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Πξόινγνο-Δπραξηζηίεο 

Ζ επηηπρήο εθαξκνγή ηεο αηκνθάζαξζεο σο ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο ηεο λεθξηθήο 

ιεηηνπξγίαο, θαζψο θαη ε επηκήθπλζε ηνπ ρξφλνπ δσήο ησλ αζζελψλ, έρεη δεκηνπξγήζεη 

πιεζψξα νξγαληθψλ, θνηλσληθψλ, ςπρνινγηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ. Σέηνηνπ 

είδνπο πξνβιήκαηα γίλνληαη θαζεκεξηλψο νινέλα θαη πην έληνλα, θαζψο απμάλεηαη ν αξηζκφο 

θαη ε ειηθία ησλ αζζελψλ πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε κεηψλνληαο έηζη ηε ζπλνιηθή 

ζσκαηηθή θαη ςπρνινγηθή επεμία.  

Ζ αλαθνπθηζηηθή θξνληίδα είλαη κία ζρεηηθά λέα εηδίθεπζε, αλαγλσξηζκέλε επίζεκα 

απφ ην 1987 σο ηαηξηθή εηδηθφηεηα ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην. Ζ Αλαθνπθηζηηθή Φξνληίδα είλαη 

κηα δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε, κε πεδίν δξάζεο ηεο ηνλ αζζελή, ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, αιιά 

θαη ηελ θνηλσλία νιφθιεξε. Καηά κηα έλλνηα, ε Αλαθνπθηζηηθή Φξνληίδα πξνζθέξεη 

εμαηνκηθεπκέλε αληηκεηψπηζε-θξνληίδα ηνπ αζζελνχο είηε απηφο βξίζθεηαη ζην ζπίηη ηνπ, 

είηε ζε θάπνηα κνλάδα θξνληίδαο (π.ρ. λνζνθνκείν).  

Θα ήζεια αξρηθά λα επραξηζηήζσ ηνπο αζζελείο γηα ηελ πξνζπκία ηνπο λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα. ηε ζπλέρεηα ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φιν ην πξνζσπηθφ ησλ 

Μνλάδσλ Σερλεηνχ Νεθξνχ ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Ννζνθνκείνπ Παηξψλ «Παλαγηά ε 

Βνήζεηα», ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Πεηξαηά «Σδάλεην», ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Νίθαηαο-

Πεηξαηά «Άγηνο Παληειεήκσλ»,  ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Νέαο Ησλίαο 

«Κσλζηαληνπνύιεην» θαη ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Αζελώλ «Ιππνθξάηεην»,  γηα ηελ δηάζεζε 

ηνπο λα κε βνεζήζνπλ θαη γεληθφηεξα γηα ηε ζπλεξγαζία ηνπο φιν ην δηάζηεκα δηεμαγσγήο 

ηεο έξεπλαο.   
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Πεξίιεςε  

θνπόο: ε πεξηγξαθή ησλ πξνβιεκάησλ θαη αλαγθψλ αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο 

αζζελψλ κε ρξφληα λεθξηθή λφζν ηειηθνχ ζηαδίνπ πνπ ππνβάιινληαη ζε πεξηνδηθή 

αηκνθάζαξζε, θαζψο θαη ε δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε απηά ηα 

πξνβιήκαηα θαη ηηο αλάγθεο. 

Τιηθό θαη Μέζνδνο: ην δείγκα απνηέιεζαλ 123 (πνζνζηφ αληαπφθξηζεο 57,7%) 

αζζελείο πνπ επηζθέπηνληαλ ηηο Μνλάδεο Σερλεηνχ Νεθξνχ ησλ Ννζνθνκείσλ ηεο επξχηεξεο 

πεξηνρήο Αζελψλ θαη Πεηξαηψο, θαζψο θαη ηε Μνλάδα Σερλεηνχ Νεθξνχ ηνπ 

Παλεπηζηεκηαθνχ Ννζνθνκείνπ Παηξψλ. Βαζηθά θξηηήξηα έληαμεο ζηε κειέηε ήηαλ: α) 

δηάγλσζε ρξφληαο λεθξηθήο λφζνπ ηειηθνχ ζηαδίνπ, β) πεξηνδηθή αηκνθάζαξζε σο κέζνδνο 

ππνθαηάζηαζεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο, γ) ειηθία κεγαιχηεξε ησλ 18 εηψλ, δ) ηθαλνπνηεηηθή 

επηθνηλσλία ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαη ε) πιεξνθνξεκέλε ζπλαίλεζε γηα ζπκκεηνρή ζηε 

κειέηε. Απφ ηελ κειέηε, απνθιείζηεθαλ αζζελείο: κε πξνβιεκαηηθή επηθνηλσλία, κε 

πξνεγνχκελε κεηακφζρεπζε λεθξνχ θαη αχμεζε ηεο επηβάξπλζεο ηεο πγείαο ιφγσ 

απφξξηςεο κνζρεχκαηνο, κε ηειηθή λφζν θαη παξνρή ηειηθήο θξνληίδαο, θαζψο θαη κε άιιε 

ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ην ηειεπηαίν εμάκελν. Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ηε βξαρεία 

έθδνζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ Problems and Needs in Palliative Care Questionnaire 

(PNPC), ην νπνίν απνηειείηαη απφ 32 εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ θαη ρσξίδεηαη ζε 8 

θαηεγνξίεο: «Καζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο», «Καζεκεξηλά ζπκπηψκαηα», «Απηνλνκία», 

«Κνηλσληθά ζέκαηα», «Φπρνινγηθά ζέκαηα», «Πλεπκαηηθά ζέκαηα», «Οηθνλνκηθά 

πξνβιήκαηα» θαη «Αλάγθε πιεξνθφξεζεο», θαη κηα εξψηεζε είλαη αλνηθηνχ ηχπνπ γηα 

ζέκαηα ησλ αζζελψλ πνπ απνπζηάδνπλ απφ ην εξγαιείν. Ζ αξηζηεξή ζηήιε ηνπ εξγαιείνπ 

απηνχ, κεηξά ηελ έληαζε ησλ πξνβιεκάησλ ζε κηα ηξίβαζκε θιίκαθα: «Ναη», «ε θάπνην 

βαζκφ», «Όρη», ελψ ε δεμηά ζηήιε κεηξά ηελ αλάγθε γηα επαγγεικαηηθή βνήζεηα γηα ηε 

δηαρείξηζε ησλ πξνβιεκάησλ ζε ηξίβαζκε θιίκαθα: «Ναη πεξηζζφηεξε», «Όζε θαη ηψξα», 

«Όρη».  

Ζ ιεηηνπξγηθή ηθαλφηεηα ησλ αζζελψλ εθηηκήζεθε κε ην εξγαιείν Palliative 

Performance Scale (PPS), ην νπνίν δηαζέηεη πέληε γεληθέο θαηεγνξίεο: θηλεηηθφηεηα, 

ηθαλφηεηα δξαζηεξηνηήησλ/εξγαζίαο, απηνλνκία γηα δηεθπεξαίσζε βαζηθψλ αλαγθψλ, 

πξφζιεςε ηξνθήο θαη πγξψλ θαη ην επίπεδν ζπλείδεζεο. Ο ειάρηζηνο βαζκφο είλαη 0% θαη ν 

κέγηζηνο 100% θαη δηαθξίλεη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ αζζελψλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: ζηαζεξή 

θαηάζηαζε (100-70%), κεηαβαηηθή θαηάζηαζε (60-40%) θαη ηειηθή (30-0%). 
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Απνηειέζκαηα: Οη άλδξεο αζζελείο απνηεινχζαλ ην 71,5% ηνπ δείγκαηνο θαη ε κέζε 

ειηθία ήηαλ ηα 64,2 έηε. Σν 91,1% ησλ ζπκκεηερφλησλ είρε ζηαζεξή θαηάζηαζε βάζεη 

ιεηηνπγηθήο ηθαλφηεηαο. Κφπσζε (95,1%), επηπιένλ έμνδα ιφγσ ηεο αζζέλεηαο (86,2%), 

απψιεηα εηζνδήκαηνο ιφγσ ηεο αζζέλεηαο (85,4%), αλεπαξθήο πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηελ 

αζζέλεηα, ηε ζεξαπεία ηεο θ.ι.π. (79,7%), δπζθνιία ζηε ζπλέρηζε ζπλεζηζκέλσλ 

δξαζηεξηνηήησλ (78,1%), θφβνο επέθηαζεο ηεο λφζνπ (77,3%), θφβνο επηδείλσζεο 

ζσκαηηθψλ πξνβιεκάησλ (76,4%) θαη θαηαζιηπηηθή δηάζεζε (74,0%) ήηαλ ηα πην ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα αλαθνξάο απφ κέξνπο ησλ αζζελψλ. Σα πξναλαθεξζέληα πξνβιήκαηα ήηαλ ηα 

ζεκαληηθφηεξα γηα ηα νπνία νη αζζελείο εμέθξαζαλ αλάγθε γηα επαγγεικαηηθή βνήζεηα. Ζ 

απμεκέλε ειηθία, ην ρακειφ εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, νη αζζελείο κε ζπλππάξρνπζεο αζζέλεηεο 

θαη νη αζζελείο κε κεγάιε ρξνληθή δηάξθεηα εκπεηξίαο ηεο λφζνπ είραλ ρεηξφηεξε βαζκνινγία 

ιεηηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο. Δπηπιένλ, ε απμεκέλε ειηθία ησλ αζζελψλ, ε ζπλνζεξφηεηα, ε 

πησρή εθπαίδεπζε θαη ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ζπζρεηίζηεθαλ κε πεξηζζφηεξα 

πξνβιήκαηα θαη αλάγθεο αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο θαη κεγαιχηεξε επαγγεικαηηθή αλάγθε 

δηαρείξηζήο ηνπο.  Απφ ην ζχλνιν ησλ παξαπάλσ παξαγφλησλ, ε πνιππαξαγνληηθή αλάιπζε 

έδεημε φηη νη γπλαίθεο πεξηέγξαςαλ πεξηζζφηεξα ζπλνιηθά πξνβιήκαηα θαη πεξηζζφηεξε 

αλάγθε επαγγεικαηηθήο βνήζεηαο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πξνβιεκάησλ, ζε ζρέζε κε ηνπο 

άλδξεο.  

πκπεξάζκαηα: Οη αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε πεξηνδηθή αηκνθάζαξζε 

αληηκεησπίδνπλ πιήζνο ζπκπησκάησλ θαη πξνβιεκάησλ ζε νξγαληθφ, ςπρνινγηθφ, 

θνηλσληθφ, πλεπκαηηθφ, νηθνλνκηθφ επίπεδν. Μεηαμχ ησλ ζπρλφηεξσλ ε θφπσζε θαη ηα 

νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. Δπηπξφζζεηα, ππάξρεη αλεπαξθήο πιεξνθφξεζε ησλ αζζελψλ 

ζρεηηθά κε ηνλ εμνπιηζκφ ή ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο ζεξαπείαο θαη επνκέλσο ηνλίδεηαη ε 

αλάγθε ζπλερήο ελεκέξσζεο θαη εθπαίδεπζεο ηνπ αζζελή. Οη αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε 

αηκνθάζαξζε, ρξήδνπλ αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο θαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνπο 

επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ ζα ηθαλνπνηήζνπλ ηα πξνβιήκαηά ηνπο. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Υξφληα λεθξηθή λφζνο ηειηθνχ ζηαδίνπ, αηκνθάζαξζε, Αλαθνπθηζηηθή 

θξνληίδα, πξνβιήκαηα/αλάγθεο αζζελψλ. 
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Abstract 

Purpose: The description of the problems and needs for relief of patients with chronic 

renal disease who undergo periodic hemodialysis, as well as the investigation of the factors 

related to these problems and needs. 

Material and Methods: The sample was 123 (response rate 57.7%) patients who 

visited the Artificial Kidney Units of the Athens and Piraeus Wider Hospitals, as well as the 

Artificial Kidney Unit of the University Hospital of Patras. Key criteria for inclusion in the 

study were: a) diagnosis of chronic end-stage renal disease; b) periodic hemodialysis as a 

method of substitution of renal function; c) age 18 years; d) satisfactory communication in 

Greek; and e) informed consent to participate in the study. From the study, patients were 

excluded: with problematic communication, prior kidney transplantation and increased health 

burden due to graft rejection, end-stage end-of-life care, and other surgery in the last six 

months. The data collection was made with the short issue of the Problem and Needs in the 

Palliative Care Questionnaire (PNPC), which consists of 32 closed-ended questions and is 

divided into 8 categories: "Daily Activities", "Daily Symptoms", "Autonomy" "Social Issues", 

"Psychological Issues", "Spiritual Issues", "Economic Problems" and "Need for Information", 

and a question is open to questions about patients absent from the tool. The left column of this 

tool measures the intensity of the problems on a three-dimensional scale: "Yes", "To some 

extent", "No", while the right column measures the need for professional help to manage 

problems on a three- "Yes More", "As Well Now", "No". 

Patient functional capacity was assessed using the Palliative Performance Scale (PPS) 

tool, which features five general categories: mobility, activity-to-work ability, autonomy to 

meet basic needs, food and fluid intake, and level of consciousness. The minimum score is 

0% and maximum 100% and distinguishes patient function in three categories: steady state 

(100-70%), transient (60-40%) and final (30-0%). 

Results: Male patients accounted for 71.5% of the sample and mean age was 64.2 

years. 91.1% of the participants had a steady state on the basis of operational capacity. 

Fatigue (95.1%), extra costs due to illness (86.2%), loss of income due to illness (85.4%), 

inadequate information about the disease, treatment, etc. (79.7%), difficulty in continuing 

ordinary activities (78.1%), fear of disease expansion (77.3%), fear of deterioration in body 

problems (76.4%) and depressed mood (74.0%) were the most important patient reporting 

problems. The aforementioned problems were the most important for which patients 



13 
 

expressed the need for professional help. Increased age, low educational level, co-morbid 

patients and patients with long-term disease experience had worse ratings. In addition, 

increased patient age, coercion, poor education and marital status have been associated with 

more problems and needs of care and a greater professional need for their management. From 

all of the above factors, multifactorial analysis showed that women described more overall 

problems and more need for professional help to manage the problems than men. 

Conclusions: Patients undergoing dialysis have a variety of symptoms and problems 

at an organic, psychological, social, intellectual, economic level. Among the more frequent 

fatigue and financial problems. In addition, there is insufficient patient information on 

equipment or alternative treatment methods, and therefore the need for ongoing patient 

information and education is emphasized. Hemophiliac patients need relief care and 

appropriately trained health professionals to address their problems. 

 

Key words: Chronic end-stage renal disease, hemodialysis, Palliative care, patient problems / 

needs. 
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Δηζαγσγή 

Υξφληα λεθξηθή λφζνο ηειηθνχ ζηαδίνπ, θαιείηαη ε λφζνο φπνπ ν ξπζκφο απψιεηαο 

ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο θζάλεη ζην 90-95% ηεο θπζηνινγηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ λεθξψλ 

(φπνπ ε θάζαξζε ηεο θξεαηηλίλεο έρεη κεησζεί πεξίπνπ ζηα 5 ml/ ιεπηφ) θαη ν αζζελήο πξέπεη 

λα ππνβιεζεί άκεζα ζε κέζνδν ππνθαηάζηαζεο ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο (National Kidney 

Foundation, 2002). 

Ζ ρξφληα λεθξηθή λφζνο ηειηθνχ ζηαδίνπ, απνηειεί  παγθφζκηα πξφθιεζε γηα ηελ 

πγεία ζην πιαίζην ηεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ παγθνζκίσο. Οη δηαζέζηκεο επηινγέο 

ζεξαπείαο γηα ηνπο αζζελείο φισλ ησλ ειηθηψλ έρεη απμεζεί πεξηιακβάλνληαο ηε 

κεηακφζρεπζε θαη ηελ αηκνθάζαξζε. Χζηφζν, απηέο νη επηινγέο ζεσξνχληαη ζπρλά 

αθαηάιιειεο ηδηαίηεξα γηα ηνπο ειηθησκέλνπο νη νπνίνη απνηεινχλ ηελ πην επαίζζεηε νκάδα 

αζζελψλ θαη ζηελ νπνία πξνζθέξεηαη ε ζπληεξεηηθή δηαρείξηζε ησλ λεθξψλ σο ελαιιαθηηθή 

ιχζε, καδί κε ηε ζπκκεηνρή ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζπκπησκάησλ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

ςπρνθνηλσληθψλ αλαγθψλ (Low et al., 2014). 

Ζ παξνπζία ησλ αζζελψλ κε ηειηθφ ζηάδην ρξφληαο λεθξηθήο λφζνπ πνπ 

ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε, έρεη ιάβεη δηαζηάζεηο επηδεκίαο παγθνζκίσο (νπιηψηεο 

θ.α., 2009). χκθσλα κε δεδνκέλα ηνπ 2006, νη αζζελείο πνπ ππνβάιινληαλ ζε αηκνθάζαξζε 

παγθνζκίσο ππεξέβαηλαλ ην 1.500.000, ηε ζηηγκή πνπ ην 1990 ήηαλ 426.000 θαη ην 2000, 

1.065.000 άηνκα. Σα ζηνηρεία απηά αληαλαθινχλ κηα εηήζηα αχμεζε ησλ αζζελψλ πνπ 

ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε θαηά 7% πεξίπνπ (Υξνλνπνχινπ θ.α., 2008). 

Οη αζζελείο πνπ πάζρνπλ απφ ρξφληα λεθξηθή λφζν ηειηθνχ ζηαδίνπ, απνηεινχλ κηα 

νκάδα αζζελψλ κε πνηθίια πξνβιήκαηα. Οη αζζελείο απηνί κεηά ηελ έληαμε ζε θάπνην 

πξφγξακκα ππνθαηάζηαζεο ηεο λεθξηθήο ηνπο ιεηηνπξγίαο εκθαλίδνπλ πεξηζζφηεξα 

πξνβιήκαηα θαη αλάγθεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο θαη γεληθφηεξα 

ηελ απηνλνκία θαη άλεζε ηνπο. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα αλαγλσξίδεηαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο παξνρήο αλαθνπθηζηηθήο 

θξνληίδαο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πνιπδηάζηαησλ πξνβιεκάησλ θαη αλαγθψλ ησλ αζζελψλ 

κε ρξφληα λεθξηθή λφζν ηειηθνχ ζηαδίνπ (Valderrabano et al., 2001). 

χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο (ΠΟΤ), ε αλαθνπθηζηηθή θξνληίδα 

είλαη ε πξνζέγγηζε πνπ επηδηψθεη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηα δσήο ησλ αζζελψλ κε απεηιεηηθή 

αζζέλεηα γηα ηε δσή ηνπο, θαζψο θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, κέζσ ηεο πξφιεςεο θαη 

αλαθνχθηζεο ηνπ «ππνθέξεηλ», πνπ επηηπγράλεηαη κε ηελ έγθαηξε αλαγλψξηζε θαη νξζή 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Low%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24695386
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αμηνιφγεζε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ πφλνπ θαη ησλ ινηπψλ νξγαληθψλ, ςπρνθνηλσληθψλ θαη 

πλεπκαηηθψλ πξνβιεκάησλ (WHO, 2010). 

Μεξηθά απφ ηα νθέιε πνπ αλαθέξνπλ νη νηθνγέλεηεο πνπ έρνπλ ιάβεη αλαθνπθηζηηθή 

θξνληίδα είλαη ε θαιύηεξε πνηόηεηα δσήο γηα ηνλ πάζρνληα θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, ε 

εμαηνκηθεπκέλε ζηήξημε γηα θάζε κέινο ηεο νηθνγέλεηαο, ν ζεβαζκόο ζηηο αμίεο- 

πξνηεξαηφηεηεο-επηζπκίεο ηνπ πάζρνληνο θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

αζζέλεηαο θαη ηδηαίηεξα ζην ηειηθφ ζηάδην, ε εμαζθάιηζε ζπλζεθώλ πνπ πξνάγνπλ δσή κε 

αμηνπξέπεηα, ε δηαηήξεζε ζεηηθώλ αλακλήζεσλ απφ ηε θξνληίδα ηνπ πάζρνληνο πνπ 

δηεπθνιχλνπλ ηελ πξνζαξκνγή ηεο νηθνγέλεηαο ζην πέλζνο ηεο (Διιεληθή Δηαηξεία 

Αλαθνπθηζηηθήο Φξνληίδαο Παηδηψλ θαη Δθήβσλ, 2015). 

Ζ δηεξεχλεζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη αλαγθψλ αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο, απφ ηε 

ζθνπηά ησλ ίδησλ ησλ αζζελψλ, ζα βνεζήζεη ηελ αλάπηπμε ππεξεζηψλ αλαθνπθηζηηθήο 

θξνληίδαο πνπ ηθαλνπνηεί θαηάιιεια ηηο απαηηήζεηο-αλάγθεο ηνπ θάζε αζζελή θαη επίζεο ζα 

βνεζήζεη ζηε ζπλερή βειηίσζή ηνπ (Gayle et al., 2009, Perlman et al., 2005, Heidenheim et 

al., 2003). 

ηελ Διιάδα, ειάρηζηεο είλαη νη ππεξεζίεο παξνρήο Αλαθνπθηζηηθήο Φξνληίδαο, 

πεξηζζφηεξεο απφ ηηο νπνίεο αθνξνχλ αζζελείο κε θαξθίλν. πλεπψο, ππάξρεη ειιηπήο 

πεξηγξαθή θαη δηεξεχλεζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη αλαγθψλ αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο ησλ 

αζζελψλ κε ρξφληα λεθξηθή λφζν. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
ν
: ΥΡΟΝΗΑ ΝΔΦΡΗΚΖ ΝΟΟ ΣΔΛΗΚΟΤ 

ΣΑΓΗΟΤ. 

