59,245 έσο 85,055 <0,001 

Νόεκα -2,410 0,364 -3,125 έσο -1,694 <0,001 

 Γαιήλε -1,856 0,351 -2,546 έσο -1,166 <0,001 

 Φύιν     

  Άλδξαο (θαηεγνξία αλαθνξάο) 0    

  Γπλαίθα 6,876 2,006 2,931 έσο 10,821 0,001 

 Σόπνο δηακνλήο     

  Αζηηθή πεξηνρή (θαηεγνξία αλαθνξάο) 0    

  Με αζηηθή πεξηνρή 12,272 2,123 8,097 έσο 16,446 <0,001 

 Άιιν πξόβιεκα πγείαο     

  Ναη (θαηεγνξία αλαθνξάο) 0    

  ρη -6,552 1,968 -10,423 έσο -2,681 0,001 

 Γηνξζσκέλνο R2=42,8%,F=55,779,p<0,001     

Κιίκαθα Φπρηαηξηθήο 

πκπησκαηνινγίαο 

Πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο β Σ 95% ΓΔ Σηκή p 

Γείθηεο Δλόριεζεο 

Θεηηθώλ πκπησκάησλ 

ηαζεξά (α) 2,081 0,227 1,635 έσο 2,528 <0,001 

Νόεκα -0,030 0,010 -0,050 έσο -0,011 0,003 

 Γαιήλε -0,020 0,010 -0,039 έσο -0,001 0,041 

 Φύιν     

  Άλδξαο (θαηεγνξία αλαθνξάο) 0    

  Γπλαίθα 0,125 0,056 0,015 έσο 0,236 0,026 

 Σόπνο δηακνλήο     

  Αζηηθή πεξηνρή (θαηεγνξία αλαθνξάο) 0    

  Με αζηηθή πεξηνρή -0,218 0,058 -0,332 έσο -0,104 <0,001 

 Αξηζκόο παηδηώλ 0,043 0,019 0,006 έσο 0,080 0,024 
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 Δπαγγεικαηηθή θαηάζηαζε     

  Δξγαδφκελνο (θαηεγνξία αλαθνξάο) 0    

  Με εξγαδφκελνο 0,213 0,069 0,078 έσο 0,348 0,002 

 Πόζν θνληά αηζζάλεζηε ζην ζεό 0,057 0,025 0,007 έσο 0,106 0,025 

 Άιιν πξόβιεκα πγείαο     

  Ναη (θαηεγνξία αλαθνξάο) 0    

  ρη -0,115 0,054 -0,221 έσο -0,008 0,035 

 Γηνξζσκέλνο R2=18,3%,F=11,245,p<0,001     

β = Γηνξζσκέλνο πληειεζηήο Παιηλδξφκεζεο R2 = πληειεζηήο Πξνζδηνξηζκνχ Σ = Σππηθφ θάικα ΓΔ = Γηάζηεκα 

Δκπηζηνζχλεο  
*ην πνιπκεηαβιεηφ κνληέιν εληάρζεθαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ απφ ηελ δηκεηαβιεηή αλάιπζε κε φξην ζεκαληηθφηεηαο 

ζην επίπεδν ηνπ 0,25. 

 

Απφ ηνλ ζηαηηζηηθφ πνιπκεηαβιεηφ έιεγρν γηα ηελ εμαγσγή πξνβιεπηηθψλ 

παξαγφλησλ ηεο Φπρηαηξηθήο πκπησκαηνινγίαο (Κιίκαθα «SCL – 90R»), απφ ηελ 

Πλεπκαηηθφηεηα (Κιίκαθα «FACIT – Sp12 Scale») θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

αζζελψλ, δηαπηζηψζεθαλ ηα εμήο: 

 Σν «Νφεκα», ε «Γαιήλε», ην θχιν, ν αξηζκφο παηδηψλ, ην ζξήζθεπκα, ε χπαξμε 

άιινπ πξνβιήκαηνο πγείαο θαη ην ηξέρνλ επίπεδν δξαζηεξηφηεηαο αλαδείρζεθαλ 

σο πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο ηεο δηάζηαζεο «σκαηνπνίεζε». Οη 

αλαθεξφκελεο κεηαβιεηέο ηνπ ζηαηηζηηθνχ ππνδείγκαηνο εξκελεχνπλ πεξίπνπ ην 

40% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο «σκαηνπνίεζεο» (Γηνξζσκέλνο R
2
=40,2%). 

Δηδηθφηεξα: 

- κεηαβνιή ηνπ «Ννήκαηνο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί αληίζεηε κεηαβνιή ηεο 

«σκαηνπνίεζεο» θαηά 0,071 κνλάδεο (β=-0,071 p<0,001), 

- κεηαβνιή ηεο «Γαιήλεο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί αληίζεηε κεηαβνιή ηεο 

«σκαηνπνίεζεο» θαηά 0,045 κνλάδεο (β=-0,045 p<0,001), 

- ε κέζε ηηκή ηεο «σκαηνπνίεζεο» ήηαλ θαηά 0,168 κνλάδεο κεγαιχηεξε ζηηο 

γπλαίθεο ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο (β=0,168 p=0,009), 

- κεηαβνιή ηνπ αξηζκνχ ησλ παηδηψλ θαηά έλα πξνθαιεί φκνηα κεηαβνιή ηεο 

«σκαηνπνίεζεο» θαηά 0,050 κνλάδεο (β=0,050 p=0,021), 

- ε κέζε ηηκή ηεο «σκαηνπνίεζεο» ήηαλ θαηά 0,318 κνλάδεο κηθξφηεξε ζηνπο 

κε Υξηζηηαλνχο Οξζφδνμνπο ζε ζρέζε κε ηνπο Υξηζηηαλνχο Οξζφδνμνπο (β=-

0,318 p=0,039), 

- ε κέζε ηηκή ηεο «σκαηνπνίεζεο» ήηαλ θαηά 0,222 κνλάδεο κηθξφηεξε ζηνπο 

κε έρνληεο θάπνην άιιν πξφβιεκα πγείαο ζε ζρέζε κε ηνπο έρνληεο (β=-0,222 

p=0,001), 
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- κεηαβνιή ηεο ηξέρνπζαο δξαζηεξηφηεηαο θαηά έλα επίπεδν πξνθαιεί αληίζεηε 

κεηαβνιή ηεο «σκαηνπνίεζεο» θαηά 0,109 κνλάδεο (β=-0,109 p=0,001). 

 Σν «Νφεκα», ε «Γαιήλε», ην θχιν, ν ηφπνο δηακνλήο θαη ην ηξέρνλ επίπεδν 

δξαζηεξηφηεηαο αλαδείρζεθαλ σο πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο ηεο δηάζηαζεο 

«Ηδενςπραλαγθαζκόο». Οη αλαθεξφκελεο κεηαβιεηέο ηνπ ζηαηηζηηθνχ 

ππνδείγκαηνο εξκελεχνπλ πεξίπνπ ην 36% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηνπ 

«Ηδενςπραλαγθαζκνχ» (Γηνξζσκέλνο R
2
=36,2%). Δηδηθφηεξα: 

- κεηαβνιή ηνπ «Ννήκαηνο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί αληίζεηε κεηαβνιή ηνπ 

«Ηδενςπραλαγθαζκνχ» θαηά 0,070 κνλάδεο (β=-0,070 p<0,001), 

- κεηαβνιή ηεο «Γαιήλεο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί αληίζεηε κεηαβνιή ηνπ 

«Ηδενςπραλαγθαζκνχ» θαηά 0,058 κνλάδεο (β=-0,058 p<0,001), 

- ε κέζε ηηκή ηνπ «Ηδενςπραλαγθαζκνχ» ήηαλ θαηά 0,183 κνλάδεο κεγαιχηεξε 

ζηηο γπλαίθεο ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο (β=0,183 p=0,007), 

- ε κέζε ηηκή ηνπ «Ηδενςπραλαγθαζκνχ» ήηαλ θαηά 0,152 κνλάδεο κεγαιχηεξε 

ζηνπο δηακέλνληεο ζε κε αζηηθή πεξηνρή ζε ζρέζε κε ηνπο δηακέλνληεο ζε 

αζηηθή πεξηνρή (β=0,152 p=0,035), 

- κεηαβνιή ηεο ηξέρνπζαο δξαζηεξηφηεηαο θαηά έλα επίπεδν πξνθαιεί αληίζεηε 

κεηαβνιή ηνπ «Ηδενςπραλαγθαζκνχ» θαηά 0,116 κνλάδεο (β=-0,116 

p<0,001). 

 Σν «Νφεκα», ε «Γαιήλε», ην θχιν θαη ν ηφπνο δηακνλήο αλαδείρζεθαλ σο 

πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο ηεο δηάζηαζεο «Γηαπξνζσπηθή Δπαηζζεζία». Οη 

αλαθεξφκελεο κεηαβιεηέο ηνπ ζηαηηζηηθνχ ππνδείγκαηνο εξκελεχνπλ πεξίπνπ ην 

29% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο «Γηαπξνζσπηθήο Δπαηζζεζίαο» (Γηνξζσκέλνο 

R
2
=29,4%). Δηδηθφηεξα: 

- κεηαβνιή ηνπ «Ννήκαηνο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί αληίζεηε κεηαβνιή ηεο 

«Γηαπξνζσπηθήο Δπαηζζεζίαο» θαηά 0,082 κνλάδεο (β=-0,082 p<0,001), 

- κεηαβνιή ηεο «Γαιήλεο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί αληίζεηε κεηαβνιή ηεο 

«Γηαπξνζσπηθήο Δπαηζζεζίαο» θαηά 0,029 κνλάδεο (β=-0,029 p=0,008), 

- ε κέζε ηηκή ηεο «Γηαπξνζσπηθήο Δπαηζζεζίαο» ήηαλ θαηά 0,262 κνλάδεο 

κεγαιχηεξε ζηηο γπλαίθεο ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο (β=0,262 p<0,001), 

- ε κέζε ηηκή ηεο «Γηαπξνζσπηθήο Δπαηζζεζίαο» ήηαλ θαηά 0,144 κνλάδεο 

κεγαιχηεξε ζηνπο δηακέλνληεο ζε κε αζηηθή πεξηνρή ζε ζρέζε κε ηνπο 

δηακέλνληεο ζε αζηηθή πεξηνρή (β=0,144 p=0,034). 
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 Σν «Νφεκα», ε «Γαιήλε», ην θχιν, ε ειηθία, ε χπαξμε άιινπ πξνβιήκαηνο 

πγείαο θαη ην ηξέρνλ επίπεδν δξαζηεξηφηεηαο αλαδείρζεθαλ σο πξνβιεπηηθνί 

παξάγνληεο ηεο δηάζηαζεο «Καηάζιηςε». Οη αλαθεξφκελεο κεηαβιεηέο ηνπ 

ζηαηηζηηθνχ ππνδείγκαηνο εξκελεχνπλ πεξίπνπ ην 46% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο 

«Καηάζιηςεο» (Γηνξζσκέλνο R
2
=45,9%). Δηδηθφηεξα: 

- κεηαβνιή ηνπ «Ννήκαηνο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί αληίζεηε κεηαβνιή ηεο 

«Καηάζιηςεο» θαηά 0,084 κνλάδεο (β=-0,084 p<0,001), 

- κεηαβνιή ηεο «Γαιήλεο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί αληίζεηε κεηαβνιή ηεο 

«Καηάζιηςεο» θαηά 0,044 κνλάδεο (β=-0,044 p<0,001), 

- ε κέζε ηηκή ηεο «Καηάζιηςεο» ήηαλ θαηά 0,239 κνλάδεο κεγαιχηεξε ζηηο 

γπλαίθεο ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο (β=0,239 p<0,001), 

- κεηαβνιή ηεο ειηθίαο θαηά 1 έηνο πξνθαιεί φκνηα κεηαβνιή ηεο 

«Καηάζιηςεο» θαηά 0,006 κνλάδεο (β=0,006 p=0,006), 

- ε κέζε ηηκή ηεο «Καηάζιηςεο» ήηαλ θαηά 0,182 κνλάδεο κηθξφηεξε ζηνπο κε 

έρνληεο θάπνην άιιν πξφβιεκα πγείαο ζε ζρέζε κε ηνπο έρνληεο (β=-0,182 

p=0,004), 

- κεηαβνιή ηεο ηξέρνπζαο δξαζηεξηφηεηαο θαηά έλα επίπεδν πξνθαιεί αληίζεηε 

κεηαβνιή ηεο «Καηάζιηςεο» θαηά 0,095 κνλάδεο (β=-0,095 p=0,003). 

 Σν «Νφεκα», ε «Γαιήλε», ην θχιν, ε δηάξθεηα αηκνθάζαξζεο, ε χπαξμε άιινπ 

πξνβιήκαηνο πγείαο θαη ην ηξέρνλ επίπεδν δξαζηεξηφηεηαο αλαδείρζεθαλ σο 

πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο ηεο δηάζηαζεο «Άγρνο». Οη αλαθεξφκελεο κεηαβιεηέο 

ηνπ ζηαηηζηηθνχ ππνδείγκαηνο εξκελεχνπλ πεξίπνπ ην 40% ηεο κεηαβιεηφηεηαο 

ηνπ «Άγρνπο» (Γηνξζσκέλνο R
2
=39,6%). Δηδηθφηεξα: 

- κεηαβνιή ηνπ «Ννήκαηνο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί αληίζεηε κεηαβνιή ηνπ 

«Άγρνπο» θαηά 0,071 κνλάδεο (β=-0,071 p<0,001), 

- κεηαβνιή ηεο «Γαιήλεο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί αληίζεηε κεηαβνιή ηνπ 

«Άγρνπο» θαηά 0,062 κνλάδεο (β=-0,062 p<0,001), 

- ε κέζε ηηκή ηνπ «Άγρνπο» ήηαλ θαηά 0,218 κνλάδεο κεγαιχηεξε ζηηο 

γπλαίθεο ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο (β=0,218 p=0,001), 

- κεηαβνιή ηεο δηάξθεηαο αηκνθάζαξζεο θαηά 1 έηνο πξνθαιεί αληίζεηε 

κεηαβνιή ηνπ «Άγρνπο» θαηά 0,012 κνλάδεο (β=-0,012 p=0,049), 
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- ε κέζε ηηκή ηνπ «Άγρνπο» ήηαλ θαηά 0,139 κνλάδεο κηθξφηεξε ζηνπο κε 

έρνληεο θάπνην άιιν πξφβιεκα πγείαο ζε ζρέζε κε ηνπο έρνληεο (β=-0,139 

p=0,035), 

- κεηαβνιή ηεο ηξέρνπζαο δξαζηεξηφηεηαο θαηά έλα επίπεδν πξνθαιεί αληίζεηε 

κεηαβνιή ηνπ «Άγρνπο» θαηά 0,079 κνλάδεο (β=-0,079 p=0,015). 

 Σν «Νφεκα», ε «Γαιήλε», ε ειηθία θαη ν ηφπνο δηακνλήο αλαδείρζεθαλ σο 

πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο ηεο δηάζηαζεο «Δρζξόηεηα / Δπηζεηηθόηεηα». Οη 

αλαθεξφκελεο κεηαβιεηέο ηνπ ζηαηηζηηθνχ ππνδείγκαηνο εξκελεχνπλ πεξίπνπ ην 

18% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο «Δρζξφηεηαο / Δπηζεηηθφηεηαο» (Γηνξζσκέλνο 

R
2
=17,7%). Δηδηθφηεξα: 

- κεηαβνιή ηνπ «Ννήκαηνο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί αληίζεηε κεηαβνιή ηεο 

«Δρζξφηεηαο / Δπηζεηηθφηεηαο» θαηά 0,041 κνλάδεο (β=-0,041 p=0,001), 

- κεηαβνιή ηεο «Γαιήλεο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί αληίζεηε κεηαβνιή ηεο 

«Δρζξφηεηαο / Δπηζεηηθφηεηαο» θαηά 0,047 κνλάδεο (β=-0,047 p<0,001), 

- κεηαβνιή ηεο ειηθίαο θαηά 1 έηνο πξνθαιεί αληίζεηε κεηαβνιή ηεο 

«Δρζξφηεηαο / Δπηζεηηθφηεηαο» θαηά 0,008 κνλάδεο (β=-0,008 p<0,001), 

- ε κέζε ηηκή ηεο «Δρζξφηεηαο / Δπηζεηηθφηεηαο» ήηαλ θαηά 0,211 κνλάδεο 

κεγαιχηεξε ζηνπο δηακέλνληεο ζε κε αζηηθή πεξηνρή ζε ζρέζε κε ηνπο 

δηακέλνληεο ζε αζηηθή πεξηνρή (β=0,211 p=0,004). 

 Σν «Νφεκα», ε «Γαιήλε», ην θχιν, ν ηφπνο δηακνλήο, ε χπαξμε άιινπ 

πξνβιήκαηνο πγείαο θαη ην ηξέρνλ επίπεδν δξαζηεξηφηεηαο αλαδείρζεθαλ σο 

πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο ηεο δηάζηαζεο «Φνβηθό Άγρνο». Οη αλαθεξφκελεο 

κεηαβιεηέο ηνπ ζηαηηζηηθνχ ππνδείγκαηνο εξκελεχνπλ πεξίπνπ ην 32% ηεο 

κεηαβιεηφηεηαο ηνπ «Φνβηθνχ Άγρνπο» (Γηνξζσκέλνο R
2
=32,0%). Δηδηθφηεξα: 

- κεηαβνιή ηνπ «Ννήκαηνο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί αληίζεηε κεηαβνιή ηνπ 

«Φνβηθνχ Άγρνπο» θαηά 0,059 κνλάδεο (β=-0,059 p<0,001), 

- κεηαβνιή ηεο «Γαιήλεο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί αληίζεηε κεηαβνιή ηνπ 

«Φνβηθνχ Άγρνπο» θαηά 0,053 κνλάδεο (β=-0,053 p<0,001), 

- ε κέζε ηηκή ηνπ «Φνβηθνχ Άγρνπο» ήηαλ θαηά 0,383 κνλάδεο κεγαιχηεξε 

ζηηο γπλαίθεο ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο (β=0,383 p<0,001), 

- ε κέζε ηηκή ηνπ «Φνβηθνχ Άγρνπο» ήηαλ θαηά 0,255 κνλάδεο κεγαιχηεξε 

ζηνπο δηακέλνληεο ζε κε αζηηθή πεξηνρή ζε ζρέζε κε ηνπο δηακέλνληεο ζε 

αζηηθή πεξηνρή (β=0,255 p=0,002), 
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- ε κέζε ηηκή ηνπ «Φνβηθνχ Άγρνπο» ήηαλ θαηά 0,186 κνλάδεο κηθξφηεξε 

ζηνπο κε έρνληεο θάπνην άιιν πξφβιεκα πγείαο ζε ζρέζε κε ηνπο έρνληεο 

(β=-0,186 p=0,021), 

- κεηαβνιή ηεο ηξέρνπζαο δξαζηεξηφηεηαο θαηά έλα επίπεδν πξνθαιεί αληίζεηε 

κεηαβνιή ηνπ «Φνβηθνχ Άγρνπο» θαηά 0,097 κνλάδεο (β=-0,097 p=0,013). 

 Σν «Νφεκα», ε «Γαιήλε» θαη ν ηφπνο δηακνλήο αλαδείρζεθαλ σο πξνβιεπηηθνί 

παξάγνληεο ηεο δηάζηαζεο «Παξαλνεηδήο Ηδεαζκόο». Οη αλαθεξφκελεο 

κεηαβιεηέο ηνπ ζηαηηζηηθνχ ππνδείγκαηνο εξκελεχνπλ πεξίπνπ ην 14% ηεο 

κεηαβιεηφηεηαο ηνπ «Παξαλνεηδή Ηδεαζκνχ» (Γηνξζσκέλνο R
2
=14,3%). 

Δηδηθφηεξα: 

- κεηαβνιή ηνπ «Ννήκαηνο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί αληίζεηε κεηαβνιή ηνπ 

«Παξαλνεηδή Ηδεαζκνχ» θαηά 0,058 κνλάδεο (β=-0,058 p<0,001), 

- κεηαβνιή ηεο «Γαιήλεο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί αληίζεηε κεηαβνιή ηνπ 

«Παξαλνεηδή Ηδεαζκνχ» θαηά 0,032 κνλάδεο (β=-0,032 p=0,014), 

- ε κέζε ηηκή ηνπ «Παξαλνεηδή Ηδεαζκνχ» ήηαλ θαηά 0,168 κνλάδεο 

κεγαιχηεξε ζηνπο δηακέλνληεο ζε κε αζηηθή πεξηνρή ζε ζρέζε κε ηνπο 

δηακέλνληεο ζε αζηηθή πεξηνρή (β=0,168 p=0,036). 

 Σν «Νφεκα», ε «Γαιήλε» θαη ν ηφπνο δηακνλήο αλαδείρζεθαλ σο πξνβιεπηηθνί 

παξάγνληεο ηεο δηάζηαζεο «Φπρσηηζκόο». Οη αλαθεξφκελεο κεηαβιεηέο ηνπ 

ζηαηηζηηθνχ ππνδείγκαηνο εξκελεχνπλ πεξίπνπ ην 27% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηνπ 

«Φπρσηηζκνχ» (Γηνξζσκέλνο R
2
=27,3%). Δηδηθφηεξα: 

- κεηαβνιή ηνπ «Ννήκαηνο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί αληίζεηε κεηαβνιή ηνπ 

«Φπρσηηζκνχ» θαηά 0,061 κνλάδεο (β=-0,061 p<0,001), 

- κεηαβνιή ηεο «Γαιήλεο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί αληίζεηε κεηαβνιή ηνπ 

«Φπρσηηζκνχ» θαηά 0,034 κνλάδεο (β=-0,034 p=0,001), 

- ε κέζε ηηκή ηνπ «Φπρσηηζκνχ» ήηαλ θαηά 0,271 κνλάδεο κεγαιχηεξε ζηνπο 

δηακέλνληεο ζε κε αζηηθή πεξηνρή ζε ζρέζε κε ηνπο δηακέλνληεο ζε αζηηθή 

πεξηνρή (β=0,271 p<0,001). 

 Σν «Νφεκα», ε «Γαιήλε», ην θχιν, ε χπαξμε παηδηψλ θαη ε χπαξμε άιινπ 

πξνβιήκαηνο πγείαο αλαδείρζεθαλ σο πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο ηεο δηάζηαζεο 

«Πξόζζεηα ηνηρεία (Γηάθνξεο Αηηηάζεηο)». Οη αλαθεξφκελεο κεηαβιεηέο ηνπ 

ζηαηηζηηθνχ ππνδείγκαηνο εξκελεχνπλ πεξίπνπ ην 35% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ 
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«Πξφζζεησλ ηνηρείσλ (Γηάθνξεο Αηηηάζεηο)» (Γηνξζσκέλνο R
2
=35,3%). 

Δηδηθφηεξα: 

- κεηαβνιή ηνπ «Ννήκαηνο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί αληίζεηε κεηαβνιή ησλ 

«Πξφζζεησλ ηνηρείσλ (Γηάθνξεο Αηηηάζεηο)» θαηά 0,089 κνλάδεο (β=-0,089 

p<0,001), 

- κεηαβνιή ηεο «Γαιήλεο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί αληίζεηε κεηαβνιή ησλ 

«Πξφζζεησλ ηνηρείσλ (Γηάθνξεο Αηηηάζεηο)» θαηά 0,040 κνλάδεο (β=-0,040 

p=0,001), 

- ε κέζε ηηκή ησλ «Πξφζζεησλ ηνηρείσλ (Γηάθνξεο Αηηηάζεηο)» ήηαλ θαηά 

0,225 κνλάδεο κεγαιχηεξε ζηηο γπλαίθεο ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο (β=0,225 

p=0,001), 

- ε κέζε ηηκή ησλ «Πξφζζεησλ ηνηρείσλ (Γηάθνξεο Αηηηάζεηο)» ήηαλ θαηά 

0,274 κνλάδεο κηθξφηεξε ζηνπο κε έρνληεο παηδηά ζε ζρέζε κε ηνπο έρνληεο 

(β=-0,274 p<0,001), 

- ε κέζε ηηκή ησλ «Πξφζζεησλ ηνηρείσλ (Γηάθνξεο Αηηηάζεηο)» ήηαλ θαηά 

0,212 κνλάδεο κηθξφηεξε ζηνπο κε έρνληεο θάπνην άιιν πξφβιεκα πγείαο ζε 

ζρέζε κε ηνπο έρνληεο (β=-0,212 p=0,001). 

 Σν «Νφεκα», ε «Γαιήλε», ην θχιν, ν ηφπνο δηακνλήο θαη ε χπαξμε άιινπ 

πξνβιήκαηνο πγείαο αλαδείρζεθαλ σο πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο ηνπ 

«Γεληθνύ Γείθηε πκπησκάησλ» (πλνιηθήο Φπρηαηξηθήο 

πκπησκαηνινγίαο). Οη αλαθεξφκελεο κεηαβιεηέο ηνπ ζηαηηζηηθνχ 

ππνδείγκαηνο εξκελεχνπλ πεξίπνπ ην 42% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηνπ «Γεληθνχ 

Γείθηε πκπησκάησλ» (Γηνξζσκέλνο R
2
=42,1%). Δηδηθφηεξα: 

- κεηαβνιή ηνπ «Ννήκαηνο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί αληίζεηε κεηαβνιή ηνπ 

«Γεληθνχ Γείθηε πκπησκάησλ» θαηά 0,073 κνλάδεο (β=-0,073 p<0,001), 

- κεηαβνιή ηεο «Γαιήλεο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί αληίζεηε κεηαβνιή ηνπ 

«Γεληθνχ Γείθηε πκπησκάησλ» θαηά 0,047 κνλάδεο (β=-0,047 p<0,001), 

- ε κέζε ηηκή ηνπ «Γεληθνχ Γείθηε πκπησκάησλ» ήηαλ θαηά 0,217 κνλάδεο 

κεγαιχηεξε ζηηο γπλαίθεο ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο (β=0,217 p<0,001), 

- ε κέζε ηηκή ηνπ «Γεληθνχ Γείθηε πκπησκάησλ» ήηαλ θαηά 0,121 κνλάδεο 

κεγαιχηεξε ζηνπο δηακέλνληεο ζε κε αζηηθή πεξηνρή ζε ζρέζε κε ηνπο 

δηακέλνληεο ζε αζηηθή πεξηνρή (β=0,121 p=0,031), 
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- ε κέζε ηηκή ηνπ «Γεληθνχ Γείθηε πκπησκάησλ» ήηαλ θαηά 0,182 κνλάδεο 

κηθξφηεξε ζηνπο κε έρνληεο θάπνην άιιν πξφβιεκα πγείαο ζε ζρέζε κε ηνπο 

έρνληεο (β=-0,182 p<0,001). 

 Σν «Νφεκα», ε «Γαιήλε», ην θχιν, ν ηφπνο δηακνλήο θαη ε χπαξμε άιινπ 

πξνβιήκαηνο πγείαο αλαδείρζεθαλ σο πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο ηνπ «Γείθηε 

Θεηηθώλ πκπησκάησλ». Οη αλαθεξφκελεο κεηαβιεηέο ηνπ ζηαηηζηηθνχ 

ππνδείγκαηνο εξκελεχνπλ πεξίπνπ ην 43% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηνπ «Γείθηε 

Θεηηθψλ πκπησκάησλ» (Γηνξζσκέλνο R
2
=42,8%). Δηδηθφηεξα: 

- κεηαβνιή ηνπ «Ννήκαηνο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί αληίζεηε κεηαβνιή ηνπ 

«Γείθηε Θεηηθψλ πκπησκάησλ» θαηά 2,410 κνλάδεο (β=-2,410 p<0,001), 

- κεηαβνιή ηεο «Γαιήλεο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί αληίζεηε κεηαβνιή ηνπ 

«Γείθηε Θεηηθψλ πκπησκάησλ» θαηά 1,856 κνλάδεο (β=-1,856 p<0,001), 

- ε κέζε ηηκή ηνπ «Γείθηε Θεηηθψλ πκπησκάησλ» ήηαλ θαηά 6,876 κνλάδεο 

κεγαιχηεξε ζηηο γπλαίθεο ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο (β=6,876 p=0,001), 

- ε κέζε ηηκή ηνπ «Γείθηε Θεηηθψλ πκπησκάησλ» ήηαλ θαηά 12,272 κνλάδεο 

κεγαιχηεξε ζηνπο δηακέλνληεο ζε κε αζηηθή πεξηνρή ζε ζρέζε κε ηνπο 

δηακέλνληεο ζε αζηηθή πεξηνρή (β=12,272 p<0,001), 

- ε κέζε ηηκή ηνπ «Γείθηε Θεηηθψλ πκπησκάησλ» ήηαλ θαηά 6,552 κνλάδεο 

κηθξφηεξε ζηνπο κε έρνληεο θάπνην άιιν πξφβιεκα πγείαο ζε ζρέζε κε ηνπο 

έρνληεο (β=-6,552 p=0,001). 

 Σν «Νφεκα», ε «Γαιήλε», ην θχιν, ν ηφπνο δηακνλήο, ν αξηζκφο παηδηψλ, ε 

επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε, ην πφζν θνληά αηζζάλνληαη ζην ζεφ θαη ε χπαξμε 

άιινπ πξνβιήκαηνο πγείαο αλαδείρζεθαλ σο πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο ηνπ 

«Γείθηε Δλόριεζεο Θεηηθώλ πκπησκάησλ». Οη αλαθεξφκελεο κεηαβιεηέο 

ηνπ ζηαηηζηηθνχ ππνδείγκαηνο εξκελεχνπλ πεξίπνπ ην 18% ηεο κεηαβιεηφηεηαο 

ηνπ «Γείθηε Δλφριεζεο Θεηηθψλ πκπησκάησλ» (Γηνξζσκέλνο R
2
=18,3%). 

Δηδηθφηεξα: 

- κεηαβνιή ηνπ «Ννήκαηνο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί αληίζεηε κεηαβνιή ηνπ 

«Γείθηε Δλφριεζεο Θεηηθψλ πκπησκάησλ» θαηά 0,030 κνλάδεο (β=-0,030 

p=0,003), 

- κεηαβνιή ηεο «Γαιήλεο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί αληίζεηε κεηαβνιή ηνπ 

«Γείθηε Δλφριεζεο Θεηηθψλ πκπησκάησλ» θαηά 0,020 κνλάδεο (β=-0,020 

p=0,041), 
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- ε κέζε ηηκή ηνπ «Γείθηε Δλφριεζεο Θεηηθψλ πκπησκάησλ» ήηαλ θαηά 

0,125 κνλάδεο κεγαιχηεξε ζηηο γπλαίθεο ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο (β=0,125 

p=0,026), 

- ε κέζε ηηκή ηνπ «Γείθηε Δλφριεζεο Θεηηθψλ πκπησκάησλ» ήηαλ θαηά 

0,218 κνλάδεο κηθξφηεξε ζηνπο δηακέλνληεο ζε κε αζηηθή πεξηνρή ζε ζρέζε 

κε ηνπο δηακέλνληεο ζε αζηηθή πεξηνρή (β=-0,218 p<0,001), 

- κεηαβνιή ηνπ αξηζκνχ ησλ παηδηψλ θαηά έλα πξνθαιεί φκνηα κεηαβνιή ηνπ 

«Γείθηε Δλφριεζεο Θεηηθψλ πκπησκάησλ» θαηά 0,043 κνλάδεο (β=0,043 

p=0,024), 

- ε κέζε ηηκή ηνπ «Γείθηε Δλφριεζεο Θεηηθψλ πκπησκάησλ» ήηαλ θαηά 

0,213 κνλάδεο κεγαιχηεξε ζηνπο κε εξγαδφκελνπο ζε ζρέζε κε ηνπο 

εξγαδφκελνπο (β=0,213 p=0,002), 

- κεηαβνιή ηεο εθηίκεζεο ηνπ πφζν θνληά αηζζάλνληαη ζην ζεφ θαηά 1 κνλάδα 

πξνθαιεί φκνηα κεηαβνιή ηνπ «Γείθηε Δλφριεζεο Θεηηθψλ πκπησκάησλ» 

θαηά 0,057 κνλάδεο (β=0,057 p=0,025), 

- ε κέζε ηηκή ηνπ «Γείθηε Δλφριεζεο Θεηηθψλ πκπησκάησλ» ήηαλ θαηά 

0,115 κνλάδεο κηθξφηεξε ζηνπο κε έρνληεο θάπνην άιιν πξφβιεκα πγείαο ζε 

ζρέζε κε ηνπο έρνληεο (β=-0,115 p=0,035). 
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Β.4 Δπίδξαζε ηεο Πλεπκαηηθόηεηαο ζηηο Αληηιήςεηο γηα ηε Νόζν 

 

ηελ παξνχζα ελφηεηα δηεξεπλάηαη ε επίδξαζε ηεο Πλεπκαηηθφηεηαο ζηηο 

Αληηιήςεηο γηα ηε Νφζν ησλ αζζελψλ ππφ αηκνθάζαξζε. Δηδηθφηεξα ε ελφηεηα 

πεξηιακβάλεη ηνπο εμήο ειέγρνπο: 

 Σε ζρέζε ησλ Αληηιήςεσλ γηα ηε Νφζν κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ - 

Γηκεηαβιεηή αλάιπζε 

 Σε ζρέζε ησλ Αληηιήςεσλ γηα ηε Νφζν κε ηελ Πλεπκαηηθφηεηα - Γηκεηαβιεηή 

αλάιπζε 

 Σε ζρέζε ησλ Αληηιήςεσλ γηα ηε Νφζν κε ηελ Πλεπκαηηθφηεηα - 

Πνιπκεηαβιεηή αλάιπζε 

 Σνπο πξνβιεπηηθνχο παξάγνληεο ησλ Αληηιήςεσλ γηα ηε Νφζν - Πνιπκεηαβιεηή 

αλάιπζε 

 

Β.4.1 ρέζε Αληηιήςεσλ γηα ηε Νόζν θαη Υαξαθηεξηζηηθώλ ησλ αζζελώλ 

(Γηκεηαβιεηή αλάιπζε) 

 

ηνλ Πίλαθα 27 παξνπζηάδεηαη ε δηκεηαβιεηή (bivariate) δηεξεχλεζε ηεο 

ζρέζεο κεηαμχ ηεο Κιίκαθαο Αληηιήςεσλ γηα ηε Νφζν «BIPQ» κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ ππφ αηκνθάζαξζε. 
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Πίλαθαο 27: πζρέηηζε ηεο Κιίκαθαο Αληηιήςεσλ γηα ηε Νφζν «BIPQ» κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ (n=367). 

 

Υαξαθηεξηζηηθά 

 

πλέπεηεο 

Υξνληθή  

Γηάξθεηα 

Πξνζσπηθόο 

Έιεγρνο 

Φύιν    

 Άλδξαο 7,26 ± 2,86 9,06 ± 1,96 3,03 ± 2,48 

 Γπλαίθα 7,54 ± 2,95 8,98 ± 2,47 3,25 ± 2,82 

 t 0,900 0,337 0,761 

 p 0,369 0,736 0,447 

Ζιηθία (έηε)    

 r 0,233 0,263 0,034 

 p <0,001 <0,001 0,518 

Σόπνο δηακνλήο    

 Αζηηθή πεξηνρή 7,19 ± 3,06 9,06 ± 2,21 3,06 ± 2,73 

 Με αζηηθή πεξηνρή 7,72 ± 2,51 8,96 ± 2,06 3,23 ± 2,36 

 t 1,737 0,425 0,593 

 p 0,083 0,671 0,554 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε    

 Έγγακνο/ε 7,31 ± 3,07 9,13 ± 2,02 2,82 ± 2,57 

 Με έγγακνο/ε 7,44 ± 2,65 8,88 ± 2,35 3,55 ± 2,62 

 t 0,411 1,056 2,656 

 p 0,681 0,292 0,008 

Ύπαξμε παηδηώλ    

 Ναη 7,59 ± 2,84 9,20 ± 1,99 3,10 ± 2,72 

 ρη 6,81 ± 2,96 8,60 ± 2,49 3,15 ± 2,35 

 t 2,364 2,238 0,159 

 p 0,019 0,027 0,873 

Αξηζκόο παηδηώλ    

 r 0,104 0,124 0,057 

 p 0,047 0,018 0,276 

Μέλεηε κόλνο/ε;    

 Ναη 7,66 ± 2,52 9,28 ± 1,83 3,30 ± 2,62 

 ρη 7,27 ± 3,00 8,95 ± 2,25 3,06 ± 2,61 

 t 1,089 1,380 0,762 

 p 0,277 0,169 0,447 

Δθπαηδεπηηθό επίπεδν    

 Πξσηνβάζκηα (1) 7,52 ± 2,95 9,26 ± 1,74 3,53 ± 2,94 

 Γεπηεξνβάζκηα (2) 7,27 ± 2,87 9,03 ± 2,12 2,83 ± 2,35 
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 Σξηηνβάζκηα (3) 7,25 ± 2,90 8,51 ± 2,95 2,87 ± 2,36 

 F 0,342 2,652 3,106 

 p 0,711 0,072 0,046 

 Post Hoc Test (LSD)  (1)>(3) p=0,022 (1)>(2) p=0,019 

   (1)>(3) p=0,093 

Δπαγγεικαηηθή θαηάζηαζε    

 Δξγαδφκελνο 7,11 ± 2,87 8,69 ± 2,73 2,91 ± 2,20 

 Με εξγαδφκελνο 7,42 ± 2,91 9,11 ± 2,00 3,16 ± 2,70 

 t 0,805 1,218 0,808 

 p 0,422 0,227 0,421 

Θξήζθεπκα    

 Υξηζηηαλφο Οξζφδνμνο 7,42 ± 2,86 9,02 ± 2,17 3,14 ± 2,63 

 Με Υξηζηηαλφο Οξζφδνμνο 6,13 ± 3,58 9,27 ± 1,91 2,40 ± 2,20 

 t 1,685 0,437 1,081 

 p 0,093 0,662 0,280 

Πόζν ζξεζθεπόκελνο είζηε;    

 r 0,048 -0,022 -0,038 

 p 0,363 0,678 0,467 

Πόζν θνληά αηζζάλεζηε ζην ζεό;    

 r -0,022 -0,068 -0,137 

 p 0,681 0,195 0,009 

Γηάξθεηα Αηκνθάζαξζεο (έηε)    

 r 0,026 0,055 -0,026 

 p 0,613 0,290 0,617 

Άιιν πξόβιεκα πγείαο    

 Ναη 8,09 ± 2,63 9,42 ± 1,58 3,37 ± 2,68 

 ρη 6,56 ± 2,97 8,59 ± 2,60 2,83 ± 2,51 

 t 5,218 3,687 2,005 

 p <0,001 <0,001 0,046 

Σξέρνλ επίπεδν δξαζηεξηόηεηαο    

 r -0,331 -0,174 -0,220 

 p <0,001 0,001 <0,001 

Σα δεδνκέλα παξνπζηάδνληαη σο Μέζε Σηκή ± Σππηθή Απφθιηζε 
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Πίλαθαο 27: πζρέηηζε ηεο Κιίκαθαο Αληηιήςεσλ γηα ηε Νφζν «BIPQ» κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ (n=367). [ζ π λ έ ρ ε η α] 

 

Υαξαθηεξηζηηθά 

Θεξαπεπηηθόο 

Έιεγρνο 

 

Σαπηόηεηα 

 

Αλεζπρία 

Φύιν    

 Άλδξαο 1,89 ± 2,26 5,53 ± 2,99 6,49 ± 3,37 

 Γπλαίθα 1,88 ± 2,27 5,79 ± 3,19 7,09 ± 3,23 

 t 0,070 0,803 1,678 

 p 0,944 0,423 0,094 

Ζιηθία (έηε)    

 r 0,006 0,153 0,098 

 p 0,914 0,003 0,059 

Σόπνο δηακνλήο    

 Αζηηθή πεξηνρή 1,83 ± 2,25 5,34 ± 3,20 6,60 ± 3,48 

 Με αζηηθή πεξηνρή 2,02 ± 2,30 6,22 ± 2,69 6,95 ± 3,00 

 t 0,757 2,750 0,996 

 p 0,450 0,006 0,320 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε    

 Έγγακνο/ε 1,62 ± 2,19 5,47 ± 3,18 6,68 ± 3,40 

 Με έγγακνο/ε 2,27 ± 2,32 5,86 ± 2,89 6,76 ± 3,23 

 t 2,732 1,212 0,220 

 p 0,007 0,226 0,826 

Ύπαξμε παηδηώλ    

 Ναη 1,80 ± 2,21 5,73 ± 3,09 6,85 ± 3,33 

 ρη 2,09 ± 2,39 5,39 ± 3,01 6,38 ± 3,32 

 t 1,117 0,959 1,243 

 p 0,265 0,338 0,215 

Αξηζκόο παηδηώλ    

 r 0,019 0,088 0,063 

 p 0,714 0,093 0,230 

Μέλεηε κόλνο/ε;    

 Ναη 2,01 ± 2,15 5,94 ± 3,05 7,05 ± 3,09 

 ρη 1,85 ± 2,30 5,53 ± 3,07 6,61 ± 3,40 

 t 0,577 1,089 1,059 

 p 0,564 0,277 0,290 

Δθπαηδεπηηθό επίπεδν    

 Πξσηνβάζκηα (1) 2,03 ± 2,31 6,11 ± 3,09 6,77 ± 3,40 

 Γεπηεξνβάζκηα (2) 1,81 ± 2,25 5,48 ± 3,07 6,77 ± 3,36 
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 Σξηηνβάζκηα (3) 1,75 ± 2,20 4,90 ± 2,85 6,44 ± 3,13 

 F 0,514 3,793 0,248 

 p 0,599 0,023 0,780 

 Post Hoc Test (LSD)  (1)>(2) p=0,070  

  (1)>(3) p=0,009  

Δπαγγεικαηηθή θαηάζηαζε    

 Δξγαδφκελνο 1,94 ± 2,19 5,71 ± 2,71 6,99 ± 3,06 

 Με εξγαδφκελνο 1,88 ± 2,29 5,61 ± 3,15 6,65 ± 3,39 

 t 0,224 0,265 0,759 

 p 0,823 0,791 0,448 

Θξήζθεπκα    

 Υξηζηηαλφο Οξζφδνμνο 1,92 ± 2,29 5,70 ± 3,06 6,78 ± 3,32 

 Με Υξηζηηαλφο Οξζφδνμνο 1,07 ± 1,44 3,87 ± 2,80 5,13 ± 3,29 

 t 1,437 2,282 1,884 

 p 0,152 0,023 0,060 

Πόζν ζξεζθεπόκελνο είζηε;    

 r -0,017 0,095 0,098 

 p 0,745 0,069 0,060 

Πόζν θνληά αηζζάλεζηε ζην ζεό;    

 r -0,055 -0,011 0,020 

 p 0,290 0,841 0,706 

Γηάξθεηα Αηκνθάζαξζεο (έηε)    

 r -0,033 0,028 -0,073 

 p 0,522 0,598 0,162 

Άιιν πξόβιεκα πγείαο    

 Ναη 2,07 ± 2,43 6,41 ± 3,03 7,30 ± 3,15 

 ρη 1,69 ± 2,06 4,76 ± 2,88 6,06 ± 3,41 

 t 1,613 5,337 3,614 

 p 0,108 <0,001 <0,001 

Σξέρνλ επίπεδν δξαζηεξηόηεηαο    

 r -0,182 -0,294 -0,230 

 p <0,001 <0,001 <0,001 

Σα δεδνκέλα παξνπζηάδνληαη σο Μέζε Σηκή ± Σππηθή Απφθιηζε 
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Πίλαθαο 27: πζρέηηζε ηεο Κιίκαθαο Αληηιήςεσλ γηα ηε Νφζν «BIPQ» κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ (n=367). [ζ π λ έ ρ ε η α] 

 

Υαξαθηεξηζηηθά 

Καηαλόεζε  

Νόζνπ 

πλαηζζεκαηηθόο 

Αληίθηππνο 

πλνιηθή Αληίιεςε 

γηα ηε Νόζν 

Φύιν    

 Άλδξαο 2,25 ± 2,41 6,27 ± 3,37 41,77 ± 13,04 

 Γπλαίθα 2,47 ± 2,57 7,24 ± 3,08 44,23 ± 13,91 

 t 0,835 2,761 1,711 

 p 0,404 0,006 0,088 

Ζιηθία (έηε)    

 r 0,117 0,141 0,216 

 p 0,026 0,007 <0,001 

Σόπνο δηακνλήο    

 Αζηηθή πεξηνρή 2,13 ± 2,53 6,56 ± 3,47 41,78 ± 14,33 

 Με αζηηθή πεξηνρή 2,73 ± 2,29 6,78 ± 2,90 44,60 ± 11,09 

 t 2,193 0,640 2,072 

 p 0,029 0,523 0,039 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε    

 Έγγακνο/ε 2,10 ± 2,35 6,54 ± 3,46 41,67 ± 13,38 

 Με έγγακνο/ε 2,66 ± 2,61 6,77 ± 3,04 44,19 ± 13,35 

 t 2,140 0,669 1,779 

 p 0,033 0,504 0,076 

Ύπαξμε παηδηώλ    

 Ναη 2,34 ± 2,53 6,70 ± 3,36 43,32 ± 13,50 

 ρη 2,31 ± 2,33 6,47 ± 3,13 41,21 ± 13,12 

 t 0,074 0,610 1,374 

 p 0,941 0,542 0,170 

Αξηζκόο παηδηώλ    

 r 0,030 0,044 0,109 

 p 0,572 0,402 0,037 

Μέλεηε κόλνο/ε;    

 Ναη 2,38 ± 2,55 6,91 ± 2,85 44,53 ± 12,47 

 ρη 2,31 ± 2,45 6,55 ± 3,42 42,14 ± 13,65 

 t 0,231 0,963 1,452 

 p 0,817 0,337 0,147 

Δθπαηδεπηηθό επίπεδν    

 Πξσηνβάζκηα (1) 2,88 ± 2,68 6,91 ± 3,28 45,02 ± 13,83 

 Γεπηεξνβάζκηα (2) 2,03 ± 2,27 6,51 ± 3,37 41,72 ± 12,78 
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 Σξηηνβάζκηα (3) 1,83 ± 2,25 6,33 ± 3,13 39,89 ± 13,36 

 F 6,254 0,887 4,036 

 p 0,002 0,413 0,018 

 Post Hoc Test (LSD) (1)>(2) p=0,003  (1)>(2) p=0,031 

 (1)>(3) p=0,004  (1)>(3) p=0,011 

Δπαγγεικαηηθή θαηάζηαζε    

 Δξγαδφκελνο 2,16 ± 2,07 6,53 ± 3,26 42,04 ± 13,07 

 Με εξγαδφκελνο 2,37 ± 2,56 6,66 ± 3,31 42,86 ± 13,50 

 t 0,739 0,300 0,456 

 p 0,461 0,765 0,649 

Θξήζθεπκα    

 Υξηζηηαλφο Οξζφδνμνο 2,34 ± 2,46 6,70 ± 3,28 43,02 ± 13,34 

 Με Υξηζηηαλφο Οξζφδνμνο 2,07 ± 2,82 5,20 ± 3,41 35,13 ± 13,24 

 t 0,421 1,727 2,244 

 p 0,674 0,085 0,025 

Πόζν ζξεζθεπόκελνο είζηε;    

 r -0,040 0,134 0,068 

 p 0,442 0,010 0,193 

Πόζν θνληά αηζζάλεζηε ζην ζεό;    

 r -0,158 0,077 -0,059 

 p 0,002 0,143 0,257 

Γηάξθεηα Αηκνθάζαξζεο (έηε)    

 r -0,075 -0,010 -0,024 

 p 0,149 0,841 0,641 

Άιιν πξόβιεκα πγείαο    

 Ναη 2,26 ± 2,36 7,23 ± 2,98 46,16 ± 12,33 

 ρη 2,40 ± 2,59 5,98 ± 3,50 38,86 ± 13,55 

 t 0,534 3,665 5,404 

 p 0,594 <0,001 <0,001 

Σξέρνλ επίπεδν δξαζηεξηόηεηαο    

 r -0,089 -0,360 -0,403 

 p 0,089 <0,001 <0,001 

Σα δεδνκέλα παξνπζηάδνληαη σο Μέζε Σηκή ± Σππηθή Απφθιηζε 

 

Απφ ηνλ ζηαηηζηηθφ δηκεηαβιεηφ έιεγρν ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ Αληηιήςεσλ 

γηα ηε Νφζν(Κιίκαθα «BIPQ») θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αζζελψλ 

δηαπηζηψζεθαλ ηα εμήο: 

 Ζ δηάζηαζε «πλέπεηεο» ζρεηίδνληαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε ηελ ειηθία 

(p<0,001), ηελ χπαξμε παηδηψλ (p=0,019), ηνλ αξηζκφ παηδηψλ (p=0,047), ηελ 
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χπαξμε άιινπ πξνβιήκαηνο πγείαο (p<0,001), ην ηξέρνλ επίπεδν 

δξαζηεξηφηεηαο (p<0,001) θαη νξηαθά ζην επίπεδν ηνπ 10% κε ηνλ ηφπν 

δηακνλήο (p=0,083) θαη ην ζξήζθεπκα (p=0,093). 

 Ζ δηάζηαζε «Υξνληθή Γηάξθεηα» ζρεηίδνληαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε ηελ 

ειηθία (p<0,001), ηελ χπαξμε παηδηψλ (p=0,027), ηνλ αξηζκφ παηδηψλ (p=0,018), 

ηελ χπαξμε άιινπ πξνβιήκαηνο πγείαο (p<0,001), ην ηξέρνλ επίπεδν 

δξαζηεξηφηεηαο (p=0,001) θαη νξηαθά ζην επίπεδν ηνπ 10% κε ην εθπαηδεπηηθφ 

επίπεδν (p=0,072). 

 Ζ δηάζηαζε «Πξνζσπηθόο Έιεγρνο» ζρεηίδνληαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε ηελ 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε (p=0,008), ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν (p=0,046), ην πφζν 

θνληά αηζζάλνληαη ζην ζεφ (p=0,009), ηελ χπαξμε άιινπ πξνβιήκαηνο πγείαο 

(p=0,046) θαη ην ηξέρνλ επίπεδν δξαζηεξηφηεηαο (p<0,001). 

 Ζ δηάζηαζε «Θεξαπεπηηθόο Έιεγρνο» ζρεηίδνληαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε 

ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε (p=0,007) θαη ην ηξέρνλ επίπεδν δξαζηεξηφηεηαο 

(p<0,001). 

 Ζ δηάζηαζε «Σαπηόηεηα» ζρεηίδνληαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε ηελ ειηθία 

(p=0,003), ηνλ ηφπν δηακνλήο (p=0,006), ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν (p=0,023), ην 

ζξήζθεπκα (p=0,023), ηελ χπαξμε άιινπ πξνβιήκαηνο πγείαο (p<0,001), ην 

ηξέρνλ επίπεδν δξαζηεξηφηεηαο (p<0,001) θαη νξηαθά ζην επίπεδν ηνπ 10% κε 

ηνλ αξηζκφ παηδηψλ (p=0,093) θαη ην πφζν ζξεζθεπφκελνη είλαη (p=0,069). 

 Ζ δηάζηαζε «Αλεζπρία» ζρεηίδνληαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε ηελ χπαξμε 

άιινπ πξνβιήκαηνο πγείαο (p<0,001), ην ηξέρνλ επίπεδν δξαζηεξηφηεηαο 

(p<0,001) θαη νξηαθά ζην επίπεδν ηνπ 10% κε ην θχιν (p=0,094), ηελ ειηθία 

(p=0,059), ην ζξήζθεπκα (p=0,060) θαη ην πφζν ζξεζθεπφκελνη είλαη (p=0,060). 

 Ζ δηάζηαζε «Καηαλόεζε Νόζνπ» ζρεηίδνληαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε ηελ 

ειηθία (p=0,026), ηνλ ηφπν δηακνλήο (p=0,029), ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

(p=0,033), ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν (p=0,002), ην πφζν θνληά αηζζάλνληαη ζην 

ζεφ (p=0,002) θαη νξηαθά ζην επίπεδν ηνπ 10% κε ην ηξέρνλ επίπεδν 

δξαζηεξηφηεηαο (p=0,089). 

 Ζ δηάζηαζε «πλαηζζεκαηηθόο Αληίθηππνο» ζρεηίδνληαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά κε ην θχιν (p=0,006), ηελ ειηθία (p=0,007), ην πφζν ζξεζθεπφκελνη 

είλαη (p=0,010), ηελ χπαξμε άιινπ πξνβιήκαηνο πγείαο (p<0,001), ην ηξέρνλ 
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επίπεδν δξαζηεξηφηεηαο (p<0,001) θαη νξηαθά ζην επίπεδν ηνπ 10% κε ην 

ζξήζθεπκα (p=0,085). 

 Ζ «πλνιηθή Αληίιεςε γηα ηε Νόζν» ζρεηίδνληαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε 

ηελ ειηθία (p<0,001), ηνλ ηφπν δηακνλήο (p=0,039), ηνλ αξηζκφ παηδηψλ 

(p=0,037), ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν (p=0,018), ην ζξήζθεπκα (p=0,025), ηελ 

χπαξμε άιινπ πξνβιήκαηνο πγείαο (p<0,001), ην ηξέρνλ επίπεδν 

δξαζηεξηφηεηαο (p<0,001) θαη νξηαθά ζην επίπεδν ηνπ 10% κε ην θχιν 

(p=0,088) θαη ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε (p=0,076). 

 

 

Β.4.2 ρέζε Αληηιήςεσλ γηα ηε Νόζν θαη Πλεπκαηηθόηεηαο (Γηκεηαβιεηή 

αλάιπζε) 

 

ηνλ Πίλαθα 28 παξνπζηάδεηαη ε δηκεηαβιεηή (bivariate) δηεξεχλεζε ηεο 

ζρέζεο κεηαμχ ηεο Κιίκαθαο Αληηιήςεσλ γηα ηε Νφζν «BIPQ» κε ηελ Κιίκαθα 

Πλεπκαηηθφηεηαο «FACIT – Sp12 Scale» ησλ αζζελψλ ππφ αηκνθάζαξζε. 
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Πίλαθαο 28: πζρέηηζε ηεο Κιίκαθαο Αληηιήςεσλ γηα ηε Νφζν «BIPQ» κε ηελ 

Κιίκαθα Πλεπκαηηθφηεηαο «FACIT – Sp12 Scale» (n=367). 

 

 

Κιίκαθα Πλεπκαηηθόηεηαο 

Κιίκαθα Αληηιήςεσλ γηα ηε Νόζν 

 

πλέπεηεο 

Υξνληθή  

Γηάξθεηα 

Πξνζσπηθόο  

Έιεγρνο 

Νόεκα -0,332
**

 -0,114
*
 -0,334

**
 

Γαιήλε -0,388
**

 -0,139
**

 -0,288
**

 

Πίζηε -0,147
**

 -0,023 -0,174
**

 

πλνιηθή Πλεπκαηηθόηεηα -0,363
**

 -0,113
*
 -0,335

**
 

πληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson (r) *p<0,05 **p<0,01 

 

Πίλαθαο 28: πζρέηηζε ηεο Κιίκαθαο Αληηιήςεσλ γηα ηε Νφζν «BIPQ» κε ηελ 

Κιίκαθα Πλεπκαηηθφηεηαο «FACIT – Sp12 Scale» (n=367). [ζ π λ έ ρ ε η α] 

 

 

Κιίκαθα Πλεπκαηηθόηεηαο 

Κιίκαθα Αληηιήςεσλ γηα ηε Νόζν 

Θεξαπεπηηθόο 

Έιεγρνο 

 

Σαπηόηεηα 

 

Αλεζπρία 

Νόεκα -0,309
**

 -0,292
**

 -0,174
**

 

Γαιήλε -0,329
**

 -0,312
**

 -0,321
**

 

Πίζηε -0,139
**

 -0,077 -0,007 

πλνιηθή Πλεπκαηηθόηεηα -0,325
**

 -0,281
**

 -0,205
**

 

πληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson (r) *p<0,05 **p<0,01 

Πίλαθαο 28: πζρέηηζε ηεο Κιίκαθαο Αληηιήςεσλ γηα ηε Νφζν «BIPQ» κε ηελ 

Κιίκαθα Πλεπκαηηθφηεηαο «FACIT – Sp12 Scale» (n=367). [ζ π λ έ ρ ε η α] 

 

 

Κιίκαθα Πλεπκαηηθόηεηαο 

Κιίκαθα Αληηιήςεσλ γηα ηε Νόζν 

Καηαλόεζε  

Νόζνπ 

πλαηζζεκαηηθόο 

Αληίθηππνο 

πλνιηθή Αληίιεςε 

γηα ηε Νόζν 

Νόεκα -0,339
**

 -0,270
**

 -0,446
**

 

Γαιήλε -0,251
**

 -0,358
**

 -0,503
**

 

Πίζηε -0,150
**

 -0,043 -0,151
**

 

πλνιηθή Πλεπκαηηθόηεηα -0,310
**

 -0,275
**

 -0,457
**

 

πληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson (r) *p<0,05 **p<0,01 

 

Απφ ηνλ ζηαηηζηηθφ δηκεηαβιεηφ έιεγρν ηεο επίδξαζεο ηεο Πλεπκαηηθφηεηαο 

(Κιίκαθα «FACIT – Sp12 Scale») ζηηο Αληηιήςεηο γηα ηε Νφζν (Κιίκαθα «BIPQ») 

ησλ αζζελψλ δηαπηζηψζεθαλ ηα εμήο: 



213 
 

 Ζ δηάζηαζε «πλέπεηεο» ζρεηίδνληαλ αξλεηηθά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε ηελ 

ζπλνιηθή Πλεπκαηηθφηεηα θαζψο θαη κε φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο. Δηδηθφηεξα φζν 

απμάλνληαλ (ή κεηψλνληαλ) ην «Νφεκα» (r=-0,332), ε «Γαιήλε» (r=-0,388), ε 

«Πίζηε» (r=-0,147) αιιά θαη ε «πλνιηθή Πλεπκαηηθφηεηα» (r=-0,363) ησλ 

αζζελψλ ηφζν κεηψλνληαλ (ή απμάλνληαλ) ε απεηιεηηθή Αληίιεςε γηα ηε Νφζν 

ηνπο ζρεηηθά κε ηηο «πλέπεηεο». 

 Ζ δηάζηαζε «Υξνληθή Γηάξθεηα» ζρεηίδνληαλ αξλεηηθά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

κε ηελ ζπλνιηθή Πλεπκαηηθφηεηα θαζψο θαη κε δχν απφ ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο. 

Δηδηθφηεξα φζν απμάλνληαλ (ή κεηψλνληαλ) ην «Νφεκα» (r=-0,114), ε «Γαιήλε» 

(r=-0,139) αιιά θαη ε «πλνιηθή Πλεπκαηηθφηεηα» (r=-0,113) ησλ αζζελψλ 

ηφζν κεηψλνληαλ (ή απμάλνληαλ) ε απεηιεηηθή Αληίιεςε γηα ηε Νφζν ηνπο 

ζρεηηθά κε ηε «Υξνληθή Γηάξθεηα». 

 Ζ δηάζηαζε «Πξνζσπηθόο Έιεγρνο» ζρεηίδνληαλ αξλεηηθά ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά κε ηελ ζπλνιηθή Πλεπκαηηθφηεηα θαζψο θαη κε φιεο ηηο δηαζηάζεηο 

ηεο. Δηδηθφηεξα φζν απμάλνληαλ (ή κεηψλνληαλ) ην «Νφεκα» (r=-0,334), ε 

«Γαιήλε» (r=-0,288), ε «Πίζηε» (r=-0,174) αιιά θαη ε «πλνιηθή 

Πλεπκαηηθφηεηα» (r=-0,335) ησλ αζζελψλ ηφζν κεηψλνληαλ (ή απμάλνληαλ) ε 

απεηιεηηθή Αληίιεςε γηα ηε Νφζν ηνπο ζρεηηθά κε ηνλ «Πξνζσπηθφ Έιεγρν». 

 Ζ δηάζηαζε «Θεξαπεπηηθόο Έιεγρνο» ζρεηίδνληαλ αξλεηηθά ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά κε ηελ ζπλνιηθή Πλεπκαηηθφηεηα θαζψο θαη κε φιεο ηηο δηαζηάζεηο 

ηεο. Δηδηθφηεξα φζν απμάλνληαλ (ή κεηψλνληαλ) ην «Νφεκα» (r=-0,309), ε 

«Γαιήλε» (r=-0,329), ε «Πίζηε» (r=-0,139) αιιά θαη ε «πλνιηθή 

Πλεπκαηηθφηεηα» (r=-0,325) ησλ αζζελψλ ηφζν κεηψλνληαλ (ή απμάλνληαλ) ε 

απεηιεηηθή Αληίιεςε γηα ηε Νφζν ηνπο ζρεηηθά κε ηνλ «Θεξαπεπηηθφ Έιεγρν». 

 Ζ δηάζηαζε «Σαπηόηεηα» ζρεηίδνληαλ αξλεηηθά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε ηελ 

ζπλνιηθή Πλεπκαηηθφηεηα θαζψο θαη κε δχν απφ ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο. 

Δηδηθφηεξα φζν απμάλνληαλ (ή κεηψλνληαλ) ην «Νφεκα» (r=-0,292), ε «Γαιήλε» 

(r=-0,312) αιιά θαη ε «πλνιηθή Πλεπκαηηθφηεηα» (r=-0,281) ησλ αζζελψλ 

ηφζν κεηψλνληαλ (ή απμάλνληαλ) ε απεηιεηηθή Αληίιεςε γηα ηε Νφζν ηνπο 

ζρεηηθά κε ηελ «Σαπηφηεηα». 

 Ζ δηάζηαζε «Αλεζπρία» ζρεηίδνληαλ αξλεηηθά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε ηελ 

ζπλνιηθή Πλεπκαηηθφηεηα θαζψο θαη κε δχν απφ ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο. 

Δηδηθφηεξα φζν απμάλνληαλ (ή κεηψλνληαλ) ην «Νφεκα» (r=-0,174), ε «Γαιήλε» 
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(r=-0,321) αιιά θαη ε «πλνιηθή Πλεπκαηηθφηεηα» (r=-0,205) ησλ αζζελψλ 

ηφζν κεηψλνληαλ (ή απμάλνληαλ) ε απεηιεηηθή Αληίιεςε γηα ηε Νφζν ηνπο 

ζρεηηθά κε ηελ «Αλεζπρία». 

 Ζ δηάζηαζε «Καηαλόεζε Νόζνπ» ζρεηίδνληαλ αξλεηηθά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

κε ηελ ζπλνιηθή Πλεπκαηηθφηεηα θαζψο θαη κε φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο. 

Δηδηθφηεξα φζν απμάλνληαλ (ή κεηψλνληαλ) ην «Νφεκα» (r=-0,339), ε «Γαιήλε» 

(r=-0,251), ε «Πίζηε» (r=-0,150) αιιά θαη ε «πλνιηθή Πλεπκαηηθφηεηα» (r=-

0,310) ησλ αζζελψλ ηφζν κεηψλνληαλ (ή απμάλνληαλ) ε απεηιεηηθή Αληίιεςε 

γηα ηε Νφζν ηνπο ζρεηηθά κε ηελ «Καηαλφεζε Νφζνπ». 

 Ζ δηάζηαζε «πλαηζζεκαηηθόο Αληίθηππνο» ζρεηίδνληαλ αξλεηηθά ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά κε ηελ ζπλνιηθή Πλεπκαηηθφηεηα θαζψο θαη κε δχν απφ ηηο ηξεηο 

δηαζηάζεηο ηεο. Δηδηθφηεξα φζν απμάλνληαλ (ή κεηψλνληαλ) ην «Νφεκα» (r=-

0,270), ε «Γαιήλε» (r=-0,358) αιιά θαη ε «πλνιηθή Πλεπκαηηθφηεηα» (r=-

0,275) ησλ αζζελψλ ηφζν κεηψλνληαλ (ή απμάλνληαλ) ε απεηιεηηθή Αληίιεςε 

γηα ηε Νφζν ηνπο ζρεηηθά κε ηνλ «πλαηζζεκαηηθφ Αληίθηππν». 

 Ζ «πλνιηθή Αληίιεςε γηα ηε Νόζν» ζρεηίδνληαλ αξλεηηθά ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά κε ηελ ζπλνιηθή Πλεπκαηηθφηεηα θαζψο θαη κε φιεο ηηο δηαζηάζεηο 

ηεο. Δηδηθφηεξα φζν απμάλνληαλ (ή κεηψλνληαλ) ην «Νφεκα» (r=-0,446), ε 

«Γαιήλε» (r=-0,503), ε «Πίζηε» (r=-0,151) αιιά θαη ε «πλνιηθή 

Πλεπκαηηθφηεηα» (r=-0,457) ησλ αζζελψλ ηφζν κεηψλνληαλ (ή απμάλνληαλ) ε 

απεηιεηηθή «πλνιηθή Αληίιεςε γηα ηε Νφζν» ηνπο. 

Β.4.3 ρέζε Αληηιήςεσλ γηα ηε Νόζν θαη Πλεπκαηηθόηεηαο (Πνιπκεηαβιεηή 

αλάιπζε) 

 

ηνλ Πίλαθα 29 παξνπζηάδεηαη ε πνιπκεηαβιεηή (multivariate) δηεξεχλεζε 

ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο Κιίκαθαο Αληηιήςεσλ γηα ηε Νφζν «BIPQ» κε ηελ Κιίκαθα 

Πλεπκαηηθφηεηαο «FACIT – Sp12 Scale» ησλ αζζελψλ ππφ αηκνθάζαξζε. ηελ 

πνιπκεηαβιεηή αλάιπζε εηζήρζεζαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ πνπ 

ζρεηίδνληαλ κε ηηο Αληηιήςεηο γηα ηε Νφζν ζην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ηνπ 0,25 απφ 

ηε δηκεηαβιεηή αλάιπζε. 
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Πίλαθαο 29: Πνιιαπιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε (κέζνδνο enter) κε εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή ηελ Κιίκαθα Αληηιήςεσλ γηα ηε Νφζν «BIPQ» θαη αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο ηελ Κιίκαθα Πλεπκαηηθφηεηαο «FACIT – Sp12 Scale» σο κειεηψκελνο 

πξνζδηνξηζηήο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ
*
 (n=367). 