1.1 Οξηζκνί θαη ηάδηα 

Ωο Χξόληα Νεθξηθή Νόζνο, θαιείηαη ην θιηληθφ ζχλδξνκν πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

καθξνρξφληα θαη κε αλαζηξέςηκε έθπησζε ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο (Clark & Kumar, 

2007). Ζ έθπησζε απηή, νθείιεηαη ζε δπζιεηηνπξγία ησλ λεθξψλ πνηθίιεο αηηηνινγίαο, ε 

νπνία κπνξεί λα νδεγήζεη έσο θαη ζε ηειηθνχ ζηαδίνπ λεθξηθή λφζν (Brewster et al., 2009, 

Βαξγεκέδεο & κέιε ΓΔΠ, 2005).   

Ζ έθπησζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ λεθξψλ, πξνζδηνξίδεηαη σο κείσζε ηνπ ξπζκνχ 

ζπεηξακαηηθήο δηήζεζεο (GFR), δειαδή ηνπ ζπλφινπ ηνπ ππεξδηεζήκαηνο, ην νπνίν 

δηαπεξλά απφ ην αίκα ζηνλ απιφ ησλ ζσιελαξίσλ ζηε κνλάδα ηνπ ρξφλνπ. Οη θπζηνινγηθέο 

ηηκέο ηνπ GFR, είλαη 85-125 ml/min γηα ηνπο άλδξεο θαη 75-115 ml/min γηα ηηο γπλαίθεο 

(Αζαλάηνπ, 2007). Αλάινγα κε ην βαζκφ έθπησζεο ηνπ ξπζκνχ ζπεηξακαηηθήο δηήζεζεο 

(GFR), ε ρξφληα λεθξηθή λφζνο δηαθξίλεηαη ζε πέληε ζηάδηα: 

1
ν
 ηάδην: Πξψηκν ή ζηάδην κείσζεο ηεο λεθξηθήο εθεδξείαο (GFR ≥ 90 ml/min). Ο 

GFR κεηψλεηαη κέρξη θαη 50% ηνπ θπζηνινγηθνχ, αιιά νη ιεηηνπξγίεο ηνπ λεθξνχ είλαη 

επαξθήο γηα ηελ δηαηήξεζε ζηαζεξφηεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. ε απηφ ην ζηάδην 

δελ ππάξρνπλ ζπκπηψκαηα, νχηε βηνρεκηθά επξήκαηα. 

2
ν
 ηάδην: Αληηξξφπεζε ή ζηάδην λεθξηθήο αλεπάξθεηαο (GFR: 60-89 ml/min). Ο 

GFR κεηψλεηαη 25 κε 50% ηνπ θπζηνινγηθνχ θαη εκθαλίδνληαη νη πξψηεο δηαηαξαρέο ηεο 

ηθαλφηεηαο ηνπ λεθξνχ λα ξπζκίδεη ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ. ε απηφ ην ζηάδην κπνξεί λα 

παξνπζηαζηεί βαξηά νπξαηκία, ππέξηαζε, ήπηα αδσζαηκία, λπθηνπξία θαη ήπηα αλαηκία. 

3
ν
 ηάδην: Πξννπξαηκίαο ή ζηάδην θιηληθά «εκθαλνχο» λεθξηθήο αλεπάξθεηαο (GFR: 

30-59 ml/min). Δκθαλίδεηαη επηδείλσζε ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο ζε ηέηνην βαζκφ, πνπ νη 

δηαηαξαρέο ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο είλαη ζνβαξέο θαη κε αλαζηξέςηκεο. 

Παξαηεξείηαη ζεκαληηθή αλαηκία, λπθηνπξία, ππέξηαζε, ππαζβεζηηαηκία, ππεξθσζθαηαηκία 

θαη κεηαβνιηθή νμέσζε (National Kidney Foundation, 2002). 

4
ν
 ηάδην: Οπξαηκίαο (νπξαηκηθφ ζχλδξνκν) (GFR 15-29 ml/min). Οη θιηληθέο 

εθδειψζεηο θαη ηα ζπκπηψκαηα είλαη αξθεηά έληνλα. Παξνπζηάδνληαη ζπκπηψκαηα θπξίσο 

απφ ην θαξδηαγγεηαθφ ζχζηεκα, ην γαζηξεληεξηθφ ζχζηεκα, ην αηκνπνηεηηθφ ζχζηεκα, ην 

λεπξηθφ ζχζηεκα θαη ην δέξκα.  
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5
ν
 ηάδην: Σειηθφ ζηάδην ρξφληαο λεθξηθήο λφζνπ (GFR<15 ml/min). Οη αζζελείο 

παξνπζηάδνπλ βαξηέο νπξαηκηθέο εθδειψζεηο θαη ε δηαηήξεζή ηνπο ζηε δσή απαηηεί άκεζε 

έληαμε ζε θάπνηα κέζνδν ππνθαηάζηαζεο ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο  (Βαξγεκέδεο & κέιε 

ΓΔΠ., 2005). 

Δπνκέλσο, σο Υξφληα Νεθξηθή Νφζνο Σειηθνχ ζηαδίνπ, θαιείηαη ε λφζνο φπνπ ν 

ξπζκφο απψιεηαο ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο θζάλεη ζην 90-95% ηεο θπζηνινγηθήο ιεηηνπξγίαο 

ησλ λεθξψλ (φπνπ ε θάζαξζε ηεο θξεαηηλίλεο έρεη κεησζεί πεξίπνπ ζηα 5 ml/ ιεπηφ) θαη ν 

αζζελήο πξέπεη λα ππνβιεζεί άκεζα ζε κέζνδν ππνθαηάζηαζεο ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο 

(National Kidney Foundation, 2002). 

 

1.2 Δπηδεκηνινγία 

χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ζηηο ΖΠΑ, ην πνζνζηφ ησλ αζζελψλ κε θάπνην 

βαζκφ ρξφληαο λεθξηθήο λφζνπ ζην γεληθφ πιεζπζκφ πξνζεγγίδεη ην 13,07% (πεξίπνπ 26 

εθαηνκκχξηα), πνπ είλαη ζρεδφλ 60 θνξέο κεγαιχηεξν απφ ηνλ αξηζκφ ησλ αζζελψλ πνπ 

θαηαιήγεη ζε αηκνθάζαξζε. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ φηη έλαο κεγάινο αξηζκφο αηφκσλ ζην 

γεληθφ πιεζπζκφ ζηηο ΖΠΑ κπνξεί λα είλαη αζπκπησκαηηθνί, έρνληαο θπζηνινγηθφ ξπζκφ 

ζπεηξακαηηθήο δηήζεζεο (GFR), θαζψο επίζεο φηη ππάξρεη ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ 

επηπνιαζκνχ αζζελψλ κε ηειηθφ ζηάδην ηεο λφζνπ (Gilbertson et al., 2005). 

ηελ Δπξψπε ην 2002 ππνινγίζηεθε φηη 360.000 αζζελείο πεξίπνπ ππνβάιινληαλ ζε 

ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο, φπνπ ην 66% απηψλ έθαλαλ 

αηκνθάζαξζε θαη νη ππφινηπνη δνχζαλ κε ιεηηνπξγνχλ λεθξηθφ κφζρεπκα. ηα θξάηε-κέιε 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πεξίπνπ 63.000 αζζελείο ην ρξφλν εληάζζνληαη ζε αηκνθάζαξζε. 

χκθσλα κε εθηηκήζεηο ζηε βάζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ 2005, έσο ην 2015 ν επηπνιαζκφο ησλ 

αζζελψλ ηνπ ζηαδίνπ 5 ζηελ Δπξψπε ζα ππεξβεί ηνπο 700.000 θαη >6 εθαηνκκχξηα 

Δπξσπαίνη κπνξεί λα έρνπλ θάπνηνπ βαζκνχ έθπησζε ηεο λεθξηθήο ηνπο ιεηηνπξγίαο 

(Zoccali, 2008). 

Ζ Διιάδα ην 2004, παξνπζίαζε ηε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα λενεηζαρζέλησλ αζζελψλ 

αλά εθαηνκκχξην πιεζπζκνχ ζηελ αηκνθάζαξζε ζε ζχγθξηζε κε 24 επξσπατθέο ρψξεο, 

θαηέρνληαο ηελ 3ε ζέζε παγθνζκίσο ζηελ αληίζηνηρε ζπρλφηεηα ζε ζεξαπεία 

ππνθαηάζηαζεο ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο κεηά ηηο ΖΠΑ θαη ηελ Ηαπσλία. Ζ θαηάηαμε ηεο 

Διιάδαο ζηελ 8ε ζέζε, ζηελ παγθφζκηα ζχγθξηζε ηνπ επηπνιαζκνχ ζε ζεξαπεία 

ππνθαηάζηαζεο ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο, παξφιν φηη είλαη επλντθφηεξε, παξακέλεη πνιχ 
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πςειή, ππνδεηθλχνληαο ην κέγεζνο αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ αζζελψλ κε ηειηθνχ ζηαδίνπ 

λεθξηθή λφζν ζηε ρψξα καο (νπιηψηεο θ.α., 2009). 

 

1.3 Αηηηνινγία, Δπηπηώζεηο θαη Πξόιεςε ηεο Νόζνπ 

Πνιιέο είλαη νη νκάδεο αηηηψλ (Πίλαθαο 1.3.α) πνπ είλαη δπλαηφλ λα πξνζβάιινπλ ην 

λεθξηθφ παξέγρπκα θαη λα νδεγήζνπλ ζε ρξφληα λεθξηθή βιάβε. Οη λνζνγφλνη κεραληζκνί 

(θιεξνλνκηθά κεηαδηδφκελα λνζήκαηα, ινηκψδε αίηηα, αλνζνινγηθά αίηηα θ.ι.π.), 

αλεμάξηεηα απφ ην πνην ηκήκα ηνπ λεθξψλα πξνζβάιινπλ (ζπείξακα, ζσιελάξηα), ηειηθά 

θαηαζηξέθνπλ ηελ ζπεηξακαηνζσιελαξηαθή ηζνξξνπία ησλ πξνζβεβιεκέλσλ λεθξψλσλ θαη 

αθαηξνχλ έηζη ελεξγφ λεθξηθφ παξέγρπκα απφ ηελ λεθξηθή ιεηηνπξγία (Βαξγεκέδεο & κέιε 

ΓΔΠ, 2005). 

Σα θπξηφηεξα αίηηα ηεο ρξφληαο λεθξηθήο λφζνπ, είλαη ν ζαθραξψδεο δηαβήηεο ηχπνπ 

I ή II θαη ε ππέξηαζε (Weaver et al., 2015). Άιιεο αηηίεο είλαη ε ρξφληα ζπεηξακαηνλεθξίηηδα, 

ε δηάκεζε λεθξνπάζεηα ινηκψδνπο ή κε αηηηνινγίαο, ε πνιπθπζηηθή λεθξηθή λφζνο θαη 

δηάθνξα ζπζηεκαηηθά λνζήκαηα (π.ρ. ζπζηεκαηηθφο εξπζεκαηψδεο ιχθνο, αγγεητηηδεο θ.ι.π.). 

Δπίζεο, ε ρξφληα λεθξηθή λφζνο θαηαγξάθεηαη θαη σο «άγλσζηεο» αηηηνινγίαο (Βαξγεκέδεο 

& κέιε ΓΔΠ, 2005). 

 

Πίλαθαο 1.3.α: Αίηηα Υξόληαο Νεθξηθήο Νόζνπ 

Γηαβεηηθή ζπεηξακαηνζθιήξπλζε* 

Τπεξηαζηθή λεθξνζθιήξπλζε* 

πεηξακαηηθή λφζνο 

           πεηξακαηνλεθξίηηδα 

           Ακπιενείδσζε, λφζνο ειαθξψλ αιχζεσλ* 

           πζηεκαηηθφο εξπζεκαηψδεο ιχθνο, θνθθησκάησζε Wegener* 

Γηακεζνζσιελαξηαθή λφζνο  

           Παιίλδξνκε λεθξνπάζεηα (ρξφληα ππεινλεθξίηηδα) 

           Νεθξνπάζεηα απφ αλαιγεηηθά 

           Απνθξαθηηθή λεθξνπάζεηα (ιίζνη, θαινήζεο ππεξηξνθία πξνζηάηε) 

           Μπέισκα ηνπ λεθξνχ* 

Αγγεηαθά λνζήκαηα 
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           θιεξφδεξκα* 

           Αγγεηίηηδα* 

           Νεθξαγγεηαθή λεθξηθή αλεπάξθεηα (ηζραηκηθή λεθξνπάζεηα) 

           Αζεξνεκβνιηθή λεθξνπάζεηα* 

Κπζηηθά λνζήκαηα 

           Απηφζσκε θαηά ηνλ επηθξαηνχληα πνιπθπζηηθή λφζνο ηνπ λεθξνχ 

           Κπζηηθή λφζνο ηνπ κπεινχ ησλ λεθξψλ 

*Σπζηεκαηηθά λνζήκαηα κε λεθξηθή ζπκκεηνρή 

(Goldman & Claude, 2002). 

Δπίζεο, ε απμεκέλε ειηθία, ην αλδξηθφ θχιν, ε θπιή (νη αθξνακεξηθαλνί 

πξνζβάιινληαη ζπρλφηεξα ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ιεπθνχο), ην ζεηηθφ νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ 

ρξφληαο λεθξηθήο λφζνπ, ε παρπζαξθία θαη ην θάπληζκα, απνηεινχλ ζεκαληηθνχο 

ελνρνπνηεηηθνχο παξάγνληεο εγθαηάζηαζεο, δηαηήξεζεο θαη εμέιημεο ηεο λφζνπ. 

(Βιαρνγηάλλεο,  2009). 

Ζ ρξφληα λεθξηθή λφζνο, κπνξεί λα έρεη επηπηψζεηο: 

 Σην θαξδηαγγεηαθό ζύζηεκα: πεξηθαξδίηηδα, αξξπζκίεο, ππεξηξνθία αξηζηεξάο θνηιίαο, 

θαξδηαθή αλεπάξθεηα θαη ζηεθαληαία λφζνο. 

 Σην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα: κε θαξδηνγελέο πλεπκνληθφ νίδεκα, πιεπξίηηδα. 

 Σην γαζηξεληεξηθό ζύζηεκα: αλνξεμία, λαπηία, έκεηνη, δηαηαξαρέο γεχζεο, μεξνζηνκία, 

ζηνκαηίηηδα, κπθεηίαζε, θιεγκνλή ηνπ νηζνθάγνπ, έιθε, γαζηξίηηδα θαη νίδεκα ζηνλ 

θνηιηαθφ ρψξν. 

 Σην λεπξηθό ζύζηεκα: δπζθνιία ζπγθέληξσζεο, δηαηαξαρέο χπλνπ, δπζθνιία ζην 

βάδηζκα, ηξέκνπιν, ζπαζκνχο, θξάκπεο ζηα πφδηα θαη αηζζεηηθέο δηαηαξαρέο. 

 Σην αηκνπνηεηηθό ζύζηεκα: αλαηκία, αηκνξξαγηθή δηάζεζε θαη δηαηαξαρέο αλνζίαο. 

 Σην κπνζθειεηηθό ζύζηεκα: κπαιγίεο, κπτθή αδπλακία, νπξηθή-ςεπδννπξηθή αξζξίηηδα, 

ζχλδξνκν θαξπηαίνπ ζσιήλα. 

 Σην ελδνθξηληθό ζύζηεκα: ππεξπαξαζπξενεηδηζκφο, κείσζε ησλ επηπέδσλ ηεο 

ηεζηνζηεξφλεο θαη ζηεηξφηεηα ζηνπο άλδξεο, δηαηαξαρέο ή απψιεηα ηεο έκκελνπ 

ξχζεο ζηηο γπλαίθεο. 

 Σηα νζηά: δηαηαξαρή ηζνξξνπίαο ηνπ επηπέδνπ αζβεζηίνπ θαη θσζθφξνπ θαη θαη’ 

επέθηαζε αχμεζε ηεο απνηθνδφκεζεο ησλ νζηψλ.  
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Δπίζεο, κπνξεί λα παξνπζηαζηεί θλεζκφο ζην δέξκα, ειεθηξνιπηηθέο δηαηαξαρέο θαη 

δηαηαξαρή νμενβαζηθήο ηζνξξνπίαο (π.ρ. ππεξνγθαηκία-ππεξπδάησζε). Ζ ρξφληα λεθξηθή 

λφζνο βιάπηεη ηα θχηηαξα ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο θάλνληαο ην άηνκν πην επάισην 

ζηηο ινηκψμεηο (Clark & Kumar, 2007). 

Οη ζηξαηεγηθέο πνπ βνεζνχλ ζηελ πξφιεςε ηεο ρξφληαο λεθξηθήο λφζνπ, 

επηβξαδχλνληαο ηελ εμέιημή ηεο ζε ηειηθφ ζηάδην θαη ειαηηψλνληαο ηνλ θίλδπλν 

θαξδηαγγεηαθήο λφζνπ, είλαη ε έγθαηξε δηάγλσζε, ε ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ησλ 

πξσηνγελψλ αηηηψλ φπσο ε ξχζκηζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο θαη ησλ επηπέδσλ γιπθφδεο ζην 

αίκα (γηα ηνπο δηαβεηηθνχο αζζελείο), ε αλαγλψξηζε ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ θαη νη 

αιιαγέο ζηνλ ηξφπν δσήο (π.ρ. δηαθνπή θαπλίζκαηνο) (Βαξγεκέδεο & κέιε ΓΔΠ, 2005). 

 

1.4 Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία 

 

Ζ δηάγλσζε ηεο λφζνπ γίλεηαη κε εμεηάζεηο νχξσλ, εμεηάζεηο αίκαηνο, αθηηλνινγηθφ 

έιεγρν θαη βηνςία λεθξνχ. Οη εμεηάζεηο νχξσλ γίλνληαη γηα ηνλ έιεγρν χπαξμεο αηκαηνπξίαο, 

πξσηετλνπξίαο θαη γιπθνδνπξίαο, ελψ νη εμεηάζεηο αίκαηνο γίλνληαη γηα ηελ κέηξεζε ησλ 

επηπέδσλ νπξίαο θαη θξεαηηλίλεο. Ο αθηηλνινγηθφο έιεγρνο πεξηιακβάλεη: α) ην 

ππεξερνγξάθεκα, ην νπνίν αμηνινγεί ην κέγεζνο ησλ λεθξψλ θαη απνθαιχπηεη ηπρφλ 

πδξνλέθξσζε, β) ηελ αθηηλνγξαθία θνηιίαο, ε νπνία κπνξεί λα δείμεη ιίζνπο ζην 

νπξνπνηεηηθφ ζχζηεκα θαη γ) ηελ αμνληθή ηνκνγξαθία πνπ κπνξεί λα αλαδείμεη κε πην 

ιεπηνκεξή ηξφπν ηελ ιηζίαζε θαη ηελ χπαξμε απφθξαμεο. Σέινο, ε βηνςία λεθξνχ εθηειείηαη 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ε δηάγλσζε παξακέλεη αζαθήο θαη ην κέγεζνο ησλ λεθξψλ θπζηνινγηθφ 

ή ειαθξψο κεησκέλν (Brewster et al., 2009, Goldman & Claude, 2002). 

Ζ ζεξαπεία ησλ αζζελψλ πνπ βξίζθνληαη ζε ηειηθφ ζηάδην λεθξηθήο λφζνπ, γίλεηαη κε 

ηελ επηινγή θάπνηαο κνξθήο ζπλερνχο ππνθαηάζηαζεο ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο φπσο, ε 

πεξηνδηθή αηκνθάζαξζε, ε πεξηηνλατθή θάζαξζε, ε κεηακφζρεπζε λεθξνχ θαη ηέινο ε 

ζπληεξεηηθή νδφο (Μαξλέξαο & Καξπνπρηζή, 2009). 
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1.4.1 Πεξηνδηθή Αηκνθάζαξζε 

 

Ζ κέζνδνο απηή γελλήζεθε ην 1945 γηα ηε ζεξαπεία ηεο νμείαο λεθξηθήο λφζνπ θαη 

εμειίρζεθε ζηαδηαθά ζε ζεξαπεία δηάζσζεο γηα ηνπο αζζελείο κε ρξφληα λεθξηθή λφζν 

ηειηθνχ ζηαδίνπ, νη νπνίνη ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα θαηέιεγαλ. Απφ ηφηε έσο ζήκεξα, ε 

κέζνδνο βειηηψζεθε ζεκαληηθά σο πξνο ηελ απφδνζε θαη ηε ηερλνγλσζία. Παξ’ φια απηά, ε 

αηκνθάζαξζε παξακέλεη κηα πνιχπινθε θαη απαηηεηηθή δηαδηθαζία (Σνπιηά  & 

Κνπηζνπνχινπ, 2015). 

 Ζ αηκνθάζαξζε, πνπ ζπρλά απνθαιείηαη επίζεο αηκνδηάιπζε ή ηερλεηφο λεθξφο, 

απνηειεί κέζνδν απνβνιήο άρξεζησλ πξντφλησλ γηα ηνλ νξγαληζκφ θαη πεξίζζεηαο πγξψλ. 

Μπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε λνζνθνκεηαθνχο θαη εμσλνζνθνκεηαθνχο αζζελείο. Ζ ρξφληα 

αηκνθάζαξζε γίλεηαη ζε εηδηθέο θιηληθέο ηερλεηνχ λεθξνχ ζε εμσηεξηθνχο αζζελείο ή ζε 

εηδηθά δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο ζηα λνζνθνκεία, ελψ ιηγφηεξν ζπρλά πξαγκαηνπνηείηαη ζην 

ζπίηη απφ ηνλ ίδην ηνλ αζζελή κε ηε βνήζεηα ζπγγεληθνχ πξνζψπνπ ή λνζειεχηξηαο (Σνπιηά  

& Κνπηζνπνχινπ, 2015). 

Πξνθεηκέλνπ λα αξρίζεη ε αηκνθάζαξζε, απαηηείηαη ε δεκηνπξγία κφληκεο 

αξηεξηνθιεβηθήο επηθνηλσλίαο (Fistula), θαηά πξνηίκεζε ζην αληηβξάρην, κε αλαζηφκσζε 

κηαο αξηεξίαο κε επηπνιήο θιέβα π.ρ. ηεο θεξθηδηθήο αξηεξίαο κε ηελ θεθαιηθή θιέβα ζην 

χςνο ηνπ θαξπνχ. Μεηά απφ εβδνκάδεο ε θιέβα απνθηά επξχ απιφ, ηζρπξφ ηνίρσκα θαη 

εμαζθαιίδεη ηθαλνπνηεηηθή παξνρή αίκαηνο, θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα πνιιαπιψλ 

παξαθεληήζεσλ. Όηαλ ε δηελέξγεηα ηεο fistula είλαη αδχλαηε, ηφηε ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζπλζεηηθά κνζρεχκαηα. Δάλ δελ ππάξρεη αξηεξηνθιεβηθή επηθνηλσλία θαη ε έλαξμε ηεο 

αηκνθάζαξζεο πξέπεη λα γίλεη άκεζα, ηφηε γίλεηαη θαζεηεξηαζκφο ηεο κεξηαίαο ή ζθαγίηηδαο 

θιέβαο (Βαξγεκέδεο & κέιε ΓΔΠ, 2005).           

ηελ αηκνθάζαξζε θαηά ηε δηάξθεηα ζπλεδξίαο κε ηνλ ηερλεηφ λεθξφ, κπνξεί λα 

παξνπζηαζηνχλ νξηζκέλεο επηπινθέο φπσο, ππφηαζε/ππέξηαζε, ειεθηξνιπηηθέο δηαηαξαρέο 

(π.ρ ππνθαιηαηκία, ππεξθαιηαηκία, ππαζβαηζηηαηκία, ππεξαζβαηζηηαηκία), νμχ πλεπκνληθφ 

νίδεκα, λαπηία/έκεηνο, ζπαζκνί, θξάκπεο, ππξεηφο, ζηεζάγρε, ζχλδξνκν ξήμεσο σζκσηηθήο 

ηζνξξνπίαο, αιιεξγηθή αληίδξαζε, αηκφιπζε, αηκάησκα, ζχλδξνκν ζθιεξνχ λεξνχ (National 

Kidney Foundation: Hemodialysis Access, 2015). 
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1.4.2 Πεξηηνλατθή θάζαξζε 

 

Δίλαη ε ηερληθή θαηά ηελ νπνία ην πεξηηφλαην ιεηηνπξγεί σο θίιηξν. Μέζσ απηήο ηεο 

ηερληθήο, εηζάγεηαη ζηελ πεξηηνλατθή θνηιφηεηα εηδηθφ δηάιπκα (ηνπνζεηψληαο ρεηξνπξγηθά 

εηδηθφ θαζεηήξα), ην νπνίν παξακέλεη απφ ηέζζεξηο έσο έμη ψξεο. Μέζα ζε απηφ ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα, κεηαθέξνληαη νπζίεο απφ ην αίκα ζηελ πεξηηνλατθή θνηιφηεηα κέζσ ηεο 

κεκβξάλεο ηνπ πεξηηφλαηνπ. ηε ζπλέρεηα, ην δηάιπκα απνρεηεχεηαη θαη καδί κε απηφ 

απνκαθξχλνληαη θαη νη ηνμηθέο νπζίεο. Τπάξρνπλ δχν είδε πεξηηνλατθήο θάζαξζεο: α) 

ζπλερήο θνξεηή πεξηηνλατθή θάζαξζε θαη β) απηνκαηνπνηεκέλε πεξηηνλατθή θάζαξζε 

(National Kidney Foundation: Peritoneal Dialysis, 2015). 

 

1.4.3 Μεηακόζρεπζε λεθξνύ  

 

 Ζ επηηπρεκέλε κεηακφζρεπζε λεθξνχ πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζρεδφλ πιήξνπο 

απνθαηάζηαζεο ζε αζζελείο κε ηειηθνχ ζηαδίνπ λεθξηθή λφζν. Δπηηξέπεη απαιιαγή απφ ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο δίαηηαο θαη ησλ πγξψλ, δηνξζψλεη ηελ αλαηκία θαη ηελ ζηεηξφηεηα θαη ε 

αλάγθε γηα παξαζπξενεηδεθηνκή κεηψλεηαη. Ζ ηερληθή απηή πεξηιακβάλεη ηελ αλαζηφκσζε 

ελφο αθαηξεζέληνο αλζξψπηλνπ λεθξηθνχ κνζρεχκαηνο, ζπλήζσο απφ πησκαηηθφ δφηε ή, 

ιηγφηεξν ζπρλά απφ δψληα ζπγγελή (ζηελνχ βαζκνχ ζπγγελείαο), ζηα ιαγφληα αγγεία ηνπ 

ιήπηε-πάζρνλ άηνκν, κέζσ ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο. Ο νπξεηήξαο ηνπ δφηε ηνπνζεηείηαη 

ζηε θχζηε ηνπ ιήπηε. Απαηηείηαη αλνζνθαηαζηαιηηθή αγσγή φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

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

είλαη απφιπηα ζπκβαηφο. Σν 80% ησλ κνζρεπκάησλ επηβηψλεη 5 κε 10 ρξφληα ζηα θαιχηεξα 

κεηακνζρεπηηθά θέληξα θαη ην 60% επηβηψλεη γηα 10 κε 30 ρξφληα (Clark & Kumar, 2007). 

 

1.4.4 πληεξεηηθή αγσγή 

 

Xξεζηκνπνηείηαη ζε αζζελείο πνπ δηαηεξνχλ ζρεηηθά ηθαλνπνηεηηθή λεθξηθή 

ιεηηνπξγία. Απηή ε κέζνδνο πεξηιακβάλεη ηελ εθαξκνγή ζεξαπείαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

πξσηνπαζνχο αηηίαο, γηα ηελ αλεχξεζε θαη απνθαηάζηαζε αλαζηξέςηκσλ αηηηψλ πνπ 

επηδεηλψλνπλ ηελ λεθξηθή ιεηηνπξγία, ηνλ έιεγρν ηνπ ξπζκνχ εμειίμεσο ηεο λεθξηθήο βιάβεο 

θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηπινθψλ ηεο νπξαηκίαο  (Μαξλέξαο & Καξπνπρηζή, 2009). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
ν
: ΑΝΑΚΟΤΦΗΣΗΚΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ. 

 

2.1 Ηζηνξηθή Αλαδξνκή-Πεξηερόκελν Αλαθνπθηζηηθήο Φξνληίδαο  

 

Ο απψηεξνο ζηφρνο ηεο αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο είλαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

δσήο ησλ αζζελψλ, ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο θαη ησλ θξνληηζηψλ ηνπο αλεμάξηεηα απφ ηελ 

δηάγλσζε (Meier, 2011). Αξρηθά, ε έλλνηα ηεο αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο εμειίρζεθε κέζα 

απφ ηελ θηινζνθία ηνπ μελψλα (hospice), ε νπνία είρε σο επίθεληξν ηελ θξνληίδα αηφκσλ 

πνπ πέζαηλαλ απφ ζνβαξέο αζζέλεηεο (Romesburg, 2007). 

Ζ ζχγρξνλε δνκή ησλ μελψλσλ νθείιεηαη ζην έξγν ηεο Dame Cicely Saunders. Ζ 

Saunders, εξγαδφκελε αξρηθά σο λνζειεχηξηα θαη ζηε ζπλέρεηα σο γηαηξφο ζην St Joseph 

Hospital ζην Γπηηθφ Λνλδίλν, αλέπηπμε ηερληθέο ρνξήγεζεο ηζρπξψλ νπηνεηδψλ αλαιγεηηθψλ 

θαξκάθσλ αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, γηα ηελ αλαθνχθηζε απφ ην πφλν θαη πξφηεηλε ηελ 

έλλνηα ηνπ "νιηθνχ πφλνπ", ε νπνία πεξηειάκβαλε ηηο ζσκαηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο, 

θνηλσληθέο θαη πλεπκαηηθέο δηαζηάζεηο ηνπ θηλδχλνπ (Richmond, 2005). 

Σν 1967 ε Dame Cicely Saunders εγθαηλίαζε ηνλ μελψλα St Christopher, κία 

εμεηδηθεπκέλε κνλάδα αθηεξσκέλε απνθιεηζηηθά ζηελ παξνρή θξνληίδαο θαη ππνζηήξημεο 

ησλ αζζελψλ πνπ βξίζθνληαη ζην ηειηθφ ζηάδην ηεο δσήο ηνπο (Shotter, 2006). ήκεξα, ν 

μελψλαο St Christopher εμππεξεηεί 1,5 εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο άλσ ησλ 18 εηψλ θαη παξέρεη 

δσξεάλ ππεξεζίεο αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο ζηνπο αζζελείο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Οη 

ππεξεζίεο πνπ παξέρεη είλαη ςπρνινγηθή-πλεπκαηηθή-ζξεζθεπηηθή θξνληίδα, 

ζπκπιεξσκαηηθέο ζεξαπείεο θαη εμεηδηθεπκέλε ππνζηήξημε γηα ηα παηδηά πνπ πελζνχλ. Οη 

αζζελείο θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ιάβνπλ απηέο ηηο ππεξεζίεο αθφκε 

θαη ζην ζπίηη. ηειερψλεηαη απφ εμεηδηθεπκέλνπο ηαηξνχο, λνζειεπηέο, εξγνζεξαπεπηέο θαη 

θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο (St Christopher, 2006). 

ηε ζπλέρεηα, δεκηνπξγήζεθε ην θέληξν αλαθνχθηζεο θαξθίλνπ Macmillan, αθφηνπ ν 

Douglas Macmillan, ζε ειηθία 27 εηψλ, είδε ηνλ παηέξα ηνπ λα πεζαίλεη επψδπλα απφ 

θαξθίλν. Σν ίδξπκα απηφ μεθίλεζε αξρηθά σο νκάδα γηα ηε πξφιεςε θαη αλαθνχθηζε ησλ 

αηφκσλ κε λενπιαζκαηηθή λφζν. ήκεξα, ην θέληξν αλαθνχθηζεο θαξθίλνπ Macmillan (ζην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην) παξέρεη εμεηδηθεπκέλε θξνληίδα πγείαο, ελεκέξσζε θαη νηθνλνκηθή 

ππνζηήξημε ζε άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ θαξθίλν. Δμεηάδεη ηηο επηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα έρεη 

ν θαξθίλνο ζηε θνηλσληθή-ζπλαηζζεκαηηθή δσή ησλ αηφκσλ θαη παξέρεη ηελ αλάινγε 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Richmond%20C%5Bauth%5D
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ππνζηήξημε. ηφρνο ηνπ είλαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαξθηλνπαζψλ (Macmillan 

Cancer Support, 2015). 

Σν 1987 ε αλαθνπθηζηηθή θξνληίδα θαζηεξψζεθε αξρηθά σο ππφ-εηδηθφηεηα ηεο 

γεληθήο ηαηξηθήο θαη ιίγα ρξφληα αξγφηεξα ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην αλαγλσξίζηεθε θαη 

νξίζηεθε σο μερσξηζηή εηδηθφηεηα (Bolognesi et al., 2013). 

Ζ αλαθνπθηζηηθή θξνληίδα απνηειεί θξνληίδα κε πνιιαπιφ ξφιν, έρνληαο σο βαζηθέο 

αξρέο: 

 Να παξέρεη αλαθνχθηζε απφ ηνλ πφλν θαη άιια νδπλεξά ζπκπηψκαηα. 

 Να δίλεη έκθαζε ζηε δσή θαη λα ζεσξεί ην ζάλαην κία θπζηνινγηθή εμέιημε. 

 Γελ ζθνπεχεη νχηε λα επηηαρχλεη, αιιά νχηε θαη λα αλαβάιιεη ην ζάλαην. 

 Δληάζζεη ηηο ςπρνινγηθέο θαη πλεπκαηηθέο δηαζηάζεηο, ζηε θξνληίδα ησλ αζζελψλ. 

 Δίλαη ελεξγή θαη νινθιεξσκέλε θξνληίδα ηνπ ζψκαηνο, ηνπ κπαινχ θαη ηνπ 

πλεχκαηνο θαη πξνζθέξεη ζχζηεκα ππνζηήξημεο γηα λα βνεζήζεη ηνπο αζζελείο λα 

δήζνπλ φζν πην ελεξγά γίλεηαη έσο ην ζάλαην. 

 Πξνζθέξεη ζχζηεκα ππνζηήξημεο γηα λα βνεζήζεη ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, ψζηε 

λα κάρεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αζζέλεηαο ηνπ αλζξψπνπ ηνπο θαη θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα πέλζνπο. 

 Βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα δσήο θαη κπνξεί λα επεξεάζεη ζεηηθά ηελ πνξεία ηεο 

αζζέλεηαο. 

 Ξεθηλά κεηά ηε δηάγλσζε ηεο αζζέλεηαο θαη ζπλερίδεη παξάιιεια κε ηε ζεξαπεία ηεο 

λφζνπ ή αθφκε θαη φηαλ έλα άηνκν δελ ιακβάλεη ζεξαπεία.  

 Δίλαη πην απνηειεζκαηηθή ζηα πξψτκα ζηάδηα κίαο λφζνπ ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο 

ζεξαπείεο, νη νπνίεο ζθνπεχνπλ ζηελ παξάηαζε ηεο δσήο, φπσο ε ρεκεηνζεξαπεία ή ε 

αθηηλνζεξαπεία θαη πεξηιακβάλεη ρξήζηκεο κειέηεο πνπ βνεζνχλ ζηελ θαιχηεξε 

θαηαλφεζε θαη δηαρείξηζε νδπλεξψλ θιηληθψλ επηπινθψλ (WHO, 2013, NZPC, 2007). 

Οη θεληξηθέο δηαζηάζεηο ηεο αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο είλαη α) ε δηαρείξηζε 

νξγαληθψλ ζπκπησκάησλ, β) ε ςπρνινγηθή ππνζηήξημε, γ) ε θνηλσληθή ππνζηήξημε, δ) ε 

πλεπκαηηθή-ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε, ε) ε ππνζηήξημε ηεο νηθνγέλεηαο θαη ζη) ε 

ππνζηήξημε ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο θαη ηνπ πέλζνπο (Rome et al., 2011). Οπζηαζηηθά, 

πξνζπαζεί λα βνεζήζεη ηνπο αζζελείο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, ζηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ 

έγθαηξε αληηκεηψπηζε νπνηνδήπνηε πξνβιήκαηνο-πξαθηηθψλ δεηεκάησλ ιακβάλνληαο ππ’ 

φςηλ ηηο ζπλαθείο πξνζδνθίεο-αλάγθεο-ειπίδεο-θφβνπο ηνπο, ζηελ πξνεηνηκαζία θαη 
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δηαρείξηζε ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο θαη ηνπ ζαλάηνπ θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο απψιεηαο 

θαη ηεο ζιίςεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αζζέλεηαο θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πέλζνπο. Όιεο νη 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο θαζνδεγνχληαη απφ θάπνηεο αμίεο φπσο 

απηνλνκία, απηνπξαγκάησζε θαη αμηνπξέπεηα (CHPCA, 2013).  

Ζ αλαθνπθηζηηθή θξνληίδα, είλαη θαηάιιειε γηα άηνκα κε πξννδεπηηθά 

επηδεηλνχκελα λνζήκαηα ή θαηαζηάζεηο θαη γηα άηνκα κε θαηαζηξνθηθέο βιάβεο, θάπνηεο 

απφ ηηο νπνίεο κπνξεί λα απνβνχλ απεηιεηηθέο γηα ηε δσή, φπσο: λενπιαζκαηηθνί λφζνη, 

ζνβαξέο δηαηαξαρέο ησλ πλεπκφλσλ, βαξηά θαξδηαθή αλεπάξθεηα, ρξφληα λεθξηθή λφζνο, 

HIV/AIDS, λεπξνινγηθά θαη λεπξνκπτθά λνζήκαηα (π.ρ. παξαπιεγία, ηεηξαπιεγία, 

ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο, κπαζζέλεηα), ξεπκαηηθέο θαη απηνάλνζεο παζήζεηο (Walsh et al., 

1994). Δίλαη θαηάιιειε γηα θάζε άηνκν θαη/ή ηελ νηθνγέλεηά ηνπ αλεμάξηεηα απφ ηελ ειηθία 

θαη νπνηαδήπνηε ζηηγκή παξνπζηαζηνχλ αλεθπιήξσηεο αλάγθεο θαη ηα άηνκα είλαη έηνηκα λα 

δερηνχλ θξνληίδα (CHPCA, 2013). 

 

2.2 Οκάδα θαη Γνκέο Παξνρήο Αλαθνπθηζηηθήο Φξνληίδαο 

 

Ζ πνιππινθφηεηα ηεο παξνρήο αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο απαηηεί επξεία 

δηεπηζηεκνληθή νκάδα δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ, ε νπνία πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια 

εθπαηδεπκέλε ζρεηηθά κε φιεο ηηο πηπρέο ηεο θξνληίδαο θαη θαζνξίδεηαη απφ ην αλάινγν 

ζχζηεκα πγείαο θάζε ρψξαο. Σα βαζηθά κέιε ηεο νκάδαο είλαη ν αζζελήο, ε νηθνγέλεηα θαη ν 

θξνληηζηήο ηνπ. ε γεληθέο γξακκέο, ε δηεπηζηεκνληθή νκάδα πεξηιακβάλεη εμεηδηθεπκέλνπο 

ηαηξνχο, λνζειεπηέο θαη θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο. Χζηφζν, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θάζε 

αζζελή, ηελ νκάδα απηή κπνξνχλ λα ζπκπιεξψζνπλ άιινη εηδηθνί φπσο: ςπρνιφγνη, βνεζνί 

λνζειεπηψλ, θπζηνζεξαπεπηέο, θαξκαθνπνηνί, δηαηηνιφγνη, εξγαζηνζεξαπεπηέο, εηδηθνί 

ζπκπιεξσκαηηθψλ ζεξαπεηψλ-ζεξαπεπηέο, δηνηθεηηθνί ππάιιεινη, ηεξείο θαη εζεινληέο 

(Bowen, 2014, Spruyt, 2011). 

Σα άηνκα ηεο δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο, πέξαλ ηεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο πνπ απαηηείηαη 

γηα ηελ παξνρή αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο ζα πξέπεη λα έρνπλ αλαπηχμεη δεμηφηεηεο φπσο: 

 Ιθαλόηεηα επηθνηλσλίαο. Πξψηα, ζα πξέπεη λα δεκηνπξγείηαη θιίκα εκπηζηνζχλεο ηφζν 

κεηαμχ επαγγεικαηηψλ πγείαο θαη αζζελή-νηθνγέλεηαο, φζν θαη ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο 

κεηαμχ ηνπο, κε ζηφρν ηελ έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ θαη θαη’ επέθηαζε ηελ επίιπζε 

νπνηνπδήπνηε πξνβιήκαηνο. 
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 Ιθαλόηεηα νκαδηθήο εξγαζίαο. Όια ηα κέιε ηεο δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο ζα πξέπεη λα 

ζπλεξγάδνληαη αξκνληθά θαη λα αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο 

θξνληίδαο. 

 Γεμηόηεηεο ζην ηειηθό ζηάδην ηεο δσήο. Αθνξά δεμηφηεηεο ζπκπεξηθνξάο απφ κέξνπο ησλ 

κειψλ ηεο νκάδαο θαη είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αμηνπξέπεηα ησλ αζζελψλ θαη ησλ 

νηθνγελεηψλ ηνπο, φπσο ηελ αληηιακβάλνληαη φηαλ ε δσή είλαη θνληά ζην ηέινο ηεο. 

 Δλδναηνκηθή δεμηόηεηα. Πξφθεηηαη γηα δεμηφηεηεο σξηκφηεηαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

πξνθιήζεσλ ζε ελδνπξνζσπηθά ζέκαηα εγγελή ζηε θξνληίδα γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ 

πεζαίλνπλ, αιιά θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο (Becker, 2009). 

Ζ δηεπηζηεκνληθή νκάδα ηεο αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο εληάζζεη ηα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο, ηνπο θίινπο θαη ηνπο θξνληηζηέο ηνπ αζζελή ζην πξφγξακκα, κε ζθνπφ λα 

θαζνξηζηεί ε θαηάιιειε θξνληίδα, λα επζπγξακκηζηνχλ νη ζηφρνη ηνπ αζζελή κε απηνχο ηεο 

νκάδαο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη λα ιεθζνχλ νη ηειηθέο απνθάζεηο γηα ην ηξφπν παξνρήο 

θξνληίδαο ζηνλ αζζελή (Rome et al., 2011). 

Ζ αλαθνπθηζηηθή θξνληίδα ιακβάλεη ρψξα ζε μελψλεο, ζην ρψξν θαηνηθίαο, ζε 

λνζνθνκεία (ζην ηκήκα επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ θαη ζε εμσηεξηθά ηαηξεία) θαη ηέινο ζε 

θέληξα εκεξήζηαο θξνληίδαο, αλάινγα κε ηε θνηλφηεηα θαη ηηο επηζπκίεο/αλάγθεο ηνπ 

πιεζπζκνχ. 

ΞΔΝΧΝΔ (HOSPICE CARE): Οη μελψλεο αλαπηχρζεθαλ γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηηο 

πνιπδηάζηαηεο αλάγθεο ησλ αζζελψλ πνπ πάζρνπλ απφ πξνρσξεκέλε λφζν, αιιά θαη ησλ 

νηθνγελεηψλ ηνπο θαη νη νπνίεο δελ έρνπλ ηθαλνπνηεζεί απφ ην ηαηξηθφ ζχζηεκα (Carlson et 

al., 2007). Πξφθεηηαη γηα έλα νξγαλσκέλν ζχζηεκα πεξίζαιςεο αηφκσλ πνπ πιεζηάδνπλ 

θνληά ζην ζάλαην θαη έρεη σο θηινζνθία ηελ επαλαμηνιφγεζε ησλ ηαηξηθψλ θαη πξνζσπηθψλ 

ζηφρσλ θαηά πξνηεξαηφηεηα ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο. Οη μελψλεο παξέρνπλ θξνληίδα γηα 

24 ψξεο ηελ εκέξα, 7 εκέξεο ηελ εβδνκάδα θαη ζε αζζελείο κε δηάξθεηα δσήο έμη κήλεο κέρξη 

λα θζάζνπλ ζην ζάλαην. Ζ θξνληίδα πνπ παξέρεηαη ζε μελψλεο ζπλεπάγεηαη πεξηνξηζκέλε 

πξφγλσζε, ζε αληίζεζε κε ηε γεληθφηεξε έλλνηα ηεο αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο (Vogel, 

2011). 