 

 

 

Κιίκαθα Πλεπκαηηθόηεηαο 

Κιίκαθα Αληηιήςεσλ γηα ηε Νόζν 

 

πλέπεηεο 

Υξνληθή  

Γηάξθεηα 

Πξνζσπηθόο  

Έιεγρνο 

β (Σ) Σηκή p β (Σ) Σηκή p β (Σ) Σηκή p 

Νόεκα -0,219 

(0,045) 

<0,001 -0,016 

(0,036) 

0,667 -0,207 

(0,044) 

<0,001 

Γαιήλε -0,253 

(0,043) 

<0,001 -0,026 

(0,036) 

0,474 -0,156 

(0,044) 

<0,001 

Πίζηε -0,092 

(0,036) 

0,011 0,029 

(0,034) 

0,406 -0,076 

(0,042) 

0,070 

πλνιηθή Πλεπκαηηθόηεηα -0,100 

(0,018) 

<0,001 -0,002 

(0,016) 

0,905 -0,089 

(0,019) 

<0,001 

β = Γηνξζσκέλνο πληειεζηήο Παιηλδξφκεζεο Σ = Σππηθφ θάικα  
*ην πνιπκεηαβιεηφ κνληέιν εληάρζεθαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ απφ ηελ δηκεηαβιεηή αλάιπζε κε φξην 

ζεκαληηθφηεηαο ζην επίπεδν ηνπ 0,25.  

Πίλαθαο 29: Πνιιαπιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε (κέζνδνο enter) κε εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή ηελ Κιίκαθα Αληηιήςεσλ γηα ηε Νφζν «BIPQ» θαη αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο ηελ Κιίκαθα Πλεπκαηηθφηεηαο «FACIT – Sp12 Scale» σο κειεηψκελνο 

πξνζδηνξηζηήο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ
*
 (n=367). [ζ π λ έ ρ ε η α] 

 

 

 

Κιίκαθα Πλεπκαηηθόηεηαο 

Κιίκαθα Αληηιήςεσλ γηα ηε Νόζν 

Θεξαπεπηηθόο 

Έιεγρνο 

 

Σαπηόηεηα 

 

Αλεζπρία 

β (Σ) Σηκή p β (Σ) Σηκή p β (Σ) Σηκή p 

Νόεκα -0,186 

(0,037) 

<0,001 -0,207 

(0,051) 

<0,001 -0,135 

(0,055) 

0,014 

Γαιήλε -0,195 

(0,036) 

<0,001 -0,211 

(0,049) 

<0,001 -0,284 

(0,053) 

<0,001 

Πίζηε -0,062 

(0,030) 

0,036 -0,090 

(0,047) 

0,056 -0,044 

(0,053) 

0,399 

πλνιηθή Πλεπκαηηθόηεηα -0,078 

(0,015) 

<0,001 -0,100 

(0,022) 

<0,001 -0,088 

(0,023) 

<0,001 

β = Γηνξζσκέλνο πληειεζηήο Παιηλδξφκεζεο Σ = Σππηθφ θάικα  
*ην πνιπκεηαβιεηφ κνληέιν εληάρζεθαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ απφ ηελ δηκεηαβιεηή αλάιπζε κε φξην 

ζεκαληηθφηεηαο ζην επίπεδν ηνπ 0,25.  
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Πίλαθαο 29: Πνιιαπιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε (κέζνδνο enter) κε εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή ηελ Κιίκαθα Αληηιήςεσλ γηα ηε Νφζν «BIPQ» θαη αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο ηελ Κιίκαθα Πλεπκαηηθφηεηαο «FACIT – Sp12 Scale» σο κειεηψκελνο 

πξνζδηνξηζηήο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ
*
 (n=367). [ζ π λ έ ρ ε η α] 

 

 

 

Κιίκαθα Πλεπκαηηθόηεηαο 

Κιίκαθα Αληηιήςεσλ γηα ηε Νόζν 

Καηαλόεζε  

Νόζνπ 

πλαηζζεκαηηθόο 

Αληίθηππνο 

πλνιηθή Αληίιεςε 

γηα ηε Νόζν 

β (Σ) Σηκή p β (Σ) Σηκή p β (Σ) Σηκή p 

Νόεκα -0,206 

(0,042) 

<0,001 -0,204 

(0,051) 

<0,001 -1,543 

(0,206) 

<0,001 

Γαιήλε -0,132 

(0,042) 

0,002 -0,287 

(0,050) 

<0,001 -1,718 

(0,194) 

<0,001 

Πίζηε -0,046 

(0,040) 

0,250 -0,102 

(0,050) 

0,041 -0,676 

(0,197) 

0,001 

πλνιηθή Πλεπκαηηθόηεηα -0,077 

(0,019) 

<0,001 -0,114 

(0,022) 

<0,001 -0,775 

(0,086) 

<0,001 

β = Γηνξζσκέλνο πληειεζηήο Παιηλδξφκεζεο Σ = Σππηθφ θάικα  
*ην πνιπκεηαβιεηφ κνληέιν εληάρζεθαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ απφ ηελ δηκεηαβιεηή αλάιπζε κε φξην 

ζεκαληηθφηεηαο ζην επίπεδν ηνπ 0,25.  

 

Απφ ηνλ ζηαηηζηηθφ πνιπκεηαβιεηφ έιεγρν ηεο επίδξαζεο ηεο 

Πλεπκαηηθφηεηαο (Κιίκαθα «FACIT – Sp12 Scale») ζηηο Αληηιήςεηο γηα ηε Νφζν 

(Κιίκαθα «BIPQ») ησλ αζζελψλ, κε εμνπδεηέξσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, 

δηαπηζηψζεθαλ ηα εμήο: 

 ηελ δηάζηαζε «πλέπεηεο» επηδξνχζε αξλεηηθά ηφζν ε ζπλνιηθή 

Πλεπκαηηθφηεηα φζν θαη φιεο νη δηαζηάζεηο ηεο, δειαδή «Νφεκα», «Γαιήλε» 

θαη «Πίζηε». Δηδηθφηεξα: 

- κεηαβνιή ηεο «πλνιηθήο Πλεπκαηηθφηεηαο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί 

αληίζεηε κεηαβνιή ηεο απεηιεηηθήο άπνςεο γηα ηηο «πλέπεηεο» θαηά 0,100 

κνλάδεο (β=-0,100 p<0,001), 

- κεηαβνιή ηνπ «Ννήκαηνο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί αληίζεηε κεηαβνιή ηεο 

απεηιεηηθήο άπνςεο γηα ηηο «πλέπεηεο» θαηά 0,219 κνλάδεο (β=-0,219 

p<0,001), 

- κεηαβνιή ηεο «Γαιήλεο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί αληίζεηε κεηαβνιή ηεο 

απεηιεηηθήο άπνςεο γηα ηηο «πλέπεηεο» θαηά 0,253 κνλάδεο (β=-0,253 

p<0,001), 
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- κεηαβνιή ηεο «Πίζηεο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί αληίζεηε κεηαβνιή ηεο 

απεηιεηηθήο άπνςεο γηα ηηο «πλέπεηεο» θαηά 0,092 κνλάδεο (β=-0,092 

p=0,011). 

 ηελ δηάζηαζε «Υξνληθή Γηάξθεηα» δελ επηδξνχζε ηφζν ε ζπλνιηθή 

Πλεπκαηηθφηεηα φζν θαη νη δηαζηάζεηο ηεο. 

 ηελ δηάζηαζε «Πξνζσπηθόο Έιεγρνο» επηδξνχζε αξλεηηθά ηφζν ε ζπλνιηθή 

Πλεπκαηηθφηεηα φζν θαη νη δηαζηάζεηο ηεο «Νφεκα» θαη «Γαιήλε». 

Δπηζεκαίλεηαη επίζεο κηα αξλεηηθή επίδξαζε νξηαθά, ζην επίπεδν ηνπ 10%, ηεο 

«Πίζηεο» (β=-0,076 p=0,070). Δηδηθφηεξα: 

- κεηαβνιή ηεο «πλνιηθήο Πλεπκαηηθφηεηαο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί 

αληίζεηε κεηαβνιή ηεο απεηιεηηθήο άπνςεο γηα ηνλ «Πξνζσπηθφ Έιεγρν» 

θαηά 0,089 κνλάδεο (β=-0,089 p<0,001), 

- κεηαβνιή ηνπ «Ννήκαηνο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί αληίζεηε κεηαβνιή ηεο 

απεηιεηηθήο άπνςεο γηα ηνλ «Πξνζσπηθφ Έιεγρν» θαηά 0,207 κνλάδεο (β=-

0,207 p<0,001), 

- κεηαβνιή ηεο «Γαιήλεο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί αληίζεηε κεηαβνιή ηεο 

απεηιεηηθήο άπνςεο γηα ηνλ «Πξνζσπηθφ Έιεγρν» θαηά 0,156 κνλάδεο (β=-

0,156 p<0,001). 

 ηελ δηάζηαζε «Θεξαπεπηηθόο Έιεγρνο» επηδξνχζε αξλεηηθά ηφζν ε ζπλνιηθή 

Πλεπκαηηθφηεηα φζν θαη φιεο νη δηαζηάζεηο ηεο, δειαδή «Νφεκα», «Γαιήλε» 

θαη «Πίζηε». Δηδηθφηεξα: 

- κεηαβνιή ηεο «πλνιηθήο Πλεπκαηηθφηεηαο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί 

αληίζεηε κεηαβνιή ηεο απεηιεηηθήο άπνςεο γηα ηνλ «Θεξαπεπηηθφ Έιεγρν» 

θαηά 0,078 κνλάδεο (β=-0,078 p<0,001), 

- κεηαβνιή ηνπ «Ννήκαηνο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί αληίζεηε κεηαβνιή ηεο 

απεηιεηηθήο άπνςεο γηα ηνλ «Θεξαπεπηηθφ Έιεγρν» θαηά 0,186 κνλάδεο (β=-

0,186 p<0,001), 

- κεηαβνιή ηεο «Γαιήλεο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί αληίζεηε κεηαβνιή ηεο 

απεηιεηηθήο άπνςεο γηα ηνλ «Θεξαπεπηηθφ Έιεγρν» θαηά 0,195 κνλάδεο (β=-

0,195 p<0,001), 

- κεηαβνιή ηεο «Πίζηεο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί αληίζεηε κεηαβνιή ηεο 

απεηιεηηθήο άπνςεο γηα ηνλ «Θεξαπεπηηθφ Έιεγρν» θαηά 0,062 κνλάδεο (β=-

0,062 p=0,036). 
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 ηελ δηάζηαζε «Σαπηόηεηα» επηδξνχζε αξλεηηθά ηφζν ε ζπλνιηθή 

Πλεπκαηηθφηεηα φζν θαη νη δηαζηάζεηο ηεο «Νφεκα» θαη «Γαιήλε». 

Δπηζεκαίλεηαη επίζεο κηα αξλεηηθή επίδξαζε νξηαθά, ζην επίπεδν ηνπ 10%, ηεο 

«Πίζηεο» (β=-0,090 p=0,056). Δηδηθφηεξα: 

- κεηαβνιή ηεο «πλνιηθήο Πλεπκαηηθφηεηαο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί 

αληίζεηε κεηαβνιή ηεο απεηιεηηθήο άπνςεο γηα ηελ «Σαπηφηεηα» θαηά 0,100 

κνλάδεο (β=-0,100 p<0,001), 

- κεηαβνιή ηνπ «Ννήκαηνο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί αληίζεηε κεηαβνιή ηεο 

απεηιεηηθήο άπνςεο γηα ηελ «Σαπηφηεηα» θαηά 0,207 κνλάδεο (β=-0,207 

p<0,001), 

- κεηαβνιή ηεο «Γαιήλεο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί αληίζεηε κεηαβνιή ηεο 

απεηιεηηθήο άπνςεο γηα ηελ «Σαπηφηεηα» θαηά 0,211 κνλάδεο (β=-0,211 

p<0,001). 

 ηελ δηάζηαζε «Αλεζπρία» επηδξνχζε αξλεηηθά ηφζν ε ζπλνιηθή 

Πλεπκαηηθφηεηα φζν θαη νη δηαζηάζεηο ηεο «Νφεκα» θαη «Γαιήλε». Δηδηθφηεξα: 

- κεηαβνιή ηεο «πλνιηθήο Πλεπκαηηθφηεηαο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί 

αληίζεηε κεηαβνιή ηεο απεηιεηηθήο άπνςεο γηα ηελ «Αλεζπρία» θαηά 0,088 

κνλάδεο (β=-0,088 p<0,001), 

- κεηαβνιή ηνπ «Ννήκαηνο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί αληίζεηε κεηαβνιή ηεο 

απεηιεηηθήο άπνςεο γηα ηελ «Αλεζπρία» θαηά 0,135 κνλάδεο (β=-0,135 

p=0,014), 

- κεηαβνιή ηεο «Γαιήλεο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί αληίζεηε κεηαβνιή ηεο 

απεηιεηηθήο άπνςεο γηα ηελ «Αλεζπρία» θαηά 0,284 κνλάδεο (β=-0,284 

p<0,001). 

 ηελ δηάζηαζε «Καηαλόεζε Νόζνπ» επηδξνχζε αξλεηηθά ηφζν ε ζπλνιηθή 

Πλεπκαηηθφηεηα φζν θαη νη δηαζηάζεηο ηεο «Νφεκα» θαη «Γαιήλε». Δηδηθφηεξα: 

- κεηαβνιή ηεο «πλνιηθήο Πλεπκαηηθφηεηαο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί 

αληίζεηε κεηαβνιή ηεο απεηιεηηθήο άπνςεο γηα ηελ «Καηαλφεζε Νφζνπ» 

θαηά 0,077 κνλάδεο (β=-0,077 p<0,001), 

- κεηαβνιή ηνπ «Ννήκαηνο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί αληίζεηε κεηαβνιή ηεο 

απεηιεηηθήο άπνςεο γηα ηελ «Καηαλφεζε Νφζνπ» θαηά 0,206 κνλάδεο (β=-

0,206 p<0,001), 
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- κεηαβνιή ηεο «Γαιήλεο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί αληίζεηε κεηαβνιή ηεο 

απεηιεηηθήο άπνςεο γηα ηελ «Καηαλφεζε Νφζνπ» θαηά 0,132 κνλάδεο (β=-

0,132 p=0,002). 

 ηελ δηάζηαζε «πλαηζζεκαηηθόο Αληίθηππνο» επηδξνχζε αξλεηηθά ηφζν ε 

ζπλνιηθή Πλεπκαηηθφηεηα φζν θαη φιεο νη δηαζηάζεηο ηεο, δειαδή «Νφεκα», 

«Γαιήλε» θαη «Πίζηε». Δηδηθφηεξα: 

- κεηαβνιή ηεο «πλνιηθήο Πλεπκαηηθφηεηαο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί 

αληίζεηε κεηαβνιή ηεο απεηιεηηθήο άπνςεο γηα ηνλ «πλαηζζεκαηηθφ 

Αληίθηππν» θαηά 0,114 κνλάδεο (β=-0,114 p<0,001), 

- κεηαβνιή ηνπ «Ννήκαηνο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί αληίζεηε κεηαβνιή ηεο 

απεηιεηηθήο άπνςεο γηα ηνλ «πλαηζζεκαηηθφ Αληίθηππν» θαηά 0,204 

κνλάδεο (β=-0,204 p<0,001), 

- κεηαβνιή ηεο «Γαιήλεο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί αληίζεηε κεηαβνιή ηεο 

απεηιεηηθήο άπνςεο γηα ηνλ «πλαηζζεκαηηθφ Αληίθηππν» θαηά 0,287 

κνλάδεο (β=-0,287 p<0,001), 

- κεηαβνιή ηεο «Πίζηεο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί αληίζεηε κεηαβνιή ηεο 

απεηιεηηθήο άπνςεο γηα ηνλ «πλαηζζεκαηηθφ Αληίθηππν» θαηά 0,102 

κνλάδεο (β=-0,102 p=0,041). 

 ηελ «πλνιηθή Αληίιεςε γηα ηε Νόζν» επηδξνχζε αξλεηηθά ηφζν ε ζπλνιηθή 

Πλεπκαηηθφηεηα φζν θαη φιεο νη δηαζηάζεηο ηεο, δειαδή «Νφεκα», «Γαιήλε» 

θαη «Πίζηε». Δηδηθφηεξα: 

- κεηαβνιή ηεο «πλνιηθήο Πλεπκαηηθφηεηαο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί 

αληίζεηε κεηαβνιή ηεο απεηιεηηθήο «πλνιηθήο Αληίιεςεο γηα ηε Νφζν» 

θαηά 0,775 κνλάδεο (β=-0,775 p<0,001), 

- κεηαβνιή ηνπ «Ννήκαηνο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί αληίζεηε κεηαβνιή ηεο 

απεηιεηηθήο «πλνιηθήο Αληίιεςεο γηα ηε Νφζν» θαηά 1,543 κνλάδεο (β=-

1,543 p<0,001), 

- κεηαβνιή ηεο «Γαιήλεο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί αληίζεηε κεηαβνιή ηεο 

απεηιεηηθήο «πλνιηθήο Αληίιεςεο γηα ηε Νφζν» θαηά 1,718 κνλάδεο (β=-

1,718 p<0,001), 

- κεηαβνιή ηεο «Πίζηεο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί αληίζεηε κεηαβνιή ηεο 

απεηιεηηθήο «πλνιηθήο Αληίιεςεο γηα ηε Νφζν» θαηά 0,676 κνλάδεο (β=-

0,676 p=0,001). 
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Β.4.4 Πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο ησλ Αληηιήςεσλ γηα ηε Νόζν (Πνιπκεηαβιεηή 

αλάιπζε) 

 

Γηα ηελ αλάδεημε πξνβιεπηηθψλ παξαγφλησλ (predictors) ή πξνζδηνξηζηψλ 

(determinants) ησλ Αληηιήςεσλ γηα ηε Νφζν (Κιίκαθα «BIPQ») ησλ αζζελψλ ππφ 

αηκνθάζαξζε εθαξκφζηεθε πνιπκεηαβιεηή αλάιπζε. ηελ πνιπκεηαβιεηή αλάιπζε 

εηζήρζεζαλ ε Πλεπκαηηθφηεηα (Κιίκαθα «FACIT – Sp12 Scale») θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηηο Αληηιήςεηο γηα ηε Νφζν ζην 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ηνπ 0,25 απφ ηε δηκεηαβιεηή αλάιπζε. ηνλ Πίλαθα 30 

παξνπζηάδεηαη ε πνιπκεηαβιεηή (multivariate) αλάιπζε ρξεζηκνπνηψληαο ην 

ζηαηηζηηθφ ππφδεηγκα ηεο πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο (multiple linear 

regression) κε ηε κέζνδν ηεο βεκαηηθήο (stepwise) έληαμεο κεηαβιεηψλ. 
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Πίλαθαο 30: Πνιιαπιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε (κέζνδνο stepwise) κε εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή ηελ Κιίκαθα Αληηιήςεσλ γηα ηε Νφζν «BIPQ» θαη αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο ηελ Κιίκαθα Πλεπκαηηθφηεηαο «FACIT – Sp12 Scale» θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ
*
 (n=367). 

Κιίκαθα Αληηιήςεσλ 

γηα ηε Νόζν 

 

Πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο 

 

β 

 

Σ 

 

95% ΓΔ 

 

Σηκή p 

πλέπεηεο ηαζεξά (α) 13,776 0,717 12,366 έσο 15,185 <0,001 

 Νόεκα -0,131 0,050 -0,229 έσο -0,033 0,009 

 Γαιήλε -0,192 0,049 -0,289 έσο -0,095 <0,001 

 Ύπαξμε παηδηώλ     

  Ναη (θαηεγνξία αλαθνξάο) 0    

  ρη -0,671 0,294 -1,250 έσο -0,092 0,023 

 Άιιν πξόβιεκα πγείαο     

  Ναη (θαηεγνξία αλαθνξάο) 0    

  ρη -0,821 0,286 -1,384 έσο -0,258 0,004 

 Σξέρνλ επίπεδν δξαζηεξηόηεηαο -0,402 0,139 -0,674 έσο -0,129 0,004 

 Γηνξζσκέλνο R2=22,6%,F=22,341,p<0,001     

Κιίκαθα Αληηιήςεσλ 

γηα ηε Νόζν 

 

Πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο 

 

β 

 

Σ 

 

95% ΓΔ 

 

Σηκή p 

Υξνληθή Γηάξθεηα ηαζεξά (α) 8,181 0,668 6,868 έσο 9,494 <0,001 

 Ζιηθία (έηε) 0,035 0,008 0,020 έσο 0,049 <0,001 

 Πόζν θνληά αηζζάλεζηε ζην ζεό -0,196 0,099 -0,390 έσο -0,002 0,047 

 Άιιν πξόβιεκα πγείαο     

  Ναη (θαηεγνξία αλαθνξάο) 0    

  ρη -0,540 0,225 -0,984 έσο -0,097 0,017 

 Γηνξζσκέλνο R2=8,7%,F=12,660,p<0,001     

Κιίκαθα Αληηιήςεσλ 

γηα ηε Νόζν 

 

Πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο 

 

β 

 

Σ 

 

95% ΓΔ 

 

Σηκή p 

Πξνζσπηθόο Έιεγρνο ηαζεξά (α) 6,855 0,513 5,845 έσο 7,865 <0,001 

 Νόεκα -0,187 0,048 -0,281 έσο -0,094 <0,001 

 Γαιήλε -0,092 0,047 -0,184 έσο 0,000 0,050 

 Σξέρνλ επίπεδν δξαζηεξηόηεηαο -0,261 0,126 -0,509 έσο -0,013 0,039 

 Γηνξζσκέλνο R2=12,9%,F=19,144,p<0,001     

Κιίκαθα Αληηιήςεσλ 

γηα ηε Νόζν 

 

Πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο 

 

β 

 

Σ 

 

95% ΓΔ 

 

Σηκή p 

Θεξαπεπηηθόο  

Έιεγρνο 

ηαζεξά (α) 4,800 0,430 3,954 έσο 5,647 <0,001 

Νόεκα -0,126 0,041 -0,206 έσο -0,045 0,002 

 Γαιήλε -0,152 0,040 -0,230 έσο -0,074 <0,001 

 Γηνξζσκέλνο R2=12,6%,F=27,302,p<0,001     

Κιίκαθα Αληηιήςεσλ 

γηα ηε Νόζν 

 

Πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο 

 

β 

 

Σ 

 

95% ΓΔ 

 

Σηκή p 

Σαπηόηεηα ηαζεξά (α) 9,092 0,887 7,348 έσο 10,836 <0,001 
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 Νόεκα -0,122 0,056 -0,231 έσο -0,012 0,030 

 Γαιήλε -0,155 0,054 -0,261 έσο -0,049 0,004 

 Σόπνο δηακνλήο     

  Αζηηθή πεξηνρή (θαηεγνξία αλαθνξάο) 0    

  Με αζηηθή πεξηνρή 0,690 0,319 0,064 έσο 1,317 0,031 

 Πόζν ζξεζθεπόκελνο είζηε 0,411 0,137 0,141 έσο 0,680 0,003 

 Άιιν πξόβιεκα πγείαο     

  Ναη (θαηεγνξία αλαθνξάο) 0    

  ρη -1,096 0,309 -1,704 έσο -0,488 <0,001 

 Σξέρνλ επίπεδν δξαζηεξηόηεηαο -0,375 0,152 -0,673 έσο -0,076 0,014 

 Γηνξζσκέλνο R2=19,3%,F=15,588,p<0,001     

Κιίκαθα Αληηιήςεσλ 

γηα ηε Νόζν 

 

Πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο 

 

β 

 

Σ 

 

95% ΓΔ 

 

Σηκή p 

Αλεζπρία ηαζεξά (α) 9,585 0,687 8,235 έσο 10,935 <0,001 

 Γαιήλε -0,319 0,050 -0,417 έσο -0,221 <0,001 

 Πόζν ζξεζθεπόκελνο είζηε 0,496 0,152 0,196 έσο 0,796 0,001 

 Άιιν πξόβιεκα πγείαο     

  Ναη (θαηεγνξία αλαθνξάο) 0    

  ρη -0,802 0,332 -1,454 έσο -0,150 0,016 

 Γηνξζσκέλνο R2=13,5%,F=20,078,p<0,001     

Κιίκαθα Αληηιήςεσλ 

γηα ηε Νόζν 

 

Πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο 

 

β 

 

Σ 

 

95% ΓΔ 

 

Σηκή p 

Καηαλόεζε Νόζνπ ηαζεξά (α) 6,003 0,506 5,008 έσο 6,998 <0,001 

 Νόεκα -0,216 0,039 -0,292 έσο -0,139 <0,001 

 Δθπαηδεπηηθό επίπεδν     

  Πξσηνβάζκηα (θαηεγνξία αλαθνξάο) 0    

  Γεπηεξνβάζκηα -0,615 0,274 -1,153 έσο -0,076 0,025 

  Σξηηνβάζκηα -0,727 0,361 -1,438 έσο -0,017 0,045 

 Πόζν θνληά αηζζάλεζηε ζην ζεό -0,274 0,113 -0,496 έσο -0,053 0,015 

 Γηνξζσκέλνο R2=13,0%,F=14,694,p<0,001     

Κιίκαθα Αληηιήςεσλ 

γηα ηε Νόζν 

 

Πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο 

 

β 

 

Σ 

 

95% ΓΔ 

 

Σηκή p 

πλαηζζεκαηηθόο 

Αληίθηππνο 

ηαζεξά (α) 9,850 0,589 8,691 έσο 11,009 <0,001 

Γαιήλε -0,298 0,049 -0,395 έσο -0,201 <0,001 

 Πόζν ζξεζθεπόκελνο είζηε 0,534 0,145 0,249 έσο 0,819 <0,001 

 Σξέρνλ επίπεδν δξαζηεξηόηεηαο -0,741 0,151 -1,037 έσο -0,444 <0,001 

 Γηνξζσκέλνο R2=21,4%,F=34,284,p<0,001     

Κιίκαθα Αληηιήςεσλ 

γηα ηε Νόζν 

 

Πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο 

 

β 

 

Σ 

 

95% ΓΔ 

 

Σηκή p 

πλνιηθή Αληίιεςε  

γηα ηε Νόζν 

ηαζεξά (α) 70,650 2,782 65,178 έσο 76,121 <0,001 

Νόεκα -0,895 0,210 -1,308 έσο -0,483 <0,001 

 Γαιήλε -1,271 0,209 -1,682 έσο -0,859 <0,001 

 Πόζν ζξεζθεπόκελνο είζηε 1,839 0,532 0,793 έσο 2,886 0,001 

 Άιιν πξόβιεκα πγείαο     
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  Ναη (θαηεγνξία αλαθνξάο) 0    

  ρη -3,266 1,200 -5,626 έσο -0,905 0,007 

 Σξέρνλ επίπεδν δξαζηεξηόηεηαο -2,173 0,584 -3,322 έσο -1,023 <0,001 

 Γηνξζσκέλνο R2=36,4%,F=42,901,p<0,001     

β = Γηνξζσκέλνο πληειεζηήο Παιηλδξφκεζεο R2 = πληειεζηήο Πξνζδηνξηζκνχ Σ = Σππηθφ θάικα ΓΔ = Γηάζηεκα 

Δκπηζηνζχλεο  
*ην πνιπκεηαβιεηφ κνληέιν εληάρζεθαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ απφ ηελ δηκεηαβιεηή αλάιπζε κε φξην 

ζεκαληηθφηεηαο ζην επίπεδν ηνπ 0,25. 

 

Απφ ηνλ ζηαηηζηηθφ πνιπκεηαβιεηφ έιεγρν γηα ηελ εμαγσγή πξνβιεπηηθψλ 

παξαγφλησλ ησλ Αληηιήςεσλ γηα ηε Νφζν (Κιίκαθα «BIPQ»), απφ ηελ 

Πλεπκαηηθφηεηα (Κιίκαθα «FACIT – Sp12 Scale») θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

αζζελψλ, δηαπηζηψζεθαλ ηα εμήο: 

 Σν «Νφεκα», ε «Γαιήλε», ε χπαξμε παηδηψλ, ε χπαξμε άιινπ πξνβιήκαηνο 

πγείαο θαη ην ηξέρνλ επίπεδν δξαζηεξηφηεηαο αλαδείρζεθαλ σο πξνβιεπηηθνί 

παξάγνληεο ηεο δηάζηαζεο «πλέπεηεο». Οη αλαθεξφκελεο κεηαβιεηέο ηνπ 

ζηαηηζηηθνχ ππνδείγκαηνο εξκελεχνπλ πεξίπνπ ην 23% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ 

«πλεπεηψλ» (Γηνξζσκέλνο R
2
=22,6%). Δηδηθφηεξα: 

- κεηαβνιή ηνπ «Ννήκαηνο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί αληίζεηε κεηαβνιή ηεο 

απεηιεηηθήο άπνςεο γηα ηηο «πλέπεηεο» θαηά 0,131 κνλάδεο (β=-0,131 

p=0,009), 

- κεηαβνιή ηεο «Γαιήλεο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί αληίζεηε κεηαβνιή ηεο 

απεηιεηηθήο άπνςεο γηα ηηο «πλέπεηεο» θαηά 0,192 κνλάδεο (β=-0,192 

p<0,001), 

- ε κέζε ηηκή ηεο απεηιεηηθήο άπνςεο γηα ηηο «πλέπεηεο» ήηαλ θαηά 0,671 

κνλάδεο κηθξφηεξε ζηνπο κε έρνληεο παηδηά ζε ζρέζε κε ηνπο έρνληεο (β=-

0,671 p=0,023), 

- ε κέζε ηηκή ηεο απεηιεηηθήο άπνςεο γηα ηηο «πλέπεηεο» ήηαλ θαηά 0,821 

κνλάδεο κηθξφηεξε ζηνπο κε έρνληεο θάπνην άιιν πξφβιεκα πγείαο ζε ζρέζε 

κε ηνπο έρνληεο (β=-0,821 p=0,004), 

- κεηαβνιή ηεο ηξέρνπζαο δξαζηεξηφηεηαο θαηά έλα επίπεδν πξνθαιεί αληίζεηε 

κεηαβνιή ηεο απεηιεηηθήο άπνςεο γηα ηηο «πλέπεηεο» θαηά 0,402 κνλάδεο 

(β=-0,402 p=0,004). 

 Ζ ειηθία, ην πφζν θνληά αηζζάλνληαη ζην ζεφ θαη ε χπαξμε άιινπ πξνβιήκαηνο 

πγείαο αλαδείρζεθαλ σο πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο ηεο δηάζηαζεο «Υξνληθή 

Γηάξθεηα». Οη αλαθεξφκελεο κεηαβιεηέο ηνπ ζηαηηζηηθνχ ππνδείγκαηνο 
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εξκελεχνπλ πεξίπνπ ην 9% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο «Υξνληθήο Γηάξθεηαο» 

(Γηνξζσκέλνο R
2
=8,7%). Δηδηθφηεξα: 

- κεηαβνιή ηεο ειηθίαο θαηά 1 έηνο πξνθαιεί φκνηα κεηαβνιή ηεο απεηιεηηθήο 

άπνςεο γηα ηελ «Υξνληθή Γηάξθεηα» θαηά 0,035 κνλάδεο (β=0,035 p<0,001), 

- κεηαβνιή ηεο εθηίκεζεο ηνπ πφζν θνληά αηζζάλνληαη ζην ζεφ θαηά 1 κνλάδα 

πξνθαιεί αληίζεηε κεηαβνιή ηεο απεηιεηηθήο άπνςεο γηα ηελ «Υξνληθή 

Γηάξθεηα» θαηά 0,196 κνλάδεο (β=-0,196 p=0,047), 

- ε κέζε ηηκή ηεο απεηιεηηθήο άπνςεο γηα ηελ «Υξνληθή Γηάξθεηα» ήηαλ θαηά 

0,540 κνλάδεο κηθξφηεξε ζηνπο κε έρνληεο θάπνην άιιν πξφβιεκα πγείαο ζε 

ζρέζε κε ηνπο έρνληεο (β=-0,540 p=0,017). 

 Σν «Νφεκα», ε «Γαιήλε» θαη ην ηξέρνλ επίπεδν δξαζηεξηφηεηαο αλαδείρζεθαλ 

σο πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο ηεο δηάζηαζεο «Πξνζσπηθόο Έιεγρνο». Οη 

αλαθεξφκελεο κεηαβιεηέο ηνπ ζηαηηζηηθνχ ππνδείγκαηνο εξκελεχνπλ πεξίπνπ ην 

13% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηνπ «Πξνζσπηθνχ Διέγρνπ» (Γηνξζσκέλνο 

R
2
=12,9%). Δηδηθφηεξα: 

- κεηαβνιή ηνπ «Ννήκαηνο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί αληίζεηε κεηαβνιή ηεο 

απεηιεηηθήο άπνςεο γηα ηνλ «Πξνζσπηθφ Έιεγρν» θαηά 0,187 κνλάδεο (β=-

0,187 p=0,009), 

- κεηαβνιή ηεο «Γαιήλεο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί αληίζεηε κεηαβνιή ηεο 

απεηιεηηθήο άπνςεο γηα ηνλ «Πξνζσπηθφ Έιεγρν» θαηά 0,092 κνλάδεο (β=-

0,092 p=0,050), 

- κεηαβνιή ηεο ηξέρνπζαο δξαζηεξηφηεηαο θαηά έλα επίπεδν πξνθαιεί αληίζεηε 

κεηαβνιή ηεο απεηιεηηθήο άπνςεο γηα ηνλ «Πξνζσπηθφ Έιεγρν» θαηά 0,261 

κνλάδεο (β=-0,261 p=0,039). 