 Ζ θξνληίδα ζε έλα μελψλα, έρεη σο ζηφρν ηε παξνρή κηαο θαιήο πνηφηεηα δσήο γηα 

ηνλ εηνηκνζάλαην αζζελή θαη λα βνεζήζεη ηνλ αζζελή θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ/ηεο  ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ επηθείκελνπ ζαλάηνπ (Running et al., 2008). 
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Ζ νκάδα θξνληίδαο ζε έλα μελψλα απαξηίδεηαη απφ: ηαηξνχο, λνζειεπηέο, 

θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο, ηεξείο, εζεινληέο, κε επίθεληξν πάληα ηνλ αζζελή θαη ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπ (Wittenberg-Lyles et al., 2010). 

ΚΑΣ’ΟΗΚΟΝ ΤΠΖΡΔΗΑ (HOME HEALTH CARE): χκθσλα κε ην Καλαδηθφ 

χλδεζκν (Canadian Home Care Association, 2015), ε θαη’ νίθνλ ππεξεζία είλαη κηα ζεηξά 

απφ ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζην ζπίηη θαη ηε θνηλφηεηα, πεξηιακβάλνληαο ηε πξναγσγή 

ηεο πγείαο, ηε δηδαζθαιία, ηε ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε, ηε πεξίζαιςε ζην ηειηθφ ζηάδην ηεο 

δσήο ελφο αλζξψπνπ, ηελ απνθαηάζηαζε, ηελ ππνζηήξημε-ζπληήξεζε, ηε θνηλσληθή 

πξνζαξκνγή, ηελ έληαμε θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο νηθνγέλεηαο ή ηεο άηππεο νηθνγέλεηαο-

θξνληηζηή. Οη θαη’ νίθνλ ππεξεζίεο πγείαο παξέρνληαη ζε βξέθε, παηδία, ελήιηθεο, θαη 

ειηθησκέλνπο. Σα πξνγξάκκαηα θξνληίδαο θαη’ νίθνλ, ζπρλά ελζσκαηψλνπλ ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζην ζπίηη, ζεζπίδνληαο θνηλνηηθέο ππεξεζίεο (π.ρ. 

δηαλνκή θαγεηνχ, πξνγξάκκαηα εκέξαο, εζεινληηθέο ππεξεζίεο, θαη ππεξεζίεο κεηαθνξάο). 

Πνιιά πξνγξάκκαηα θαη’ νίθνλ θξνληίδαο ζπληνλίδνπλ θαη/ή παξέρνπλ καθξνπξφζεζκε 

πεξίζαιςε (CHCA, 2015). 

Οη ππεξεζίεο θαη’ νίθνλ, έρνπλ σο ζηφρν λα βνεζήζνπλ ηα άηνκα ζην λα βειηηψζνπλ 

ηε ιεηηνπξγηθή ηνπο ηθαλφηεηα ψζηε λα δνπλ αλεμάξηεηα. Απνζθνπεί ζην λα βνεζήζεη ηα 

άηνκα λα παξακείλνπλ ζην ζπίηη, απνθεχγνληαο ηε λνζειεία ή εηζαγσγή ηνπο ζε λνζνθνκεία 

(Shaughnessy et al., 2002). 

Σν θχξην ξφιν ζηελ άκεζε παξνρή, παξαθνινχζεζε θαη ζπληνληζκφ ηεο θξνληίδαο 

θαη’ νίθνλ έρνπλ νη λνζειεπηέο, ελψ ν ξφινο ηνπ ηαηξνχ είλαη ε επνπηεία, νη παξαπνκπέο 

ζηελ ππεξεζία θαη ε δηελέξγεηα επηζθέςεσλ ζε θαζεκεξηλή ή εβδνκαδηαία βάζε. Με ηηο 

ππεξεζίεο θαη’ νίθνλ ζπλεξγάδνληαη ζπρλά θπζηνζεξαπεπηέο θαη εξγνζεξαπεπηέο, ελψ 

ζπλεξγαζία κε θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο, δηαηηνιφγνπο θαη ινγνζεξαπεπηέο ππάξρεη φηαλ 

θξίλεηαη ζθφπηκν (Αδακαθίδνπ θ.α., 2015).  

ΚΔΝΣΡΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ: Δίλαη έλαο ρψξνο πνπ πξνζθέξεη θξνληίδα ζε 

ελήιηθεο ή παηδηά γηα κεξηθέο ψξεο ηεο εκέξαο, πέληε θνξέο ηελ εβδνκάδα θαη ζε πεξίπησζε 

φπνπ ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο δελ κπνξνχλ λα πξνζέρνπλ ηνλ αζζελή, ιφγσ εξγαζίαο. ηα 

θέληξα εκεξήζηαο θξνληίδαο, πξνζθέξνληαη ππεξεζίεο νη νπνίεο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ηε 

κεηαθνξά απφ θαη πξνο ην θέληξν, πξνζσπηθή θξνληίδα, θνηλσληθέο θαη ςπραγσγηθέο 

ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο (π.ρ. ζπδεηήζεηο, βφιηεο), κε ζθνπφ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

ςπρνζσκαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ αλαγθψλ ησλ αζζελψλ. Σα θέληξα απηά, κέζσ ησλ 
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πξνγξακκάησλ ηνπο ζηνρεχνπλ ζηε δηαηήξεζε ηεο αμηνπξέπεηαο, ζηε πξνψζεζε ηεο 

αλεμαξηεζίαο ησλ αηφκσλ θαη ζηε θαζπζηέξεζε εηζαγσγήο ζε κηα κνλάδα θξνληίδαο καθξάο 

δηάξθεηαο. Μπνξεί λα παξέρνπλ ππεξεζίεο πξφιεςεο, δηαγλσζηηθέο θαη ζεξαπεπηηθέο 

ππεξεζίεο θαη ππεξεζίεο απνθαηάζηαζεο ππφ ηαηξηθή παξαθνινχζεζε. ηειερψλεηαη απφ 

ηαηξνχο, λνζειεπηέο, θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο θαη δηαηηνιφγνπο (NADSA, 2016). 

ΝΟΟΚΟΜΔΗΑ: Σα λνζνθνκεία απνηεινχλ ζεκαληηθφ πφξν γηα ηελ αλαθνπθηζηηθή 

θξνληίδα, θαζψο πξνζθέξνπλ έλα επξχ θάζκα ππεξεζηψλ κε έκθαζε ζηε θξνληίδα 

ειηθησκέλσλ θαη ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ σο θαηάιιειεο ζέζεηο γηα θξνληίδα ζε ηειηθφ 

ζηάδην, επηηξέπνληαο ζπλερή θξνληίδα ζε μέρσξεο θιίλεο, απφ εμεηδηθεπκέλνπο ηαηξνχο θαη 

λνζειεπηέο (Payne et al., 2004). ηφρνο ηνπο είλαη ε δηαρείξηζε ζνβαξψλ ζπκπησκάησλ, ηα 

νπνία δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ ζε άιιεο δνκέο (Smith et al., 2003).  

 Δμσηεξηθά Ηαηξεία: Σα εμσηεξηθά ηαηξεία, απνηεινχλ έλα λέν «ζχλνξν» γηα ηελ 

αλαθνπθηζηηθή θξνληίδα. Παξέρνπλ θξνληίδα ζε πεξηπαηεηηθνχο αζζελείο κε ρξφληα 

λνζήκαηα, νη νπνίνη δελ ρξήδνπλ εηζαγσγή ζε λνζνθνκείν (NCP, 2009). θνπφο ηνπο 

είλαη ε δηαρείξηζε ησλ πνιχπινθσλ ζπκπησκάησλ ρξφλησλ παζρφλησλ. Ρφινο ηνπο 

είλαη λα παξέρνπλ αλαθνχθηζε απφ ηνλ πφλν θαη ησλ ινηπψλ νξγαληθψλ 

ζπκπησκάησλ, ςπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε θαη ν ζπληνληζκφο ησλ αλαγθψλ 

θξνληίδαο ζην ζπίηη (Temel et al., 2010).  

 Σκήκα Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ: Αλ θαη δελ απνηειεί ηδαληθφ κέξνο παξνρήο 

αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο, είλαη ην πην ζπρλφ κέξνο φπνπ επηδηψθεηαη ε επείγνπζα 

πεξίζαιςε. ην ηκήκα απηφ, παξέρεηαη θξνληίδα ζε αζζελείο κε ζνβαξά θαη 

αλεπίιπηα ζπκπηψκαηα φπσο ν πφλνο, δχζπλνηα, λαπηία θαη έκεηνο θαη γηα ηα νπνία 

δελ ππήξμε θαιά ειεγρφκελε ξχζκηζε απφ ηα εμσηεξηθά ηαηξεία. πλήζσο είλαη ε 

κφλε επηινγή αλαθνχθηζεο απφ ηα ζπκπηψκαηα κέζσ ελδνθιέβηαο ρνξήγεζεο πγξψλ 

θαη θαξκάθσλ θαζψο θαη γηα άκεζε πξφζβαζε ζε εμεηάζεηο (Mierendorf & Gidvani, 

2014). 

Σέινο, γίλνληαη πξνζπάζεηεο παξνρήο αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο, ζε λνζνθνκεία 

νμέσλ πεξηζηαηηθψλ, κε ηε κνξθή μέρσξεο λνζειεπηηθήο κνλάδαο (>15 θιίλεο) ή ηε 

δεκηνπξγία πεξηνδεχνπζαο, δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο ζηήξημεο-αλαθνχθηζεο ζπκπησκάησλ 

(symptom relief team) πνπ πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζε αζζελείο, νηθνγέλεηα θαη πξνζσπηθφ 

νπνηνπδήπνηε ηκήκαηνο ηνπ λνζνθνκείνπ (EAPC, 2010). 
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2.3 Δκπόδηα Αλάπηπμεο ηεο Αλαθνπθηζηηθήο Φξνληίδαο 

 

Κάζε ρξφλν εθηηκάηαη φηη πεξίπνπ 40 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη έρνπλ αλάγθε απφ 

αλαθνπθηζηηθή θξνληίδα, εθ ησλ νπνίσλ ην 78% δεη ζε ρψξεο ρακεινχ θαη κεζαίνπ 

εηζνδήκαηνο. Γηα ηα παηδηά, ην 98% ησλ αηφκσλ πνπ ρξεηάδνληαη αλαθνπθηζηηθή θξνληίδα 

δνπλ ζε ρψξεο ρακεινχ θαη κεζαίνπ εηζνδήκαηνο, φπνπ ζρεδφλ ην ήκηζπ απηψλ δεη ζηελ 

Αθξηθή (WHO, 2015). 

Χο θχξηα εκπφδηα αλάπηπμεο ηεο αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο, είλαη ε 

αλεπαξθήο/πεξηνξηζκέλε θαηάξηηζε ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο πάλσ ζην ηνκέα απηφ θαη 

ε αλεπαξθήο έξεπλα ζρεηηθά κε ηε κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο απηήο ηεο θξνληίδαο (Meier, 

2011). Δπίζεο, νη εζληθέο πνιηηηθέο θαη ηα ζπζηήκαηα πγείαο δελ πεξηιακβάλνπλ ηελ 

αλαθνπθηζηηθή θξνληίδα θαη ε πξφζβαζε ηνπ πιεζπζκνχ ζε νπηνεηδή θάξκαθα γηα ηελ 

αλαθνχθηζε απφ ηνλ πφλν, είλαη αλεπαξθήο θαη δελ αληαπνθξίλνληαη νη δηεζλείο 

ζπκβάζεηο ζρεηηθά κε ηελ πξφζβαζε ζε βαζηθά θάξκαθα (WHO, 2015). 

ε κηα κειέηε πνπ έγηλε ην 2011 ζε 234 ρψξεο, δηαπηζηψζεθε φηη νη ππεξεζίεο 

αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο ήηαλ θαιά ελζσκαησκέλεο κφλν ζε 20 ρψξεο, ελψ ην 42% δελ 

είραλ θακία ππεξεζία αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο θαη επηπιένλ ην 32% είρε κεκνλσκέλεο 

ππεξεζίεο αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο (Lynch et al., 2013). 

Σν 2010, ε Γηεζλήο Δπηηξνπή Διέγρνπ Ναξθσηηθψλ δηαπίζησζε φηη ηα επίπεδα 

θαηαλάισζεο ησλ νπηνεηδψλ γηα ηελ αλαθνχθηζε ηνπ πφλνπ ζε 121 ρψξεο ήηαλ 

"αλεπαξθήο" ή "εμαηξεηηθά αλεπαξθήο" γηα λα θαιχςνπλ ηηο βαζηθέο ηαηξηθέο αλάγθεο. Σν 

2011, ην 83% ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ δνχζε ζε ρψξεο κε ρακειή έσο αλχπαξθηε 

πξφζβαζε ζηελ αλαθνχθηζε ηνπ πφλνπ κε νπηνεηδή (Seya et al., 2011). 

Άιια εκπφδηα ζηελ αλαθνπθηζηηθή θξνληίδα πεξηιακβάλνπλ: 

 Σελ έιιεηςε επαηζζεηνπνίεζεο ησλ θνξέσλ πνιηηηθήο, ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο 

θαη ηνπ θνηλνχ ζρεηηθά κε ην ηη είλαη αλαθνπθηζηηθή θξνληίδα θαη πνηα είλαη ηα 

νθέιε πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ηφζν ζηνπο αζζελείο, φζν θαη ζηα ζπζηήκαηα 

πγείαο. 

 Πνιηηηθά θαη θνηλσληθά εκπφδηα, φπσο γηα παξάδεηγκα νη πεπνηζήζεηο ζρεηηθά κε 

ην ζάλαην. 
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 Σπρφλ παξαλνήζεηο ζρεηηθά κε ηελ αλαθνπθηζηηθή θξνληίδα. Γειαδή, φηη απηή 

παξέρεηαη κφλν ζε αζζελείο κε θαξθίλν ή ζε αζζελείο πνπ βξίζθνληαη ζηηο 

ηειεπηαίεο εβδνκάδεο ηεο δσήο ηνπο. 

 Σπρφλ παξαλνήζεηο φηη ε βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ζηα νπηνεηδή, ζα νδεγήζεη ζε 

αχμεζε ηεο θαηάρξεζεο νπζηψλ (WHO, 2015).  

 

2.4 Ζ Αλάπηπμε ηεο Αλαθνπθηζηηθήο Φξνληίδαο ζε Δπξσπατθέο Υώξεο θαη 

ζηελ Διιάδα 

 

ην αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο Δπξψπεο, νη ππεξεζίεο αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο 

παξνπζηάδνληαη θάπσο αλαπηπγκέλεο, κεηά απφ ηηο πνιηηηθέο αιιαγέο. Όκσο παξά ην φηη 

επηηεχρζεθαλ θάπνηεο βειηηψζεηο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ ππεξεζηψλ αλαθνπθηζηηθήο 

θξνληίδαο, νη ππεξεζίεο απηέο εμαθνινπζνχλ λα δηαλέκνληαη αλνκνηφκνξθα θαη λα είλαη 

αζπληφληζηεο. ε απηφ ην ηκήκα ηεο Δπξψπεο ν πην θνηλφο ηχπνο παξνρήο ππεξεζηψλ 

αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο είλαη ε θαη’ νίθoλ θξνληίδα. Αθνινπζεί ε παξνρή 

αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο ελδνλνζνθνκεηαθά, ελψ νη ππφινηπεο δνκέο είλαη ιηγφηεξν 

ζπρλέο. Δπίζεο, αλαθέξνληαη θάπνηα εκπφδηα ζηελ αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ αλαθνπθηζηηθήο 

θξνληίδαο φπσο έιιεηςε νηθνλνκηθψλ-πιηθψλ πφξσλ, ειιηπήο δηαζεζηκφηεηα νπηνεηδψλ 

θαξκάθσλ, έιιεηςε επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ζρεηηθά κε απηφ ην θιάδν θαη έιιεηςε 

εθπαίδεπζεο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο (Lynch et al., 2009). 

ηε Γεξκαλία ππάξρεη εηδηθή λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ αλαθνπθηζηηθή θξνληίδα. 

Απφ ην 1997, νη αζζελείο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλνπλ ππεξεζίεο αλαθνπθηζηηθήο 

θξνληίδαο ελδνλνζνθνκεηαθά ή κέζσ εκεξήζηαο θξνληίδα ζε μελψλεο. ηε ζπλέρεηα ην 2001, 

ε παξνρή ππεξεζηψλ αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο επεθηάζεθε ζε θαη’ νίθνλ επηζθέςεηο απφ 

εζεινληέο. Απφ ην 2007, εηζήρζεζαλ λένη θαλφλεο, φπνπ επέηξεπαλ ζηνπο αζζελείο θαη ηηο 

νηθνγέλεηέο ηνπο λα ιακβάλνπλ εμεηδηθεπκέλε αλαθνπθηζηηθή θξνληίδα ζηα εμσηεξηθά 

ηαηξεία, φηαλ ηε ρξεηάδνληαλ (Beek et al., 2013). 

ην Βέιγην, επίζεο ππάξρεη εηδηθή λνκνζεζία. Απφ ην 2002, αλαγλσξίζηεθε ην 

δηθαίσκα θάζε πνιίηε λα ιακβάλεη αλαθνπθηζηηθή θξνληίδα θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ 

αζζέλεηά ηνπ, αιιά θαη ην δηθαίσκα πξφζβαζήο ηνπο ζε ηέηνηνπ είδνπο ππεξεζίεο. Ζ 

θπβέξλεζή ηνπο ζέζπηζε κηα ζεηξά απφ δηαηάγκαηα πνπ νξίδνπλ φηη θάζε λνζνθνκείν θαη 
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θάζε λνζειεπηηθφ ίδξπκα πξέπεη λα έρεη δηεπηζηεκνληθή νκάδα αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο. 

Δπίζεο, δίλνπλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο θαη’ νίθνλ ππεξεζίεο (Beek et al., 2013). 

Ζ Πνισλία, έρεη αλαγλσξίζεη ηελ αλαθνπθηζηηθή θξνληίδα πάλσ απφ είθνζη ρξφληα 

θαη ηελ αληηκεησπίδεη σο κηα μερσξηζηή εηδηθφηεηα. Ζ αλαθνπθηζηηθή θξνληίδα ζηε Πνισλία 

παξέρεηαη απφ εμεηδηθεπκέλα θέληξα θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ δεκφζηνπο πφξνπο. Βέβαηα, ε 

ππν-ρξεκαηνδφηεζε, ε έιιεηςε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ θαη ε κε χπαξμε θνλδπιίσλ γηα 

ηελ αλαθαίληζε παιαηψλ θηεξίσλ-κνλάδσλ αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο ζηηο επαξρηαθέο 

πεξηνρέο ηεο, απνηεινχλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα γηα ηελ εμέιημή ηεο. Έρεη πεδίν εθαξκνγήο 

ζε μελψλεο, εμσηεξηθά ηαηξεία θαη θαη’ νίθνλ ππεξεζία. ηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ ππάξρεη 

ρξεκαηνδφηεζε γηα παξνρή αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο ζε θέληξα εκέξαο θαη ζε ρψξνπο 

λνζνθνκείσλ (Farbicka & Nowicki, 2013). 

ηελ Ηηαιία, απφ ην 1979 άξρηζε λα αλαπηχζζεηαη ε αλαθνπθηζηηθή θξνληίδα κε 

απνηέιεζκα λα απμεζεί ν αξηζκφο ησλ κνλάδσλ παξνρήο ηεο. ηελ Ηηαιία, ε θξνληίδα απηή 

παξέρεηαη κέζα απφ μελψλεο θαη θαη’ νίθνλ ππεξεζίεο, ελψ κνλάδεο αλαθνπθηζηηθήο 

θξνληίδαο ζε λνζνθνκεία εμαθνινπζνχλ λα απνπζηάδνπλ θαη ζηελ Ηζπαλία θχξηνο πφξνο 

παξνρήο απηήο ηεο θξνληίδαο, είλαη ε θαη’ νίθνλ ππεξεζία (Gysels et al., 2012). 

ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ε αλαθνπθηζηηθή θξνληίδα έρεη απνθηήζεη απμεκέλε 

αλαγλψξηζε σο εηδηθφηεηα θαη ην επίπεδφ ηεο παξακέλεη πςειφ. Όκσο, εμαθνινπζεί λα 

παξέρεηαη απφ ηδησηηθνχο θνξείο (Beek et al., 2013). 

Αληίζεηα ζηελ Διιάδα, νη επίζεκα εγθαηεζηεκέλεο κνλάδεο αλαθνπθηζηηθήο 

θξνληίδαο παξέρνληαη θπξίσο απφ ηδησηηθή πξσηνβνπιία, ελψ απνπζηάδεη ε ζρεηηθή 

λνκνζεζία. Δπίζεκα, δελ ππάξρνπλ θιίλεο αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο γηα ηνπο 

λνζειεπφκελνπο αζζελείο. χκθσλα κε κηα κειέηε πνπ δηεμήρζε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

γηα ηελ Αλαθνπθηζηηθή Φξνληίδα, δηαπηζηψζεθε φηη ζηα νγθνινγηθά ηκήκαηα θαη ζηα θέληξα 

πφλνπ ησλ αλαηζζεζηνινγηθψλ ηκεκάησλ, ππάξρνπλ δχν κε ηξία δηαζέζηκα θξεβάηηα 

αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο γηα ηνπο αζζελείο. ηελ ίδηα κειέηε, θαηαγξάθεθε φηη ππάξρνπλ 

ελλέα νκάδεο θαη’ νίθνλ θξνληίδαο νξγαλσκέλεο απφ δεκφζηα λνζνθνκεία, δήκνπο θαη ηξία 

θέληξα εκέξαο ηεο ρψξαο, νη νπνίεο δελ παξέρνπλ απνθιεηζηηθή αλαθνπθηζηηθή θξνληίδα 

(EAPC, 2006). 

Δπηπιένλ, μελψλεο ηειηθήο θξνληίδαο δελ είλαη αλαπηπγκέλνη. Τπάξρνπλ ηέζζεξα 

ηκήκαηα αλαθνπθηζηηθήο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο ζε δεκφζηα λνζνθνκεία ηεο Αζήλαο, δχν 

ζε ηδησηηθά λνζνθνκεία θαη ηξία ζε άιιεο αζηηθέο πεξηνρέο. Σα θελά ζηελ επίζεκε 
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θπβεξλεηηθή πνιηηηθή, είλαη ελ κέξεη «γεκάηα» απφ εζεινληηθέο νξγαλψζεηο θαη κε 

θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο (Economou, 2010). Ζ κνλάδα Αλαθνπθηζηηθήο Αγσγήο «Σδέλε 

Καξέδε» ηνπ Α’ Δξγαζηεξίνπ Αθηηλνινγίαο ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Δζληθνχ θαη 

Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ιεηηνπξγεί θπξίσο γηα πεξηπαηεηηθνχο αζζελείο, σο 

εμσηεξηθφ ηαηξείν αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο. Δπηπιένλ ε Μνλάδα Αλαθνπθηζηηθήο 

Φξνληίδαο Γαιηιαία ηεο Ηεξάο Μεηξνπφιεσο Μεζνγαίαο θαη Λαπξεσηηθήο γηα ελήιηθεο 

αζζελείο θαη ε Μέξηκλα γηα παηδηά θαη εθήβνπο, απνηεινχλ κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο 

πνπ παξέρνπλ αλαθνπθηζηηθή θξνληίδα ζηνπο αζζελείο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
ν
: ΑΝΑΚΟΤΦΗΣΗΚΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΣΟΤ ΑΘΔΝΔΗ 

ΜΔ ΝΔΦΡΗΚΖ ΝΟΟ ΣΔΛΗΚΟΤ ΣΑΓΗΟΤ.  

 

3.1 Πξνβιήκαηα θαη Αλάγθεο Αζζελώλ κε Νεθξηθή Νόζν Σειηθνύ ηαδίνπ 

 

Παξά ηε ζεηηθή ζεξαπεπηηθή επίδξαζε ηεο αηκνθάζαξζεο ζηε λεθξηθή λφζν ηειηθνχ 

ζηαδίνπ, νη αζζελείο έξρνληαη αληηκέησπνη κε πνηθίια πξνβιήκαηα, ηα νπνία πξνέξρνληαη 

ηφζν απφ ηελ ίδηα ηε λφζν, φζν θαη απφ ηελ ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία (Σνπιηά & 

Κνπηζνπνχινπ, 2015, Heidarzadeh et al., 2010 ). Έηζη ινηπφλ, ε ρξφληα λεθξηθή λφζνο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ζέηεη ε αηκνθάζαξζε, πξνθαινχλ πνιπάξηζκα 

ζσκαηηθά πξνβιήκαηα θαη πνιπάξηζκεο ςπρνινγηθέο, θνηλσληθέο, πνιηηηζηηθέο θαη 

πλεπκαηηθέο πξνθιήζεηο ζηνπο αζζελείο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο (Shahgholian & Yousefi, 

2015,  Γακίγνο θ.α., 2010). 

Μεγάιν πνζνζηφ ησλ αζζελψλ, παξνπζηάδεη θπξίσο θφπσζε θαη θλεζκφ απφ ηε 

ζσκαηηθή δηάζηαζε, ελψ απφ ηε ςπρηθή δηάζηαζε ην πην δηαδεδνκέλν πξφβιεκα είλαη ε 

θαηάζιηςε. Ζ ππνθαηάζηαζε ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο κέζσ αηκνθάζαξζεο, κπνξεί λα 

παξεκπνδίζεη ζεκαληηθά ηελ επαγγεικαηηθή θαη πξνζσπηθή δσή, θαζψο πνιινί αζζελείο 

βηψλνπλ κηα θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο κεηαμχ ηεο εμάξηεζεο απφ ηνπο άιινπο, ηεο εμάξηεζεο 

απφ ην κεράλεκα αηκνθάζαξζεο θαη ηεο επηζπκίαο ηνπο λα είλαη αλεμάξηεηνη (Shahgholian & 

Yousefi, 2015, Weisbord et al., 2003).  

Δπηπιένλ, δεκνγξαθηθνί παξάγνληεο (ειηθία, θχιν, θπιή θαη θνηλσληθννηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε) επηδξνχλ ζεκαληηθά ζηελ θαηάζηαζε πγείαο ηέηνησλ αζζελψλ κε απνηέιεζκα λα 

δεκηνπξγνχληαη πνιπδηάζηαηα πξνβιήκαηα θαη λα επεξεάδεηαη ε πνηφηεηα δσήο ηνπο. 

Δηδηθφηεξα, ε ειηθία θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηελ ηθαλφηεηα γηα εξγαζία, ην ξφιν ησλ αζζελψλ 

κέζα ζηελ νηθνγέλεηα θαη ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. ην γεληθφ πιεζπζκφ, νη ειηθησκέλνη 

αζζελείο έρνπλ ρακειφηεξα επίπεδα ζσκαηηθήο επεμίαο θαη πςειφηεξα επίπεδα θαηάζιηςεο 

(Sarris et al, 2008, Arnold et al., 2004).   

Σν θχιν επίζεο έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ πγεία, θαζψο έρεη βξεζεί φηη νη 

γπλαίθεο εκθαλίδνπλ πςειφηεξα επίπεδα άγρνπο θαη θαηάζιηςεο, ιηγφηεξν ζεηηθέο ζθέςεηο 

θαη δξάζε ελψ νη άλδξεο αζζελείο θαίλεηαη λα έρνπλ πεξηζζφηεξεο θνηλσληθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Όζνλ αθνξά ηε θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, νη αζζελείο πνπ 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Heidarzadeh%20M%5Bauth%5D
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βξίζθνληαη ζηα ρακειφηεξα επίπεδα έξρνληαη αληηκέησπνη κε πνιιά πξνβιήκαηα απφ ηε 

ςπρηθή, ζσκαηηθή θαη θνηλσληθή ζθαίξα (Vazquez et al., 2004, Sesso et al., 2003).  

Αμηνζεκείσην είλαη φηη ηα πνηθίια πξνβιήκαηα θαη νη αλάγθεο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζε 

απηή ηελ νκάδα αζζελψλ, ζπρλά είλαη απφξξνηα ζπλνδψλ λνζεκάησλ (π.ρ. ζαθραξψδεο 

δηαβήηεο) πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ρξφληα λεθξηθή λφζν θαη ηε ζεξαπεία κε αηκνθάζαξζε, 

επηβαξχλνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν ηε θαηάζηαζε πγείαο ηνπο. Γηα απηφ ην ιφγν, ζα πξέπεη λα 

δνζεί έκθαζε ζηε ιεπηνκεξή θαη ελδειερή αμηνιφγεζε ησλ πξνβιεκάησλ ζε ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα θαη λα δεκηνπξγνχληαη νινθιεξσκέλα ζρέδηα θξνληίδαο πνπ ζα ηθαλνπνηνχλ 

απνηειεζκαηηθά ηηο αλάγθεο ησλ αηκνθαζαηξφκελσλ (Noble & Lewis, 2008). 

Γπζηπρψο, νη πεξηζζφηεξεο κειέηεο αμηνινγνχλ έλαλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ 

πξνβιεκάησλ θαη φρη ηε ζπλνιηθή επηβάξπλζε ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ ζην ζπγθεθξηκέλν 

πιεζπζκφ αζζελψλ. Έηζη, ιίγα είλαη γλσζηά γηα ηε ζπλνιηθή επίδξαζε θαη ηε ζνβαξφηεηα 

ησλ ζσκαηηθψλ θαη ςπρνινγηθψλ ζπκπησκάησλ ζε αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε 

αηκνθάζαξζε (Weisbord et al.,  2003). 

 

3.1.1 σκαηηθά/ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα θαη αλάγθεο  

 

Οη αζζελείο πνπ πάζρνπλ απφ ηειηθνχ ζηαδίνπ λεθξηθή λφζν βηψλνπλ εθηεηακέλα 

ζσκαηηθά πξνβιήκαηα, ηα νπνία νθείινληαη θπξίσο ζηε θαηαθξάηεζε δηαθφξσλ νπζηψλ 

(νπξαηκηθέο ηνμίλεο) πνπ δελ κπνξνχλ λα απεθθξηζνχλ απφ ηνπο λεθξνχο, ζε ειεθηξνιπηηθέο 

θαη νξκνληθέο δηαηαξαρέο, θαζψο θαη ζε έιιεηςε νξηζκέλσλ νπζηψλ (Oberley et al., 2000).  

Αλαιπηηθφηεξα, πξνβιήκαηα φπσο λαπηία, έκεηνο, πνλνθέθαινη, ηξόκνο, απώιεηα 

βάξνπο, δηάξξνηα νθείινληαη ζηελ νπξαηκία, ελψ κπτθή αδπλακία θαη κπτθνί ζπαζκνί 

νθείινληαη ζε δηαηαξαρέο ειεθηξνιπηψλ. Απψιεηα βάξνπο κπνξεί αθφκε λα νθείιεηαη θαη ζε 

έιιεηςε νξηζκέλσλ νπζηψλ. Ζ έιιεηςε νξηζκέλσλ νπζηψλ, ιφγσ αλεπάξθεηαο ηεο 

απεθθξηηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ λεθξψλ θαη ηεο κεησκέλεο ιήςεο ηξνθήο, κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη επίζεο αλαηκία, αλνξεμία θαη δηαηαξαρέο ζηε γεύζε. Κλεζκόο θαη ζεμνπαιηθέο 

δηαηαξαρέο, νθείινληαη ζε νξκνληθέο δηαηαξαρέο (Θενθίινπ, 2010). Δπίζεο, νη αζζελείο 

παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο ζηελ αλαπλνή θαη ζύλδξνκν αλήζπρσλ πνδηώλ (έληνλε επηζπκία γηα 

ζπρλή αιιαγή ζέζεο ησλ θάησ άθξσλ) (Murtagh et al., 2007). 

Ζ ζεξαπεία κε αηκνθάζαξζε επηβαξχλεη κε ηε ζεηξά ηεο ηα ζσκαηηθά πξνβιήκαηα, 

θαζψο νη κηζνί ή πεξηζζφηεξνη αζζελείο παξαπνληνχληαη γηα θόπσζε, πόλν, κπτθέο θξάκπεο, 
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δηαηαξαρέο ύπλνπ θαη ζεμνπαιηθή δπζιεηηνπξγία εμαηηίαο ηεο ζεξαπείαο (Abdel-Kader et al., 

2009). Ηδίσο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ζπλεδξίαο αηκνθάζαξζεο, νη αζζελείο εθδειψλνπλ θαηά 

ζεηξά ζπρλφηεηαο ππόηαζε (20-30%) ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο επηθέξεη αδπλακία, δάιε, λαπηία 

θαη έκεην (5-15%), κπτθέο θξάκπεο (5-20%), πνλνθέθαιν (5%), θλεζκό (5%), πξνθάξδην πόλν 

θαη πεξηθαξδίηηδα (2-5%), ππξεηό θαη ξίγε (<1%) (Σνπιηά & Κνπηζνπνχινπ, 2015). Ο 

ρξφληνο πφλνο είλαη αξθεηά ζπρλφο ζε απηνχο ηνπο αζζελείο, ζε πνζνζηφ 37-50%, κε ην 82% 

απηψλ λα αλαθέξεη κέηξηα έσο θαη ζνβαξή έληαζε ηνπ πφλνπ (Θενθίινπ, 2010). Ο πφλνο 

κπνξεί λα νθείιεηαη ζε ππνθείκελε λφζν, ζηε ζεξαπεία αηκνθάζαξζεο ή ζε επηπινθέο ηεο 

ίδηαο ηεο λφζνπ (Yong et al., 2009). Δπηπξφζζεηα, νη αζζελείο αλαθέξνπλ αηζζήκαηα 

θαθνπρίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεξαπείαο θαη αίζζεκα θόπσζεο κεηά απφ 

απηή, θάηη πνπ κπνξεί λα νθείιεηαη ζηε ηαρεία αθαίξεζε ησλ πγξψλ ή δηαηαξαρή ηεο 

σζκσηηθήο πίεζεο (Θενθίινπ, 2010).  

Οη αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε, εθηφο απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ 

απνξξένπλ απφ ηε βηνινγηθή δηάζηαζε ηεο λφζνπ, βξίζθνληαη αληηκέησπνη κε επηπιένλ 

πξνβιήκαηα απφ ηε ςπρηθή ζθαίξα, φπσο γηα παξάδεηγκα άγρνο θαη θαηάζιηςε, ηα νπνία 

πεξηπιέθνληαη θαζψο ε λφζνο εμειίζζεηαη (Μπνπγά & Πηηζηψλεο, 2014). 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη νη πεξηζζφηεξνη αζζελείο αλάινγα κε ηε πξνζσπηθφηεηά 

ηνπο πεξλνχλ κεηαβαηηθέο πεξηφδνπο, νη νπνίεο επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηε ςπρηθή ηνπο πγεία. 

Αξρηθά, νη αζζελείο βηψλνπλ «πεξίνδν νκαιφηεηαο ε αιιηψο κήλα ηνπ κέιηηνο» ε νπνία 

ραξαθηεξίδεηαη απφ αμηνζεκείσηε ζσκαηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή βειηίσζε. πλνδεχεηαη 

απφ πξνζπάζεηα απφιαπζεο ηεο δσήο θαη απφ αίζζεζε ειπίδαο θαη εκπηζηνζχλεο (Θενθίινπ, 

2010). Ζ πεξίνδνο απηή αξρίδεη 1-3 εβδνκάδεο απφ ηελ πξψηε αηκνθάζαξζε θαη ζπλήζσο 

δηαξθεί 6 εβδνκάδεο έσο 6 κήλεο. ε απηφ ην ζηάδην, νη πεξηζζφηεξνη απνδέρνληαη ζρεηηθά 

εχθνια ηελ εμάξηεζε απφ ην κεράλεκα ηερλεηνχ λεθξνχ θαη ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο. Σν 

ζηάδην απηφ γίλεηαη πην εχθνια αληηιεπηφ ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε αλαθνχθηζε ιφγσ 

αηκνθάζαξζεο είλαη πην εκθαλήο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηνπο βαξχηεξα πάζρνληεο θαη ζε 

αζζελείο κε νμεία έλαξμε ηεο λφζνπ. Αληίζεηα, νη αζζελείο πνπ παξνπζηάδνπλ αξγή θαη 

πξννδεπηηθή εμέιημε ηεο λεθξηθήο λφζνπ ηξνκάδνπλ ζηε πξννπηηθή ηεο επαπεηινχκελεο 

απψιεηαο ηεο απηνλνκίαο ηνπο, ιφγσ ηεο έλαξμεο ηεο αηκνθάζαξζεο. Μεξηθνί πξνζπαζνχλ 

λα παξαθάκςνπλ ηε δηαδηθαζία απηή επηιέγνληαο ηε ιχζε ηεο πξψηκεο κεηακφζρεπζεο. 

Καηά ηε πεξίνδν απηή, νη αζζελείο βηψλνπλ έληνλα επεηζόδηα άγρνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 
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αηκνθάζαξζε θαη έληνλν θόβν ζηε ζθέςε ελδερφκελεο βιάβεο ηνπ κεραλήκαηνο ηερλεηνχ 

λεθξνχ (Μπνπγά & Πηηζηψλεο, 2014). 

ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε «πεξίνδνο ηεο απνγνήηεπζεο θαη ηεο απνζάξξπλζεο», φπνπ 

ζε θάπνηνπο αζζελείο εκθαλίδεηαη απφηνκα θαη ζε άιινπο βαζκηαία. Αηζζήκαηα 

ηθαλνπνίεζεο, εκπηζηνζχλεο θαη ειπίδαο κεηψλνληαη θαη ηε ζέζε ηνπο θαηαιακβάλνπλ ε 

εμάληιεζε θαη ε ιύπε. ε νξηζκέλνπο αζζελείο παξαηεξνχληαη επίζεο αηζζήκαηα ελνρήο, 

απαηζηνδνμίαο θαη ληξνπήο, ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ηελ θχζε ηεο λφζνπ θαη ησλ 

επηπινθψλ ηεο. Μεξηθνί αζζελείο εθθξάδνπλ έληνλα ελόριεζε θαη ζπκό, ηδηαίηεξα πξνο ην 

πξνζσπηθφ ηεο κνλάδαο αηκνθάζαξζεο. Απηή ε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε δηαξθεί πεξίπνπ 

3-12 κήλεο θαη ζρεδφλ πάληα ζρεηίδεηαη κε επαγγεικαηηθά-νηθνγελεηαθά ζέκαηα ηνπ 

αζζελνχο ή θαη κε επαλαιακβαλφκελεο επηπινθέο ζρεηηθέο κε ηελ αηκνθάζαξζε (Θενθίινπ, 

2010). 

Ζ «πεξίνδνο πξνζαξκνγήο πνπ αθνινπζεί», επέξρεηαη ζηαδηαθά θαη ε κεηάβαζε ζε 

απηή πνηθίιιεη αλάινγα κε ην άηνκν (Μπνπγά & Πηηζηψλεο, 2014). Οη αζζελείο βηψλνπλ 

παξαηεηακέλα δηαζηήκαηα ηθαλνπνίεζεο, πνπ ελαιιάζζνληαη κε θαηάζιηςε. Γελ είλαη 

ζπάληεο νη πεξηπηψζεηο πνπ νη αζζελείο θηλεηνπνηνχλ σο κεραληζκφ άκπλαο ηελ άξλεζε. 

Καηά ηε πεξίνδν απηή, νη αζζελείο θξνληίδνπλ λα ελεκεξσζνχλ θαιχηεξα γηα ηε θαηάζηαζε 

ηνπο (Θενθίινπ, 2010). 

Δίλαη γεληθά απνδεθηφ φηη ε θαηάζιηςε είλαη ην ζπρλφηεξν ςπρνινγηθφ πξφβιεκα πνπ 

εληνπίδεηαη ζε αζζελείο κε λεθξηθή λφζν ηειηθνχ ζηαδίνπ. Απνηειείηαη απφ ζπκπηψκαηα 

φπσο αηζζήκαηα ζιίςεο, απειπηζίαο, απφγλσζεο θαη ελνρήο (Rai, 2011). Πνιχ ζπρλά ε 

θαηάζιηςε πνπ βηψλνπλ νη αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε, παξακέλεη 

αδηάγλσζηε είηε επεηδή νη ίδηνη νη αζζελείο δείρλνπλ απξνζπκία λα αλαδεηήζνπλ βνήζεηα, 

είηε επεηδή νη επαγγεικαηίεο πγείαο απνηπγράλνπλ λα αλαγλσξίζνπλ ηα ζπκπηψκαηα, δηφηη 

δίλνπλ πεξηζζφηεξε έκθαζε ζηα ζσκαηηθά πξνβιήκαηα ησλ αζζελεηψλ (Σνπιηά & 

Κνπηζνπνχινπ, 2015). 

Μειέηε έδεημε φηη ε θαηάζιηςε απνηειεί ζνβαξφ παξάγνληα δηαηάξαμεο ηεο 

πνηφηεηαο δσήο. Οη αζζελείο ζηε παξαπάλσ κειέηε πεξηέγξαςαλ απειπηζία, άγρνο, αλεζπρία 

γηα ελδερφκελε νηθνλνκηθή θαη νηθνγελεηαθή θαηαζηξνθή, απψιεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο, 

απψιεηα ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπο, απψιεηα ηνπ ξφινπ ηνπο ζηελ νηθνγέλεηα, αιιά θαη ηεο 

ζεμνπαιηθήο ηνπο ιεηηνπξγίαο (Lew & Piraino, 2005). 
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Οη Κάηζε θαη ζπλ. (2013), πνπ κειέηεζαλ ηε θαηάζιηςε ζε αζζελείο πνπ 

ππνβάιινληαλ ζε αηκνθάζαξζε, εθ ησλ νπνίσλ ην 12,8% ήηαλ άλδξεο κε κέζε ειηθία 

59±15,7 έηε, έδεημαλ φηη ην 53,8% δελ εκθάληδε θαηάζιηςε, ην 19,1% εκθάληδε ήπηαο 

κνξθήο, ην 6,5% κέηξηαο κνξθήο θαη ην 20,6% βαξηάο κνξθήο θαηάζιηςε. Οη ίδηνη εξεπλεηέο 

βξήθαλ φηη, ζε φζνπο αζζελείο ζπλππήξρε άιιε πάζεζε είραλ πςειφηεξν δείθηε θαηάζιηςεο, 

ελψ αληίζεηα φζνη πξαγκαηνπνηνχζαλ ζπλεδξίεο πάληα ζην ίδην λνζνθνκείν, φζνη είραλ 

πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν θαη φζνη είραλ θαιή ζρέζε κε ην πξνζσπηθφ ηνπ ηκήκαηνο 

εκθάληδαλ θαηά κέζν φξν ρακειφηεξα επίπεδα θαηάζιηςεο. 

Παιαηφηεξεο κειέηεο (Πίλαθαο 3.1.1.), δείρλνπλ φηη ε θφπσζε είλαη ην πην 

δηαδεδνκέλν πξφβιεκα νξγαληθήο δηάζηαζεο πνπ πεξηγξάθεηαη απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ 

αζζελψλ (Zamanian & Kharameh 2015, Gamondi et al. 2013, Caplin et al. 2011, Yong et al. 

2009, Abdel-Kader et al. 2009, Davison et al. 2006, Weisbord et al. 2005 & Weisbord et al. 