 Σν «Νφεκα» θαη ε «Γαιήλε» αλαδείρζεθαλ σο πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο ηεο 

δηάζηαζεο «Θεξαπεπηηθόο Έιεγρνο». Οη αλαθεξφκελεο κεηαβιεηέο ηνπ 

ζηαηηζηηθνχ ππνδείγκαηνο εξκελεχνπλ πεξίπνπ ην 13% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηνπ 

«Θεξαπεπηηθνχ Διέγρνπ» (Γηνξζσκέλνο R
2
=12,6%). Δηδηθφηεξα: 

- κεηαβνιή ηνπ «Ννήκαηνο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί αληίζεηε κεηαβνιή ηεο 

απεηιεηηθήο άπνςεο γηα ηνλ «Θεξαπεπηηθφ Έιεγρν» θαηά 0,126 κνλάδεο (β=-

0,126 p=0,002), 
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- κεηαβνιή ηεο «Γαιήλεο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί αληίζεηε κεηαβνιή ηεο 

απεηιεηηθήο άπνςεο γηα ηνλ «Θεξαπεπηηθφ Έιεγρν» θαηά 0,152 κνλάδεο (β=-

0,152 p<0,001). 

 Σν «Νφεκα», ε «Γαιήλε», ν ηφπνο δηακνλήο, ην πφζν ζξεζθεπφκελνη είλαη, ε 

χπαξμε άιινπ πξνβιήκαηνο πγείαο θαη ην ηξέρνλ επίπεδν δξαζηεξηφηεηαο 

αλαδείρζεθαλ σο πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο ηεο δηάζηαζεο «Σαπηόηεηα». Οη 

αλαθεξφκελεο κεηαβιεηέο ηνπ ζηαηηζηηθνχ ππνδείγκαηνο εξκελεχνπλ πεξίπνπ ην 

19% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο «Σαπηφηεηαο» (Γηνξζσκέλνο R
2
=19,3%). 

Δηδηθφηεξα: 

- κεηαβνιή ηνπ «Ννήκαηνο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί αληίζεηε κεηαβνιή ηεο 

απεηιεηηθήο άπνςεο γηα ηελ «Σαπηφηεηα» θαηά 0,122 κνλάδεο (β=-0,122 

p=0,030), 

- κεηαβνιή ηεο «Γαιήλεο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί αληίζεηε κεηαβνιή ηεο 

απεηιεηηθήο άπνςεο γηα ηελ «Σαπηφηεηα» θαηά 0,155 κνλάδεο (β=-0,155 

p=0,004), 

- ε κέζε ηηκή ηεο απεηιεηηθήο άπνςεο γηα ηελ «Σαπηφηεηα» ήηαλ θαηά 0,690 

κνλάδεο κεγαιχηεξε ζηνπο δηακέλνληεο ζε κε αζηηθή πεξηνρή ζε ζρέζε κε 

ηνπο δηακέλνληεο ζε αζηηθή πεξηνρή (β=0,690 p=0,031), 

- κεηαβνιή ηεο εθηίκεζεο ηνπ πφζν ζξεζθεπφκελνη είλαη θαηά 1 κνλάδα 

πξνθαιεί φκνηα κεηαβνιή ηεο απεηιεηηθήο άπνςεο γηα ηελ «Σαπηφηεηα» θαηά 

0,411 κνλάδεο (β=0,411 p=0,003), 

- ε κέζε ηηκή ηεο απεηιεηηθήο άπνςεο γηα ηελ «Σαπηφηεηα» ήηαλ θαηά 1,096 

κνλάδεο κηθξφηεξε ζηνπο κε έρνληεο θάπνην άιιν πξφβιεκα πγείαο ζε ζρέζε 

κε ηνπο έρνληεο (β=-1,096 p<0,001), 

- κεηαβνιή ηεο ηξέρνπζαο δξαζηεξηφηεηαο θαηά έλα επίπεδν πξνθαιεί αληίζεηε 

κεηαβνιή ηεο απεηιεηηθήο άπνςεο γηα ηελ «Σαπηφηεηα» θαηά 0,375 κνλάδεο 

(β=-0,375 p=0,014). 

 Ζ «Γαιήλε», ην πφζν ζξεζθεπφκελνη είλαη θαη ε χπαξμε άιινπ πξνβιήκαηνο 

πγείαο αλαδείρζεθαλ σο πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο ηεο δηάζηαζεο «Αλεζπρία». 

Οη αλαθεξφκελεο κεηαβιεηέο ηνπ ζηαηηζηηθνχ ππνδείγκαηνο εξκελεχνπλ πεξίπνπ 

ην 14% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο «Αλεζπρίαο» (Γηνξζσκέλνο R
2
=13,5%). 

Δηδηθφηεξα: 
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- κεηαβνιή ηεο «Γαιήλεο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί αληίζεηε κεηαβνιή ηεο 

απεηιεηηθήο άπνςεο γηα ηελ «Αλεζπρία» θαηά 0,319 κνλάδεο (β=-0,319 

p<0,001), 

- κεηαβνιή ηεο εθηίκεζεο ηνπ πφζν ζξεζθεπφκελνη είλαη θαηά 1 κνλάδα 

πξνθαιεί φκνηα κεηαβνιή ηεο απεηιεηηθήο άπνςεο γηα ηελ «Αλεζπρία» θαηά 

0,496 κνλάδεο (β=0,496 p=0,001), 

- ε κέζε ηηκή ηεο απεηιεηηθήο άπνςεο γηα ηελ «Αλεζπρία» ήηαλ θαηά 0,802 

κνλάδεο κηθξφηεξε ζηνπο κε έρνληεο θάπνην άιιν πξφβιεκα πγείαο ζε ζρέζε 

κε ηνπο έρνληεο (β=-0,802 p=0,016). 

 Σν «Νφεκα», ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν θαη ην πφζν θνληά αηζζάλνληαη ζην ζεφ 

αλαδείρζεθαλ σο πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο ηεο δηάζηαζεο «Καηαλόεζε 

Νόζνπ». Οη αλαθεξφκελεο κεηαβιεηέο ηνπ ζηαηηζηηθνχ ππνδείγκαηνο 

εξκελεχνπλ πεξίπνπ ην 13% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο «Καηαλφεζεο Νφζνπ» 

(Γηνξζσκέλνο R
2
=13,0%). Δηδηθφηεξα: 

- κεηαβνιή ηνπ «Ννήκαηνο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί αληίζεηε κεηαβνιή ηεο 

απεηιεηηθήο άπνςεο γηα ηελ «Καηαλφεζε Νφζνπ» θαηά 0,216 κνλάδεο (β=-

0,216 p<0,001), 

- ε κέζε ηηκή ηεο απεηιεηηθήο άπνςεο γηα ηελ «Καηαλφεζε Νφζνπ» ήηαλ θαηά 

0,615 κνλάδεο θαη 0,727 κνλάδεο αληηζηνίρσο κηθξφηεξε ζηνπο απφθνηηνπο 

Γεπηεξνβάζκηαο θαη Σξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζε ζρέζε κε ηνπο απφθνηηνπο 

Πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (β=-0,615 p=0,025 θαη β=-0,727 p=0,045), 

- κεηαβνιή ηεο εθηίκεζεο ηνπ πφζν θνληά αηζζάλνληαη ζην ζεφ θαηά 1 κνλάδα 

πξνθαιεί αληίζεηε κεηαβνιή ηεο απεηιεηηθήο άπνςεο γηα ηελ «Καηαλφεζε 

Νφζνπ» θαηά 0,274 κνλάδεο (β=-0,274 p=0,015). 

 Ζ «Γαιήλε», ην πφζν ζξεζθεπφκελνη είλαη θαη ην ηξέρνλ επίπεδν 

δξαζηεξηφηεηαο αλαδείρζεθαλ σο πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο ηεο δηάζηαζεο 

«πλαηζζεκαηηθόο Αληίθηππνο». Οη αλαθεξφκελεο κεηαβιεηέο ηνπ ζηαηηζηηθνχ 

ππνδείγκαηνο εξκελεχνπλ πεξίπνπ ην 21% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηνπ 

«πλαηζζεκαηηθνχ Αληίθηππνπ» (Γηνξζσκέλνο R
2
=21,4%). Δηδηθφηεξα: 

- κεηαβνιή ηεο «Γαιήλεο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί αληίζεηε κεηαβνιή ηεο 

απεηιεηηθήο άπνςεο γηα ηνλ «πλαηζζεκαηηθφ Αληίθηππν» θαηά 0,298 

κνλάδεο (β=-0,298 p<0,001), 
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- κεηαβνιή ηεο εθηίκεζεο ηνπ πφζν ζξεζθεπφκελνη είλαη θαηά 1 κνλάδα 

πξνθαιεί φκνηα κεηαβνιή ηεο απεηιεηηθήο άπνςεο γηα ηνλ «πλαηζζεκαηηθφ 

Αληίθηππν» θαηά 0,534 κνλάδεο (β=0,534 p<0,001), 

- κεηαβνιή ηεο ηξέρνπζαο δξαζηεξηφηεηαο θαηά έλα επίπεδν πξνθαιεί αληίζεηε 

κεηαβνιή ηεο απεηιεηηθήο άπνςεο γηα ηνλ «πλαηζζεκαηηθφ Αληίθηππν» θαηά 

0,741 κνλάδεο (β=-0,741 p<0,001). 

 Σν «Νφεκα», ε «Γαιήλε», ην πφζν ζξεζθεπφκελνη είλαη, ε χπαξμε άιινπ 

πξνβιήκαηνο πγείαο θαη ην ηξέρνλ επίπεδν δξαζηεξηφηεηαο αλαδείρζεθαλ σο 

πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο ηεο «πλνιηθήο Αληίιεςεο γηα ηε Νόζν». Οη 

αλαθεξφκελεο κεηαβιεηέο ηνπ ζηαηηζηηθνχ ππνδείγκαηνο εξκελεχνπλ πεξίπνπ ην 

36% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο «πλνιηθήο Αληίιεςεο γηα ηε Νφζν» 

(Γηνξζσκέλνο R
2
=36,4%). Δηδηθφηεξα: 

- κεηαβνιή ηνπ «Ννήκαηνο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί αληίζεηε κεηαβνιή ηεο 

απεηιεηηθήο «πλνιηθήο Αληίιεςεο γηα ηε Νφζν» θαηά 0,895 κνλάδεο (β=-

0,895 p<0,001), 

- κεηαβνιή ηεο «Γαιήλεο» θαηά 1 κνλάδα πξνθαιεί αληίζεηε κεηαβνιή ηεο 

απεηιεηηθήο «πλνιηθήο Αληίιεςεο γηα ηε Νφζν» θαηά 1,271 κνλάδεο (β=-

1,271 p<0,001), 

- κεηαβνιή ηεο εθηίκεζεο ηνπ πφζν ζξεζθεπφκελνη είλαη θαηά 1 κνλάδα 

πξνθαιεί φκνηα κεηαβνιή ηεο απεηιεηηθήο «πλνιηθήο Αληίιεςεο γηα ηε 

Νφζν» θαηά 1,839 κνλάδεο (β=1,839 p=0,001), 

- ε κέζε ηηκή ηεο απεηιεηηθήο «πλνιηθήο Αληίιεςεο γηα ηε Νφζν» ήηαλ θαηά 

3,266 κνλάδεο κηθξφηεξε ζηνπο κε έρνληεο θάπνην άιιν πξφβιεκα πγείαο ζε 

ζρέζε κε ηνπο έρνληεο (β=-3,266 p=0,007), 

- κεηαβνιή ηεο ηξέρνπζαο δξαζηεξηφηεηαο θαηά έλα επίπεδν πξνθαιεί αληίζεηε 

κεηαβνιή ηεο απεηιεηηθήο «πλνιηθήο Αληίιεςεο γηα ηε Νφζν» θαηά 2,173 

κνλάδεο (β=-2,173 p<0,001). 
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Κεθάιαην 6
ν
 :πδήηεζε ησλ Απνηειεζκάησλ  

 

ηελ παξνχζα δηδαθηνξηθή δηαηξηβή δηεξεπλήζεθε ε πλεπκαηηθφηεηα αζζελψλ κε 

ΥΝΝ θαη ε επίδξαζε πνπ πηζαλφλ έρεη ζηελ πνηφηεηα δσήο, ζηελ εκθάληζε θαη 

έληαζε ςπρηαηξηθήο ζπκπησκαηνινγίαο ζε απηνχο ηνπο αζζελείο, θαζψο ε επίδξαζή 

ηεο ζηηο αληηιήςεηο γηα ηε λφζν ηνπο. 

Ζ κειέηε ηεο χπαξμεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ απηψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθή, 

θαζψο ε κεησκέλε πλεπκαηηθφηεηα, ε πλεπκαηηθή θαηαπφλεζε δειαδή “spiritual 

distress” κπνξεί λα επηδξάζεη αξλεηηθά ζηελ πνηφηεηα δσήο θαη ζηελ ςπρηθή πγεία 

ησλ αζζελψλ, απμάλνληαο ηελ επηβάξπλζε θαη ηε λνζεξφηεηα απηήο ηεο νκάδαο 

αζζελψλ. 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα αθφινπζα 

εξεπλεηηθά εξγαιεία κέηξεζεο: 

1. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πλεπκαηηθφηεηαο ρξεζηκνπνηήζεθε ε θιίκαθα 

Functional Assessment of Chronic Illness Therapy-Spiritual Well-Being Scale 

(FACIT-Sp-12) – Λεηηνπξγηθή Δθηίκεζε ζηε Θεξαπεία ηεο Υξφληαο Νφζνπ- 

Κιίκαθα Πλεπκαηηθήο Δπεμίαο (Fradelos et al., 2016).  

2. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ αζζελψλ κε ΥΝΝ, 

ρξεζηκνπνηήζεθεε Διιεληθή Δθδνρή ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ Missoula - VITAS 

Quality of Life Index- 15 (Theofilou, Aroni, Ralli, Gouzou & Zyga, 2013; 

Theofilou, Kapsalis & Panagiotaki, 2012). 

3. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο χπαξμεο ςπρηαηξηθήο ζπκπησκαηνινγίαο 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε Κιίκαθα SCL 90 - R (Νηψληαο, Καξαζηεξγίνπ, Μάλνο, 

1991). 

4. Σέινο, γηα ηελ εθηίκεζε ησλ αληηιήςεσλ γηα ηε ΥΝΝ ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

Κιίκαθα Illness Perception Questionnaire (Brief Version) – Κιίκαθα 

Αληηιήςεσλ γηα ηελ Αζζέλεηα(Karademas et al., 2008)  

Πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί ε ε θιίκαθα Functional Assessment of Chronic 

Illness Therapy-Spiritual Well-Being Scale (FACIT-Sp-12) – Λεηηνπξγηθή Δθηίκεζε 

ζηε Θεξαπεία ηεο Χξόληαο Νόζνπ- Κιίκαθα Πλεπκαηηθήο Δπεμίαο, αξρηθά 

πξαγκαηνπνηήζεθε κεηάθξαζή ηεο θαη πνιηηηζκηθή πξνζαξκνγή ηεο ζε πιεζπζκφ 

Διιήλσλ αζζελψλ πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε θαη ζηε ζπλέρεηα έιεγρνο ηεο 

εγθπξφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο ηεο. 
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Απφ ηε ζχλζεζε ησλ απνηειεζκάησλ πξνθχπηεη φηη ε ΥΝΝ θαη ε αηκνθάζαξζε 

απνηεινχλ πξνθιήζεηο γηα ηνλ αζζελή, ηφζν γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη δηαρείξηζε ηεο 

λφζνπ, φζν θαη γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζηε λέα δσή κε ηε λφζν θαη ηελ ππνβνιή ζε 

ζπλερή αηκνθάζαξζε. Καζεκεξηλά νη αζζελείο απηνί έξρνληαη αληηκέησπνη κε 

πξνθιήζεηο ζσκαηηθέο, ςπρνινγηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο, θνηλσληθέο θαη πλεπκαηηθέο. 

Πξνθιήζεηο νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο δσήο. Σν θχξην 

θαη βαζηθφ εχξεκα ηεο παξνχζαο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο είλαη ε επεξγεηηθή 

επίδξαζε πνπ θαίλεηαη λα αζθεί ε πλεπκαηηθφηεηα ζηελ πνηφηεηα δσήο θαη ζηελ 

ςπρηθή πγεία ησλ αζζελψλ κε ΥΝΝ. Παξάιιεια βξέζεθε φηη ε ζπκβνιή ηεο 

πλεπκαηηθφηεηαο είλαη ζεκαληηθή ζηε δηακφξθσζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ αζζελψλ γηα 

ηε ΥΝΝ, θαζψο νη αζζελείο κε πςειφηεξε πλεπκαηηθφηεηα αληηιακβάλνληαη ηε λφζν 

ηνπο σο ιηγφηεξν απεηιεηηθή. 

 

6.1. Ζ ζηάζκηζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ Functional Assessment of Chronic Illness 

Therapy-Spiritual Well-Being Scale (FACIT-Sp-12) – Λεηηνπξγηθή εθηίκεζε ζηε 

ζεξαπεία ηεο ρξόληαο λόζνπ- Κιίκαθα Πλεπκαηηθήο Δπεμίαο 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε πλεπκαηηθφηεηα βξίζθεηαη ζην πξνζθήλην ηεο εξεπλεηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο παγθνζκίσο. Οη ζχγρξνλεο κειέηεο θαηαδεηθλχνπλ φηη ε 

πλεπκαηηθφηεηα θαη νη πλεπκαηηθέο αλάγθεο είλαη βαζηθέο παξάκεηξνη, νη νπνίεο ζα 

πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαη λα εκπεξηέρνληαη ζηε θξνληίδα αζζελψλ ηειηθνχ 

ζηαδίνπ. Σν απμαλφκελν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ πλεπκαηηθφηεηα είρε σο 

απνηέιεζκα θαη ηελ αλάπηπμε αξθεηψλ εξγαιείσλ πνπ ζηφρν έρνπλ ηελ αμηνιφγεζή 

ηεο. Σα εξγαιεία απηά κπνξεί λα είλαη κνλνδηάζηαηα, δηζδηάζηαηα αιιά θαη 

πνιπδηάζηαηα, ελψ παξάιιεια κπνξεί λα απεπζχλνληαη ζε ζξεζθεπφκελα άηνκα, 

αιιά θαη ζε κε ζξεζθεπφκελα. Παξάιιεια νη θιίκαθεο απηέο δχλαηαη λα αμηνινγνχλ 

ηελ πλεπκαηηθφηεηα θαη ππφ ην πξίζκα δηαθφξσλ πιαηζίσλ φπσο δηαρείξηζε, 

πνηφηεηα δσήο /επεκεξία, πλεπκαηηθέο αλάγθεο θαη θξνληίδα (De Jager Meezenbroek 

et al., 2010;Zwingmann, Klein & Büssing, 2011). 

Σν Δξσηεκαηνιφγην Functional Assessment of Chronic Illness Therapy-Spiritual 

Well-Being Scale (FACIT-Sp-12) - Λεηηνπξγηθή εθηίκεζε ζηε ζεξαπεία ηεο ρξόληαο 

λόζνπ- Κιίκαθα Πλεπκαηηθήο Δπεμίαο, αλαπηχρζεθε ην 1999 απφ ηνπο Brady θαη ζπλ. 

Πξφθεηηαη γηα έλα εξγαιείν ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε έρνληαο σο βάζε θπξίσο ηηο 

απφςεηο γηα ηελ πλεπκαηηθφηεηα αζζελψλ κε θαξθίλν, αιιά θαη ηηο απφςεηο 
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ςπρνζεξαπεπηψλ, ζξεζθεπηηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ εκπεηξνγλσκφλσλ, νη νπνίνη 

θιήζεθαλ λα ηελ πεξηγξάςνπλ (Brady et al., 1999). 

Σν εξσηεκαηνιφγην FACIT-Sp-12 έρεη κεηαθξαζζεί ζε πνιιέο γιψζζεο θαη έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε πνιιέο κειέηεο, πνπ ζθνπφ ηνπο είραλ ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

πλεπκαηηθφηεηαο ζε δηάθνξα πιαίζηα, φπσο παξαδείγκαηνο ράξηλ ζε νγθνινγηθέο 

κνλάδεο θαη ζε κνλάδεο θξνληίδαο ειηθησκέλσλ, αιιά θαη ζε δηαθνξεηηθνχο 

πιεζπζκνχο αζζελψλ (Bredle, Salsman, Debb, Arnold & Cella, 2011). Χζηφζν, ην 

ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν είρε ρξεζηκνπνηεζεί ειάρηζηα έσο ζήκεξα ζε δείγκα αζζελψλ 

πνπ ππνβάιιεηαη ζε αηκνθάζαξζε, θαζψο ειάρηζηεο είλαη θαη νη ζρεηηθέο έξεπλεο ζηε 

δηεζλή βηβιηνγξαθία. Παξάιιεια δελ είρε ρξεζηκνπνηεζεί κέρξη ζηηγκήο ζε Διιεληθφ 

πιεζπζκφ.  

Καηά ηε δηεμαγσγή ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθή κειέηεο, ε θιίκαθα Facit-sp 12 έγηλε 

πνιχ θαιά απνδεθηή απφ ηνπο αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε, θαζψο νη 

εξσηήζεηο ζεσξήζεθαλ απιέο, ζαθψο δηαηππσκέλεο, ζρεηηθέο κε ην ζέκα θαη κε 

πξνζβιεηηθέο. Ο ρξφλνο πνπ απαηηήζεθε γηα ηε ζπκπιήξσζή ηνπ ήηαλ ζχληνκνο θαη 

δελ μεπεξλνχζε ηα 10 ιεπηά. Δπηπιένλ, ε απαληεηηθφηεηα ήηαλ πςειή θαη ππήξραλ 

δελ παξνπζηάζηεθαλ ειιείςεηο, ιφγσ θελψλ απαληήζεσλ. Έλα απφ ηα κεγάια 

πιενλεθηήκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη φηη δελ απαηηείηαη θάπνηνπ είδνπο 

εθπαίδεπζε γηα ηε ρνξήγεζή ηνπ, θαζψο είλαη αξθεηά εχθνιν λα βαζκνινγεζεί, ηφζν 

ζε επίπεδν ππνθιηκάθσλ φζν θαη σο ζπλνιηθφ ζθνξ. Μπνξεί επνκέλσο λα 

απνηειέζεη ζην κέιινλ έλα επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελν εξγαιείν αμηνιφγεζεο ηεο 

πλεπκαηηθφηεηαο ησλ ρξνλίσο παζρφλησλ αζζελψλ, πξνθεηκέλνπ λα παξέρεηαη 

νιηζηηθή θξνληίδα ζηελ νπνία ζα εκπεξηέρεηαη θαη ε πλεπκαηηθή δηάζηαζε. Άιισζηε 

θαη ε ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία πνπ αθνξά ηηο ςπρνκεηξηθέο ηδηφηεηεο ηνπ FACIT-

SP12 θαηαδεηθλχεη φηη πξφθεηηαη γηα έλα πνιχ αμηφπηζην κέζν αμηνιφγεζεο ηεο 

πλεπκαηηθφηεηαο (Peterman, Fitchett, Brady, Hernandez & Cella, 2002; De Jager 

Meezenbroek et al., 2010; Murphy et al., 2010; Bredle, Salsman, Debb, Arnold & 

Cella, 2011; Zwingmann, Klein & Büssing, 2011), γεγνλφο ην νπνίν επηβεβαηψζεθε 

θαη γηα ηελ ειιεληθή κεηάθξαζή ηνπ. 

Αξρηθά ην FACIT-SP12 αλαπηχρζεθε σο θιίκαθα δχν δηαζηάζεσλ. Ζ παξαγνληηθή 

αλάιπζε ησλ Peterman θαη ζπλ (2002), έδεημε κηα πξψηε δηάζηαζε, ε νπνία 

νλνκάζηεθε «λόεκα/ γαιήλε» θαη πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο, φπσο ην «Η δσή κνπ έρεη 

λόεκα θαη ζθνπό θαη κπνξώ λα βξίζθσ παξεγνξηά ςάρλνληαο βαζηά κέζα ζηνλ εαπηό 

κνπ» θαη κηα δεχηεξε δηάζηαζε κε ηελ νλνκαζία «πηζηή», ε νπνία πεξηιακβάλεη 
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εξσηήζεηο φπσο «βξίζθσ δύλακε ζηελ πίζηε κνπ θαη ηηο πλεπκαηηθέο κνπ 

πεπνηζήζεηο». Νεφηεξεο φκσο κειέηεο ππνζηεξίδνπλ πσο ε παξαγνληηθή αλάιπζε 

ηξηψλ δηαζηάζεσλ βξίζθεη θαιχηεξε εθαξκνγή, ζε ζρέζε κε ηελ παξαγνληηθή 

αλάιπζε ησλ δχν δηαζηάζεσλ (Peterman, et al., 2014). πγθεθξηκέλα ζε δχν κειέηεο, 

νη νπνίεο δηεμήρζεζαλ ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν, ε κηαζε δείγκα γπλαηθψλ κε θαξθίλν 

ησλ σνζεθψλ (n = 204, Canada et al., 2008) θαη ε άιιε ζε πνηθίιν δείγκα απφ 

επηδήζαληεο απφ θαξθίλν (n = 8,805 Murphy et al., 2010), βξέζεθε φηη ε παξαγνληηθή 

αλάιπζε ηξηψλ δηαζηάζεσλ έρεη θαιχηεξε εθαξκνγή θαη ππνζηεξίδεηαη ςπρνκεηξηθά 

θαιχηεξα απφ απηή ησλ δχν δηαζηάζεσλ. Μάιηζηα ζχκθσλα κε ηηο κειέηεο απηέο ε 

θιίκαθα ηεο γαιήλεο ζρεηίδνληαλ πεξηζζφηεξν κε ηελ ςπρηθή πγεία, ζπγθξηηηθά κε 

ηα απνηειέζκαηα ηεο θιίκαθαο λφεκα, ελψ ην αληίζεην ζπλέβαηλε φζνλ αθνξά ηε 

ζσκαηηθή πγεία (Canada et al., 2008; Murphy et al., 2010; Peterman, et al., 2014). Σα 

απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο παξαγνληηθήο αλάιπζεο ηεο ειιεληθήο κεηάθξαζεο 

είλαη ζε ζπκθσλία κε ην κνληέιν ησλ ηξηψλ παξαγφλησλ (Γαιήλε, Νφεκα, Πίζηε) κε 

απνδεθηή εζσηεξηθή ζπλάθεηα θαη γηα ηνπο ηξεηο παξάγνληεο (Canada et al., 2008; 

Murphy et al., 2010; Lazenby, Khatib, Al-Khair & Neamat, 2011). 

ζνλ αθνξά ηηο ππνθιίκαθεο, «ην λόεκα» αμηνινγεί ζε πνην βαζκφ ην άηνκν βηψλεη 

πσο έρεη κηα έλλνηα λνήκαηνο θαη έλα ζθνπφ ζηε δσήο ηνπ, ελψ ε ππνθιίκαθα «ηεο 

γαιήλεο» αμηνινγεί ηελ αηνκηθή εκπεηξία ηεο γαιήλεο θαη ηεο εζσηεξηθήο αξκνλίαο. 

Ζ ππνθιίκαθα «πίζηε» αμηνινγεί ην βαζκφ ζηνλ νπνίν έλα άηνκν βξίζθεη δχλακε ή 

παξεγνξηά ζηηο ζξεζθεπηηθέο ή πλεπκαηηθέο ηνπ πεπνηζήζεηο. Σν Facit-sp 12 έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί επηηπρψο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πλεπκαηηθφηεηαο επεκεξίαο ζε έλα 

επξχ θάζκα ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη σο «πλεπκαηηθνί αιιά φρη ζξεζθεπφκελνη». Δπηπιένλ, έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε πνιπάξηζκεο δεκνζηεπκέλεο κειέηεο ζε δείγκαηα αηφκσλ πνπ 

δηαγλψζηεθαλ κε κηα ρξφληα θαη απεηιεηηθή γηα ηε δσή αζζέλεηα, φπσο ν θαξθίλνο, ν 

HIV, θαζψο θαη ζε αζζελείο πνπ ππνθέξνπλ απφ θαξδηαγγεηαθά πξνβιήκαηα (Bredle 

et al., 2011). 

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο θαηαδεηθλχνπλ φηη ε ειιεληθή εθδνρή ηνπ 

FACIT-SP12 απνηειεί κηα έγθπξε θαη αμηφπηζηε θιίκαθα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

πλεπκαηηθφηεηαο ζε αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε, αιιά θαη δπλεηηθά 

ζε άιινπο ρξφληνπο αζζελείο. Ο ζπληειεζηήο a ηνπ Cronbach ησλ ππνθιίκαθσλ ηεο 

ειιεληθήο έθδνζεο FACIT-Sp 12 είλαη 0.77 γηα ηε ζπλνιηθή θιίκαθα θαη 0.70, 0.73 

θαη 0.87 γηα ηηο ππνθιίκαθεο «Νφεκα», «Γαιήλε» θαη «Πίζηε» αληίζηνηρα. Οη 
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αλαθεξφκελνη ζπληειεζηέο a ηνπ Cronbach ζηελ παξνχζα κειέηε είλαη ρακεινί ζε 

ζχγθξηζε κε ηελ αξρηθή θιίκαθα θαη κε ηηο ηηκέο άιισλ κειεηψλ (Morita et al., 2004; 

Canada et al., 2008; Murphy et al., 2010; Lazenby, Khatib, Al-Khair & Neamat, 2011 

Monod et al., 2015). Χζηφζν, είλαη απνδεθηνί θαζψο ππνζηεξίδνπλ κηα πνιχ θαιή 

εζσηεξηθή ζπλέπεηα (Cortina,1993). 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο αμηνπηζηίαο θαη εγθπξφηεηαο 

ηεο θιίκαθαο Facit – sp12, ε πςειφηεξε ηηκή αλάκεζα ζηνπο ηξεηο παξάγνληεο 

ζεκεηψζεθε ζηνλ παξάγνληα «Νφεκα» (12.49), αθνινπζεί ε «Πίζηε» (9.49) θαη 

ηέινο ε «Γαιήλε» (8.64). πσο αλαθέξζεθε ε αξρηθή εξκελεία ηνπ Facit- sp 12, είρε 

κηα ιχζε δχν παξαγφλησλ θαη κε ηνλ ηξφπν απηφλ δηεμήρζεζαλ πνιιέο κειέηεο, κε 

ζπλδπαζκέλνπο δειαδή ηνπο παξάγνληεο λφεκα θαη γαιήλε σο κία ππνθιίκαθα 

(Bredle et al., 2011). Σα απνηειέζκαηά ηεο παξνχζαο κειέηεο ζπκθσλνχλ κε ηηο 

κειέηεο φπνπ ε ππνθιίκαθα λφεκα ειάκβαλε πςειφηεξα ζθνξ (Murphy et al., 2010; 

Stojković & Prlić, 2012), ελψ είλαη ζε αληίζεζε κε άιιεο έξεπλεο, φπνπ ε πίζηε ήηαλ 

ε ππνθιίκαθα κε ηα πςειφηεξα ζθνξ (Jafari, Farajzadegan, Loghmani, Majlesi& 

Jafari, 2014), γεγνλφο ην νπνίν θαη κπνξεί λα απνδνζεί ζε πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο. 

 

6.2. Ζ αμηνιόγεζε ηεο Πλεπκαηηθόηεηαο ζηε ΥΝΝ κε ηε ρξήζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ Functional Assessment of Chronic Illness Therapy-Spiritual 

Well-Being Scale (FACIT-Sp-12) – Λεηηνπξγηθή εθηίκεζε ζηε ζεξαπεία ηεο 

ρξόληαο λόζνπ- Κιίκαθα Πλεπκαηηθήο Δπεμίαο 

 

Ζ δηεξεχλεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ ζξεζθεπηηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ πεπνηζήζεσλ ησλ 

αζζελψλ πνπ βξίζθνληαη ζε ζεξαπείεο ππνθαηάζηαζεο ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο, 

ζπκβάιινπλ ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ παξνρή εμαηνκηθεπκέλεο θξνληίδαο, βαζηζκέλεο 

ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ αζζελψλ. Οη κειέηεο δείρλνπλ πσο ε ελζσκάησζε απηψλ ησλ 

πεπνηζήζεσλ θαη ε παξνρή απηνχ ηνπ είδνπο θξνληίδαο ζπλδέεηαη κε ηελ απμεκέλε 

ηθαλνπνίεζε ηνπ αζζελνχο απφ ηε δσή ηνπ θαη κε απμεκέλα επίπεδα θνηλσληθήο 

ππνζηήξημεο (Bragazzi & Del Puente, 2013). χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

παξνχζαο κειέηεο, νη Έιιελεο αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε 

παξνπζηάδνπλ ρακειφηεξα επίπεδα πλεπκαηηθφηεηαο, ζπγθξηηηθά ηα απνηειέζκαηα 

παξφκνησλ κειεηψλ ζε μέλνπο αζζελείο κε ΥΝΝ (Cheawchanwattana et al., 2015), 

αιιά θαη ζε ζχγθξηζε κε άιιεο θαηεγνξίεο αζζελψλ, φπσο γπλαίθεο πνπ έρνπλ 

δηαγλσζζεί κε θαξθίλν καζηνχ (Jafari et al., 2012; Raja Lexshimi et al., 2014). κσο 
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ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο αιιά είλαη παξφκνηα απηά κειεηψλ ζε 

αζζελείο κε ζαθραξψδε δηαβήηε (Jafari et al., 2014). 

ζνλ αθνξά ηνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πλεπκαηηθφηεηα, ηα 

απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο δείρλνπλ φηη ζεκαληηθνί παξάγνληεο, κεηαμχ άιισλ, είλαη 

ην θχιν, ε ειηθία θαη ε ζπλλνζεξφηεηα. Πάξαπηα ζην πξνβιεπηηθφ κνληέιν 

παιηλδξφκεζεο παξαηεξεί θαλείο φηη ν ηφπνο θαηνηθίαο, ε ζχλδεζε κε ην Θεφ, ην 

εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, αιιά θαη ε επηβάξπλζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ιφγσ 

ζπκπησκάησλ είλαη νη πην ζπρλά εηζαγφκελνη ζηα κνληέια παιηλδξφκεζεο. 

Σν εθπαηδεπηηθφ επίπεδν βξέζεθε λα ζρεηίδεηαη κε πςειά επίπεδα πλεπκαηηθφηεηαο, 

εχξεκα πνπ έξρεηαη λα εληζρχζεη ηα ήδε αλαθεξφκελα απνηειέζκαηα ηεο δηεζλνχο 

βηβιηνγξαθίαο. Δπηπιένλ, είλαη επξέσο απνδεθηφ φηη ζε πεξηφδνπο θξίζεσλ, φπσο ε 

δηάγλσζε κε ρξφληα, απεηιεηηθή γηα ηε δσή ή ηειηθνχ ζηαδίνπ αζζέλεηα, νη άλζξσπνη 

ηείλνπλ λα είλαη πην πλεπκαηηθνί, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα απνδψζνπλ έλα λφεκα 

ζηελ αζζέλεηα θαη ζηνλ πφλν πνπ βηψλνπλ (Mystakidou et al., 2008;Bulkley et al., 

2013). Ζ παξνχζα κειέηε έδεημε επίζεο φηη νη πεξηζζφηεξεο δηαζηάζεηο ηεο 

πλεπκαηηθφηεηαο ζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηε ιεηηνπξγηθφηεηα (p<0.001). Σν εχξεκα 

απηφ είλαη ζε πιήξε ζπκθσλία κε ηα δεδνκέλα ηεο ζχγρξνλεο βηβιηνγξαθίαο, ηα 

νπνία θαηαδεηθλχνπλ ηελ επεξγεηηθή δξάζε ηεο πλεπκαηηθφηεηαο ζηε γεληθφηεξε 

θαηάζηαζε πγείαο (Mystakidou et al., 2008). 

Έλαο αθφκε παξάγνληαο, ν νπνίνο βξέζεθε λα απνηειεί πξνβιεπηηθφ παξάγνληα γηα 

πςειά επίπεδα πλεπκαηηθφηεηαο είλαη ε ζχλδεζε κε ην Θεφ, ην λα αηζζάλεηαη δειαδή 

θάπνηνο θνληά ζην Θείν. Μπνξεί ε πλεπκαηηθφηεηα θαη ε ζξεζθεπηηθφηεηα λα είλαη 

δχν δηαθνξεηηθέο έλλνηεο, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, πάξαπηα ππάξρεη κηα ζηελή 

ζχλδεζε κεηαμχ ηνπο. Έλα άηνκν κπνξεί λα είλαη πλεπκαηηθφ δίρσο λα είλαη 

ζξεζθεπφκελν, αιιά έλα άηνκν ην νπνίν είλαη ζξεζθεπφκελν έρεη ζίγνπξα πςειά 

επίπεδα πλεπκαηηθφηεηαο (Bregman, 2006).Οη Belavich θαη Pargament (2002), 

κειέηεζαλ ηε ζρέζε κεηαμχ πλεπκαηηθφηεηαο θαη ηεο ζχλδεζεο κε ην Θεφ ζε άηνκα 

ηα νπνία είραλ έλα νηθείν πξφζσπν ζην ρεηξνπξγείν. ηε κειέηε απηή βξέζεθε πσο 

ππήξρε κηα ηζρπξή ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν απησλλ κεηαβιεηψλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα 

εηδηθά κε ηε ζεηηθή πλεπκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ. Σα επξήκαηα απηά 

επηβεβαηψλνπλ φηη ε πλεπκαηηθφηεηα απνηειεί πεγή άληιεζεο δχλακεο θαη 

θνπξάγηνπ (Hernandez, Salerno and Bottoms, 2010).  

Σέινο, απφ ηνπο θιηληθνχο παξάγνληεο, ζην πνιπκεηαβιεηφ κνληέιν εηζάγεηαη κφλν 

ε ζπλλνζεξφηεηα θαη κφλν ζηε δηάζηαζε «γαιήλε» ηεο πλεπκαηηθφηεηαο. Σν εχξεκα 
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απηφ είλαη ζε ζπκθσλία κε κειέηεο πνπ ζέινπλ ηνπο αζζελείο πνπ αληηκεησπίδνπλ 

πνιιά πξνβιήκαηα πγείαο, λα ζηξέθνληαη ζηε ζξεζθεία θαη ζηελ πλεπκαηηθφηεηα 

ψζηε λα ιάβνπλ ππνζηήξημε. ε κειέηε ζηελ Απζηξαιία, ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ 

άληξεο θαη γπλαίθεο ειηθίαο 55-85 εηψλ, βξέζεθε πσο ε πλεπκαηηθφηεηα θαη ε 

ζπκκεηνρή ζε ζξεζθεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο δηαδξακαηίδνπλ επεξγεηηθφ ξφιν ζηελ 

πξνζιακβαλφκελε θνηλσληθή ππνζηήξημε θαη κπνξεί λα δηεπθνιχλνπλ ηα άηνκα λα 

δηαρεηξηζηνχλ θαιχηεξα ηελ παξνπζία πνιιαπιψλ λφζσλ ζηε δσή ηνπο (Moxey et al., 

2010). 

6.3. Πνηόηεηα Εσήο ζηε ΥΝΝ θαη ε επίδξαζε ηεο Πλεπκαηηθόηεηαο ζηελ 

Πνηόηεηα Εσήο 

6.3.1.Πνηόηεηα Εσήο ζηε ΥΝΝ 

 

ζνλ αθνξά ηελ Πνηφηεηα Εσήο αξθεηνί απφ ηνπο δεκνγξαθηθνχο, θνηλσληθνχο 

αιιά θαη θιηληθνχο παξάγνληεο θαίλεηαη λα επηδξνχλ αλεμάξηεηα ζε απηήλ, ηφζν σο 

ζχλνιν φζν θαη ζηηο επηκέξνπο δηαζηάζεηο ηεο. Δμίζνπ φκσο ζεκαληηθή είλαη θαη ε 

επίδξαζε ηεο πλεπκαηηθφηεηαο σο πξνζδηνξηζηή ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηε ΥΝΝ, 

αθφκα θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αλαθεξφκελεο κεηαβιεηέο πνπ επηδξνχλ ζηελ 

πνηφηεηα δσήο. Αλάκεζα ζηνπο θνηλσληθν-δεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο παξαηεξεί 

θαλείο φηη ε ειηθία, ην γπλαηθείν θχιν, ε δηακνλή ζε κε αζηηθή πεξηνρή, ε κε χπαξμε 

ζπληξφθνπ θαη ην ρακειφ εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, ζρεηίδνληαη κε ρακειφηεξα επίπεδα 

πνηφηεηαο δσήο. ρεηηθά κε ηα θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά, ε χπαξμε ζπλλνζεξφηεηαο 

θαη ε επηβάξπλζε ηνπ επηπέδνπ δξαζηεξηφηεηαο, ιφγσ ζπκπησκάησλ ζρεηίδνληαη κε 

ρακειφηεξα επίπεδα πνηφηεηαο δσήο, κε ηα επξήκαηα απηά λα ζπκθσλνχλ κε 

αληίζηνηρεο κειέηεο ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία (Seica et al., 2008; Anees et al., 

2014;Gerasimoula et al., 2015; Επγά, 2017). 

ηελ παξνχζα κειέηε δελ βξέζεθε λα ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ θχινπ κε πνηφηεηαο 

δσήο, γεγνλφο πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ππάξρνπζεο έξεπλεο ζηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία πνπ ζέινπλ ην γπλαηθείν θχιν λα αλαθέξεη πησρφηεξα επίπεδα 

πνηφηεηαο δσήο (Santos, Daher, Silva, Libório & Kerr, 2009; Mujais et al., 2009). 

ηηο κειέηεο απηέο, ην ζπγθεθξηκέλν εχξεκα απνδφζεθε ζην γεγνλφο φηη νη γπλαίθεο 

επηηεινχλ πνιιαπινχο ξφινπο θαη έρνπλ ρακειφηεξα επίπεδα ππνζηήξημεο. Μπνξεί 

βέβαηα νη απαηηήζεηο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο αιιά θαη ε πνιππινθφηεηα ησλ ξφισλ 

πνπ θαινχληαη νη γπλαίθεο ζήκεξα λα ελζαξθψλνπλ λα είλαη ζρεδφλ ίδηεο ζε φιεο ηηο 

θνηλσλίεο, ε ειιεληθή φκσο θνηλσλία ραξαθηεξίδεηαη απφ ην δηεπξπκέλν ηχπν 
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νηθνγέλεηαο, ν νπνίνο είλαη κηα πινχζηα πεγή θνηλσληθήο ππνζηήξημεο πνπ κπνξεί λα 

απνηειεί θαη πεγή ελζάξξπλζεο γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηηο πξνθιήζεηο ηεο δσήο. 

Δίλαη επξέσο απνδεθηφ φηη ε ειηθία είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ 

ζρεηίδεηαη είηε ζεηηθά, είηε αξλεηηθά κε ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αζζελψλ. Οη αζζελείο 

πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα θαη είραλ απμεκέλε ειηθίαο παξνπζίαδαλ πησρφηεξε 

πνηφηεηα δσήο. πγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, 

ε ειηθία ζρεηίζηεθε αξλεηηθά ζρεδφλ κε φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο δσήο. 

Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ηφζν ζην γεγνλφο φηη ηα άηνκα κεγαιχηεξεο ειηθίαο 

αληηκεησπίδνπλ πεξηζζφηεξα ςπρνινγηθά θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα, φζν θαη ζην 

γεγνλφο φηη εειηθία ζρεηίδεηαη κε ηελ πνξεία ηεο λφζνπ ζην ρξφλν, αιιά θαη κε ηελ 

αλακελφκελε έθπησζε πνπ ζπλεπάγεηαη ε κεγάιε ειηθία θαη ε γήξαλζε ζε φιεο ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ (Seica et al., 2008; Anees et al., 2014; Zyga et al., 2015; 

Gerasimoula et al., 2015). 

Χο πξνο ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, βξέζεθε φηη νη έγγακνη αζζελείο έρνπλ 

θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο απφ ηνπο άγακνπο. Δίλαη γλσζηφ φηη ε χπαξμε 

νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο απνηειεί πφξν ππνζηήξημεο. Πάξαπηα ε νηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε απνηειεί ζεκείν ζχγθξνπζεο αξθεηψλ κειεηψλ θαη απηφ γηαηί απφ ηε κηα 

ππάξρεη ε πεπνίζεζε φηη ε χπαξμε νηθνγέλεηαο απνηειεί δίθηπν θνηλσληθήο 

ππνζηήξημεο (Abdelghany et al., 2016) θαη απφ ηελ άιιε, εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ 

φηηνη νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο απμάλνπλ ην νηθνγελεηαθφ άγρνο, επηδξψληαο έηζη 

αξλεηηθά ζηελ ΠΕ (Anees et al., 2014). 

Δπίζεο ζηελ παξνχζα κειέηε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο βξέζεθε λα ζρεηίδεηαη ζεηηθά 

κε ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο δσήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη 

απφθνηηνη δεπηεξνβάζκηαο θαη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο είραλ πςειφηεξα επίπεδα, 

ηφζν ζηε ζπλνιηθή, αιιά θαη ζηε ζθαηξηθή πνηφηεηα δσήο, φζν θαη ζηε δηάζηαζε ηεο 

πλεπκαηηθφηεηαο θαη ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ MVQoLI-15. Σν εχξεκα απηφ έξρεηαη 

λα εληζρχζεη ηηο ππάξρνπζεο κειέηεο πνπ ζέινπλ ηελ πνηφηεηα δσήο λα ζρεηίδεηαη 

ζεηηθά κε ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ησλ αζζελψλ (Tel, 2009; Gerasimoula et al., 

2015). ε κηα κειέηε πνπ δηεμήρζε ζηελ Σνπξθία ην 2009, βξέζεθε πσο νη απφθνηηνη 

ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο είραλ πςειφηεξα ζθνξ, ηφζν ζηε ζπλνιηθή πνηφηεηα δσήο, 

φζν θαη ζηε δηάζηαζε ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο θαη ζπκπησκάησλ (Tel, 

2009).Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα πξφζθαηεο κειέηεο (Zhou et al., 

2017), ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ζρεηίζηεθε ζεηηθά κε ςπρνθνηλσληθέο δηαζηάζεηο ηεο 

πνηφηεηαο δσήο, γεγνλφο πνπ έξρεηαη λα επηβεβαησζεί θαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο 
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παξνχζαο, κηαο θαη ε πλεπκαηηθή δηάζηαζε ηεο ΠΕ βξέζεθε λα επεξεάδεηαη απφ ην 

εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν ησλ ζπκκεηερφλησλ. Απηφ πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο 

φηη φζνη έρνπλ έλα θαιφ εθπαηδεπηηθφ επίπεδν κπνξνχλ πην εχθνια λα θαηαλνήζνπλ 

ηε θχζε ηεο λφζνπ θαη λα απνθχγνπλ επηβαξπληηθνχο παξάγνληεο θαη θαη΄επέθηαζε 

λα έρνπλ θαιχηεξα επίπεδα ΠΕ. κσο, ε ζρέζε απηή κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ 

θαη ΠΕ είλαη ακθηιεγφκελε κηαο θαη ππάξρνπλ θαη κειέηεο πνπ ηελ απνξξίπηνπλ 

(Yang, Kuo, Wang, Lin & Su, 2005; Bayoumi et al., 2013). Παξά ην γεγνλφο φηη ε 

ζρέζε απηή επηβεβαηψλεηαη ζηε κειέηε απηή, σζηφζν ζην πνιπκεηαβιεηφ κνληέιν 

παιηλδξφκεζεο δελ βιέπνπκε λα εηζάγεηαη σο κεηαβιεηή ζηνπο πξνβιεπηηθνχο 

παξάγνληεο, γεγνλφο πνπ απνηειεί έλαπζκα γηα κειινληηθή έξεπλα. 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο έλαο αθφκα παξάγνληαο πνπ 

επηδξά ζε αξθεηέο δηαζηάζεηο είλαη θαη ν ηφπνο δηακνλήο. Πην ζπγθεθξηκέλα νη 

θάηνηθνη αζηηθψλ πεξηνρψλ θαίλεηαη λα έρνπλ πςειφηεξα επίπεδα πνηφηεηαο δσήο 

ζηε δηάζηαζε ηεο ζθαηξηθήο, ζπλνιηθήο πλεπκαηηθφηεηαο θαη ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο, 

ζπγθξηηηθά κε θαηνίθνπο κε αζηηθψλ πεξηνρψλ. Πξφθεηηαη γηα έλα αθφκα εχξεκα ην 

νπνίν είλαη ακθηιεγφκελν ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, κηαο θαη ππάξρνπλ κειέηεο πνπ 

εληζρχνπλ ηέηνηνπο ηζρπξηζκνχο (Yang, Kuo, Wang, Lin & Su, 2005), αιιά θαη άιιεο 

πνπ ηνπο απνξξίπηνπλ (Saffari et al., 2013). Μηα πηζαλή εμήγεζε ηέηνησλ 

ακθηιεγφκελσλ απνηειεζκάησλ είλαη νη αλνκνηφηεηεο ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο θαη 

παξνρήο θξνληίδαο ζηα δηάθνξα θξάηε. 

Έλαο παξάγνληαο ν νπνίνο θαίλεηαη λα επηδξά ζεηηθά ζηελ ΠΕ ζχκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηα καο είλαη ε χπαξμε εξγαζίαο. ηε κειέηε ησλ Parvan, Lakdizaji, 

Roshangar & Mostofi (2013), ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ 245 αζζελείο ππνβαιιφκελνη 

ζε αηκνθάζαξζε, βξέζεθε πσο φζνη δήισλαλ άλεξγνη είραλ ρακειφηεξα επίπεδα ΠΕ 

απφ φζνπο είραλ εξγαζία. Οκνίσο θαη ζηε κειέηε ηνπ Tel, δηαπηζηψζεθαλ ηα ίδηα 

επξήκαηα, ζπκπεξαίλνληαο φηη ην θαηάιιειν επαγγεικαηηθφ θαζεζηψο είλαη έλαο 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο, ν νπνίνο είλαη απνηειεζκαηηθφο ζηε βειηίσζε ηεο ΠΕ 

αζζελψλ νη νπνίνη ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε (Tel, 2009). 

Δμεηάδνληαο ηνπο θιηληθνχο παξάγνληεο, νη νπνίνη θαίλεηαη λα ζρεηίδνληαη κε ηελ ΠΕ 

ζηε ΥΝΝ, παξαηεξεί θαλείο φηη ηα ρξφληα ζε αηκνθάζαξζε επηδξνχλ αξλεηηθά ζηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, γεγνλφο πνπ έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε αξθεηέο κειέηεο γηα ηελ 

θνηλσληθή δσή ζηε ΥΝΝ (Tezel, Mau et al., 2008 Karabulutlu& Şahin, 2011; Minos 

et al.,2012). Δίλαη επξέσο απνδεθηφ φηη ε ΥΝΝ θαη εηδηθά ε αηκνθάζαξζε επηδξνχλ 

αξλεηηθά ζηελ θνηλσληθή δσή ησλ λεθξνπαζψλ, νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ αξθεηέο 
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δπζθνιίεο ζηνπο θνηλσληθνχο ξφινπο πνπ θαινχληαη λα εθπιεξψζνπλ, είηε είλαη ν 

ζπδπγηθφο ξφινο, είηε ν γνληθφο ή ν επαγγεικαηηθφο ξφινο. Δπηπιένλ, ε 

πξνβιεκαηηθή απηνεηθφλα πνπ ζπλήζσο έρνπλ απηνί νη αζζελείο, ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηνπο δηαηηεηηθνχο πεξηνξηζκνχο ζην θαγεηφ θαη ην πνηφ, νδεγνχλ ζε κεησκέλε 

ζπκκεηνρή ζε νηθνγελεηαθέο θαη θνηλσληθέο εθδειψζεηο. 

Ζ χπαξμε θαη άιινπ λνζήκαηνο επηδξά επίζεο αξλεηηθά ζηε ζπλνιηθή θαη ζθαηξηθή 

πνηφηεηα δσήο θαη ζηηο δηαζηάζεηο ησλ ζπκπησκάησλ θαη ηεο πλεπκαηηθφηεηαο, 

θαζψο ζηελ παξνχζα κειέηε ην πνζνζηφ ην νπνίν αλέθεξε ζπλππάξρνλ λφζεκα κε 

ηε ΥΝΝ έθηαλε ζην 52,6%. Σν πςειφ απηφ πνζνζηφ ζπλλνζεξφηεηαο 

επηβεβαηψλεηαη θαη ζε άιιεο κειέηεο ζην εμσηεξηθφ (Mandoorah, Shaheen, 

Mandoorah, Bawazir & Alshohaib, 2014). Ζ πςειή ζπλλνζεξφηεηα έρεη βξεζεί ζε 

πνιιέο κειέηεο λα επηδξά αξλεηηθά ζηε ΠΕ (Valderrábano, Jofre & López-Gómez, 

2001). ε πξννπηηθή κειέηε πνπ δηεμήρζε ζηελ Κίλα θαη ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ 179 

λεθξνπαζείο ηειηθνχ ζηαδίνπ, βξέζεθε πσο νη αζζελείο κε ζπλππάξρνληα λνζήκαηα 

παξνπζίαδαλ πησρφηεξα επίπεδα ΠΕ (Yong et al., 2009). Δπίζεο, ζε ζπγρξνληθή 

κειέηε ζηε ανπδηθή Αξαβία, ζηελ νπνία θαη ζπκκεηείραλ 205 αζζελείο νη νπνίνη 

ππνβαιιφηαλ ζε αηκνθάζαξζε, βξέζεθε πσο ε παξνπζία ζπλλνζεξψλ θαηαζηάζεσλ 

είρε αξλεηηθφ αληίθηππν ζηελ ΠΕ. Μάιηζηα, επεξηθεξηθή αγγεηαθή λφζνο ζρεηίζηεθε 

κε ηα πησρψηεξα επίπεδα ΠΕ (Mandoorah, Shaheen, Mandoorah, Bawazir & 

Alshohaib, 2014) 

Σέινο, ε επηβάξπλζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ιφγσ ζπκπησκάησλ θαίλεηαη λα επηδξά 

αξλεηηθά ζε φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο ΠΕ. Οη αζζελείο πνπ πάζρνπλ απφ ΥΝΝ βηψλνπλ 

κηα ζεηξά απφ ζπκπηψκαηα, ηα νπνία πνηθίινπλ ζηελ έληαζε θαη επηδξνχλ ζηελ ΠΕ 

θαη ελ δπλάκεη ζηε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο. χκθσλα κε ηνλ Ring (2000), ε 

επηβάξπλζε απφ ηα ζπκπηψκαηα ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο θιηληθέο κεηαβιεηέο, 

απνηεινχλ βαζηθνχο παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζε ρακειά επίπεδα πνηφηεηαο δσήο 

ζηε ΥΝΝ. Ζ έληαζε θαη ην πιήζνο ζπκπησκάησλ έρεη βξεζεί λα επηδξνχλ αξλεηηθά 

ζε αξθεηέο δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο δσήο, ππνδειψλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφλ ηε 

ζεκαληηθφηεηα πνπ έρεη ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπκπησκάησλ ζηε ΥΝΝ 

(Yong et al., 2009).  

6.3.2. Ζ επίδξαζε ηεο Πλεπκαηηθόηεηαο ζηελ Πνηόηεηα Εσήο ζηε ΥΝΝ 

 

Σα επξήκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο θαηαδεηθλχνπλ ηε ζεκαληηθή επίδξαζε πνπ έρεη 

ε πλεπκαηηθφηεηα ζηελ πνηφηεηα δσήο, γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη φηη κπνξεί λα 
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απνηειεί παξάγνληα βειηίσζεο ηεο ςπρηθήο θαηάζηαζεο ησλ αζζελψλ, αιιά θαη 

θαιχηεξεο πξνζαξκνγήο ηνπο ζηελ αζζέλεηα.  

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο ην λφεκα, ε γαιήλε θαη ε 

ζπλνιηθή πλεπκαηηθφηεηα παξνπζίαζαλ ηζρπξέο ζπζρεηίζεηο κε φιεο ηηο δηαζηάζεηο 

ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ MVQOLI – 15R, ζε επίπεδν κάιηζηα p<0,01. Ζ δε δηάζηαζε 

ηεο πίζηεο παξνπζίαζε ιηγφηεξεο ζπζρεηίζεηο θαη κάιηζηα θάπνηεο απφ απηέο ήηαλ 

ιηγφηεξν ηζρπξέο. Πην ζπγθεθξηκέλα παξαηεξήζεθαλ ζπζρεηίζεηο φζνλ αθνξά ηε 

ζθαηξηθή πνηφηεηα δσήο θαη ηα ζπκπηψκαηα ζε επίπεδνp<0,05 θαη ηηο δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο θαη πλεπκαηηθφηεηα θαη ηε ζπλνιηθή πνηφηεηα δσήο ζε επίπεδν p<0,01. Γελ 

βξέζεθε θακία απνιχησο ζρέζε κεηαμχ πίζηεο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη επεμίαο. 

Απηέο νη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ πίζηεο θαη ΠΕ παχνπλ λα ππάξρνπλ αλ ζηελ αλάιπζε 

ιεθζνχλ ππφςε ηα θνηλσληθνδεκνγξαθηθά θαη θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

δείγκαηνο. 

Πξφζθαηεο κειέηεο νη νπνίεο εξεπλνχζαλ ηε ζρέζε ΠΕ θαη πλεπκαηηθφηεηαο ζηε 

ΥΝΝ θαηέιεμαλ ζε παξφκνηα απνηειέζκαηα, ζπκπεξαίλνληαο φηη ε πίζηε δελ 

δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο (Pilger et al., 2017; 

Davison, & Jhangri, 2010). Σα επξήκαηα απηά έξρνληαη λα εληζρχζνπλ ηελ ηάζε πνπ 

ππάξρεη ζην δηαρσξηζκφ κεηαμχ ηεο ζξεζθεπηηθφηεηαο θαη ηεο πλεπκαηηθφηεηαο, σο 

δχν ηειείσο δηαθνξεηηθέο έλλνηεο, κε δηαθνξεηηθή επίδξαζε ζηε δσή θαη ηελ πγεία 

ηνπ αηφκνπ. Δπηπξνζζέησο, εληζρχνπλ θαη ηηο απφςεηο ησλ εξεπλεηψλ εθείλσλ πνπ 

ζέινπλ ηα εξγαιεία πνπ κεηξνχλ απηέο ηηο δχν δηαζηάζεηο λα είλαη δηαθνξεηηθά θαη 

φρη ζπλδπαζηηθά (Davison, & Jhangri, 2010). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φκσο φηη πξφθεηηαη 

γηα δχν έλλνηεο βαζηά ππνθεηκεληθέο, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζε έλα εζσηεξηθφ 

ζχζηεκα αμηψλ θαη πεπνηζήζεσλ (Ko et al., 2007). Να ζεκεησζεί επίζεο θαη ην 

γεγνλφο φηη ν πιεζπζκφο, ν νπνίνο κεηξήζεθε, ραξαθηεξίδεηαη ζε πνζνζηφ ζρεδφλ 

60%, πνιχ έσο πάξα πνιχ ζξεζθεπφκελν θαη θνληά ζην ζεφ.  

χκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ζην πνιππαξαγνληηθφ κνληέιν 

παιηλδξφκεζεο εηζέξρνληαη κφλν νη παξάγνληεο λφεκα ζρεδφλ ζε φιεο ηηο δηαζηάζεηο 

ηεο ΠΕ ηνπMVQOLI – 15R (εθηφο απφ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη επεμία) θαη ε γαιήλε, 

ζηηο δηαζηάζεηο ζπκπηψκαηα, δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, επεμία, πλεπκαηηθφηεηα θαη 

ζπλνιηθή ΠΕ. Απηφ ην απνηέιεζκα έξρεηαη λα απαληήζεη ζην δεχηεξν εξεπλεηηθφ 

εξψηεκα, δείρλνληαο ηε ζρέζε κεηαμχ πλεπκαηηθφηεηαο θαη πνηφηεηαο δσήο θαη 

αλαδεηθλχνληαο ηελ πλεπκαηηθφηεηα σο πξνβιεπηηθφ παξάγνληα. χκθσλα κε 

πξφζθαηε κειέηε, ε νπνία δηεμήρζε ζην Ηξάλ θαη κάιηζηα ζε άηνκα πνπ έπαζραλ απφ 
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δηαβήηε, ην λφεκα θαη ε γαιήλε απνηεινχζαλ επίζεο πξνβιεπηηθνχο παξάγνληεο ζε 

φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο ΠΕ ηνπ FACT-G, ην νπνίν απνηειεί εξγαιείν αμηνιφγεζεο 

ηεο ΠΕ ζηα πιαίζηα ρξνληψλ παζήζεσλ (Jafari, Farajzadegan, Loghmani, Majlesi & 

Jafari, 2014). Ζ ίδηα κειέηε αλέδεημε φκσο θαη ηελ πίζηε σο ζεκαληηθφ πξνβιεπηηθφ 

παξάγνληα ηεο ΠΕ, δηαθνξνπνίεζε πνπ κπνξεί θαη λα νθείιεηαη ηφζν ζε 

πνιηηηζκηθέο φζν θαη ζε ζξεζθεπηηθέο δηαθνξέο. 

Δμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ Canada θαη ζπλ (2008), 

ζε κειέηε ηελ νπνία δηεμήγαγαλ ζε 240 επηβηψζαληεο γπλαίθεο θαξθηλνπαζείο, ζηηο 

νπνίεο αμηνινγήζεθε ε πλεπκαηηθφηεηα, ε ΠΕ θαη ε ςπρηθή πγεία. ηε κειέηε απηή 

βξέζεθε φηη ε δηάζηαζε ηεο πίζηεο επηδξά αξλεηηθά ζηε δηάζηαζε ηεο ςπρηθήο 

πνηφηεηαο δσήο (Canada, Murphy, Fitchett, Peterman & Schover, 2008). Αληηζέησο, 

ζε κηα ζρεηηθά πξφζθαηε κειέηε ζε λεθξνπαζείο 3νπ θαη 4νπ ζηαδίνπ, ζηελ νπνία 

κειεηήζεθε ε ζρέζε ηεο πλεπκαηηθφηεηαο θαη πνηφηεηαο δσήο, ρξεζηκνπνηψληαο ην 

Facit- SP θαη ην 9-THAI αληηζηνίρσο, βξέζεθε ε πίζηε θαη κφλν απηή λα ζρεκαηίδεη 

ηζρπξέο ζεηηθέο ζπζρεηίζεηο (Saisunantararom, Cheawchanwattana, Kanjanabuch, 

Buranapatana & Chanthapasa, 2015). Σα αληηθξνπφκελα απνηειέζκαηα γηα ηελ 

επίδξαζε ηεο πίζηεο σο δηάζηαζε ηεο πλεπκαηηθφηεηαο ζηελ πνηφηεηα δσήο δίλνπλ 

έλαπζκα γηα πεξηζζφηεξε κειέηε ησλ δηαζηάζεσλ απηψλ θαη ηελ πηζαλή επίδξαζε 

πνπ κπνξεί λα έρεη ε πίζηε ζηελ ΠΕ. 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο, νη δηαζηάζεηο ηεο 

πλεπκαηηθφηεηαο απνηεινχλ πξνβιεπηηθνχο παξάγνληεο γηα αξθεηέο δηαζηάζεηο ηεο 

ΠΕ. χκθσλα κε ηνπο Ebrahimi, Ashrafi, Eslampanah θαη Noruzpur(2014), ζε κηα 

πεξηγξαθηθή κειέηε ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ 72 αζζελείο πνπ έπαζραλ απφ ΥΝΝ θαη 

αμηνινγήζεθε ε επίδξαζε ηεο πλεπκαηηθφηεηαο ζηελ ΠΕ, απηή βξέζεθε λα είλαη 

κέηξηα. Απφ ηελ άιιε εξεπλεηέο φπσο νη Farahaninia θαη ζπλ. (2013) θαη Finkelestine 

θαη ζπλ.(2007), έρνπλ βξεη φηη ππάξρεη κηα ηζρπξή ζρέζε κεηαμχ πλεπκαηηθφηεηαο θαη 

ΠΕ ζηε ΥΝΝ. Απηή ε ζρέζε ζα κπνξνχζε λα εμεγεζεί βάζεη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηεο πνηφηεηαο δσήο. Γειαδή φηη απνηειεί πνιπδηάζηαηε έλλνηα θαη ζπκπεξηιακβάλεη 

ζσκαηηθή, ςπρηθή, θνηλσληθή θαη πλεπκαηηθή δηάζηαζε. Δπηπξνζζέησο, απνηειεί 

ππνθεηκεληθή θαη δπλακηθή έλλνηα. Ζ έιιεηςε ζπζρέηηζεο κπνξεί λα αληηθαηνπηξίδεη 

ηελ επίδξαζε θαη άιισλ παξαγφλησλ (Finkelstein, West, Gobin, Finkelstein & 

Wuerth, 2007; Farahaninia, Jadidi, Janmohammadi & Haghani, 2013). 

Σα επξήκαηα καο γηα ηελ ζεηηθή επίδξαζε ηεο πλεπκαηηθφηεηαο ζηελ πνηφηεηα δσήο, 

κπνξεί λα εξκελεπηνχλ βάζεη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πλεπκαηηθφηεηαο. Ζ 
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πλεπκαηηθφηεηα είλαη κηα γλσζηηθή δηαδηθαζία αλαδήηεζεο λνήκαηνο, ζθνπνχ θαη 

αιήζεηαο ζηε δσή θαη ζηηο πεπνηζήζεηο ηνπ αηφκνπ. Έηζη, ε πλεπκαηηθφηεηα κπνξεί 

λα δηαδξακαηίζεη έλαλ ζεκαληηθφ ξφιν βνεζψληαο ηα άηνκα κε ρξφληεο αζζέλεηεο λα 

εζηηάζνπλ ζε ζεηηθά ζηνηρεία ζηε δσή ηνπο. Ζ πλεπκαηηθή απηή αλαδήηεζε 

δηεπθνιχλεη ηελ απνδνρή θαη ηελ αλακφξθσζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο δσήο, κε 

απνηέιεζκα λα βειηησζεί ε πξνζαξκνγή ζηελ αζζέλεηα θαη νη αζζελείο λα είλαη πην 

αλζεθηηθνί ζηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ δψληαο κε ηε ΥΝΝ (Anandarajah, & 

Hight, 2001, Chiu, et al., 2004; Bartlett, et al., 2003). 