2003). Ζ Davison 2003, κειεηψληαο απνθιεηζηηθά ηε παξνπζία πφλνπ ζηνπο αζζελείο 

δηαπίζησζε φηη ε πιεηνςεθία ησλ αζζελψλ αλέθεξε έλα πξφβιεκα κε ηνλ πφλν θαη πην ζπρλά 

κπνζθειεηηθφ πφλν. Σν 74,8% ησλ αζζελψλ ηεο ίδηαο κειέηεο αλέθεξε φηη παξά ηε ρνξήγεζε 

αλαιγεηηθψλ θαξκάθσλ, δελ ππήξμε απνηειεζκαηηθή αλαθνχθηζε απφ ην πφλν. Απφ ηε 

ςπρηθή δηάζηαζε ε θαηάζιηςε είλαη ην πην ζπρλφ αλαθεξφκελν πξφβιεκα θαη κεηά 

αθνινπζεί ην άγρνο, ε επεξεζηζηφηεηα θαη ε λεπξηθφηεηα (Gamondi et al. 2013, Abdel-Kader 

et al. 2009, Weisbord et al. 2005 & Weisbord et al. 2003). Οη Zamanian & Kharameh 2015, 

παξαηήξεζαλ πεξηζζφηεξν επεξεζηζηφηεηα. Οη εξεπλεηέο ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχλ εξγαιεία 

φπσο ην Dialysis Symptom Index (DSI) πνπ κεηξά θπζηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά ζπκπηψκαηα, 

ην Edmonton Symptom Assessment System (ESAS) ην νπνίν κεηξά απηναλαθεξφκελα 

ζπκπηψκαηα, θαη ην Short Form (36) Health Survey ην νπνίν κεηξά ηελ θαηάζηαζε πγείαο 

ησλ αζζελψλ. 
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Πίλαθαο 3.1.1.: Μειέηεο Πεξηγξαθήο ηεο Δκπεηξίαο Οξγαληθώλ θαη 

Φπρνινγηθώλ πκπησκάησλ θαη Πνηόηεηαο Εσήο Αζζελώλ κε Νεθξηθή Νόζν 

Σειηθνύ ηαδίνπ.  

ΜΔΛΔΣΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ 

ΚΟΠΟ 

ΥΧΡΟ ΣΖ 

ΜΔΛΔΣΖ 

ΓΔΗΓΜΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ 

ΤΛΛΟΓΖ 

ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

ΚΤΡΗΑ ΔΤΡΖΜΑΣΑ 

Yong et al. 

(2009) 

Ζ δηεξεχλεζε ησλ 

ζπκπησκάησλ θαη 

ηεο πνηφηεηαο 

δσήο ησλ αζζελψλ 

ζηελ αηκνθάζαξζε 

θαη ηελ 

αλαθνπθηζηηθή 

θξνληίδα. 

Ννζνθνκείν 

ηνπ Hong 

Kong. 

179 αζζελείο: 

134 αζζελείο κε 

ρξφληα λεθξηθή 

λφζν ηειηθνχ 

ζηαδίνπ (107 

ζε πεξηηνλατθή 

θάζαξζε θαη 27 

ζε αηκνθάζα-

ξζε) θαη 45 

αζζελείο απφ 

ηελ νκάδα 

αλαθνπθηζηηθήο 

θξνληίδαο. 

Charlson 

Comorbidity 

Index (CCI), 

Chinese version 

of the Brief 

Pain Inventory 

(BPI-C) θαη  

Short Form 

(36) Health 

Survey. 

Κφπσζε (75.4%), 

θλεζκφο (65,7%),  

δηαηαξαρέο χπλνπ 

(61,9%), 

αίζζεκα αδπλακίαο 

ζην θάησ κέξνο ηνπ 

θνξκνχ (59,7%),  

δπζαλεμία ζην θξχν 

(68,7%). 

Οη αζζελείο πνπ 

βξίζθνληαλ ζε 

θάζαξζε είραλ 

ρακειφηεξε πνηφηεηα 

δσήο ζε ζρέζε κε ηνπο 

αζζελείο πνπ 

ιάκβαλαλ 

αλαθνπθηζηηθή 

θξνληίδα. 

Abdel-

Kader et 

al. (2009) 

Ζ ζχγθξηζε ησλ 

ζπκπησκάησλ, ηεο 

θαηάζιηςεο θαη 

ηεο πνηφηεηαο 

δσήο αζζελψλ κε 

ρξφληα λεθξηθή 

λφζν ηειηθνχ 

ζηαδίνπ κε απηά 

ησλ αζζελψλ κε 

πξνρσξεκέλε 

ρξφληα λεθξηθή 

λφζν. 

Σνπηθέο 

κνλάδεο 

αηκνθάζαξζεο 

θαη εμσηεξηθά 

ηαηξεία 

λεθξνινγίαο 

ζην 

Pittsburgh. 

177 αζζελείο: 

90 αζζελείο κε 

ρξφληα λεθξηθή 

λφζν ηειηθνχ 

ζηαδίνπ (70 ζε 

αηκνθάζαξζε 

θαη νη 20 ζε 

πεξηηνλατθή 

θάζαξζε) θαη 

87 αζζελείο κε 

ρξφληα λεθξηθή 

λφζν. 

Dialysis 

Symptom Index 

(DSI), The 

Patient Health 

Questionnaire 

(PHQ-9), Short 

Form-36 (SF-

36), Karnofsky 

Performance 

Status Scale, 

Lawton 

Instrumental 

Κφπσζε (79%), 

δηαηαξαρέο χπλνπ 

(55-60%), 

θλεζκφο (51%), 

μεξνζηνκία (50%), 

ζεμνπαιηθή  

δπζιεηηνπξγία (47%),  

δάιε (39%), 

θαηάζιηςε (33% 

πεξίπνπ). 

Οη αζζελείο κε 

πξνρσξεκέλε ρξφληα 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGkbPp9-_NAhUFxxQKHfPdBJoQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cqaimh.org%2Fpdf%2Ftool_phq9.pdf&usg=AFQjCNEnzmlrbRCr_-C11qbAXZwb-glPxA
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGkbPp9-_NAhUFxxQKHfPdBJoQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cqaimh.org%2Fpdf%2Ftool_phq9.pdf&usg=AFQjCNEnzmlrbRCr_-C11qbAXZwb-glPxA
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGkbPp9-_NAhUFxxQKHfPdBJoQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cqaimh.org%2Fpdf%2Ftool_phq9.pdf&usg=AFQjCNEnzmlrbRCr_-C11qbAXZwb-glPxA
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGkbPp9-_NAhUFxxQKHfPdBJoQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cqaimh.org%2Fpdf%2Ftool_phq9.pdf&usg=AFQjCNEnzmlrbRCr_-C11qbAXZwb-glPxA
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Activities of 

Daily Living 

Scale θαη Likert 

scale.  

λεθξηθή λφζν ρσξίο 

αηκνθάζαξζε 

αληηκεησπίδνπλ 

ζπγθξίζηκν βάξνο 

ζπκπησκάησλ, 

θαηάζιηςεο θαη 

ρακειήο πνηφηεηαο 

δσήο κε απηνχο πνπ 

βξίζθνληαη ζε 

αηκνθάζαξζε. 

Weisbord 

et al. 2005 

 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ 

ζπκπησκάησλ θαη 

ηεο ζρέζεο ηνπ κε 

ηελ πνηνηεηα δσήο 

θαη ηελ 

θαηάζιηςε. 

Σξεηο κνλάδεο 

αηκνθάζαξζεο 

ηνπ 

Pittsburgh. 

162 αζζελείο 

πνπ ππνβάι-

ινληαλ ζε 

αηκνθάζαξζε. 

Dialysis 

Symptom Index 

(DSI), Illness 

Effects 

Questionnaire 

(IEQ),  

Beck 

Depression 

Inventory 

(BDI) θαη 

Likert scale. 

Ξεξνδεξκία (72%), 

αίζζεκα θφπσζεο ή 

έιιεηςε ελέξγεηαο 

(69%), 

θλεζκφο (54%),  

πφλνο ζηα νζηά ή ηηο 

αξζξψζεηο (50%), 

ειάρηζηε ζιίςε 13%, 

ήπηα ζιίςε 29%, 

κέηξηα ζιίςε 14%, 

έληνλε ζιίςε 8%, 

κέηξηα-ζνβαξή 

θαηαζιηςε 25,9%. 

Σν βάξνο θαη ε 

ζνβαξφηεηα ησλ 

ζπκπησκάησλ 

ζπζρεηίδνληαη κε ηελ 

θαηάζιηςε θαη ηελ 

κεησκέλε πνηφηεηα 

δσήο.  

Weisbord 

et al. 2003 

 

Ο πξνζδηνξηζκφο 

ησλ ζπκπησκάησλ 

θαη ηεο πνηφηεηαο 

δσήο ησλ αηκνθα-

ζαηξφκελσλ. 

Δμσηεξηθή 

θιηληθή 

αηκνθάζα-

ξζεο πνπ 

ζπλδέεηαη κε 

ην Pittsburgh 

19 αζζελείο 

πνπ ππνβάι-

ινληαλ ζε 

αηκνθάζαξζε. 

Charlson 

Comorbidity 

Index (CCI), 

Memorial 

Symptom 

Assessment 

Έιιεηςε ελέξγεηαο 

/θφπσζε (74%), 

αίζζεκα ππλειίαο 

(63%), 

κνχδηαζκα/ηζνχμηκν 

(63%), 
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Medical 

Center. 

Scale Short 

Form 

(MSAS‐ SF), 

Spirituality 

Scale 

(FACIT‐ Sp) 

θαη  

The Functional   

Assessment 

of Chronic 

 Illness Therapy 

(FACIT). 

μεξνζηνκία (58%), 

πφλνο (53%),  

θλεζκφο (53%), 

αλεζπρία (32%), 

αίζζεκα ζιίςεο 

(26%), επεξεζηζηφηεηα 

(26%), λεπξηθφηεηα 

(26%).  

Οη αζζελείο ζε 

αηκνθάζαξζε έρνπλ 

ρακειή πνηφηεηα 

δσήο. 

Davison 

2003 

Ζ δηαρείξηζε ηνπ 

πφλνπ ζε αζζελείο 

πνπ ππνβάιινληαη 

ζε αηκνθάζαξζε. 

Μνλάδεο 

αηκνθάζα-

ξζεο ηεο 

Alberta, 

Canada. 

205 αζζελείο 

πνπ ππνβάι-

ινληαλ ζε 

αηκνθάζαξζε. 

McGill Pain 

Questionnaire. 

Πφλνο (50%), φπνπ ην 

50,5% αλέθεξε πην 

ζπρλά κπνζθειεηηθφ 

πφλν. 

Davison et 

al. 2006 

 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ 

ζπκπησκάησλ ησλ 

αζζελψλ κε ηειη-

θνχ ζηαδίνπ 

λεθξηθή λφζν. 

Οθηψ 

κνλάδεο 

αηκνθάζα-

ξζεο ηεο 

Alberta, 

Canada. 

507 αζζελείο 

πνπ ππνβάι-

ινληαλ ζε 

αηκνθάζαξζε. 

Edmonton 

Symptom 

Assessment 

System (ESAS) 

θαη Kidney 

Dialysis 

Quality of Life 

Short Form 

(KDQOL-SF). 

Κφπσζε (92,1%),  

κεησκέλε επεμία 

(91,5%), 

αλνξεμία (83,2%), 

θλεζκφο (77,3%),  

πφλνο (πεξίπνπ 50%). 

Caplin et 

al. 2011 

 

Ζ δηεξεχλεζε 

ζσκαηηθψλ πξν-

βιεκάησλ πνπ 

βηψλνπλ νη 

αζζελείο ηδηαίηεξα 

θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο αηκνθά-

ζαξζεο 

Γηάθνξα 

θέληξα 

αηκνθάζα-

ξζεο ζην 

Ζλσκέλν 

Βαζίιεην. 

508 αζζελείο 

πνπ ππνβάι-

ινληαλ ζε 

αηκνθάζαξζε. 

Γελ αλαθέξν-

ληαη εξεπλεηηθά 

εξγαιεία. 

Κφπσζε (81,5%),  

ππφηαζε (76,4%), 

θξάκπεο (74,3%), 

δάιε κεηά ηελ 

αηκνθάζαξζε (63%), 

θεθαιαιγία (53,6%), 

θλεζκφο (52,2%), 

νζθπαιγία (51%), 

λαπηία (34,5%), 

δχζπλνηα (32,5%), 
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αίζζεκα παικψλ 

(26,8%), 

πφλνο ζην ζηήζνο 

(24,8%), 

έκεηνο (23,1%).  

Gamondi 

et al. 2013 

 

Πεξηγξαθή ηεο 

ζπρλφηεηαο θαη 

ζνβαξφηεηαο ηνπ 

πφλνπ θαη ησλ 

άιισλ 

ζπκπησκάησλ ησλ 

αζζελψλ ζε 

ρξφληα αηκνθάζα-

ξζε. 

Πέληε κνλα-

δεο λεθξνιν-

γίαο ζηε 

Διβεηία. 

123 αζζελείο 

πνπ ππνβάι-

ινληαλ ζε 

αηκνθάζαξζε. 

Visual 

Analogue Scale 

(VAS), 

Edmonton 

Symptom 

Assessment 

System. 

Κφπσζε (44%), 

Πφλνο (61%) θπξίσο 

κπνζθε-ιεηηθφο πφλνο, 

δηαηαξαρέο χπλνπ 

(20%), 

δπζθνηιηφηεηα (17%), 

άγρνο θαη θαηάζιηςε 

10,6%.  

Ο πφλνο ραξαθηεξί-

δεηαη σο ζπρλφ 

πξφβιεκα κε ήπηα έσο 

έληνλε ζνβαξφηεηα. 

Σν άγρνο θαη ε 

θαηάζιηςε είλαη ζπρλά 

κε κέηξηα έσο έληνλε 

ζνβαξφηεηα. 

Zamanian 

& 

Kharameh 

2015 

 

Ο πξνζδηνξηζκφο 

ησλ ςπρνκεηξη-

θψλ ηδηνηήησλ ηεο 

έθδνζεο Dialysis 

symptom index 

(DSI), ηνπ δείθηε 

ζπκπησκά-ησλ 

ηεο αηκνθάζα-

ξζεο.  

Κέληξα αηκν-

θάζαξζεο ζην 

Ηξάλ. 

95 αζζελείο 

πνπ ππνβάι-

ινληαλ ζε 

αηκνθάζαξζε. 

Dialysis 

symptom index 

(DSI),  Likert 

scale θαη  

Short Form 36  

(SF-36).  

Κφπσζε (85,3%), 

κπτθέο θξάκπεο,  

θλεζκφο, 

επεξεζηζηφηεηα 

(77,9%), λεπξηθφηεηα 

θαη αλεζπρία. 
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3.1.2 Κνηλσληθνπνιηηηζκηθά πξνβιήκαηα θαη αλάγθεο  

 

Ζ έληαμε ησλ λεθξνπαζψλ ζηελ αηκνθάζαξζε, ε εμάξηεζή ηνπο απφ ην κεράλεκα, ηα 

πξνβιήκαηα πγείαο πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη ν πεξηνξηζκφο ηνπ δηαζέζηκνπ ρξφλνπ ηνπο, 

δεκηνπξγνχλ πνιχ ζεκαληηθέο θνηλσληθννηθνλνκηθέο κεηαβνιέο ζηε θαζεκεξηλή ηνπο δσή. 

Απηέο νη αιιαγέο, κπνξεί λα αθνξνχλ αλαζηάησζε ζηελ ήδε ππάξρνπζα εξγαζία, αιιαγή 

ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο θαη ζηξνθή θνηλσληθψλ ξφισλ, ηα νπνία ζπλεπάγνληαη δεκηνπξγία 

νηθνλνκηθψλ, επαγγεικαηηθψλ θαη νηθνγελεηαθψλ πξνβιεκάησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, έλα 

πςειφ πνζνζηφ απηψλ ησλ αζζελψλ αλαγθάδεηαη είηε λα ζηακαηήζεη ηελ ππάξρνπζα εξγαζία 

ηνπ είηε λα κεηψζεη ην σξάξην απαζρφιεζήο ηνπ είηε λα αιιάμεη αληηθείκελν θαη ρψξν 

απαζρφιεζεο (Κατηειίδνπ θαη ζπλ., 2007, Chau et al., 2003, Gutman et al., 1981).  

Αληίζεηα, νη αζζελείο κε θαιχηεξε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη επέιηθην σξάξην έρνπλ 

ηελ δπλαηφηεηα λα δηελεξγνχλ θαη’ νίθνλ αηκνθάζαξζε. Δίλαη γεγνλφο φηη, ιφγσ ηεο θπζηθήο 

θαη γλσζηηθήο εμαζζέλεζεο νη αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε, είηε βηψλνπλ 

απψιεηα ηνπ ξπζκνχ παξαγσγηθφηεηαο θαη εγθαηαιείπνπλ πξφσξα ηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία, είηε αιιάδνπλ ηε θχζε ηεο απαζρφιεζήο ηνπο  (Saffari et al., 2013, Κατηειίδνπ 

θ.α., 2007).  

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο ησλ Κατηειίδνπ θαη ζπλ. (2007), ην 60,2% 

ησλ αζζελψλ πνπ ππνβάιινληαλ ζε αηκνθάζαξζε αλαγθάζηεθε λα αιιάμεη επάγγεικα ή λα 

ζπληαμηνδνηεζεί κεηά ηελ έληαμε ζηε κέζνδν ππνθαηάζηαζεο ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο, ελψ 

ην 36,7% ζπληαμηνδνηήζεθε πξφσξα. Σν 19% ησλ αζζελψλ δήισζε φηη, απαηηήζεθε ε 

πξφζιεςε νηθηαθήο βνεζνχ κεηά ηελ έληαμε ζε αηκνθάζαξζε, κε θφζηνο πνπ έθζαλε ην 

22,7% ηνπ κέζνπ θαηά θεθαιή εηζνδήκαηνο. Έλα κηθξφ πνζνζηφ (9%) δήισζε φηη 

αλαγθάζηεθε λα αιιάμεη ηφπν δηακνλήο εμαηηίαο ηεο ζεξαπείαο.   

ηελ κειέηε ησλ Gerogianni et al. (2016), φζνλ αθνξά ηελ ηξέρνπζα επαγγεικαηηθή 

θαηάζηαζε ησλ αζζελψλ, παξαηεξήζεθε φηη ην 6,06% ήηαλ πιήξνπο απαζρφιεζεο, ην 3,03% 

κεξηθήο απαζρφιεζεο, ην 10,10% ήηαλ άλεξγνη θαη ην 80,81% ήηαλ ζπληαμηνχρνη. Δπίζεο 

παξαηεξήζεθε φηη ην 27,3% βξηζθφηαλ ζε θαθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ην 29,3% ζε 

κέηξηα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε. Έλα κηθξφ πνζνζηφ 28,6% αλέθεξε κηα κηθξή δπζαξέζθεηα 

ζρεηηθά κε ην ρξφλν πνπ πεξλνχζε κε ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο ηνπο. Σν 6.1 % δήισζε 

δπζαξέζθεηα ζρεηηθά κε ηελ ππνζηήξημε πνπ δέρνληαλ απφ ην νηθνγελεηαθφ θαη θνηλσληθφ 
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πεξηβάιινλ θαη ην 68,3% δήισζε φηη αηζζάλνληαλ βάξνο γηα ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, ιφγσ ηεο 

λεθξνπάζεηαο.   

Αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη θαηά ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο δελ βξέζεθαλ 

κειέηεο, νη νπνίεο λα αλαθέξνληαη ζε πξνβιήκαηα απφ ηελ πλεπκαηηθή πηπρή. Οη κειέηεο πνπ 

βξέζεθαλ, εζηίαδαλ πεξηζζφηεξν ζηα πξνβιήκαηα απφ ηελ ζσκαηηθή θαη ςπρνινγηθή ζθαίξα 

θαη ιηγφηεξν ζηα θνηλσληθά θαη πλεπκαηηθά πξνβιήκαηα ησλ αζζελψλ  

 

3.2 εκαληηθόηεηα Αλαθνπθηζηηθήο Φξνληίδαο ζηνπο Αζζελείο κε Υξόληα 

Σειηθή Νεθξηθή Νόζν 

 

Παξά ηηο βειηηψζεηο ζηελ ηερλνινγία αηκνθάζαξζεο, ην εηήζην πνζνζηφ 

ζλεζηκφηεηαο ησλ αζζελψλ ζε αηκνθάζαξζε είλαη 20-25% (Davison, 2010). Οη αζζελείο κε 

λεθξηθή λφζν ηειηθνχ ζηαδίνπ, βηψλνπλ έλα εμαηξεηηθά πςειφ βάξνο ζπκπησκάησλ 

παξφκνην κε εθείλσλ ησλ ζπκπησκάησλ ησλ αζζελψλ κε θαξθίλν πνπ λνζειεχνληαη ζε δνκέο 

αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο θαη έρνπλ εθηεηακέλεο θαη κνλαδηθέο αλάγθεο αλαθνπθηζηηθήο 

θξνληίδαο, ζπρλά γηα ρξφληα πξηλ ην ζάλαην (Davison, 2012). 

 Έλαο απμαλφκελνο αξηζκφο αζζελψλ πεζαίλεη κεηά ηελ απφζπξζε απφ ηελ 

αηκνθάζαξζε (10%-15% ην 1990 θαη 20% ην 2004), αληηπξνζσπεχνληαο ηε δεχηεξε θχξηα 

αηηία ζαλάηνπ κεηά ηα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα. Σα ηειεπηαία ρξφληα παξφιν πνπ έρεη 

αλαγλσξηζηεί ε αλαγθαηφηεηα παξνρήο αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο ζε αζζελείο κε ρξφληα 

λεθξηθή λφζν ηειηθνχ ζηαδίνπ (Valderrabano et al., 2001) σο βαζηθφ αλζξψπηλν δηθαίσκα, ε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία απηψλ ησλ αζζελψλ πεζαίλεη ζηηο εγθαηαζηάζεηο νμείαο θξνληίδαο, 

ρσξίο λα έρεη πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο, παξά ηηο πξνηηκήζεηο ησλ 

αζζελψλ λα πεζάλνπλ ζην ρψξν θαηνηθίαο ηνπο (Davison, 2010). 