Οη πνηθίιεο πηπρέο ηεο πλεπκαηηθφηεηαο πνπ πεξηιακβάλνπλ αηζζήκαηα ειπίδαο, 

εζσηεξηθήο γαιήλεο θαη ππνζηήξημεο, απνηεινχλ θαη απηέο εζσηεξηθνχο πφξνπο ελφο 

αηφκνπ (Anandarajah, & Hight, 2001, Chiu et al., 2004). Οη άλζξσπνη πνπ 

αληηιακβάλνληαη ηελ πγεία, ηφζν ζσκαηηθά φζν θαη ςπρηθά, σο θάηη ην ηεξφ, είλαη 

πηζαλφ λα αληηκεησπίζνπλ απηή ηε δηάζηαζε ηεο δσήο κε ζεβαζκφ θαη θξνληίδα 

(Pargament & Mahoney, 2002). χκθσλα κε ηνπο Levin θαη Chatters (1998), ε 

πλεπκαηηθφηεηα έρεη ζπλδεζεί κε ζπκπεξηθνξέο θαη ηξφπνπο δσήο πνπ πξνάγνπλ ηελ 

πγεία θαη πνπ νδεγνχλ ζε κεησκέλνπο θηλδχλνπο αζζελεηψλ θαη βειηησκέλε 

επεκεξία.Ζ ειπίδα θαη ε πλεπκαηηθφηεηα κπνξεί λα πξνζθέξνπλ θνηλσληθή 

ππνζηήξημε, λα ιεηηνπξγήζνπλ ελάληηα ζην ζηξεο θαη λα δηεπθνιχλνπλ έλαλ 

ππαξμηαθφ κεραληζκφ αληηκεηψπηζεο (Patel et al., 2002), πξφθεηηαη δειαδή γηα 

παξάγνληεο νη νπνίνη κπνξεί λα επηδξνχλ ζεηηθά ζηελ πγεία αζζελψλ κε ΥΝΝ. 

Ο πλεπκαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο κπνξεί λα πξνζθέξεη κηα αίζζεζε πξννξηζκνχ ζηε 

δσή, παξέρεη δε κηα πιεζψξα ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο ζηξεζζνγφλσλ 

θαηαζηάζεσλ θαη νδεγεί ηειηθά ζηελ απηφ-ελδπλάκσζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

ζηξεο, έσο θαη ηελ πξνζαξκνγή ζηελ αζζέλεηα. Δπνκέλσο, ε πλεπκαηηθφηεηα κπνξεί 

λα δηεπθνιχλεη ηελ ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή θαη ηελ αλζεθηηθφηεηα ζε άηνκα κε 

ΥΝΝ. 

 

6.4. Φπρηαηξηθή πκπησκαηνινγία ζηε ΥΝΝ θαη ε επίδξαζε ηεο 

Πλεπκαηηθόηεηαο ζηελ ζε απηή 

6.4.1. Φπρηαηξηθή πκπησκαηνινγία ζηε ΥΝΝ 

 

Έλαο απφ ηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ ε εθηίκεζε ηνπ 

επηπέδνπ ςπρηθήο πγείαο ησλ αζζελψλ κε ΥΝΝ θαη ε επίδξαζε ησλ θνηλσληθψλ, 

δεκνγξαθηθψλ θαη θιηληθψλ παξαγφλησλ ζε απηφ. Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο γηα 
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ηελ εθηίκεζε ηεο ςπρηαηξηθήο ζπκπησκαηνινγίαο κε ηε ρξήζε ηνπ S.C.L.-90-R, 

επηβεβαηψλνπλ ηηο αξρηθέο ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο, φηη δειαδή νη αζζελείο κε ΥΝΝ 

έρνπλ επηβαξπκέλε ςπρηθή πγεία. 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ε επηθξάηεζε ηεο 

ςπρηαηξηθήο ζπκπησκαηνινγίαο ζηε ΥΝΝ είλαη αμηνζεκείσηε, αθνχ θαη έλαο ζηνπο 

ηξεηο αζζελείο ηνπ δείγκαηνο (34,5% ή n=126) αλαθέξεη ηελ παξνπζία ζπκπησκάησλ. 

Σα πςειφηεξα ζθνξ ζεκεηψζεθαλ ζηελ θαηεγνξία ησλ ζπκπησκάησλ ηεο 

θαηάζιηςεο (51,5%) θαη αθνινπζνχλ νη θαηεγνξίεο ζσκαηνπνίεζε (46,6%), 

ηδενςπραλαγθαζκφο (44,4%), άγρνο (36,2%), ελψ ην ρακειφηεξν ζθνξ ζεκεηψζεθε 

ζηελ θαηεγνξία ησλ ςπρσηηθψλ ζπκπησκάησλ (20,7%). Δπηπιένλ, αξθεηά απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ βξέζεθαλ λα ζρεηίδνληαη κε ηελ ςπρηαηξηθή 

ζπκπησκαηνινγία, φκσο κφλν θάπνηα απφ απηά, φπσο ην θχιν, ε δηακνλή, ε ειηθία 

θαη ε ζπλλνζεξφηεηα εηζάγνληαη ηειηθά ζηα πνιιαπιά κνληέια παιηλδξφκεζεο σο 

πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο.  

Ζ δηάγλσζε ηεο ΥΝΝ θαη ε δσή κε ηελ παξνπζία ηεο ΥΝΝ βξέζεθε λα έρνπλ 

ζεκαληηθφ ςπρνινγηθφ αληίθηππν ζηελ ςπρηθή πγεία θαη ζηελ θαηαπφλεζε πνπ 

βηψλνπλ νη αζζελείο απηνί. Έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 34,5% θαίλεηαη λα έρεη 

παξνπζία ςπρηαηξηθήο ζπκπησκαηνινγίαο, ζχκθσλα κε ηελ θιίκαθα SCL-90, 

ιακβάλνληαο σο ζεκείν cut-off ην 0,99. Σν SCL-90 είλαη έλα αμηφπηζην εξγαιείν 

απηναλαθνξάο θαη έρεη εθαξκνζηεί ζε πνιιά δείγκαηα αζζελψλ, παξέρνληαο αξθεηά 

ζηνηρεία αμηνπηζηίαο θαη αθξίβεηαο (Νηψληαο, Καξαζηεξγίνπ, Μάλνο, 1991;Tselebis 

et al., 2011).ηελ παξνχζα κειέηε ε παξνπζία ςπρηαηξηθήο ζπκπησκαηνινγίαο ζε 

πεξίπνπ 35% ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη έλα εχξεκα ην νπνίν είλαη ζχκθσλν κε 

αληίζηνηρεο δηεζλείο κειέηεο (Wang, Liu, Wang, Li & Zhang, 2000; DePasquale et al., 

2012). Οη αιιαγέο πνπ θέξλεη ε ΥΝΝ θαη ε ρξφληα πεξηνδηθή αηκνθάζαξζε ζηνλ 

ηξφπν δσήο θαη ηηο ζπλήζεηεο ησλ αζζελψλ είλαη δξακαηηθέο. Οη αζζελείο βηψλνπλ 

πάξα πνιιέο δπζθνιίεο, φπσο ε αιινησκέλε εηθφλα εαπηνχ, θαη ζπρλά έξρνληαη 

αληηκέησπνη κε ην άγρνο ηνπ ζαλάηνπ θαη ηελ αβεβαηφηεηα γηα ην κέιινλ. ια απηά 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αιιαγέο ζε πξνζσπηθνχο, νηθνγελεηαθνχο, θνηλσληθνχο θαη 

επαγγεικαηηθνχο ξφινπο, απνηεινχλ ζηξεζζνγφλνπο παξάγνληεο γηα ηνπο αζζελείο 

απηνχο (Θενθίινπ, 2010; Μπνπγά & Πηηζηψλεο, 2014). Απνηέιεζκα απηψλ ησλ 

εζσηεξηθψλ δηεξγαζηψλ είλαη πνιιέο θνξέο ε εκθάληζε ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ, φπσο ε 

θαηάζιηςε θαη ην άγρνο, ησλ νπνίσλ ε θχζε είλαη πξννδεπηηθή, φπσο θαη ε ίδηα ε 

αζζέλεηα (Μπνπγά & Πηηζηψλεο, 2014). 
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ηελ παξνχζα κειέηε ην πνζνζηφ ησλ αζζελψλ πνπ εκθάληζε θαηαζιηπηηθή 

ζπκπησκαηνινγία έθηαζε ζε 51,5%. χκθσλα κε κεηά-αλάιπζε ηνπ 2013 (Palmer et 

al., 2013) ην πνζνζηφ επηθξάηεζεο ηεο θαηάζιηςεο ζε αζζελείο κε ΥΝΝ πνπ 

ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε είλαη 39.3%, φηαλ απηή αμηνινγείηαη κε 

εξσηεκαηνιφγηα απηναλαθνξάο θαη 22.8% φηαλ ε δηάγλσζε ηίζεηαη έπεηηα απφ 

θιηληθή ζπλέληεπμε, ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηνπ DSM. ε γεληθέο γξακκέο ν 

επηπνιαζκφο ηεο θαηάζιηςεο ζηνπο αζζελείο κε ΥΝΝ πνπ ππνβάιινληαη ζε 

αηκνθάζαξζε θπκαίλεηαη πεξίπνπ ζην 10% - 29% (Feroze et al., 2010). Ζ 

δηαθχκαλζε απηή κπνξεί λα νθείιεηαη ηφζν ζε πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο ζηνπο 

επηκέξνπο ππφ κειέηε πιεζπζκνχο, φζν θαη ζε δηαθνξεηηθέο κεζνδνινγηθέο 

πξνζεγγίζεηο (ι.ρ. δεηγκαηνιεςία, ηξφπνο αμηνιφγεζεο).  

Δπηπξφζζεηα, ην πνζνζηφ ησλ ζπκπησκάησλ ζσκαηνπνίεζεο ησλ αζζελψλ ηνπ 

δείγκαηνο ήηαλ αξθεηά πςειφ (46,6%, 0,98 ± 0,74). Σν εχξεκα απηφ είλαη ζχκθσλν 

θαη έξρεηαη λα εληζρχζεη ήδε δεκνζηεπκέλεο κειέηεο ζρεηηθά κε ηελ ςπρηθή 

θαηαπφλεζε ησλ Διιήλσλ αζζελψλ κε ΥΝΝ (Hyphantis, Katsoudas & Voudiclari, 

2010; Theofilou, 2011). Παξφκνηα απνηειέζκαηα έδεημαλ θαη δηεζλείο κειέηεο ζε 

αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε, εληζρχνληαο ηελ πεπνίζεζε φηη νη 

αζζελείο κε ΥΝΝ έρνπλ πςειά πνζνζηά ζσκαηνπνίεζεο ζπγθξηηηθά κε αζζελείο πνπ 

πάζρνπλ απφ άιιεο ρξφληεο παζήζεηο (Taskapan et al., 2007; Tselebis et al., 2011). Σα 

ηδενςπραλαγθαζηηθά ζπκπηψκαηα αθνινπζνχλ ζε ζπρλφηεηα ζηελ παξνχζα κειέηε. 

κσο ε πςειή ζπρλφηεηα ησλ ζπκπησκάησλ απηψλ δελ κπνξεί εχθνια λα 

αμηνινγεζεί σο εχξεκα, ιφγσ ηεο ζπρλφηεηαο ζπλχπαξμήο θαη επηθάιπςήο ηνπο απφ 

άιιεο ςπρηθέο λνζνινγηθέο νληφηεηεο φπσοην άγρνο, ε θαηάζιηςε θαη ε 

κεηαηξαπκαηηθή δηαηαξαρή ηνπ ζηξεο (PTSD) (Kroenke, Spitzer, Williams, Monahan 

& Löwe, 2007; Cukor et al., 2008). 

Σα ζπκπηψκαηα άγρνπο είλαη πνιχ ζπρλά ζηελ ΥΝΝ, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεηαη θαη 

απφ ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο, αθνχ ην 36,2% ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο 

δήισζε φηη βηψλεη ηέηνηα ζπκπηψκαηα. πσο κε ηελ θαηάζιηςε έηζη θαη ζην άγρνο 

ππάξρεη κηα κεγάιε δηαθχκαλζε, ζρεηηθά κε ηα αλαθεξφκελα πνζνζηά ηεο αγρψδνπο 

ζπκπησκαηνινγίαο ζηε ΥΝΝ. ηε κειέηε ησλ Preljevic θαη ζπλ. (2013), ην17% ησλ 

αζζελψλ πιεξνχζε ηα θξηηήξηα ηνπ DSM-IV γηα ηε δηάγλσζε αγρψδνπο δηαηαξαρήο, 

ελψ αληίζηνηρα ζηε κειέηε ησλ Bassola θαη ζπλ. (2010), ην 48.7% ησλ αζζελψλ κε 

ΥΝΝ παξνπζίαζε έληνλα ζπκπηψκαηα άγρνπο. Οη ίδηνη κεζνδνινγηθνί αιιά θαη 

πνιηηηζκηθνί πεξηνξηζκνί πνπ αλαθέξζεθαλ ζηε θαηάζιηςε βξίζθνπλ εθαξκνγή θαη 
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ζηε κειέηε ηνπ άγρνπο. Ζ έληαζε θαη ε ζπρλφηεηα αλαθνξάο αγρψδνπο 

ζπκπησκαηνινγίαο ζα κπνξνχζε λα εξκελεπηεί ιφγσ ησλ αηζζεκάησλ αβεβαηφηεηαο 

γηα ην κέιινλ, ηεο ελνρήο θαη ηεο απψιεηαο ηεο απηνεηθφλαοθαη ηεο απηνεθηίκεζεο 

πνπ ζπρλά βηψλεη ην άηνκν κε ΥΝΝ,ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ρξφληα πξννδεπηηθή κνξθή 

ηεο λφζνπ (Christensen & Ehlers, 2002; DeJean et al., 2013).  

Αλαθνξηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ, αξθεηά απφ απηά βξέζεθαλ λα 

ζρεηίδνληαη κε ην επίπεδν ςπρηθή πγείαο, αιιά απηά ηα νπνία εηζέξρνληαη πην ζπρλά 

ζηα πνιππαξαγνληηθά κνληέια παιηλδξφκεζεο είλαη ην θχιν, ε δηακνλή, ε ειηθία θαη 

ε ζπλλνζεξφηεηα. 

Με βάζε ηελ επαγσγηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε θαη ζπγθεθξηκέλα ην students-t test, νη 

γπλαίθεο αλάθεξαλ πην πνιιά ςπρηαηξηθά ζπκπηψκαηα, ζηηο πεξηζζφηεξεο 

θαηεγνξίεο ζπκπησκάησλ ηνπ SCL-90, ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο p<0.001, εθηφο απφ ηηο δηαζηάζεηο ερζξφηεηα / επηζεηηθφηεηα, παξαλνεηδήο 

ηδεαζκφο θαη ςπρσηηζκφο. Ζ επίδξαζε ηνπ θχινπ ζηελ ςπρηθή θαηάζηαζε έρεη 

ζπδεηεζεί αξθεηά ηα ηειεπηαία ρξφληα, θαζψο ππάξρνπλ κειέηεο ζε αζζελείο πνπ 

ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε, νη νπνίεο δελ εληνπίδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο ζην επίπεδν ςπρηθήο πγείαο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ (Theophilou, 

2011; Ng, Tan, Mooppil, Newman & Griva, 2014). Παξφια απηά νη πεξηζζφηεξνη 

εξεπλεηέο ζπκθσλνχλ φηη νη γπλαίθεο πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε βηψλνπλ 

κεγαιχηεξα επίπεδα ςπρηθήο θαηαπφλεζεο ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο (Lopes et al., 

2010; Martinez & Custodio, 2014).Απηά ηα απμεκέλα επίπεδα ςπρηθήο επηβάξπλζεο 

αλάκεζα ζηηο γπλαίθεο κπνξεί λα απνδνζνχλ ζηνπο πνιιαπινχο ξφινπο, ηηο 

νηθνγελεηαθέο θαη επαγγεικαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη ζηηο νξκνληθέο δηαθνξέο αλάκεζα 

ζηα δχν θχια (Nolen-Hoeksema, 2001). 

Οη κεγαιχηεξνη ζε ειηθία αζζελείο βξέζεθαλ λα είλαη πην επηβαξπκέλνη ςπρηθά, ζε 

ζρέζε κε ηνπο λεφηεξνπο, εχξεκα ην νπνίν έξρεηαη ζε αληίζεζε κε αξθεηέο κειέηεο 

πνπ ζέινπλ ηνπο λεφηεξνπο αζζελείο νη νπνίνη ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε λα 

είλαη πεξηζζφηεξν ςπρηθά επηβαξπκέλνη (Martinez & Custodio, 2014).ε κηα 

πξφζθαηε πξννπηηθή κειέηε ησλ Sugisawa θαη ζπλ. (2016), βξέζεθε φηη ν θίλδπλνο 

εκθάληζεο ςπρηαηξηθψλ πξνβιεκάησλ είλαη απμεκέλνο γηα ηηο ειηθίεο 50-59 θαη 

κεηψλεηαη αηζζεηά γηα ηνπο αζζελείο ειηθίαο 60 εηψλ θαη άλσ. ε παξφκνηα 

απνηειέζκαηα θαηέιεμε θαη ε κειέηε ησλ Turkistani θαη ζπλ. (2014), ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ 286 αζζελείο ππνβαιιφκελνη ζε αηκνθάζαξζε. ηε κειέηε απηή ε 

παξνπζία άγρνπο ζρεηίζηεθε κε ηελ ειηθία θαη ζπγθεθξηκέλα νη αζζελείο άλσ ησλ 40 
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εηψλ ήηαλ πην πηζαλφ λα παξνπζηάζνπλ ζπκπηψκαηα άγρνπο (Turkistani et al., 

2014).Σα έληνλα ζπκπηψκαηα άγρνπο ζηνπο ειηθησκέλνπο αζζελείο πηζαλφλ λα 

ζρεηίδνληαη κε ην άγρνο ζαλάηνπ πνπ πνιχ ζπρλά βηψλνπλ απηνί αζζελείο θαη κε ηε 

κεησκέλε, ιφγσ ειηθίαο, δσηηθφηεηά ηνπο (Bossola et al., 2010).Ζ ζπγθεθξηκέλε 

κειέηε έδεημε επίζεο φηη νη κεγαιχηεξνη ζε ειηθία αζζελείο βηψλνπλ πιήζνο 

ζσκαηηθψλ ζπκπησκάησλ, ηα νπνία κεηψλνπλ ην επίπεδν ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπο 

θαη επηθέξνπλ πεξηνξηζκνχο ζηελ θνηλσληθή ηνπο δσή.  

Έλαο παξάγνληαο πνπ βξέζεθε λα ζρεηίδεηαη ζεκαληηθά κε ηελ χπαξμε ςπρηαηξηθήο 

ζπκπησκαηνινγίαο είλαη ηα ζπλππάξρνληα λνζήκαηα. Οη αζζελείο πνπ δήισζαλ φηη 

πάζρνπλ θαη απφ άιιν λφζεκα πέξαλ ηεο ΥΝΝ βξέζεθε λα είλαη πην επηβαξπκέλνη 

απφ απηνχο πνπ έπαζραλ κφλν απφ ΥΝΝ, ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο p<0,001, γηα 

ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο δηαζηάζεηο ηεο ςπρηαηξηθήο ζπκπησκαηνινγίαο. Σν εχξεκα 

απηφ ήηαλ ζρεηηθά αλακελφκελν, θαζψο ππάξρεη πιήζνο κειεηψλ ζηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία πνπ είρε θαηαιήμεη ζε παξφκνηα απνηειέζκαηα (Feroza et al.,2010; 

Lægreid, Aasarød, Bye, Leivestad & Jordhøy, 2013). 

6.4.2. H επίδξαζε ηεο Πλεπκαηηθόηεηαο ζηελ εκθάληζε θαη έληαζε ςπρηαηξηθώλ 

ζπκπησκάησλ ζε αζζελείο κε ΥΝΝ 

 

Δμεηάδνληαο ηελ επίδξαζε ηεο πλεπκαηηθφηεηαο ζηελ ςπρηαηξηθή ζπκπησκαηνινγία 

δηαπηζηψζεθε πσο νη ππνθιίκαθεο λόεκα θαη γαιήλε, αιιά θαη ε ζπλνιηθή θιίκαθα 

ηεο πλεπκαηηθφηεηαο επηδξνχλ αξλεηηθά ζε φιεο ηηο ππνθιίκαθεο θαη ηνπο γεληθνχο 

δείθηεο ηνπ SCL – 90R θαη κάιηζηα ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο p<0.001. 

H ππνθιίκαθα πίζηε παξνπζίαζε ζαθψο κηθξφηεξε θαη αζζελέζηεξε επίδξαζε ζε 

ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ππνθιίκαθα πίζηε θαίλεηαη λα επηδξά 

αξλεηηθά ζηε ζσκαηνπνίεζε (p<0.001), ζηε δηαπξνζσπηθή επαηζζεζία (p=0,064), 

ζηελ θαηάζιηςε (p=0,043), ζηελ ερζξφηεηα / επηζεηηθφηεηα (p=0,012), ζηα πξφζζεηα 

ζηνηρεία (p=0,002), ζην γεληθφ δείθηε ζπκπησκάησλ (p=0,050) θαη ζην δείθηε 

ζεηηθψλ ζπκπησκάησλ(p=0,048). 

Σα απνηειέζκαηα απηά δίλνπλ κία ζαθή απάληεζε ζην εξεπλεηηθφ εξψηεκα γηα ηελ 

επίδξαζε ηεο πλεπκαηηθφηεηαο ζηελ ςπρηθή πγεία ησλ αζζελψλ κε ΥΝΝ. Βξέζεθε 

ινηπφλ ε χπαξμε ζεηηθή ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο ζρέζεο, κηαο θαη ε ζπζρέηηζε αιιά 

θαη νη δνθηκαζίεο παιηλδξφκεζεο αλέδεημαλ ηε γαιήλε θαη ην λφεκα σο 

πξνβιεπηηθνχο παξάγνληεο γηα ηε ζπρλφηεηα θαη ηελ έληαζε ησλ ςπρηαηξηθψλ 

ζπκπησκάησλ. Δίλαη γεγνλφο πσο ε πξφνδνο ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο ηαηξηθήο έρνπλ 
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αλεβάζεη ην πξνζδφθηκν επηβίσζεο ησλ αζζελψλ κε ΥΝΝ. κσο παξ' φια απηά νη 

αζζελείο κε ΥΝΝ εμαθνινπζνχλ λα βηψλνπλ κηα πιεζψξα πξνθιήζεσλ ζηε 

θαζεκεξηλή ηνπο δσή. Ζ ςπρηθή επηβάξπλζε πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε λφζν απηήέρεη 

σο απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε ηεο ςπρηαηξηθήο ζπκπησκαηνινγίαο, ε νπνία βξέζεθε 

λα ζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηελ πλεπκαηηθφηεηα, εχξεκα ην νπνίν είλαη ζε ζπκθσλία 

κε πξνγελέζηεξεο ζρεηηθέο κειέηεο (Fernsler, Klemm &Miller, 1999). 

Ζ πλεπκαηηθφηεηα κπνξεί λα δξα σο έλαο πξνζηαηεπηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ ςπρηθή 

πγεία αζζελψλ κε ΥΝΝ θαη ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο, ε 

αχμεζε θαηά κηα κνλάδα ηεο θιίκαθαο πλεπκαηηθφηεηαο νδεγεί ζε κείσζε αξθεηψλ 

ςπρηαηξηθψλ ζπκπησκάησλ, κε ηε κεγαιχηεξε κείσζε λα παξαηεξείηαη ζηα 

θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα θαη ζε απηά ηνπ άγρνπο θαη ηεο ζσκαηνπνίεζεο. ε κηα 

πξφζθαηε κειέηε ζηε Βξαδηιία, ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ 150 αζζελείο πνπ 

ππνβάιινληαλ ζε αηκνθάζαξζε, βξέζεθε φηη ε πλεπκαηηθφηεηα απνηειεί ηζρπξφ 

πξνβιεπηηθφ παξάγνληα ησλ παξακέηξσλ ςπρηθή πγεία, ςπρνινγηθή θαηαπφλεζε, 

δηαηαξαρέο ηνπ χπλνπ θαη ςπρνζσκαηηθέο αηηηάζεηο (Martinez & Custodio, 2014). Σα 

επξήκαηα απηά εληζρχνληαη θαη απφ ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο δηδαθηνξηθήο 

δηαηξηβήο. 

Παξφκνηα απνηειέζκαηα είρε θαη κηα πξφζθαηε κειέηε ζηελ Ηνξδαλία, ε νπνία θαη 

αμηνινγνχζε ηελ επίδξαζε ηεο πλεπκαηηθφηεηαο θαη ηεο ζξεζθεπηηθφηεηαο ζηελ 

θαηάζιηςε, ην άγρνο θαη ζην ζηξεο. ηε κειέηε απηή ζπκκεηείραλ 218 αζζελείο κε 

ΥΝΝ πνπ ππνβάιινληαλ ζε αηκνθάζαξζε (Musa, Pevalin & Al Khalaileh, 2017). 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηά ηεο δηαπηζηψζεθε κηα αξλεηηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ 

ςπρνινγηθψλ παξακέηξσλ θαη ηεο πλεπκαηηθφηεηαο, ρσξίο φκσο λα παξαηεξείηαη ην 

ίδην θαη κε ηε ζξεζθεπηηθφηεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηα κνληέια παιηλδξφκεζεο 

κφλν ε ππαξμηαθή θιίκαθα ηεο πλεπκαηηθφηεηαο ζπλέρηδε λα ζρεηίδεηαη κε ηηο 

ςπρνινγηθέο παξακέηξνπο έπεηηα απφ ηελ πξνζαξκνγή ησλ δεκνγξαθηθψλ. Σα 

επξήκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο έξρνληαη λα εληζρχζνπλ απηά ησλ Musa, Pevalin θαη 

Al Khalaileh (2017), αθνχ θαη ζηελ παξνχζα κειέηε ε ππνθιίκαθα πίζηε παξνπζίαζε 

ιηγφηεξεο ζπζρεηίζεηο θαη απηέο πνπ ππήξραλ ήηαλ νξηαθά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. Ζ 

παξνχζα κειέηε αλαδεηθλχεη ην ζεκαληηθφ ξφιν πνπ κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ε 

πλεπκαηηθφηεηα σο κεραληζκφο δηαρείξηζεο ζηξεζζνγφλσλ θαηαζηάζεσλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα αλαδεηθλχεη ηε ζεηηθή επίδξαζε πνπ κπνξεί λα έρεη γηα έλαλ αζζελή ε 

χπαξμε λνήκαηνο θαη ζθνπνχ ζηε δσή ηνπ, θαζψο θαη ην λα ληψζεη γαιήλε θαη 

αξκνλία. Σν λα βηψλνληαη πςειά επίπεδα απηψλ ησλ παξακέηξσλ, βνεζά ηνπο 
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αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε λα βξίζθνπλ ηξφπνπο λα 

αληηκεησπίζνπλ ηηο ςπρηθέο δπζθνιίεο πνπ κπνξεί λα ζπλνδεχνπλ ηε ΥΝΝ. κσο, ν 

αθξηβήο κεραληζκφο πξνζηαηεπηηθήο δξάζεο απηψλ ησλ παξαγφλησλ είλαη αθφκε ππφ 

κειέηε (Aldwin, Park, Jeong, θαη Nath, 2014). 

Αξθεηνί επηζηήκνλεο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ πλεπκαηηθφηεηα ηζρπξίδνληαη φηη ε 

πλεπκαηηθφηεηα ζρεηίδεηαη κε δηάθνξεο εθβάζεηο ζηελ πγεία, κέζσ ηεο παξνρήο 

λνήκαηνο, γαιήλεο θαη ειπίδαο (Koenig, 2008). κσο πνιινί εξεπλεηέο απνδίδνπλ ην 

απνηέιεζκα απηφ ζην γεγνλφο φηη ε πλεπκαηηθφηεηα επηδξά ζηελ πηνζέηεζε απφ ηα 

άηνκα ζπκπεξηθνξψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία (Aldwin et al.,2014). Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη ππάξρνπλ θαη κειέηεο νη νπνίεο δείρλνπλ φηη νη αζζελείο νη νπνίνη 

ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε ρξεζηκνπνηνχλ ηελ πλεπκαηηθφηεηα σο ζηξαηεγηθή 

δηαρείξηζεο ηνπ ζηξεο, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο απαηηήζεηο θαη ζηνπο δηάθνξνπο πεξηνξηζκνχο πνπ επηθέξεη ε λφζνο 

(Valcanti etal., 2012). Πνιινί εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ε πλεπκαηηθφηεηα δίλεη 

ζηνπο αζζελείο λφεκα, ζθνπφ θαη θαηεχζπλζε ζηε δσή (Reig-Ferrer etal., 2012), κηα 

ζεηηθή πξννπηηθή (Lucchetti etal., 2010), θαη απνηειεί πεγή ελδπλάκσζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα μεπεξάζνπλ ηηο θαζεκεξηλέο δπζθνιίεο ηεο δσήο θαη ηεο αζζέλεηαο 

(Deal & Grassley, 2012). 

 

6.5. Αληηιήςεηο γηα ηε Νόζν ζηε ΥΝΝ θαη ε επίδξαζε ηεο Πλεπκαηηθόηεηαο ζηηο 

Αληηιήςεηο γηα ηε Νόζν 

6.5.1. Αληηιήςεηο γηα ηε Νόζν ζηε ΥΝΝ 

 

Έλαο απφ ηνπο ζθνπνχ απηήο ηεο εξεπλεηηθήο κειέηεο ήηαλ λα εθηηκεζνχλ νη 

αληηιήςεηο ησλ αζζελψλ ζρεηηθά κε ηε λφζν ηνπο. Σν ζπλνιηθφ ζθνξ ηεο Κιίκαθαο 

Αληηιήςεσλ γηα ηε Νφζν «BIPQ» (πλνιηθή Αληίιεςε γηα ηε Νφζν)ήηαλ42,70 

±13,41, γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ αζζελψλ εκθαλίδεη ζρεηηθά 

πςειέο ηηκέο Σπλνιηθήο Αληίιεςεο γηα ηε Νόζν, δειαδή έρνπλ κία απεηιεηηθή άπνςε 

γηα ηε λφζν. ζνλ αθνξά ηηο ππνθιίκαθεο, ηελ πςειφηεξε κέζε ηηκή παξνπζηάδεη ε 

«Υξνληθή Γηάξθεηα» κε ηηο «πλέπεηεο», ελψ ρακειφηεξε ηηκή παξνπζηάδεη ε 

«Καηαλφεζε Νφζνπ» κε ην «Θεξαπεπηηθφ Έιεγρν». Οη αληηιήςεηο πνπ έρνπλ νη 

αζζελείο ζρεηηθά κε ηε λφζν ηνπο απνηεινχλ πξνγλσζηηθνχο παξάγνληεο γηα ηε 

δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο ηεο λφζνπ θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ ζρεηηθά κε ηελ πγεία, ζην 
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πιαίζην ρξφλησλ λνζεκάησλ θαη απηφ γηαηί αληηιακβάλνληαη ηελ θαηάζηαζε ηεο 

πγείαο ηνπο σο ζνβαξή θαη επηβαξπκέλε. 

Σν κνληέιν θνηλήο ινγηθήο γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο λφζνπ, ζην νπνίν θαη 

βαζίδνληαη νη αληηιήςεηο γηα ηε λφζνπ, είλαη έλα δπλακηθφ ζχζηεκα απηνξξχζκηζεο 

κε ην νπνίν επηρεηξνχλ νη αζζελείο λα επηιχζνπλ θαη λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ απεηιή ηεο 

αζζέλεηαο (Leventhal et al., 1980; Leventhal et al., 1984).Βάζεη απηνχ νη θχξηεο 

ζπληζηψζεο ησλ αληηιήςεσλ γηα ηε λφζν (ζπλέπεηεο, ρξνληθή δηάξθεηα, πξνζσπηθφο 

έιεγρνο, ζεξαπεπηηθφο έιεγρνο, ηαπηφηεηα, αλεζπρία, θαηαλφεζε λφζνπ θαη 

ζπλαηζζεκαηηθφο αληίθηππνο) ζπλνδεχνληαη θαη απφ αληίζηνηρεο ςπρηθέο 

αληηδξάζεηο, νη νπνίεο θαη απνηεινχλ ηελ ςπρνινγηθή εξκελεία πνπ δίλνπλ νη 

αζζελείο ζηε λφζν ηνπο. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο έξρνληαη ζε ζπκθσλία θαη εληζρχνπλ ηελ 

ήδε δηακνξθσκέλε αληίιεςε φηη νη αζζελείο πνπ πάζρνπλ απφ ΥΝΝ 

αληηιακβάλνληαη ηε πάζεζή ηνπο σο δπλεηηθά απεηιεηηθή, γεγνλφο πνπ πεξηπιέθεη 

ηφζν ηηο εθβάζεηο ζρεηηθά κε ηελ λφζν, φζν θαη ηε δηαρείξηζε απηήο (van Dijk et al., 

2009). 

χκθσλα κε εξεπλεηέο νη αλαπαξαζηάζεηο αζζελεηψλ ζπλδένληαη κε ςπρηθέο θαη 

ζσκαηηθέο εθβάζεηο (Bijsterbosch et al., 2009, Juergens et al., 2010). Δπηπιένλ, 

ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ζπγθεθξηκέλεο αληηιήςεηο γηα ηελ αζζέλεηα (ηδηαίηεξα νη 

ζπλέπεηεο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα) απνηεινχλ πξνγλσζηηθνχο παξάγνληεο γηα ςπρηθέο 

δηαηαξαρέο, φπσο ε θαηάζιηςε (Broadbent et al., 2015). 

χκθσλα κε πξφζθαηε κεηά-αλάιπζε ησλ Broadbent θαη ζπλ (2015), αληηιήςεηο 

ζρεηηθά κε ηζρπξέο επηπηψζεηο, εδξαησκέλε ηαπηφηεηα λφζνπ, βαξηά ζπλαηζζεκαηηθή 

απφθξηζε θαη αλεζπρίεο ζρεηίδνληαη κε άγρνο θαηάζιηςε θαη πησρή πνηφηεηα δσήο. 

Απφ ηελ άιιε ν πξνζσπηθφο έιεγρνο ζρεηίδεηαη κε θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο θαη 

ρακειφηεξα επίπεδα άγρνπο θαη θαηάζιηςεο (Broadbent et al., 2015). 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, ε ειηθία, ε 

χπαξμε παηδηψλ, ε χπαξμε άιινπ πξνβιήκαηνο πγείαο θαη ην ηξέρνλ επίπεδν 

δξαζηεξηφηεηαο, αλαδείρζεθαλ σο πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο, αθνχ εηζήρζεζαλ ζε 

θάπνηα απφ ηα κνληέια παιηλδξφκεζεο. χκθσλα κε ηε κειέηε ησλ Jayanti, Foden, 

Wearden θαη Mitra, (2016), ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ 535 αζζελείο κε ΥΝΝ, αξθεηνί 

δεκνγξαθηθνί παξάγνληεο είραλ ζπζρεηηζηεί κε ηηο αληηιήςεηο γηα ηε λφζν, ηφζν σο 

ζχλνιν, φζν θαη ζε επίπεδν κεκνλσκέλσλ ππνθιηκάθσλ (Jayanti, Foden, Wearden & 

Mitra, 2016). Σέινο, ζρεηηθά κε ηηο αηηηάζεηο ηεο λφζνπ, ζχκθσλα κε ηα 
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απνηειέζκαηα ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο νη πεξηζζφηεξνη αζζελείο ζεσξνχλ φηη ε 

ΥΝΝ είλαη απνηέιεζκα άιιεο λφζνπ (42,0%) θαη φηη νθείιεηαη θπξίσο ζε ειιηπή 

έιεγρν ζηελ πγεία ηνπο (13,1%) θαη ζηε ζπλέρεηα ζε θαθή δηαηξνθή, ή ζηνλ ηξφπν 

δσήο, ν νπνίνο θαη θαηέρεη ηελ ηξίηε ζέζε κε πνζνζηφ 12,0%. Σα επξήκαηα απηά 

είλαη αληίζεηα απφ απηά άιισλ κειεηψλ ζρεηηθά κε ηηο αληηιήςεηο γηα ηε ΥΝΝ, πνπ 

ζέινπλ ην άγρνο θαη ην ζηξεο λα απνηεινχλ αηηηνινγηθνχο παξάγνληεο ηεο ΥΝΝ, 

ζηνπο αζζελείο απηνχο (Jayanti, Foden, Wearden & Mitra, 2016). Μηα πηζαλή 

εμήγεζε γηα απηή ηε δηαθνξνπνίεζε είλαη ηφζν ε πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα, φζν θαη ν 

εξεπλεηηθφο ζρεδηαζκφο, θπξίσο κάιηζηα ην γεγνλφο φηη ζε απηή ηε κειέηε 

ζπκκεηείρε θαη έλαο αξηζκφο αζζελψλ, νη νπνίνη δελ είραλ εληαρζεί αθφκε ζε 

αηκνθάζαξζε, ήηαλ δειαδή ζε πξνγελεζηέξα ζηάδηα ΥΝΝ. 

Ζ ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο αληηιήςεηο 

γηα ηε λφζν ζηε ΥΝΝ θξίλεηαη σο πνιχ ζεκαληηθή, θαζψο κε απηφ ηνλ ηξφπν, αιιά 

θαη κε ην ζρεδηαζκφ θαη εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ παξεκβάζεσλ κπνξεί θαλείο λα 

κεηψζεηηελ αξλεηηθή αληίιεςε πνπ νη αζζελείο έρνπλ γηα ηε πάζεζή ηνπο. Με ηνλ 

ηξφπν ζα κπνξνχζαλ ίζσο λα βειηησζνχλ ηφζν ςπρνινγηθέο ζρεηηδφκελεο 

παξάκεηξνη (π.ρ. θαηάζιηςε), φζν θαη θιηληθά ζρεηηδφκελνη παξάκεηξνη, θαζψο θαη ε 

γεληθφηεξε ΠΕ. 

 

6.5.1. Ζ επίδξαζε ηεο Πλεπκαηηθόηεηαο ζηηο Αληηιήςεηο γηα ηε Νόζν ζηε ΥΝΝ 

 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο, νη δηαζηάζεηο ηεο πλεπκαηηθφηεηαο λφεκα 

θαη γαιήλε θαζψο επίζεο θαη ε ζπλνιηθή πλεπκαηηθφηεηα επηδξνχλ αξλεηηθά ζε φιεο 

ζρεδφλ ηηο δηαζηάζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αληηιήςεσλ γηα ηελ αζζέλεηα. 

πγθεθξηκέλα, αξλεηηθή επίδξαζε παξαηεξήζεθε ζηηο δηαζηάζεηο ζπλέπεηεο, ρξνληθή 

δηάξθεηα, πξνζσπηθφο έιεγρνο, ζεξαπεπηηθφο έιεγρνο, ηαπηφηεηα, αλεζπρία, 

ζπλαηζζεκαηηθφ αληίθηππν, θαηαλφεζε λφζνπ, ζπλνιηθή αληίιεςε γηα ηε λφζν. Ζ 

δηάζηαζε ηεο πίζηεο επηδξά αξλεηηθά κφλν ζηηο εμήο δηαζηάζεηο εξσηεκαηνινγίνπ 

αληηιήςεσλ γηα ηε λφζν: έιεγρν, ζπλέπεηεο, ζπλαηζζεκαηηθφ αληίθηππν, θαηαλφεζε 

λφζνπ θαη ζπλνιηθή αληίιεςε γηα ηε λφζν. Σέινο, θακία δηάζηαζε ηεο 

πλεπκαηηθφηεηαο δελ βξέζεθε λα ζρεηίδεηαη κε ηε ρξνληθή δηάξθεηα. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη νη ζρέζεηο απηέο ππνινγίζηεθαλ έρνληαο ιάβεη ππφςε ηα δεκνγξαθηθά 

δεδνκέλα.  
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Γεδνκέλα απφ ηε βηβιηνγξαθία επηηξέπνπλ λα εμαρζεί ην ζπκπέξαζκα φηη ε 

πλεπκαηηθφηεηα κπνξεί θαη επηδξά ζεηηθά ζηε δσή αζζελψλ κε ΥΝΝ, δίλνληάο ηνπο 

βνήζεηα λα δηαρεηξίδνληαη θαη λα πξνζαξκφδνληαη ζην ζπλαηζζεκαηηθφ αληίθηππν 

πνπ έρεη ε πάζεζή ηνπο θαη ελδπλακψλνληάο ηνπο ζην λα αληηκεησπίδνπλ ηηο 

δπζθνιίεο πνπ εγείξεη ε λφζνο (Tanyi & Werner, 2003; Ibrahim et al., 2012 Bragazzi 

& Puente, 2013). Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο έξρνληαη λα 

επηβεβαηψζνπλ απηέο ηηο ππνζέζεηο. Δίλαη γεγνλφο φηη αξθεηνί άλζξσπνη φηαλ 

αληηκεησπίδνπλ κεγάιεο δπζθνιίεο θαη ζηξεζζνγφλα γεγνλφηα, ζηξέθνληαη ζηελ 

πίζηε θαη ηελ πλεπκαηηθφηεηα γηα λα βξνπλ γαιήλε θαη ζηγνπξηά (Ibrahim et al., 

2012). 

ηε κειέηε ησλ Ibrahim θαη ζπλ. (2012), ζηελ νπνία θαη ζπκκεηείραλ 274 αζζελείο 

πνπ ππνβάιινληαλ ζε αηκνθάζαξζε, βξέζεθε πσο νη αζζελείο κε πςειά επίπεδα 

ζξεζθεπηηθφηεηαο θαη πλεπκαηηθφηεηαο έρνπλ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο αζζέλεηάο 

ηνπο, αληηιακβάλνληαη ηελ αζζέλεηά ηνπο ιηγφηεξν σο ρξφληα, έρνπλ πεξηζζφηεξε 

αίζζεζε πξνζσπηθνχ ειέγρνπ θαη ζεσξνχλ πσο ε λφζνο έρεη ιηγφηεξεο επηπηψζεηο. 

Σέινο, ζχκθσλα κε ηε κειέηε Davison θαη Jhangri (2013), ζηελ νπνία θαη 

ζπκκεηείραλ 253 αζζελείο κε ΥΝΝ, ε πλεπκαηηθφηεηα απνηειεί έλαλ πξνγλσζηηθφ 

παξάγνληα γηα ηε ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή ζηε ΥΝΝ, ζε αζζελείο πνπ βξίζθνληαη 

ζην 4ν αιιά θαη ζην ηειηθφ ζηάδην ηεο λφζνπ. Δπηπιένλ, θαη ζε άιιεο ρξφληεο θαη 

απεηιεηηθέο πξνο ηελ δσή παζήζεηο, φπσο ν θαξθίλνο ηνπ καζηνχ, νη αζζελείο 

θαίλεηαη λα βξίζθνπλ δχλακε κέζα απφ ηηο πλεπκαηηθέο ηνπο πεπνηζήζεηο, ψζηε λα 

κπνξέζνπλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηε λφζν θαη λα αληαπεμέιζνπλ ζην ζηξεο πνπ 

επηθέξεη ε δηάγλσζε κηαο ηέηνηαο λφζνπ (Keefe et al., 2001; Dunn & Horgas, 2004; 

Hoseini et al., 2016). 

 

Πιενλεθηήκαηα θαη πεξηνξηζκνί ηεο κειέηεο. 

 

Έλα βαζηθφ κεηνλέθηεκα ηεο κειέηεο είλαη ν ζπγρξνληθφο ζρεδηαζκφο ηεο, ν νπνίνο 

δελ καο δίλεη εηθφλα ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηεο πλεπκαηηθφηεηαο θαη ηεο επίδξαζήο 

ηεο ζε βάζνο ρξφλνπ. Δπηπιένλ πεξηνξηζκφ απνηειεί ην γεγνλφο φηη ρξεζηκνπνηήζεθε 

δείγκα επθνιίαο, ζην νπνίν είρε πξφζβαζε ν εξεπλεηήο θαη θαηά ζπλέπεηα δελ είλαη 

δπλαηή ε γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ησλ αζζελψλ κε 

ΥΝΝ πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε. Δπηπξφζζεηα, ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ 

έγηλε θαηά ηε δηάξθεηα ζπλεδξηψλ αηκνθάζαξζεο θαη έηζη ππήξραλ θαη θάπνηεο 
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εμσηεξηθέο κεηαβιεηέο φπσο ζφξπβνο, δηαθνπέο απφ άιινπο θαη ζεξκνθξαζία 

δσκαηίνπ, νη νπνίεο ελδέρεηαη λα άζθεζαλ θάπνηνπ είδνπο επηξξνή ζηηο απαληήζεηο 

πνπ δφζεθαλ. 

ηα ηζρπξά ζεκεία ηεο κειέηεο ζπγθαηαιέγνληαη ην αξθεηά κεγάιν δείγκα ηεο 

(n=367), θαζψο θαη ε ζπιινγή αξθεηψλ πιεξνθνξηψλ, φπσο θνηλσληθά θαη θιηληθά 

ραξαθηεξηζηηθά, πλεπκαηηθφηεηα, πνηφηεηα δσήο, ςπρηθή πγεία θαη αληηιήςεηο γηα ηε 

λφζν. Δπηπιένλ, ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ έγηλε απφ αξθεηά θέληξα αηκνθάζαξζεο 

αλά ηελ Διιάδα, γεγνλφο πνπ ζπληέιεζε λα δνζνχλ πξνο αλάιπζε δεδνκέλα απφ κηα 

πινχζηα θαη εηεξνγελή νκάδα αλζξψπσλ. Σέινο, ε ελαζρφιεζε κε απηήλ ηελ 

ηδηαίηεξε θαηεγνξία αζζελψλ απνηειεί πιενλέθηεκα ηεο κειέηεο, ιφγσ ηεο 

ζνβαξφηεηαο θαη ηεο απμαλφκελεο ζπρλφηεηαο ηεο ΥΝΝ. Απηή ε έξεπλα δίλεη 

ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηελ επίδξαζε ηεο αηκνθάζαξζεο σο ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο 

ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο, αιιά θαη γηα ην επίπεδν ηεο ΠΕ θαη ςπρηθήο πγείαο ησλ 

αζζελψλ κε ΥΝΝ.  
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Κεθάιαην 7: πκπεξάζκαηα 

 

ην πιαίζην ηεο παξνχζαο κειέηεο εξεπλήζεθε ε αμηνπηζηία θαη εγθπξνηεηα ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ην εξσηεκαηνιφγην FACITsp-12, γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

πλεπκαηηθφηεηαο ζε αζζελείο κε ΥΝΝ πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε θαη 

δηεξεπλήζεθε ε χπαξμε ζρέζεο κεηαμχ πλεπκαηηθφηεηαο θαη πνηφηεηαο δσήο, 

πλεπκαηηθφηεηαο θαη ςπρηαηξηθήο ζπκπησκαηνινγίαο, θαζψο θαη ε χπαξμε ζρέζεο 

κεηαμχ πλεπκαηηθφηεηαο θαη αληηιήςεσλ γηα ηε λφζν. Πνιιά απφ ηα επξήκαηα ηεο 

κειέηεο είλαη ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, ελψ πξνζηέζεθαλ θαη άιια θαη ηδηαίηεξα 

απηφ ηεο δηεξεχλεζεο ησλ αληηιήςεσλ γηα ηε λφζν ησλ αζζελψλ κε ΥΝΝ θαη ηεο 

επίδξαζεο πνπ ε πλεπκαηηθφηεηα έρεη ζε απηέο, γηα ηα νπνία ε βηβιηνγξαθία είλαη 

πεξηνξηζκέλε. 

Γηα πνιιά άηνκα ε ζξεζθεία θαη ε πλεπκαηηθφηεηα απνηεινχλ θεληξηθνχο άμνλεο 

ζηε δσή ηνπο. Απηνί νη άμνλεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ην ζρεδηαζκφ 

ηεο παξνρήο θξνληίδαο ζε απηνχο ηνπο αζζελείο, κηαο θαη ππάξρνπλ αξθεηά ζηνηρεία 

ζηε βηβιηνγξαθία πνπ ζπλεγνξνχλ ππέξ απηνχ. 

Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ λα αμηνινγήζεη ηελ ΠΕ αζζελψλ 

κε ΥΝΝ θαη λα δηεξεπλήζεη ηνπο αηνκηθνχο, θνηλσληθνχο θαη δεκνγξαθηθνχο 

παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ αξλεηηθά πξνο ηελ ΠΕ. Ζ πνηφηεηα δσήο βξέζεθε λα είλαη 

ζρεηηθά ηθαλνπνηεηηθή αθνχ ε πιεηνλφηεηα ησλ αζζελψλ εκθάληδε ηθαλνπνηεηηθέο 

ηηκέο πλνιηθήο Πνηφηεηαο Εσήο. Παξφια απηά ην λα δεη θάπνηνο κφλνο, λα δεη ζε 

αγξνηηθή πεξηνρή, λα έρεη ρακειφ εθπαηδεπηηθφ επίπεδν θαη λα αληηκεησπίδεη 

επηπιένλ πξνβιήκαηα πγείαο, απνηεινχλ πξνγλσζηηθνχο παξάγνληεο πησρήο ΠΕ. Σα 

άηνκα ηα νπνία ζπγθεληξψλνπλ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά, είλαη ηα άηνκα ζηα νπνία 

ζα πξέπεη λα δνζεί έκθαζε ζηηο παξεκβάζεηο βειηίσζεο ηεο ΠΕ.Ζ βειηίσζε ηνπ 

επηπέδνπ ΠΕ ησλ αζζελψλ κε ΥΝΝ απνηειεί ζηφρν θαη επηηαθηηθή αλάγθε ζηα 

πιαίζηα ησλ ζεξαπεηψλ ππνθαηάζηαζεο ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο.  

Έλα αθφκε απφ ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο είλαη φηη νη αζζελείο κε ΥΝΝ 

εκθαλίδνληαη σο ςπρηθά θαηαπνλεκέλνη ζε κεγάιν βαζκφ. Πεξίπνπ ην 1/3 ησλ 

αζζελψλ παξνπζηάδεη ςπρηαηξηθά ζπκπηψκαηα (ΓΓ = 34,3%). ζνλ αθνξά ηα 

επηκέξνπο ζπκπηψκαηα παξαηεξήζεθε πςειή επηθξάηεζε, ε νπνίαθπκαίλεηαη απφ 

20,7% γηα ηνλ «Φπρσηηζκφ» έσο 51,5% γηα ηελ «Καηάζιηςε». Δπίζεο πςειά 

πνζνζηά παξνπζηάδεη ε «σκαηνπνίεζε» κε πνζνζηφ 46,6% θαη ν 
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«Ηδενςπραλαγθαζκφο» κε πνζνζηφ 44,4%. Ζ παξνχζα κειέηε ζπκβάιεη ζηελ 

θαηαλφεζε ηνπ θνηλσληθν-δεκνγξαθηθνχ πξνθίι ησλ λεθξνπαζψλ πνπ ππνβάιινληαη 

ζε αηκνθάζαξζε θαη βξίζθνληαη ζε θίλδπλν εθδήισζεο ςπρηαηξηθήο 

ζπκπησκαηνινγίαο ή θαη ςπρηθήο λφζνπ. Ζ πςειή επηθξάηεζε ηεο ςπρηαηξηθήο 

ζπκπησκαηνινγίαο πνπ παξαηεξήζεθε αλαδεηθλχεη ηελ αλαγθαηφηεηα παξνρήο 

εμαηνκηθεπκέλεο ςπρηθήο θξνληίδαο θαη ππνζηήξημεο ζηνπο αζζελείο απηνχο. 

Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο κειέηεο πξνζζέηνπλ γλψζεηο ζρεηηθά κε ηηο αληηιήςεηο 

γηα ηε λφζν ησλ αζζελψλ πνπ πάζρνπλ απφ ΥΝΝ, κηαο θαη ηα ήδε ππάξρνληα 

δεδνκέλα είλαη πεξηνξηζκέλα. Σν ζπλνιηθφ ζθνξ ηνπ εξσηεκαηνιφγηνπ ησλ 

αληηιήςεσλ γηα ηελ αζζέλεηα ήηαλ πάλσ απφ ηε δηάκεζν, πξάγκα ην νπνίν ζεκαίλεη 

φηη νη αζζελείο αληηιακβάλνληαη ηελ πάζεζε ηνπο σο αξθεηά απεηιεηηθή. ε γεληθέο 

γξακκέο ν ξφινο ησλ αληηιήςεσλ γηα ηελ αζζέλεηα είλαη έλα απμαλφκελν πεδίν 

ελδηαθέξνληνο θαη ε έγθαηξε παξέκβαζε είλαη ζεκαληηθή ζε απηέο ηηο αληηιήςεηο, 

θαζψο θαη ε παξνρή βνήζεηαο ψζηε απηνί νη αζζελείο λα αλαπηχμνπλ ζεηηθέο 

ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ηεο αζζελείαο ηνπο, ζηνηρείν πνπ ζα ηνπο βνεζήζεη ηειηθά 

λα επηβξαδχλνπλ ην ξπζκφ εμέιημεο ηεο λφζνπ θαη λα βειηηψζνπλ ηηο ςπρνθνηλσληθέο 

εθβάζεηο. 

Σέινο, ην FACIT-sp-12 βξέζεθε λα είλαη έλα έγθπξν θαη αμηφπηζην εξγαιείν 

αμηνιφγεζεο ηεο πλεπκαηηθφηεηαο αζζελψλ πνπ πάζρνπλ απφ ΥΝΝ θαη 

ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε. Σν εξγαιείν απηφ κπνξεί δπλεηηθά λα βξεη πεδίν 

εθαξκνγήο ζε αζζελείο πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη άιιεο ρξφληεο θαη απεηιεηηθέο πξνο 

ηε δσή παζήζεηο θαη λα βνεζήζεη ηνπο επαγγεικαηίεο λα αμηνινγήζνπλ ηελ 

παξερφκελε πλεπκαηηθή θξνληίδα. Οη ηηκέο πνπ έιαβαλ ηφζν ε ζπλνιηθή θιίκαθα ηεο 

πλεπκαηηθφηεηαο, φζν θαη νη επηκέξνπο δηαζηάζεηο λόεκα, γαιήλε θαη πίζηε είλαη 

πάλσ απφ ηε κέζε, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα επίπεδα 

πλεπκαηηθφηεηαο ησλ αζζελψλ ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ κέηξηα πξνο πςειά. 

Λακβάλνληαο απηφ ππφςε, αιιά θαη ζρεηίδνληαο ην εχξεκα απηφ κε ηε ζεσξία 

πξνζαξκνγήο ζην ζηξεο ησλ Lazarus θαη Folkman (1984), εμεγνχληαη κεξηθψο θαη ηα 

εχξεκα ησλ ηζρπξψλ ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ ησλ πνηθίισλ παξακέηξσλ. 

πκπεξαζκαηηθά, κπνξεί λα εηπσζεί φηη ε πλεπκαηηθφηεηα επηδξά ζεκαληηθά ζηελ 

ΠΕ, ζηελ ςπρηθή πγεία θαη ζηηο αληηιήςεηο γηα ηε λφζν ησλ αζζελψλ κε ΥΝΝ θαη 

αλαδεηθλχεηαη ε ζπκβνιή πνπ κπνξεί λα έρεη ζηελ αηνκηθή επεκεξία, ζε κηα πεξίνδν 

κάιηζηα ηφζν θξίζηκε φπσο απηή ηεο αζζέλεηαο. Απηή ε επίδξαζε πεξηιακβάλεη ηελ 

εχξεζε λνήκαηνο ζηελ πγεία θαη ηε λφζν, ζην βίσκα ελφο ζθνπνχ ζηε δσή θαη ζηελ 
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αίζζεζε εζσηεξηθήο αξκνλίαο. Παξάγνληεο φπσο ην λφεκα θαη ζθνπφο ζηε δσή θαη ε 

εζσηεξηθή γαιήλε βξέζεθαλ λα ζρεηίδνληαη κε παξακέηξνπο ηεο πνηφηεηαο δσήο, κε 

αξθεηέο απφ ηηο θαηεγνξίεο ησλ ςπρηαηξηθψλ ζπκπησκάησλ αιιά θαη κε ηηο 

αληηιήςεηο γηα ηε λφζν. Σα επξήκαηα απηά ηεο κειέηεο απαληνχλ ζηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα, ηα νπνία είραλ ηεζεί ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε ζρέζεο κεηαμχ 

πλεπκαηηθφηεηαο θαη ησλ επηκέξνπο εμεηαδφκελσλ παξαγφλησλ. Ζ ζρέζε βξέζεθε 

θαη ραξαθηεξίζηεθε σο ζεηηθή, δίλνληαο έηζη ηηο απαηηνχκελεο ελδείμεηο ζηνπο 

επαγγεικαηίεο πγείαο γηα ηελ ζεηηθή επίδξαζε πνπ ζα είρε ε ελζσκάησζε ηεο 

πλεπκαηηθφηεηαο θαη ησλ πλεπκαηηθψλ πξνηηκήζεσλ ζην πιάλν θξνληίδαο ησλ 

αζζελψλ κε ΥΝΝ. 
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Κεθάιαην 8: Δθαξκνγέο ζηε Ννζειεπηηθή Πξαθηηθή 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο δείρλνπλ φηη ε 

πλεπκαηηθφηεηα απνηειεί ζεκαληηθή πηπρή ηεο δσήο ησλ λεθξνπαζψλ θαη ζρεηίδεηαη 

ζεκαληηθά κε ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ηνπο, κε ηελ ςπρηθή ηνπο πγεία, αιιά θαη κε ηνλ 

ηξφπν πνπ θαηαλννχλ ηελ πάζεζή ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν θαη 

πξνηείλεηαη ε πλεπκαηηθή θξνληίδα λα ελζσκαηψλεηαη θάζε θνξά ζηελ παξερφκελε 

λνζειεπηηθή θξνληίδα πγείαο, θαζψο νη πλεπκαηηθέο αλάγθεο ηνπ αζζελνχο πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ζνβαξά ππφςε απφ ηνπο λνζειεπηέο, λα αμηνινγνχληαη θαη λα γίλεηαη 

ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη. Οη πλεπκαηηθέο αλάγθεο δελ 

πεξηνξίδνληαη ζηε ζξεζθεία κφλν, αιιά πεξηιακβάλνπλ ηελ εχξεζε ελφο ζθνπνχ θαη 

λνήκαηνο ζηε δσή γηα ηνλ ρξφλν πνπ έπεηαη, ηε ζπγρψξεζε ησλ άιισλ, ηελ απηφ-

ζπγρψξεζε θαη ηελ απνδνρή ηνπ ηη έρεη επηηχρεη ν άλζξσπνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δσήο ηνπ. Ζ παξνχζα κειέηε ζπλ ηνηο άιινηο εηζήγαγε θαη ηελ ειιεληθή έθδνζε ηνπ 

FACIT-Sp σο έγθπξν θαη αμηφπηζην εξγαιείν, κε ηε ρξήζε ηνπ νπνίνπ νη λνζειεπηέο 

ζα κπνξνχλ λα αμηνινγνχλ ηελ πλεπκαηηθφηεηα ησλ αζζελψλ πνπ βξίζθνληαη ζε 

ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο, πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ 

απνηειεζκαηηθή θαη πνηνηηθή νιηζηηθή λνζειεπηηθή θξνληίδα.  
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Αληί Δπηιόγνπ 

 

Η ΘΕΙΑ ΕΙΚΟΝΑ 

Οίθην, Έιενο, Δηξήλε,  θη Αγάπε,  

όινη ζα δνξηζηνύλ, παξαθαινύλε 

Καη ηεο ηεξπλέο εηνύηεο αξεηέο 

 νη άλζξσπνη επραξηζηνύλε. 

 

Γηαηί Οίθηνο, Έιενο, Δηξήλε θη Αγάπε είλαη ν Θεόο, 

 ν ιαηξεπηόο ζε όινπο καο παηέξαο 

Κη Οίθηνο, Έιενο, Δηξήλε, Αγάπε είλ΄ ν άλζξσπνο ζσζηόο  

πνπ ν ζεόο θξνληίδεη κε ζηνξγή κεηέξαο. 

 

Γηαηί ν Οίθηνο έρεη αλζξώπηλε θαξδηά 

Τν Διενο αλζξώπνπ όςε 

Κη Αγάπε, ζεία αλζξώπηλε κνξθή  

Κη εηξήλε, αλζξώπνπ θνξεζηά. 

 

Τόηε θάζε άλζξσπνο, όπνπ βξεζεί,  

πνπ δέεηαη κέζα ζηε ζπκθνξά ηνπ,  

πξνζεύρεηαη ζηε ζεία αλζξώπηλε κνξθή,  

ζε επγεληθά ραξίζκαηα δηθά ηνπ. 

 

Καη πξέπεη όινη λα αγαπνύλ ηελ αλζξώπηλε κνξθή, 

 ζ΄ Δβξαίν, Τνύξθν, εηδσινιάηξε,  

„Όπνπ Οίθηνο, Αγάπε θαη Δηξήλε θαηνηθεί,  

εθεί είλαη ηνπ ζενύ παιάηη.  

 

William Blake «Τα ηξαγνύδηα ηεο Αζσόηεηαο», 1789 . 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ: Δξγαιεία ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Έληππν ελεκέξσζεο θαη ζπγθαηάζεζεο ησλ ζπκκεηερόλησλ αζζελώλ ζηελ 

έξεπλα ζην πιαίζην ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο κε ζέκα: 

«Ζ επίδξαζε ηεο πλεπκαηηθφηεηαο ζηελ πνηφηεηα δσήο 

 αζζελψλ κε ρξφληα λεθξηθή λφζν θαη ε ζπζρέηηζε 

ηεο κε ηελ ςπρηθή πγεία θαη ηηο γλσζηαθέο ηνπο αληηιήςεηο». 

Τπνςήθηνο Γηδάθησξ: Φξαδέινο Δπάγγεινο Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: νθία Επγά, 

Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ 

Αμηφηηκε/ε, 

Ολνκάδνκαη Φξαδέινο Δπάγγεινο , είκαη απφθνηηνο ηνπ Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο 

ηνπ Σερλνινγηθνχ εθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο Θεζζαινλίθεο θαη δηαζέησ 

κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ ζην «Πεξηβάιινλ θαη πγεία». Δθπνλψ ηε Γηδαθηνξηθή 

κνπ Γηαηξηβή κε ζέκα: «Ζ επίδξαζε ηεο πλεπκαηηθφηεηαο ζηελ πνηφηεηα 

δσήο αζζελψλ κε ρξφληα λεθξηθή λφζν θαη ε ζπζρέηηζε ηεο κε 

ηελ ςπρηθή πγεία θαη ηηο γλσζηαθέο ηνπο αληηιήςεηο». ζην Σκήκα Ννζειεπηηθήο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ. Ζ ζπκκεηνρή ζαο ζηελ έξεπλα είλαη εζεινληηθή. 

Πεξηιακβάλεη ηε ζπκπιήξσζε αλψλπκσλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη νη απαληήζεηο ζαο 

είλαη απζηεξά απφξξεηεο. Δθηηκψ ηδηαηηέξσο ηε ζπκκεηνρή ζαο θαη ζαο επραξηζηψ εθ 

ησλ πξνηέξσλ γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηά ζαο. 
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Φξαδέινο Δπάγγεινο 
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Σει. 6946228458 Email: evagelosfradelos @hotmail.com 

ΓΔΛΣΗΟ ΤΓΚΑΣΑΘΔΖ 

Καηαλνψ φηη ζα πάξσ κέξνο ζηελ εξεπλεηηθή κειέηε ε νπνία ζα εζηηαζηεί ζηελ 

επίδξαζε ηεο πλεπκαηηθφηεηαο ζηελ πνηφηεηα δσήο αζζελψλ κε

 ρξφληα λεθξηθή λφζν θαη ε ζπζρέηηζε ηεο κε ηελ ςπρηθή 

πγεία θαη ηηο γλσζηαθέο ηνπο αληηιήςεηο. 

Τπνγξάθνληαο απηφ ην έγγξαθν, δίλσ ηε ζπγθαηάζεζή κνπ γηα ηε ζπκκεηνρή κνπ 

ζηελ έξεπλα. Ζ ζπκκεηνρή κνπ ζηε κειέηε είλαη εζεινληηθή. Σα ζηνηρεία κνπ δελ ζα 

δνζνχλ ζε θαλέλαλ παξά κφλν  εξεπλεηή θαη δελ ζα γίλεη γλσζηή ε ηαπηφηεηα κνπ κε 

θαλέλα ηξφπν. Σα πηζαλά νθέιε απηήο ηεο έξεπλαο είλαη φηη κε ηελ ζπκκεηνρή κνπ 

ζηε κειέηε απηή ζα ζπκβάιισ πξνθεηκέλνπ λα εξεπλεζεί ε επίδξαζε ηεο 

πλεπκαηηθφηεηαο ζηελ πνηφηεηα δσήο αζζελψλ κε ρξφληα λεθξηθή

 λφζν θαη ε ζπζρέηηζε ηεο κε ηελ ςπρηθή πγεία θαη ηηο γλσζηαθέο 

ηνπο αληηιήςεηο . 

Τπνγξαθή ηνπ ζπκκεηέρνληνο                    Ζκεξνκελία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΥΟΛΖ 

ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΚΗΝΖΖ & 

ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ. ΣΜΖΜΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ 

Σαρ/θή Γηε/λζε: Δπζηαζίνπ & ηακαηηθήο Βαιηψηε θαη 

Πιαηαηψλ, 23100 πάξηε Σειέθσλν: 27310-

89720/89722 

Fax : 27310-89721 Ζι/θή Γ/λζε : www.uop.gr 

mailto:evagelosfradelos_@hotmail.com
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ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΗΜ/ΝΙΑ:  / / 2016 

1 Έηνο  γέλλεζεο: 
 
 

2 Φύιν:  1.Άλδξαο  □    
 2.Γπλαίθα  □ 

3 Τόπνο δηακνλήο:  
 

1.Αγξνηηθόο □ 
        2.Ηκηαζηηθόο □ 

3.    Αζηηθόο □ 

4 Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε:  
 

 1.  Άγακνο/ε  □ 
2.Έγγακνο/ε □ 

3.Δηαδεπγκέλνο/ε □ 
4.Χήξνο/α  □ 

5 Πόζα παηδηά έρεηε;        
 

 

6 Μέλεηε κνλόο/ή; 
 
 

1.Ναη  □    
2. Όρη  □ 

7 Μνξθωηηθό επίπεδν:  
  
 

1.Αλαιθάβεηνο □ 
2.Απόθνηηνο δεκνηηθνύ □ 

3.Απόθνηηνο Γπκλαζίνπ/ Λπθείνπ □ 
4.Απόθνηηνο ΑΕΙ/ΤΕΙ □ 

8 Επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε:  
 

1.Άλεξγνο______ □ 
2.Οηθηαθά □ 

3.Απηναπαζρνινύκελνο □  
4.Ιδηωηηθόο ππάιιεινο □  
5.Δεκόζηνο ππάιιεινο □ 

6.Σπληαμηνύρνο  □  
 Παξαθαιώ 

δηεπθξηλίζηε:………………………………. 