Γηα ηα άηνκα κε λεθξηθή λφζν ηειηθνχ ζηαδίνπ, ε αλαθνπθηζηηθή θξνληίδα κπνξεί λα 

παξέρεη ππνζηήξημε ζε δηάθνξνπο ηνκείο, πεξηιακβάλνληαο ηε δηαρείξηζε ησλ ζπκπησκάησλ, 

εθ ησλ πξνηέξσλ ζρεδηαζκφ θξνληίδαο, παξνρή ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο θαη εθπαίδεπζεο 

γηα ηηο νηθνγέλεηεο θαη ηνπο αζζελείο. Απηά καδί, απνηεινχλ κέξνο κηαο καθξάο δηαδηθαζίαο 

ηεο λεθξηθήο αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο, φπνπ ν ζάλαηνο ή ε πεξίζαιςε ζηελ ηειηθή θάζε 

είλαη κφλν έλα κέξνο. Ζ αλαθνπθηζηηθή θξνληίδα κπνξεί λα σθειήζεη ηξεηο νκάδεο αζζελψλ 

κε λεθξηθή λφζν ηειηθνχ ζηαδίνπ: 

http://cjasn.asnjournals.org/search?author1=Sara+N.+Davison&sortspec=date&submit=Submit
http://cjasn.asnjournals.org/search?author1=Sara+N.+Davison&sortspec=date&submit=Submit
http://cjasn.asnjournals.org/search?author1=Sara+N.+Davison&sortspec=date&submit=Submit
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 Ζ πξψηε νκάδα, πεξηιακβάλεη εθείλνπο πνπ πξνηηκνχλ λα παξαηηεζνχλ απφ ηελ 

ζεξαπεία αηκνθάζαξζεο θαη λα αθνινπζήζνπλ ηε ζπληεξεηηθή αγσγή.  

 Ζ δεχηεξε νκάδα, είλαη εθείλνη πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε. Με ηελ πάξνδν 

ηνπ ρξφλνπ νη αζζελείο γίλνληαη πην ζπκπησκαηηθνί θαη ιηγφηεξν ζε ζέζε λα αλερζνχλ 

ηελ αηκνθάζαξζε. Απαηηνχλ κηα αιιαγή ζηελ θαηεχζπλζε ηεο θξνληίδαο, εζηηάδνληαο 

ζηνλ έιεγρν ησλ ζπκπησκάησλ. 

 Ζ ηξίηε νκάδα, πεξηιακβάλεη ηα άηνκα κε αζζέλεηεο φπσο ν ζαθραξψδεο δηαβήηεο, 

πνπ πξνθαινχλ λεθξηθή λφζν. ε απηή ηελ νκάδα, ελψ ε αηκνθάζαξζε κπνξεί λα 

πξνζθεξζεί, ε πξφγλσζε είλαη πνιχ θαθή (Kane et al., 2013). 

Γηαπηζηψλεηαη φηη παξέρεηαη κηα επθαηξία γηα κάζεζε ηφζν γηα ηελ εμεηδηθεπκέλε 

αλαθνπθηζηηθή θξνληίδα φζν θαη γηα ηελ λεθξνινγία. Ζ ηαθηηθή εθηίκεζε ησλ 

ζπκπησκάησλ, πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο, έρεη 

ηδηαίηεξε αμία ζε εθείλνπο πνπ πάζρνπλ απφ λεθξηθή λφζν ηειηθνχ ζηαδίνπ θαη ν αζζελήο 

κπνξεί λα επσθειεζεί απφ ηελ ηερλνγλσζία θαη ησλ δχν εηδηθνηήησλ. Ζ αλαθνπθηζηηθή θαη 

ππνζηεξηθηηθή αληηκεηψπηζε ησλ αζζελψλ κε ηειηθνχ ζηαδίνπ λεθξηθή λφζν, ζα πξέπεη λα 

έρεη ζην επίθεληξν ηνλ αζζελή πξνθεηκέλνπ λα είλαη απνηειεζκαηηθή. Δπίζεο, γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηέηνησλ αζζελψλ, απαηηείηαη ζπληνληζκέλε θξνληίδα φπνπ νη 

επαγγεικαηίεο ηνπ λεθξνινγηθνχ ηνκέα ζα ζπλεξγάδνληαη άξηζηα κε ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ 

ηνκέα αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο (NHS Kidney Care, 2012).  

 

3.2.1 Γηαρείξηζε ησλ ζπκπησκάησλ 

 

Πόλνο: Ζ έληαζε ηνπ πφλνπ απφ κέηξηα έσο ζνβαξή είλαη θνηλή θαη πνιππαξαγνληηθή 

ζε αζζελείο κε λεθξηθή λφζν (Douglas, 2014). Ζ δηαρείξηζε ηνπ πφλνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλεη 

ππφςε ηελ πηζαλή αηηηνινγία ηνπ πφλνπ, ηελ θαηάζηαζε ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ 

αζζελψλ θαη ην ηχπν ηεο θάζαξζεο (Cohen et al., 2006). Ζ δηαρείξηζε ηνπ πφλνπ 

πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε νπηνεηδψλ θαξκάθσλ, ηα νπνία δίλνληαη ζπρλά κε ζπλερή ππνδφξηα 

έγρπζε ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην. Απφ ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία θαη ηελ θιηληθή εκπεηξία, είλαη 

ζαθέο φηη νξηζκέλα νπηνεηδή κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ζεκαληηθή ηνμηθφηεηα (φπσο 

ππλειία, παξαηζζήζεηο, αλαπλεπζηηθή θαηαζηνιή) ζε αζζελείο κε λεθξηθή λφζν (Hanks et 

al., 2001). Δπνκέλσο, κε πξνζεθηηθή επηινγή θαη παξαθνινχζεζε ηνπ αζζελνχο, ν έιεγρνο 

ηνπ πφλνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί ρσξίο λα πξνθιεζεί ηνμηθφηεηα (Douglas, 2014).   
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Βήκα 1: Γηα ήπην πφλν, ε αθεηακηλνθαίλε/παξαθεηακφιε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

κε αζθάιεηα ρσξίο ξχζκηζε ηεο δφζεο. Με ζηεξνεηδή αληηθιεγκνλψδε θάξκαθα (π.ρ. 

αζπηξίλε), ζα πξέπεη γεληθά λα απνθεχγνληαη ζε αζζελείο κε λεθξηθή λφζν ηειηθνχ ζηαδίνπ, 

δηφηη ππάξρεη απμεκέλνο θίλδπλνο αηκνξξαγίαο απφ ην γαζηξεληεξηθφ ιφγσ ησλ επηπηψζεσλ 

ηεο νπξαηκίαο ζηα αηκνπεηάιηα. Σα κε ζηεξνεηδή αληηθιεγκνλψδε θάξκαθα ζα πξέπεη πάληα 

λα απνθεχγνληαη ζε αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε πεξηηνλατθή θάζαξζε (Cohen et al., 

2006).  

ε απηφ ην είδνο θάζαξζεο, ε επαξθήο απφζηαζε δηαιπκέλεο νπζίαο θαη δηαηήξεζεο 

ηεο ηζνξξνπίαο ηνπ φγθνπ εμαξηάηαη απφ κηθξέο πνζφηεηεο ππνιείκκαηνο λεθξηθήο 

ιεηηνπξγίαο, ε νπνία κπνξεί λα απεηιείηαη απφ ηε ρξήζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θαξκάθσλ 

(Pastan et al., 1998). 

Βήκα 2: Γηα κέηξην πφλν, ε ηξακαδφιε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί πξνζεθηηθά, απαηηεί 

ξχζκηζε ηεο δφζεο θαη αχμεζε ηεο δφζεο ζηα κεζνδηαζηήκαηα. Ζ κέγηζηε δφζε δελ πξέπεη 

λα μεπεξλά ηα 50-100 mg ηελ εκέξα (Murtagh et al., 2007).  

Βήκα 3: Πνιινί αζζελείο ρξεηάδνληαη ηζρπξά νπηνεηδή πξνθεηκέλνπ λα πεηχρνπλ 

επαξθή έιεγρν ηνπ πφλνπ (Murtagh et al., 2007, Dean, 2004). χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην 

Οξγαληζκφ Τγείαο, ε κνξθίλε απνηειεί ην νπηνχρν εθινγήο ζε θαξθνλνπαζείο αζζελείο κε 

κέηξηα έσο ζνβαξή έληαζε πφλνπ. Ζ κνξθίλε ζπζηήλεηαη δηφηη είλαη εχθνια δηαζέζηκε, 

ζρεηηθά νηθνλνκηθή, απνηειεζκαηηθή θαη εχθνιε ζηε δηαρείξηζε. Ζ δηακνξθίλε είλαη έλα 

πξνθάξκαθν ηεο κνξθίλεο θαη κπνξεί λα δνζεί κέζσ ηεο παξεληεξηθήο ή ππνδφξηαο νδνχ. 

ηνηρεία δείρλνπλ φηη, αλ έλαο αζζελήο κε ζνβαξή λεθξηθή δπζιεηηνπξγία ιακβάλεη 

ηαθηηθά κνξθίλε, ππάξρεη ζεκαληηθφο θίλδπλνο αλάπηπμεο ηνμηθφηεηαο ιφγσ ηνπ νπηνεηδνχο. 

Ζ κνξθίλε δξα άκεζα ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα γηα λα αλαθνπθίζεη ηνλ πφλν. 

Μεηαβνιίδεηαη ζηε ζέζε ηξία θαη έμη κέζσ επαηηθήο γιπθνπξνληδίσζεο ζε κνξθίλε 3-

γιπθνπξνλίδην (M-3-G, 55%) θαη ζηνλ ελεξγφ κεηαβνιίηε ηεο, ηελ κνξθίλε-6-γιπθνπξνλίδην 

(M-6-G, 15%). Όινη απηνί νη κεηαβνιίηεο απεθθξίλνληαη απφ ηνπο λεθξνχο. ε αζζελείο κε 

θπζηνινγηθή λεθξηθή ιεηηνπξγία, πεξίπνπ ην 10% ηεο κνξθίλεο απεθθξίλεηαη ακεηάβιεηε 

απφ ηνπο λεθξνχο (Douglas et al., 2009). 

Ζ νμπθσδφλε είλαη έλα εκηζπλζεηηθφ νπηνεηδέο, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ελαιιαθηηθά γηα 

ηνλ έιεγρν κέηξηνπ έσο ζνβαξνχ πφλνπ. Μεηαβνιίδεηαη ζην ήπαξ ζε νμπκνξθφλε θαη 

λνξνμπγνδφλε. Ζ νμπθσδφλε θαη νη κεηαβνιίηεο ηεο απεθθξίλνληαη απφ ηνπο λεθξνχο, έηζη 

κπνξεί λα ζπκβεί ζπζζψξεπζε. Πεξηνξηζκέλα ζηνηρεία δείρλνπλ φηη είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα 
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πξνθαιέζεη ηνλ ίδην βαζκφ ηνμηθφηεηαο, φπσο ε κνξθίλε θαη ε δηακνξθίλε. Χζηφζν, δελ 

ζπληζηάηαη. Δάλ απαηηείηαη ε κνξθή βξαρείαο δξάζεο, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε 

ρακειέο δφζεηο κε έλα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα παχζεο κεηαμχ ησλ δφζεσλ (Douglas, 

2014).   

Ζ πδξνκνξθφλε κεηαβνιίδεηαη ζην ήπαξ ζε πδξνκνξθφλε3-γιπθνπξνληθή. Ζ 

δξαζηεξηφηεηα απηνχ ηνπ κεηαβνιίηε είλαη άγλσζηε ζηνπο αλζξψπνπο. Σν θάξκαθν θαη ν 

κεηαβνιίηεο απεθθξίλνληαη απφ ηνπο λεθξνχο. Πεξηνξηζκέλα ζηνηρεία δείρλνπλ φηη ε 

πδξνκνξθφλε είλαη θαιχηεξα αλεθηή απφ ηε κνξθίλε ζε λεθξηθή λφζν θαη γηα απηφ δελ 

ζπληζηάηαη (Douglas et al., 2009).  

Ζ θαηληαλχιε είλαη έλαο ηζρπξφ, βξαρείαο δξάζεο ζπλζεηηθφ νπηνεηδέο κε έλα ζρεηηθά 

ζχληνκν ρξφλν εκίζεηαο δσήο 1,5-6 ψξεο. Ζ θαηληαλχιε δελ έρεη ελεξγνχο κεηαβνιίηεο, αιιά 

ην 10% ηνπ ακεηάβιεηνπ θαξκάθνπ απεθθξίλεηαη απφ ηνπο λεθξνχο, σο εθ ηνχηνπ κπνξεί λα 

γίλεη ζπζζψξεπζε. Ζ θαηληαλχιε ζπληζηάηαη εθ 'φζνλ ππάξρεη πξνζεθηηθή ξχζκηζε ηεο 

δφζεο θαη πξνζεθηηθή παξαθνινχζεζε γηα ηνμηθφηεηα (Douglas, 2014). Ζ αιθαηληαλίιε 

είλαη έλα βξαρείαο δξάζεο νπηνεηδέο, κε έλα ζχληνκν ρξφλν εκίζεηαο δσήο 1,5-3 ψξεο. Γελ 

έρεη ελεξγνχο κεηαβνιίηεο θαη κφλν ην 1% απνβάιιεηαη κέζσ ησλ λεθξψλ (Bower & Hull, 

1982). 

Ζ ρξήζε κε θαξκαθνινγηθψλ παξεκβάζεσλ κπνξεί επίζεο λα είλαη επσθειήο ζηε 

κείσζε ηνπ πφλνπ. Φπζηθέο ζεξαπείεο φπσο θξπνζεξαπεία ή ζεξαπεία κε δεζηφ, ε άζθεζε 

θαη ην καζάδ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. Δπίζεο δεδνκέλνπ φηη 

ν πφλνο κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε ςπρνθνηλσληθά πξνβιήκαηα, ην θαιφ εζηθφ, ε θαιή δηάζεζε 

θαη ε ζσζηή δηαηξνθή κπνξεί λα απμήζεη ην θαηψηεξν φξην πφλνπ θαη λα βνεζήζεη ηνλ 

αζζελή λα αηζζαλζεί ιηγφηεξν πφλν (BC Renal Agency, 2009). 

 

Κλεζκόο: Ζ παζνγέλεζε ηνπ θλεζκνχ είλαη πνιππαξαγνληηθή. Οη αηηηνινγηθνί 

παξάγνληεο ηνπ θλεζκνχ πεξηιακβάλνπλ νπξαηκηθέο αλσκαιίεο (αζβέζηην, θψζθνξνο θαη ην 

κεηαβνιηζκφ παξαζπξενεηδνχο νξκφλεο), πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπζζψξεπζε νπξαηκηθψλ 

ηνμηλψλ, ζπζηεκαηηθή θιεγκνλή θαη μεξφηεηα δέξκαηνο. Γελ ππάξρεη ηζρπξή απφδεημε γηα 

νπνηαδήπνηε ζπγθεθξηκέλε ζεξαπεία, αλ θαη κηθξέο δνθηκαζίεο έρνπλ δείμεη πεξηνξηζκέλα 

ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα δηάθνξεο ζεξαπείεο. Ζ γθακπαπεληίλε είλαη απνηειεζκαηηθή ζηε 

δηαρείξηζε ηνπ θλεζκνχ, αλ θαη ζπζζσξεχεηαη ζηε λεθξηθή λφζν θαη κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

ππλειία, γηα απηφ ζα πξέπεη λα ρνξεγείηαη κεηά ηελ αηκνθάζαξζε (Douglas, 2014).  
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Άιινο ηξφπνο δηαρείξηζεο είλαη ε αλαγλψξηζε ηεο μεξνδεξκίαο θαη ε ρξήζε 

καιαθηηθψλ. Αλ ν θλεζκφο είλαη δηαδεδνκέλνο, ηφηε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ηεξθελαδίλε. 

Γηα δηαδεδνκέλν θλεζκφ πνπ δηαηαξάζζεη ηνλ χπλν, κπνξεί λα γίλεη ρξήζε θαηαζηαιηηθψλ 

αληηηζηακηληθψλ θαξκάθσλ φπσο γηα παξάδεηγκα ρισξνθελακίλε (Noble & Lewis, 2008). Ζ 

θσηνζεξαπεία κπνξεί λα είλαη ρξήζηκε ζηε δηαρείξηζε ηνπ θλεζκνχ, αλ θαη ν αθξηβήο 

κεραληζκφο δξάζεο ηεο παξακέλεη άγλσζηνο. Ζ ρξήζε ηεο κηξηαδαπίλεο είλαη 

απνηειεζκαηηθή ζηελ αλαθνχθηζε ησλ αζζελψλ απφ ην θλεζκφ (Seccareccia & Gebara, 

2011). 

 

Αλαηκία: Ζ αλαηκία αλαπηχζζεηαη ζηα πξψηκα ζηάδηα ηεο λεθξηθήο λφζνπ θαη 

νθείιεηαη θπξίσο ζε κηα κείσζε ηεο παξαγσγήο εξπζξνπνηεηίλεο απφ ηα λεθξά. Σα 

ζπκπηψκαηα ηεο αλαηκίαο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ αδπλακία, ρξφληα θφπσζε, δχζπλνηα θαη 

κείσζε ηεο ιίκπηλην. Ζ ρνξήγεζε αλζξψπηλεο εξπζξνπνηεηίλεο θαη ζηδήξνπ ζε ελέζηκε 

κνξθή κπνξεί λα νδεγήζεη ζε δηφξζσζε ηεο αλαηκίαο θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο 

(Noble & Lewis, 2008). 

 

Τπεξθόξησζε πγξώλ: Γηα ηελ απνηξνπή ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ απφ ηελ 

ππεξθφξησζε πγξψλ, αξθεί ε απνθπγή θαηαλάισζεο αιαηηνχ, αικπξψλ ηξνθίκσλ θαη ε 

κείσζε ηεο πξφζιεςεο πγξψλ. Άιινο ηξφπνο δηαρείξηζεο είλαη ε ρνξήγεζε δηνπξεηηθψλ 

φπσο θνπξνζεκίδε έσο 250-500 mg/εκεξεζίσο θαη κεηνιαδφλε 2,5 mg. ε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο κπνξεί λα απαηηείηαη εηζαγσγή ζε λνζνθνκείν γηα ελδνθιέβηα ρνξήγεζε 

δηνπξεηηθψλ  (Noble & Lewis, 2008). 

 

Ναπηία θαη έκεηνο: Αξρηθά, πξέπεη λα θαζνξηζηεί ε πηζαλή αηηία πνπ πξνθαιεί 

λαπηία θαη έκεην θαζψο δηαθνξεηηθά αληηεκεηηθά δξνπλ ζε δηαθνξεηηθνχο ππνδνρείο. Ζ 

νπξαηκία, κπνξεί λα πξνθαιέζεη επίκνλε λαπηία θαη είλαη θαιχηεξν λα δηαρεηξίδεηαη κε 

θάξκαθα πνπ δξνπλ ζηε πεξηνρή ησλ ρεκεηνυπνδνρέσλ. Ζ αινπεξηδόιε ζπληζηάηαη γηα ηελ 

νπξαηκία πνπ πξνθαιεί λαπηία ζην 50% ηεο θαλνληθήο δφζεο. ε πεξίπησζε πνπ ηα 

ζπκπηψκαηα επηκέλνπλ, ηφηε σο ελαιιαθηηθφ αληηεκεηηθφ ζπλίζηαηαη ε ιεβνκεπξνκαδίλε. Ζ 

κεηνθινπξακίδε ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κε πξνζνρή θαζψο ππάξρεη κεγαιχηεξνο 

θίλδπλνο εμσππξακηδηθψλ αληηδξάζεσλ. Κπθιηδίλε δελ ζπλίζηαληαη, δηφηη κπνξεί λα 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Seccareccia%20D%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gebara%20N%5Bauth%5D
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πξνθαιέζεη ππφηαζε θαη αξξπζκίεο ζε αζζελείο κε θαξδηαθή λφζν ε νπνία είλαη κηα θνηλή 

ζπλλνζεξφηεηα ζε λεθξνπαζείο (Douglas et al., 2009). 

 

ύλδξνκν αλήζπρσλ πνδηώλ: Καζψο ε λεθξηθή ιεηηνπξγία επηδεηλψλεηαη, κεηαμχ 20-

40% ησλ αζζελψλ πνπ πάζρνπλ απφ νπξαηκία, ζπλδέεηαη κε ζχλδξνκν αλήζπρσλ πνδηψλ. Σν 

ζχκπησκα απηφ κπνξεί λα θαίλεηαη αβιαβέο, φκσο κπνξεί λα είλαη επψδπλν θαη 

εμνπζελσηηθφ γηα ηνπο αζζελείο. Αξθεηέο βηνρεκηθέο αλσκαιίεο έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε ην 

ζχλδξνκν αλήζπρσλ πνδηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλαηκίαο θαη ησλ ρακειψλ επηπέδσλ 

θεξξηηίλεο. Οη βηνρεκηθέο αλσκαιίεο πξέπεη λα δηνξζψλνληαη φπνπ ελδείθλπηαη. Άιιεο 

παξεκβάζεηο κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ θάξκαθα φπσο θινλαδεπάκε ή ηεκαδεπάκε (Noble 

& Lewis, 2008). 

 

Γύζπλνηα: Ζ δχζπλνηα ζηε λεθξηθή λφζν ζπρλά είλαη πνιππαξαγνληηθή (λεθξηθή 

αλαηκία, πλεπκνληθφ νίδεκα ή ζπλ-λνζεξφηεηα). Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δχζπλνηαο ζα 

πξέπεη αξρηθά λα γίλεη εληνπηζκφο θαη ζεξαπεία ηεο αηηίαο. Μπνξεί λα απαηηείηαη αθαίξεζε 

πγξψλ απφ ηελ αηκνθάζαξζε θαη θαηάιιειε ρξήζε δηνπξεηηθψλ. Ζ ζεξαπεία ηεο αλαηκίαο 

ιακβάλνληαο κέηξα φπσο ρξήζε εξπζξνπνηεηίλε θαη ζηδήξνπ, κπνξεί λα βειηηψζεη ηα 

ζπκπηψκαηα ηεο δχζπλνηαο θαη ηεο θφπσζεο. Με θαξκαθνινγηθά κέηξα φπσο ρνξήγεζε 

νμπγφλνπ, θπζηνζεξαπεία θαη εξγνζεξαπεία, κπνξεί λα βειηηψζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο 

αλαπλνήο. Αλ ην άγρνο είλαη κηα ζεκαληηθή ζπληζηψζα ηεο δχζπλνηαο, ρακειή δφζε 

βελδνδηαδεπίλεο βξαρείαο δξάζεο φπσο ινξαδεπάκε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί. Ζ 

κηδαδνιάκε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ππεξβνιηθή ππλειία θαη ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε 

κεησκέλεο δφζεηο. Δπίζεο, κπνξνχλ λα δνζνχλ νπηνεηδή ζε ρακειή δφζε γηα ηελ αλαθνχθηζε 

απφ ηε δχζπλνηα, αιιά ε επηινγή ηνπο ζα πξέπεη λα γίλεηαη πξνζεθηηθά γηα λα απνθεπρζεί ε 

ηνμηθφηεηα (Douglas, 2014). 