9 Θξήζθεπκα:                        
 

1.Χξηζηηαλόο νξζόδνμνο □ 
2.Καζνιηθόο  □ 

3.Μνπζνπικάλνο □  
4.Άιιν □ 

10 Πόζν Θξεζθεπόκελνο 
είζηε;   

Καζόινπ  
 
 

Λίγν 
 

Κάπωο 
 
 

Πνιύ 
 

Πάξα 
πνιύ 

0  
 

1 
 

2 3 4 

11  
 
Γεληθά πόζν θνληά  
αηζζάλεζαη ζην Θεό?
   
  

Καζόινπ 
 

Λίγν Κάπωο 
θνληά 

Πνιύ 
θνληά 

Όζν 
γίλεηαη 
πην 
θνληά 

0 1 2 3 4 

12 Πνζά ρξόληα θάλεηε  
αηκνθάζαξζε;             

 
 
 
 

13 Αληηκεηωπίδεηε θαη θάπνην άιιν 
πξόβιεκα πγείαο;  

1.Ναη  □    
2. Όρη  □ 
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14 Σεκεηώζηε ηελ πξόηαζε πνπ 
πεξηγξάθεη θαιύηεξα ην ηξέρνλ 
επίπεδν δξαζηεξηόηεηάο ζαο. 

0. Καλνληθή δξαζηεξηόηεηα, ρωξίο 
ζπκπηώκαηα 
1. Μεξηθά ζπκπηώκαηα, αιιά δελ απαηηώ 
μεθνύξαζε ζε θξεβάηη θαηά ην δηάζηεκα 
ηεο εκέξαο 
2. Απαηηώ μεθνύξαζε ζε θξεβάηη ιηγόηεξν 
από ην 50% ηεο εκέξαο 
3. Απαηηώ μεθνύξαζε ζε θξεβάηη 
πεξηζζόηεξν από ην 50% ηεο εκέξαο 
4. Αδπλαηώ λα ζεθωζώ από ην θξεβάηη 
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Θα βξείηε παξαθάησ έλαλ θαηάινγν απφ πξνηάζεηο πνπ άιινη, κε ηελ ίδηα λφζν φπσο εζείο, ζεσξνχλ 

ζεκαληηθέο. Παξαθαινύκε βάιηε ζε θύθιν ή ζεκεηώζηε έλαλ αξηζκό αλά γξακκή γηα λα ππνδείμεηε 

ηελ απάληεζή ζαο όζνλ αθνξά ηηο ηειεπηαίεο 7 εκέξεο. 
 

  θαζόινπ ιίγν θάπσο πνιύ πάξα  

πνιύ 

        

 

Sp1 

Αηζζάλνκαη γαιήληνο-α ............................................................  0 1 2 3 4 

 

 

Sp2 

Έρσ ιφγν λα δσ ........................................................................  0 1 2 3 4 

 

 

Sp3 

Ζ δσή κνπ ππήξμε παξαγσγηθή ...............................................  0 1 2 3 4 

 

 

Sp4 

Σν κπαιφ κνπ δπζθνιεχεηαη λα εξεκήζεη ...............................  0 1 2 3 4 

 

 

Sp5 

Αηζζάλνκαη φηη ε δσή κνπ έρεη έλα ζθνπφ ..............................  0 1 2 3 4 

 

 

Sp6 

Δίκαη ζε ζέζε  λα βξίζθσ αλαθνχθηζε ςάρλνληαο βαζηά 

ηνλ εαπηφ κνπ ...........................................................................  0 1 2 3 4 

 

 

Sp7 

Νηψζσ κηα αίζζεζε εζσηεξηθήο αξκνλίαο ..............................  0 1 2 3 4 

 

 

Sp8 

Απφ ηε δσή κνπ ιείπεη ην λφεκα θαη ν ζθνπφο .......................  0 1 2 3 4 

 

 

Sp9 

Βξίζθσ παξεγνξηά ζηελ πίζηε κνπ ή ζηηο πλεπκαηηθέο 

κνπ πεπνηζήζεηο .......................................................................  

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

Sp10 

Βξίζθσ δχλακε ζηελ πίζηε κνπ ή ζηηο πλεπκαηηθέο κνπ 

πεπνηζήζεηο ..............................................................................  

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

Sp11 

Ζ αζζέλεηά κνπ έρεη εληζρχζεη ηελ πίζηε κνπ ή ηηο 

πλεπκαηηθέο κνπ πεπνηζήζεηο ...................................................  

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

Sp12 

Ξέξσ πσο φηη θαη λα ζπκβεί κε ηελ αζζέλεηα κνπ ηα 

πξάγκαηα ζα πάλε θαιά ...........................................................  

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Copyright 1975 by Leonard R. Derogatis, Ph.D. 
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SYMPTOM CHECKLIST - 90 - R 

 Παξαθάησ ππάξρεη έλαο θαηάινγνο κε πξνβιήκαηα θαη ελνριήκαηα πνπ έρνπλ 

κεξηθέο θνξέο νη άλζξσπνη. Παξαθαιείζηε λα δηαβάδεηε ην θάζε έλα πξνζεθηηθά. 

Όζηεξα βάιηε ζε θχθιν έλαλ απφ ηνπο αξηζκνχο ζην δεμηφ κέξνο πνπ δείρλεη 

θαιχηεξα πφζε ελφριεζε ζαο έρεη πξνθαιέζεη απηφ ην πξφβιεκα θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο πξνεγνχκελεο εβδνκάδαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζεκεξηλήο εκέξαο. 

Πξέπεη λα βάιεηε κφλν έλαλ αξηζκφ ζε θχθιν ζε θάζε γξακκή θαη δελ πξέπεη λα 

παξαιείςεηε θακία απάληεζε. 
 

Κ
Α

Θ
Ο

Λ
Ο

Τ
 

 

Μ
Δ

Ρ
ΗΚ

Α
 

 

Τ
Π

Δ
Ρ

Β
Ο

Λ
ΗΚ

Α
 

1. Τπνθέξεηε απφ πνλνθεθάινπο; 0 1 2 3 4 

2. Ννηψζεηε λεπξηθφηεηα ή εζσηεξηθή ηξεκνχια; 0 1 2 3 4 

3. Έρεηε επαλαιακβαλφκελεο δπζάξεζηεο ζθέςεηο πνπ δε θεχγνπλ 

απ‘ ην κπαιφ ζαο; 
0 1 2 

3 4 

4. Έρεηε ηάζε γηα ιηπνζπκία ή δαιάδα; 0 1 2 3 4 

5. Έρεηε ράζεη ην ζεμνπαιηθφ ζαο ελδηαθέξνλ ή επραξίζηεζε; 0 1 2 3 4 

6. Έρεηε δηάζεζε λα θαηαθξίλεηε ηνπο άιινπο; 0 1 2 3 4 

7. Ννκίδεηε φηη Κάπνηνο άιινο ειέγρεη ηε ζθέςε ζαο; 0 1 2 3 4 

8. Αηζζάλεζηε φηη νη άιινη θηαίλε γηα ηα πξνβιήκαηά ζαο; 0 1 2 3 4 

9. Γπζθνιεχεζηε λα Θπκάζηε δηάθνξα πξάγκαηα; 0 1 2 3 4 

10. Αλεζπρείηε γηα ην φηη είζζε απεξηπνίεηνο ή αηεκέιεηνο; 0 1 2 3 4 

11. Αηζζάλεζηε φηη λεπξηάδεζηε ή εξεζίδεζηε εχθνια; 0 1 2 3 4 

12. Ννηψζεηε πφλνπο ζηελ θαξδηά ή ζην ζψξαθα; 0 1 2 3 4 

13. Αηζζάλεζηε θφβν φηαλ βξίζθεζζε ζε αλνηθηνχο ρψξνπο ή ζηνπο 

δξφκνπο; 
0 1 2 

3 4 

14. Αηζζάλεζηε ππνηνληθφο, αδξαλήο, απνδπλακσκέλνο; 0 1 2 3 4 

15. Έρεηε ζθέςεηο απηνθηνλίαο; 0 1 2 3 4 

16. Αθνχηε θσλέο πνπ άιινη άλζξσπνη δελ αθνχλ; 0 1 2 3 4 

17. Σξέκεηε; 0 1 2 3 4 

18. Αηζζάλεζηε φηη δελ κπνξείηε λα εκπηζηεπζείηε ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο; 
0 1 2 

3 4 

19. Έρεηε αλνξεμία; 0 1 2 3 4 

20. Κιαίηε εχθνια; 0 1 2 3 4 

21. Αηζζάλεζηε ληξνπαιφο ή φρη άλεηα κε ην άιιν θχιν; 0 1 2 3 4 

22. Ννηψζεηε φηη έρεηε κπιερηεί ή παγηδεπηεί; 0 1 2 3 4 

23. Ξαθληθά θνβάζηε ρσξίο θαλέλα ιφγν; 0 1 2 3 4 

24. Έρεηε εθξήμεηο νξγήο πνπ δε κπνξείηε λα ειέγμεηε; 0 1 2 3 4 

25. Φνβάζηε λα βγείηε κφλνο απφ ην ζπίηη ζαο; 0 1 2 3 4 

26. Καηεγνξείηε Σνλ εαπηφ ζαο γηα δηάθνξα πξάγκαηα; 0 1 2 3 4 

27. Έρεηε πφλνπο ζηε κέζε; 0 1 2 3 4 
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28. Αηζζάλεζηε φηη εκπνδίδεζηε λα θάλεηε απηφ πνπ ζέιεηε; 0 1 2 3 4 

29. Αηζζάλεζηε κνλαμηά; 0 1 2 3 4 

30. Αηζζάλεζηε θαθνθεθηά; 0 1 2 3 4 

31. Αλεζπρείηε ππεξβνιηθά γηα δηάθνξεο θαηαζηάζεηο; 0 1 2 3 4 

32. Γελ βξίζθεηε ελδηαθέξνλ ζε ηίπνηα; 0 1 2 3 4 

33. Ννηψζεηε θνβηζκέλνο; 0 1 2 3 4 

34. Σα αηζζήκαηά ζαο εχθνια πιεγψλνληαη; 0 1 2 3 4 

35. Οη άιινη γλσξίδνπλ ηηο πξνζσπηθέο ζαο ζθέςεηο; 0 1 2 3 4 

36. Αηζζάλεζηε φηη νη άιινη δε ζαο θαηαιαβαίλνπλ ή δε ζαο ζπκπνλνχλ; 0 1 2 
3 4 

37. Αηζζάλεζηε φηη νη άιινη είλαη ερζξηθνί ή ζαο αληηπαζνχλ; 0 1 2 3 4 

38. Πξέπεη λα ελεξγείηε πνιχ αξγά ψζηε λα είζηε ζίγνπξνο φηη δελ έρεηε 

θάλεη ιάζνο; 
0 1 2 

3 4 

39. Ννηψζεηε θαξδηαθνχο παικνχο ή ηαρπθαξδία; 0 1 2 3 4 

40. Έρεηε λαπηία ή ζηνκαρηθέο δηαηαξαρέο; 0 1 2 3 4 

41. Αηζζάλεζηε θαηψηεξνο απφ ηνπο άιινπο; 0 1 2 3 4 

42. Ννηψζεηε πφλνπο ζηνπο κπο: 0 1 2 3 4 

43. Αηζζάλεζηε φηη ζαο παξαθνινπζνχλ ή κηινχλ γηα ζαο; 0 1 2 3 4 

44. Τπνθέξεηε απφ αυπλία; 0 1 2 3 4 

45. Πξέπεη λα ειέγρεηε μαλά θαη μαλά φηη θάλεηε; 0 1 2 3 4 

46. Γπζθνιεχεζηε λα παίξλεηε απνθάζεηο; 0 1 2 3 4 

47. Φνβάζηε λα ηαμηδεχεηε κε ιεσθνξείν ή ηξαίλν; 0 1 2 3 4 

48. Έρεηε δχζπλνηα; 0 1 2 3 4 

49. Αηζζάλεζηε δέζηε ή θξχν; 0 1 2 3 4 

50. Ννηψζεηε φηη Πξέπεη λα απνθεχγεηε κεξηθά πξάγκαηα γηαηί ζαο 

θνβίδνπλ; 
0 1 2 

3 4 

51. Ννηψζεηε φηη αδεηάδεη ην κπαιφ ζαο; 0 1 2 3 4 

52. Αηζζάλεζηε κνχδηαζκα ή ειαθξφ πφλν ζε Σκήκαηα ηνπ ζψκαηφο ζαο; 
0 1 2 

3 4 

53. Έρεηε έλαλ θφκπν ζην ιαηκφ; 0 1 2 3 4 

54. Πηζηεχεηε φηη δελ έρεηε ειπίδεο γηα ην κέιινλ; 0 1 2 3 4 

55. Γπζθνιεχεζηε λα ζπγθεληξσζείηε; 0 1 2 3 4 

56. Αηζζάλεζηε αδπλακία ζε ηκήκαηα ηνπ ζψκαηφο ζαο; 0 1 2 3 4 

57. Αηζζάλεζηε ηελησκέλα ηα λεχξα ζαο ή γεκάηνο αγσλία; 0 1 2 3 4 

58. Ννηψζεηε βάξνο ζηα ρέξηα ή ζηα πφδηα ζαο; 0 1 2 3 4 

59. Έρεηε ζθέςεηο ζαλάηνπ ή φηη Θα πεζάλεηε; 0 1 2 3 4 

60. Σξψηε παξαπάλσ απφ ην θαλνληθφ; 0 1 2 3 4 

61. Γελ αηζζάλεζηε άλεηα φηαλ ζαο θνηηνχλ ή κηινχλ γηα ζαο; 0 1 2 3 4 

62. Έρεηε ζθέςεηο πνπ δελ είλαη δηθέο ζαο; 0 1 2 3 4 

63. Έρεηε παξνξκήζεηο λα ρηππήζεηε, λα ηξαπκαηίζεηε ή λα βιάςεηε 

θάπνηνλ; 
0 1 2 

3 4 

64. Ξππλάηε πνιχ λσξίο ην πξσί; 0 1 2 3 4 

65. Πξέπεη λα επαλαιακβάλεηε ηηο ίδηεο πξάμεηο (λ‘ αγγίδεηε, λα κεηξάηε 

θάηη); 
0 1 2 

3 4 

66. Κνηκάζηε αλήζπρα ή κε δηαθνπέο; 0 1 2 3 4 

67. αο έξρεηαη λα ζπάζεηε πξάγκαηα ή λα θαηαζηξέςεηε πξάγκαηα; 0 1 2 3 4 

68. Έρεηε ηδέεο θαη ζθέςεηο πνπ νη άιινη δε ζπκκεξίδνληαη; 0 1 2 3 4 

69. Ννηψζεηε πνιχ απειπηζκέλνο φηαλ βξίζθεζηε κε άιινπο; 0 1 2 3 4 
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70. Γελ αηζζάλεζηε άλεηα κέζα ζην πιήζνο (π.ρ. ζηα θαηαζηήκαηα); 0 1 2 3 4 

71. Ννηψζεηε φηη θαη γηα ην παξακηθξφ πξάγκα πξέπεη λα θάλεηε 

πξνζπάζεηα; 
0 1 2 

3 4 

72. Έρεηε πεξηφδνπο κε Σξφκν ή παληθφ; 0 1 2 3 4 

73. Γελ αηζζάλεζηε άλεηα φηαλ ηξψηε ή πίλεηε δεκφζηα; 0 1 2 3 4 

74. Σζαθψλεζηε ζπρλά; 0 1 2 3 4 

75. Αηζζάλεζηε λεπξηθφηεηα φηαλ κέλεηε κφλνη; 0 1 2 3 4 

76. Ννηψζεηε φηη νη άιινη δελ εθηηκνχλ φζν πξέπεη απηά πνπ θάλεηε; 0 1 2 3 4 

77. Αηζζάλεζηε κνλαμηά αθφκα θαη φηαλ βξίζθεζζε ζε θφζκν; 0 1 2 3 4 

78. Δίζζε ηφζν αλήζπρνο ψζηε δε κπνξείηε λα κείλεηε ζε κία ζέζε; 0 1 2 3 4 

79. Αηζζάλεζηε φηη δελ αμίδεηε; 0 1 2 3 4 

80. Έρεηε ην πξναίζζεκα φηη Κάηη θαθφ Θα ζαο ζπκβεί; 0 1 2 3 4 

81. Φσλάδεηε ή πεηάηε πξάγκαηα; 0 1 2 3 4 

82. Φνβάζηε φηη Θα ιηπνζπκήζεηε φηαλ είζηε ζε πνιχ Κφζκν; 0 1 2 3 4 

83. Αηζζάλεζηε φηη νη άιινη Θα ζαο εθκεηαιιεπηνχλ αλ ηνπο ην 

επηηξέςεηε; 
0 1 2 

3 4 

84. Έρεηε ζθέςεηο γηα ζεμνπαιηθά Θέκαηα πνπ ζαο ελνρινχλ πνιχ; 0 1 2 3 4 

85. Ννκίδεηε φηη Θα Πξέπεη λα ηηκσξεζείηε γηα ηηο ακαξηίεο ζαο; 0 1 2 3 4 

86.Δρεηε ζθέςεηο ή θαληαζίεο πνπ ζαο ηξνκάδνπλ; 0 1 2 3 4 

87. Ννκίδεηε φηη, έρεηε θάπνην ζνβαξφ ειάηησκα ζην ζψκα ζαο; 0 1 2 3 4 

88. Γελ αηζζάλεζηε πνηέ θνληά ζε άιιν πξφζσπν; 0 1 2 3 4 

89. Ννηψζεηε ελνρέο; 0 1 2 3 4 

90. Ννκίδεηε φηη θάηη δε ιεηηνπξγεί θαιά ζην κπαιφ ζαο; 0 1 2 3 4 
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MISSOULA - VITAS® QUALITY OF LIFE INDEX VERSION – 15R 

 
© Copyright 2004 by VITAS Healthcare Corporation, Miami, FL and Ira R. Byock, MD, Missoula, MT. Do not 

reproduce without permission. 

 

Μεηάθξαζε - Πνιηηηζκηθή Πξνζαξκνγή: Γξ. Παξαζθεπή Θενθίινπ 
 
 

ΟΓΖΓΗΔ: εκεηψζηε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε κε ηηο 

παξαθάησ πξνηάζεηο θπθιψλνληαο θάζε θνξά κία απάληεζε. Αλ θάλεηε ιάζνο ή 

αιιάμεηε γλψκε, δηαγξάςηε κε έλα Υ ηε ιάζνο απάληεζε θαη θπθιψζηε ηε ζσζηή 

απάληεζε. Παξαθαινχκε λα απαληήζεηε ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο. αο επραξηζηνχκε εθ 

ησλ πξνηέξσλ.  

 

ΦΑΗΡΗΚΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ 

 

Πψο ζα βαζκνινγνχζαηε ηε ζπλνιηθή πνηφηεηα δσήο ζαο; 
 

1  2  3  4  5 

         Πνιχ          Φησρή             Μέηξηα             Καιή               Πνιχ 

        θησρή                     θαιή 

 

ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ 

 

1. Αηζζάλνκαη άξξσζηνο/ε ζπλέρεηα. 
 

-2  -1      0        1          2 

     πκθσλψ        πκθσλψ        Οχηε ζπκθσλψ     Γηαθσλψ           Γηαθσλψ  

      απφιπηα                                   νχηε δηαθσλψ                 απφιπηα 
 

2. Δίκαη ηθαλνπνηεκέλνο κε ηνλ ησξηλφ έιεγρν ησλ ζπκπησκάησλ κνπ.  
 

4  3      0        -3          -4 

     πκθσλψ        πκθσλψ        Οχηε ζπκθσλψ     Γηαθσλψ           Γηαθσλψ  

      απφιπηα                                   νχηε δηαθσλψ                 απφιπηα 
 

3. Ζ ζσκαηηθή ελφριεζε εκπνδίδεη θάζε επθαηξία γηα δηαζθέδαζε.  
 

5  4      3        2          1 

     πκθσλψ        πκθσλψ        Οχηε ζπκθσλψ     Γηαθσλψ           Γηαθσλψ  

      απφιπηα                                   νχηε δηαθσλψ                 απφιπηα 
 
 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ 

 

4. Γελ είκαη πιένλ ηθαλφο/ή λα θάλσ πνιιά απφ ηα πξάγκαηα πνπ κνχ αξέζεη λα 

θάλσ.  
 

-2  -1      0        1          2 

     πκθσλψ        πκθσλψ        Οχηε ζπκθσλψ     Γηαθσλψ           Γηαθσλψ  

      απφιπηα                                   νχηε δηαθσλψ                 απφιπηα 
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5. Απνδέρνκαη ην γεγνλφο φηη δελ κπνξψ λα θάλσ πνιιά απφ ηα πξάγκαηα πνπ 

ζπλήζηδα λα θάλσ.  
 

4  3      0        -3          -4 

     πκθσλψ        πκθσλψ        Οχηε ζπκθσλψ     Γηαθσλψ           Γηαθσλψ  

      απφιπηα                                   νχηε δηαθσλψ                 απφιπηα 
 

6. Ζ ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή κνπ εμαξηάηαη απφ ην λα είκαη δξαζηήξηνο/α θαη λα 

κπνξψ λα απηνεμππεξεηνχκαη.  
 

5  4      3        2          1 

     πκθσλψ        πκθσλψ        Οχηε ζπκθσλψ     Γηαθσλψ           Γηαθσλψ  

      απφιπηα                                   νχηε δηαθσλψ                 απφιπηα 
 

 

ΓΗΑΠΡΟΧΠΗΚΔ ΥΔΔΗ 
 

7. Σνλ ηειεπηαίν θαηξφ είκαη ηθαλφο/ή λα κνηξάδνκαη ζεκαληηθά πξάγκαηα κε ηα 

θνληηλά κνπ πξφζσπα.  
 

2  1      0        -1          -2 

     πκθσλψ        πκθσλψ        Οχηε ζπκθσλψ     Γηαθσλψ           Γηαθσλψ  

      απφιπηα                                   νχηε δηαθσλψ                 απφιπηα 
 

8. ηελ παξνχζα θάζε πεξλψ φζν ρξφλν ζέισ κε ηελ νηθνγέλεηα θαη θίινπο.  
 

4  3      0        -3          -4 

     πκθσλψ        πκθσλψ        Οχηε ζπκθσλψ     Γηαθσλψ           Γηαθσλψ  

      απφιπηα                                   νχηε δηαθσλψ                 απφιπηα 
 

9. Δίλαη ζεκαληηθφ γηα κέλα λα έρσ ζηελέο πξνζσπηθέο ζρέζεηο.  
 

5  4      3        2          1 

     πκθσλψ        πκθσλψ        Οχηε ζπκθσλψ     Γηαθσλψ           Γηαθσλψ  

      απφιπηα                                   νχηε δηαθσλψ                 απφιπηα 
 

 

ΔΤΔΞΗΑ 
 

10. Οη ππνζέζεηο κνπ δελ είλαη ηαθηνπνηεκέλεο. Αλεζπρψ γηα ην φηη πνιιά πξάγκαηα 

παξακέλνπλ άιπηα.  
 

-2  -1      0        1          2 

     πκθσλψ        πκθσλψ        Οχηε ζπκθσλψ     Γηαθσλψ           Γηαθσλψ  

      απφιπηα                                   νχηε δηαθσλψ                 απφιπηα 
 

11. Δίκαη πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνο/ε κε ηνλ εαπηφ κνπ ηψξα απφ φηη ήκνπλ πξηλ 

ηελ αζζέλεηά κνπ.  
 

4  3      0        -3          -4 

     πκθσλψ        πκθσλψ        Οχηε ζπκθσλψ     Γηαθσλψ           Γηαθσλψ  

      απφιπηα                                   νχηε δηαθσλψ                 απφιπηα 
 

12. Δίλαη ζεκαληηθφ γηα κέλα λα είκαη θαιά κε ηνλ εαπηφ κνπ.  
 

5  4      3        2          1 
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     πκθσλψ        πκθσλψ        Οχηε ζπκθσλψ     Γηαθσλψ           Γηαθσλψ  

      απφιπηα                                   νχηε δηαθσλψ                 απφιπηα 
 

 

ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 
 

13. Αηζζάλνκαη φηη ε δσή κνπ έρεη κεγαιχηεξν λφεκα ηψξα απφ φηη είρε ζην 

παξειζφλ.  
 

2  1      0        -1          -2 

     πκθσλψ        πκθσλψ        Οχηε ζπκθσλψ     Γηαθσλψ           Γηαθσλψ  

      απφιπηα                                   νχηε δηαθσλψ                 απφιπηα 
 

14. Ζ δσή έρεη ράζεη θάζε αμία γηα κέλα. Ζ θαζεκεξηλφηεηα είλαη έλα βάξνο. 
 

-4  -3      0        3          4 

     πκθσλψ        πκθσλψ        Οχηε ζπκθσλψ     Γηαθσλψ           Γηαθσλψ  

      απφιπηα                                   νχηε δηαθσλψ                 απφιπηα 
 

15. Δίλαη ζεκαληηθφ γηα κέλα λα αηζζάλνκαη φηη ε δσή κνπ έρεη λφεκα.  
 

5  4      3        2          1 

     πκθσλψ        πκθσλψ        Οχηε ζπκθσλψ     Γηαθσλψ           Γηαθσλψ  

      απφιπηα                                   νχηε δηαθσλψ                 απφιπηα 
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Σν ύληνµν Δξσηεµαηνιόγην Αληηιήςεσλ γηα ηελ Τγεία 

 
ηηο επφµελεο εξσηήζεηο ζθεπηφκελνη ηε Υξφληα Νεθξηθή Νφζν,  βάιηε παξαθαιψ ζε 

θχθιν ηνλ αξηζµφ πνπ αληηζηνηρεί πεξηζζφηεξν ζηελ άπνςή ζαο.  
 
1. Πφζν πνιχ επεξεάδεη ε αζζέλεηά ζαο ηε δσή ζαο; 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Καµία απνιχησο          Δπεξεάδεη ζνβαξά 

επίδξαζε          ηε δσή µνπ 

 
2. Πφζν πνιχ πηζηεχεηε φηη ζα δηαξθέζεη ε αζζέλεηά ζαο; 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Γηα πνιχ ζχληνµν          Γηα πάληα 

δηάζηεµα           

 
3. Πφζν πνιχ έιεγρν αηζζάλεζηε φηη έρεηε ζηελ αζζέλεηά ζαο; 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Καλέλα απνιχησο          Δμαηξεηηθά µεγάιν 

έιεγρν          έιεγρν 

 
4. Πφζν πνιχ πηζηεχεηε φηη ε ζεξαπεία πνπ αθνινπζείηε µπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ αζζέλεηά 
ζαο; 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Καζφινπ          Δμαηξεηηθά 

          βνεζεηηθή 

 
5. Πφζν πνιχ αηζζάλεζηε ζπµπηψµαηα ηεο αζζέλεηάο ζαο; 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Καλέλα απνιχησο          Πνιιά ζνβαξά 

ζχµπησµα          ζπµπηψµαηα 

 
6. Πφζν αλεζπρείηε ζρεηηθά µε ηελ αζζέλεηά ζαο; 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Καµία αλεζπρία          Δμαηξεηηθά µεγάιε 

          αλεζπρία 

 
7. Πφζν θαιά αηζζάλεζηε φηη θαηαλνείηε ηελ αζζέλεηά ζαο; 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

∆ελ ηελ θαηαλνψ          Σελ θαηαλνψ 

θαζφινπ          μεθάζαξα 

 
8. Πφζν πνιχ ζαο επεξεάδεη ε αζζέλεηά ζαο ζπλαηζζεµαηηθά; (π.ρ., ζαο ζπµψλεη, θνβίδεη, ή 
ζηελαρσξεί;) 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

∆ελ µε επεξεάδεη          Με επεξεάδεη 

θαζφινπ          εμαηξεηηθά 
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Παξαθαιψ, ηεξαξρήζηε ηνπο ηξεηο πην ζεµαληηθνχο παξάγνληεο πνπ πηζηεχεηε φηη 

πξνθάιεζαλ ηελ αζζέλεηά ζαο. 

1. ____________________________________________________________________ 
 

2. ______________________________________________________________________ 
 

3. ______________________________________________________________________ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ: Άδεηεο ρξήζεο εξσηεκαηνινγίσλ 

 

 

-----Original Message----- 

From: Evangelos Fradelos [mailto:efradelos@med.uoa.gr]  

Sent: Saturday, March 14, 2015 3:17 AM 

To: Information 

Subject: spiritual wellbeing  

 

Is there a Greek translation for FACIT-sp 12 or 

FACIT- sp Ex 

I‘m looking for a measure to assess spiritual wellbeing in chronic renal patients 

for my PhD project. 

If there isn‘t such translation can you provide me some information how can I  

obtain permission to conduct a translation. 

Best  Regards 

Fradelos E. 

 

 

i Evangelos, 

 

We do not currently have a translation of the FACIT-Sp or FACIT-Sp-Ex in Greek. 

We 

can work with you on translating and linguistically validating the questionnaire, 

but you will need to follow our translation and linguistic validation methodology, 

which is somewhat complex. It requires 2 forward translations from English to the 

target language by 2 translators working independently from one another, a 

reconciliation of the 2 forward translations provided by a third translator, a back 

translation into English performed by a fourth translator, 1 review/finalization by 

a fifth translator, proofreading and then testing on a small patient population of 

10, who complete the test version of the questionnaire and then answer questions 

from a cognitive debriefing script that we'd prepare and have you translate and 

administer. 

 

If you think you can resource all of these steps, let me know, and I can provide you 
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with the formats to perform the translations (we perform translations outside of the 

questionnaire template in order to keep track of all of the steps). All of the FACIT 

translations undergo this methodology in order to ensure they are valid for use in 

clinical practice and clinical trials. Please let me know if you have any 

questions. 

 

Kind regards, 

Jason 

 

Jason Bredle 

Manager, Business Operations 

jbredle@facit.org 

+1-773-807-9094 

 

 

PROVIDING A VOICE FOR PATIENTS WORLDWIDE 

www.facit.org 

  

http://www.facit.org/
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> ηηο 3 Ννε 2015, 5:48 κ.κ., ν/ε evagelos fradelos <evagelosfradelos@hotmail.com> 

έγξαςε: 

> 

> Αμηφηηκε Κ Νησληα. 

> Ολνκάδνκαη Δπάγγεινο Φξαδέινο θαη είκαη Τπνςήθηνο Γηδάθησξ Ννζειεπηηθήο, 

ηνπ ηκήκαηνο Ννζειεπηηθήο Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ. Θα ήζεια λα 

ρξεζηκνπνηήζσ ην εξσηεκαηνιφγην SCL-90 ην νπνίν έρεη ζηαζκηζηεί ζηνλ ειιεληθφ 

πιεζπζκφ ζηελ δηδαθηνξηθή κνπ δηαηξηβή. Γηα απηφ ηνλ ιφγν ζαο δεηψ φπσο κνπ 

δψζεηε γξαπηψο ηελ άδεηα ζαο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπSCL-90  

ζην δείγκα ηεο δηθήο κνπ έξεπλαο. Ζ άδεηα κπνξεί λα κνπ απνζηαιεί θαη κέζσ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 

> αο επραξηζηψ εθ ησλ πξνηέξσλ 

> Με εθηίκεζε  

> Φξαδέινο Δ. 

 

 

 

Αγαπεηέ θ. Φξαδέιν 

ηε ζπλέρεηα ηεο ηειεθσληθήο ζπλνκηιίαο καο, ζα ήζεια λα ζαο γλσζηνπνηήζσ φηη 

κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε ζηάζκηζή κνπ ηνπ SCL-90-R γηα ηνπο εξεπλεηηθνχο 

ιφγνπο πνπ ζέιεηε. αο επαλαιακβάλσ φηη ε ζηάζκηζε δελ δηαηίζεηαη γηα ηδησηηθή ή 

εκπνξηθή ρξήζε, αιιά ρσξίο θακηά ρξέσζε θαη κφλν γηα εξεπλεηηθνχο θαη θιηληθνχο 

ζθνπνχο ζε δεκφζηεο θιηληθέο ππεξεζίεο. 

Με εθηίκεζε 

. Νηψληαο 
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On 30/3/2015 4:26 κκ, evagelos fradelos wrote: 

Αμηφηηκέ Κ Καξαδήκα 

Ολνκάδνκαη Δπάγγεινο Φξαδέινο θαη είκαη Τπνςήθηνο Γηδάθησξ Ννζειεπηηθήο, 

ηνπ ηκήκαηνο Ννζειεπηηθήο Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ. Παξαθαιψ φπσο κνπ 

επηηξέςεηε  ρξεζηκνπνηήζσ ηελ ειιεληθή κεηάθξαζε ηνπ The Brief - IPQ  ζηελ 

εξεπλεηηθή κειέηε κνπ ζηα πιαίζηα ηεο δηαηξηβήο κνπ.  Έρεη πξνεγεζεί 

επηθνηλσλία  κε ηελ Κα Elizabeth Broadbent θαη είλαη ζχκθσλε.   

Με εθηίκεζε  

Φξαδέινο Δ.  

 

Αγαπεηέ θ. Φξαδέιν, 

 

ην εξσηεκαηνιφγην είλαη ζην public domain, θαη δελ ρξεηάδεζηε άδεηα ρξήζεο. αο 

εχρνκαη επνκέλσο θαιή επηηπρία ζην έξγν ζαο. 

 

Να είζηε θαιά, 

 

ΔΥΚ 

 