 

Γηαηαξαρέο ύπλνπ: Γηαηαξαρέο χπλνπ φπσο αυπλίεο έρνπλ αλαθεξζεί απφ ην 50-90% 

ησλ αζζελψλ ζε αηκνθάζαξζε, αιιά θαη απφ αζζελείο ρσξίο αηκνθάζαξζε. Ζ αληηκεηψπηζε 

ηεο αυπλίαο κπνξεί λα γίλεη κε ρξήζε ππλσηηθψλ ζχληνκεο δηάξθεηαο δξάζεο. Σέηνηα κπνξεί 

λα πεξηιακβάλνπλ δνιπηδέκε 5-10mg, ηεκαδεπάκε 7.5-30mg ή θινπξαδεπάκεο 15-30mg 

θαηά ηελ θαηάθιηζε (Noble & Lewis, 2008). 
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Κόπσζε: Ζ θφπσζε πνπ είλαη ζπρλά κε αλαγλσξηζκέλε, κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί 

επηηπρψο κε ζσκαηηθή άζθεζε, ρξήζε επνεηίλεο θαη έγρπζε L-θαξληηίλεο γηα λα αλαθνπθίζεη 

αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε. Ζ άζθεζε κπνξεί λα κελ είλαη θαηάιιειε γηα 

κηα επίιεθηε νκάδα ησλ αζζελψλ πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε. Οη αζζελείο κε 

ιεηηνπξγηθνχο πεξηνξηζκνχο, θαθή θαξδηαθή πγεία ή λφζν ησλ νζηψλ θαη ηα άηνκα πνπ είλαη 

αηκνδπλακηθά αζηαζήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αηκνθάζαξζεο, δελ ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ 

ζε πξνγξάκκαηα άζθεζεο. Ζ επνεηίλε ρξεζηκνπνηείηαη ηαθηηθά γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

αλαηκίαο, κηα θνηλή αηηία ηεο θφπσζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αηκνθάζαξζε. Χζηφζν ε ρξήζε 

ηεο δελ κπνξεί λα είλαη επηηπρήο ζε φινπο ηνπο αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε. 

Ζ ρξήζε ηεο L-θαξληηίλεο είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ θαηάιιειε ιεηηνπξγία ησλ κπψλ (Horigan 

et al., 2012).  

 

Μπτθέο θξάκπεο: Απηφ ην ζχκπησκα είλαη ζπρλφ ζε αζζελείο κε ηειηθνχ ζηαδίνπ 

λεθξηθή λφζνπ, έζησ θαη αλ δελ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε. Σξνπνπνίεζε ηεο ζεξαπείαο 

αηκνθάζαξζεο, κπνξεί λα κεηψζεη ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο κπτθψλ θξακπψλ θαηά ηε 

δηάξθεηα απηήο ηεο ζεξαπείαο. Θεηηθή θηλίλε, βηηακίλε Δ θαη νμαδεπάκε ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηε ζεξαπεία ησλ κπτθψλ θξακπψλ (Noble & Lewis, 2008). 

 

Δθθξίζεηο αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο: Σα αληηρνιηλεξγηθά θάξκαθα κπνξεί λα 

κεηψζεη ηηο εθθξίζεηο ηεο αλαπλεπζηηθήο νδνχ ζηε θάζε ζαλάηνπ. ε λεθξνπαζείο αζζελείο 

ζπληζηάηαη γιπθνππξξφλην ή βνπηπιβξσκηθή πνζθίλε. Τπάξρνπλ ελδείμεηο φηη ην 

γιπθνππξξφλην ζπζζσξεχεηαη ζε αζζελείο κε λεθξηθή δπζιεηηνπξγία θαη φηη ε κείσζε ηεο 

δφζεο είλαη ππνρξεσηηθή. ε ειηθησκέλνπο αζζελείο ε ρξήζε πδξνβξσκηθήο πνζθίλεο, 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ππεξβνιηθή ππλειία ή παξάδνμε δηέγεξζε (Douglas, 2009). 

 

Άγρνο: Γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ άγρνπο κπνξεί λα δνζεί ινξαδεπάκε ή δηαδεπάκε. Δάλ 

έλαο αζζελήο βξίζθεηαη ζηηο ηειεπηαίεο κέξεο δσήο ηνπ θαη ε θαηάπνζε δελ είλαη εχθνιε 

ηφηε κπνξεί λα δνζεί ζε ρακειέο δφζεηο κηδαδνιάκε (Douglas, 2014). 

 

 

 

 

http://europepmc.org/search/?scope=fulltext&page=1&query=AUTH:%22Horigan%20A%22


51 
 

3.2.2 Παξνρή ςπρνθνηλσληθήο-πλεπκαηηθήο ππνζηήξημεο θαη εθπαίδεπζεο ηνπ 

αζζελνύο  

 

Ζ ςπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε αλαθέξεηαη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ςπρνινγηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξφληα λεθξηθή λφζν ηειηθνχ ζηαδίνπ 

(Patel et al., 2002). Κάζε άηνκν είλαη κέξνο κηαο νηθνγέλεηαο ή ζηνηρείν κηαο θνηλφηεηαο, ην 

νπνίν έρεη ζπλαηζζεκαηηθέο, θνηλσληθέο θαη πλεπκαηηθέο αλάγθεο (Department of Health, 

2008). Χο εθ ηνχηνπ, κεγάιν κέξνο ηεο ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο πεξηιακβάλεη έλα 

δίθηπν νκφηηκεο ζηήξημεο γηα ηνπο αζζελείο, φπνπ κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ θαη λα γίλνληαη 

θαηαλνεηνί απφ έλαλ άιιν αζζελή κε ηελ ίδηα λφζν (Jablonski, 2008).  

Ζ νκφηηκε θαζνδήγεζε απφ αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε κε 

αλαπηπγκέλν ζεηηθφ κεραληζκφ αληηκεηψπηζεο πνπ έρνπλ εθπαηδεπηεί ζηελ θαζνδήγεζε 

άιισλ αζζελψλ, απνηειεί έλαλ απνηειεζκαηηθφ ηξφπν βνήζεηαο λεφηεξσλ αζζελψλ ζε 

αηκνθάζαξζε σο πξνο ηελ πξνζαξκνγή ζε απηήλ (Perry et al., 2003).  

Σν Παλεπηζηήκην ηνπ Michigan έρεη επίζεο έλα νκφηηκν πξφγξακκα ζπκβνπιεπηηθήο 

γηα ηνπο αζζελείο πνπ ρξεηάδνληαη θξνληίδα ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο (Poppel et al., 

2003). Ζ θαη’ νίθνλ επηζθέςεηο, ην ηειέθσλν επηθνηλσλίαο θαη ππνζηήξημεο θαη ε ελεξγφο 

ζπλεξγαζία αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο, απνηεινχλ εμίζνπ θαιέο πξαθηηθέο ςπρνθνηλσληθήο 

θξνληίδαο (Murtagh et al., 2006). 

Σν Δζληθφ Ηλζηηηνχην Τγείαο θαη Κιηληθήο Αξηζηείαο θαη ε Δζληθή ηξαηεγηθή 

Φξνληίδαο ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, έρνπλ δηαπηζηψζεη φηη ε 

πλεπκαηηθή θξνληίδα απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο θξνληίδαο ζηε δηάξθεηα ηνπ ηέινπο 

ηνπ θχθινπ δσήο (McGuigan & Gilbert, 2009, Department of Health, 2008). Ζ πλεπκαηηθή 

ππνζηήξημε πεξηιακβάλεη ηελ αλαγλψξηζε φηη θάζε άλζξσπνο είλαη κνλαδηθφο θαη ζα πξέπεη 

λα αληηκεησπίδεηαη κε αμηνπξέπεηα θαη ζεβαζκφ, δίλνληάο ηνπ ηελ επθαηξία λα εθθξάζεη ηηο 

ειπίδεο ηνπ. Δπηηξέπεη ζηνπο αλζξψπνπο λα αλαθαιχςνπλ κε ην δηθφ ηνπο ηξφπν ηελ αίζζεζε 

ηνπ ηη ζπκβαίλεη ζε απηνχο θαη λα εθθξάζνπλ ζπκφ, ελνρή, ζιίςε θαη ζπκθηιίσζε 

(Department of Health, 2008).  

Ζ ηδηαίηεξε πνιηηηζηηθή, εζλνηηθή ή ζξεζθεπηηθή νκάδα, κπνξεί λα επεξεάζεη 

ζεκαληηθά ηελ έθθξαζε θαη ηελ θαηαλφεζε ηνπ λνήκαηνο ηνπ πφλνπ θαη ηεο ηαιαηπσξίαο, ηηο 

πεπνηζήζεηο ζρεηηθά κε ηελ αηηία θαη ην λφεκα ηεο αζζέλεηαο, ηελ επηινγή ηνπ ζεξάπνληα-

ζεξαπεπηηθήο αγσγήο, ηε ζηάζε πξνο ην ζάλαην, ηηο πεπνηζήζεηο γηα ηε κεηά ζάλαηνλ δσή θαη 
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ηελ αμία ηεο αλζξψπηλεο δσήο θαη ζψκαηνο θαη ηηο πξνηηκήζεηο γηα ηε ηειεηή ζαλάηνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ ηαθή θαη ηελ θεδεία (Pereire & Bruera, 

2001). 

Γηα ηηο πεξηζζφηεξεο ζξεζθεπηηθέο φςεηο ηεο πλεπκαηηθήο θξνληίδαο, ν φξνο 

«πνηκαληηθέο ππεξεζίεο» ζεσξείηαη απνδεθηφο ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο απφ ηελ Δζληθή 

ηξαηεγηθή Φξνληίδαο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, σο έλαο πεξηεθηηθφο φξνο πνπ ππνδεηθλχεη 

κηα ππεξεζία ε νπνία απεπζχλεηαη ζε φιεο ηηο ζξεζθείεο θαη πλεπκαηηθέο αλάγθεο. Ζ χπαξμε 

ελφο ηεξέα πνπ λα παξέρεη ηελ αλαγθαία ζηήξημε,  ζα πξέπεη λα αλαγλσξηζηεί σο νπζηαζηηθφ 

κέξνο ηεο δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο πνπ ζα θξνληίδεη γηα ηηο αλάγθεο ζην ηέινο ηνπ θχθινπ 

δσήο ηνπ αζζελνχο (Department of Health, 2008). 

Άιιεο κε-ζξεζθεπηηθέο κνξθέο ηεο πλεπκαηηθήο ππνζηήξημεο είλαη ε κνπζηθή, ηα 

πνηήκαηα θαη ιφγηα έκπλεπζεο, ηα νπνία κπνξνχλ λα επηθέξνπλ πλεπκαηηθή άλεζε ζε 

κεξηθνχο αζζελείο (SEOPEOLCN, 2009). 

 

3.2.3 Τπνζηήξημε-εθπαίδεπζε νηθνγέλεηαο θαη θξνληηζηώλ 

 

Ζ ππνζηήξημε θξνληηζηψλ, είλαη απαξαίηεηε ζε θαηαζηάζεηο λεθξηθήο 

ππνζηεξηθηηθήο θξνληίδαο. Σα άηνκα πνπ θξνληίδνπλ αζζελείο κε ρξφληεο αλίαηεο αζζέλεηεο 

αληηκεησπίδνπλ κηα ζεηξά πξνβιεκάησλ, φπσο θφβνπο γηα ην άγλσζην, γηα απψιεηα ελφο 

αγαπεκέλνπ πξνζψπνπ θαη ηνπ επηπέδνπ ηεο θξνληίδαο πνπ απαηηείηαη (φπσο θαξκαθεπηηθέο 

αγσγέο), παξάιιεια κε ην άγρνο θαη ηε κεησκέλε θαηάζηαζε πνπ ζρεηίδνληαη κε απψιεηα 

ζέζεσλ απαζρφιεζεο θαη εηζνδήκαηνο. Τπάξρεη επίζεο ε γλψζε φηη ρσξίο ηε ζεξαπεία 

αηκνθάζαξζεο, είλαη ζρεδφλ βέβαην φηη ν αζζελήο ζα πεζάλεη κέζα ζε ιίγεο εβδνκάδεο. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη νη αζζελείο ζα ζπλερίζνπλ κε ηε ζεξαπεία, ελψ πθίζηαην εμνπζελσηηθέο 

παξελέξγεηεο φπσο ππεξθφξησζε πγξψλ, θφπσζε θαη θαηάζιηςε. Οηθνγέλεηεο δνπλ κέζα απφ 

απηφ ην ηξαχκα κε ηνπο αγαπεκέλνπο ηνπο θαη απαηηνχλ ςπρνινγηθή θαη πλεπκαηηθή 

ππνζηήξημε (Noble et al., 2007). 

Οη πάξνρνη πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηηο νηθνγέλεηεο κέζα 

απφ ηε δηεπθφιπλζε ηεο έθθξαζεο θαη θαηαλφεζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ηελ ελίζρπζε ηεο 

ζρέζεο θαη επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ αζζελνχο, ηε 

δηαθνξνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο απφ εθείλσλ ησλ αλαγθψλ ηνπ 
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αζζελνχο θαη ηε δηεπθφιπλζε ηεο θαηαλφεζεο ηαηξηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ηεο πξφζβαζεο 

ζηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο (Pereira & Bruera, 2001). 

 

3.2.4 Δθ ησλ πξνηέξσλ ζρεδηαζκόο θξνληίδαο  

 

Ο εθ ησλ πξνηέξσλ ζρεδηαζκφο θξνληίδαο, απνηειεί βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο 

αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο. ηνπο αζζελείο πνπ έξρνληαη αληηκέησπνη κε ηε λεθξηθή λφζν 

ηειηθνχ ζηαδίνπ θαη ηηο αβεβαηφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ εμαηηίαο ηεο λφζνπ, παξέρεηαη 

επαξθήο πιεξνθφξεζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπο, ηεο πξφγλσζήο ηνπο θαη ηηο επηινγέο ζεξαπείαο, 

θαζψο θαη ππνζηήξημε ψζηε νη αζζελείο λα είλαη ζε ζέζε λα ιακβάλνπλ ζπλεηδεηέο 

απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηε θξνληίδα πνπ ζα ηνπο δνζεί (Brown et al., 2008).  

Πνιινί ζπγγξαθείο ππνζηεξίδνπλ φηη, κε ηελ έγθαηξε παξνρή ηέηνησλ πιεξνθνξηψλ 

θαη ηελ έγθαηξε ππνζηήξημε, ε νκάδα λεθξνινγίαο θαη αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο κπνξεί λα 

βνεζήζεη ηνπο αζζελείο ζηε ιήςε ηεθκεξησκέλεο απφθαζεο γηα ην αλ ζα μεθηλήζνπλ 

αηκνθάζαξζε ή πφηε ζα ηε ζηακαηήζνπλ, γηα έλα θαιχηεξν ζρέδην θξνληίδαο ζην ηέινο ηνπ 

θχθινπ δσήο ηνπο κέζα απφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αμηψλ θαη ησλ αλαγθψλ ηνπο θαη 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζπδεηήζεηο ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα 

δηεπθνιπλζεί κηα αμηνπξεπή εκπεηξία ζαλάηνπ (Young, 2009, Brown et al., 2008, Cohen et 

al., 2006). 

Δπηπιένλ, φηαλ νη αζζελείο θαηαλννχλ ζε βάζνο ηε πηζαλή εμέιημε ηεο θαηάζηαζήο  

ηνπο, ηφηε ν θφβνο ηνπ ζαλάηνπ κπνξεί λα ειαρηζηνπνηεζεί (Haras, 2008), δηφηη ε παξνρή 

έγθαηξεο θαη θαηάιιειεο πιεξνθφξεζεο κπνξεί λα εληζρχζεη ην αίζζεκα ειέγρνπ θαη 

ειπίδαο ηνπ αζζελνχο αληί λα ηα κεηψζεη (Davison & Simpson, 2006). 

Έξεπλα δείρλεη επίζεο φηη νη αζζελείο θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο εθηηκνχλ ηηο έγθαηξεο 

θαη εηιηθξηλείο ζπδεηήζεηο κε ηνπο παξφρνπο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (Davison, 2001), θαη 

φηη νη αζζελείο πνπ έιαβαλ ελεξγφ ζπκκεηνρή ζε ζπδεηήζεηο θαη απνθάζεηο ζρεηηθά κε ην 

ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο, ζπρλά είραλ ζεηηθή εκπεηξία ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο 

θαη είραλ επηηχρεη έλα «θαιφ ζάλαην» (Royak-Schaler et al., 2006, Carter et al., 2004, 

Friedrichsen et al., 2000, Smith, 2000). 

Ο εθ ησλ πξνηέξσλ ζρεδηαζκφο θξνληίδαο, απνηειεί κέξνο ησλ ζπδεηήζεσλ ζην 

ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο θαη αλαθέξεηαη ζηε δηαδηθαζία επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ αζζελψλ, 

ησλ νηθνγελεηψλ, ησλ παξφρσλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη άιισλ ζεκαληηθψλ αηφκσλ 
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γχξσ απφ ηηο επηζπκίεο ηνπ αζζελνχο ζρεηηθά κε ηε θξνληίδα ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο 

(Holley, 2005). Πξέπεη λα δίλεηαη έκθαζε ζηηο αμίεο θαη πεπνηζήζεηο ηνπ αζζελνχο ζε ζρέζε 

κε ηηο ηαηξηθέο απνθάζεηο (Fried et al., 2002). Ο ζθνπφο απηψλ ησλ ζπδεηήζεσλ είλαη ε 

εμαζθάιηζε ηεο θεληξηθφηεηαο ηνπ αζζελνχο ζηε ιήςε ηαηξηθψλ απνθάζεσλ κέζα απφ έλαλ 

αξηζκφ ηξφπσλ: 

 Δληζρχνληαο ηνλ αζζελή θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ ψζηε λα θαηαλνήζνπλ ηε λεθξηθή 

λφζν ηειηθνχ ζηαδίνπ, δεηήκαηα ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο θαη ηηο επηινγέο 

θξνληίδαο. 

 Αλαγλσξίδνληαο βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ αζζελνχο ζηε θξνληίδα ζην ηέινο ηνπ 

θχθινπ δσήο ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζεί έλα ζρέδην θξνληίδαο. 

 Δληνπίδνληαο ελαιιαθηηθέο ηαηξηθέο απνθάζεηο ζε πεξίπησζε αληθαλφηεηαο. 

 Βνεζψληαο ζηε θαηαλφεζε ηνπ ξφινπ ησλ ελαιιαθηηθψλ ηαηξηθψλ απνθάζεσλ. 

 Πξνεηνηκάδνληαο ηνλ αζζελή θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ γηα ηνλ επηθείκελν ζάλαην. 

 Πξνσζψληαο κηα θαιή απφθαζε γηα ηε κέζνδν ιήςεο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο 

πεξίζαιςεο. 

 Δπηηξέπνληαο ζηνλ αζζελή λα πεηχρεη ηνλ έιεγρν ηεο πγείαο ηνπ. 

 Αλαθνπθίδνληαο πηζαλέο επηβαξχλζεηο ησλ αγαπεκέλσλ θαη εληζρχνληαο ηηο ζρέζεηο 

(BC Renal Agency, 2009, Lynn & Goldstein, 2003, Singer, 1999). 

Αζζελείο θξίλνπλ φηη ν εθ ησλ πξνηέξσλ ζρεδηαζκφο θξνληίδαο είλαη πνιχηηκνο απφ 

ηελ άπνςε φηη ηνπο βνεζά ζηελ θαηαπίεζε ησλ θφβσλ ηνπο, ζηε πξνεηνηκαζία ηνπο γηα ην 

ζάλαην, ζηελ ελίζρπζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη ηνπο επηηξέπεη λα πεηχρνπλ ηνλ 

έιεγρν ηεο δσήο ηνπο (Davison, 2006). Οη Wilkinson et al. (2007), δείρλνπλ επίζεο φηη ν 

ζρεδηαζκφο θξνληίδαο εθ ησλ πξνηέξσλ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο παξέρεη ζηνπο αζζελείο 

άλεζε θαη αζθάιεηα, επεηδή νη αζζελείο γλσξίδνπλ φηη νη επηζπκίεο ηνπο είλαη θαηαλνεηέο θαη 

ζα είλαη ζεβαζηέο. 

Ο ζρεδηαζκφο θξνληίδαο εθ ησλ πξνηέξσλ είλαη θαιφ λα νινθιεξψλεηαη λσξίο θαη ζα 

πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηελ πξννδεπηηθή θχζε ηεο αζζέλεηαο θαη ηελ πηζαλφηεηα 

απεηιεηηθψλ επηπινθψλ γηα ηε δσή (Lynn & Goldstein, 2003). Δθηφο απφ ηηο απνθάζεηο 

ζρεηηθά κε ηηο επηινγέο ζεξαπείαο, ν ζρεδηαζκφο θξνληίδαο εθ ησλ πξνηέξσλ επηθεληξψλεηαη 

επίζεο ζηηο απνθάζεηο ζρεηηθά κε πξαθηηθέο ξπζκίζεηο, θαζψο επίζεο θαη ζε εζηθά, 

ςπρνθνηλσληθά θαη πλεπκαηηθά δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθθίλεζε, ηε παξαθξάηεζε 

θαη ηε δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο, φπσο είλαη ε αηκνθάζαξζε (BC Renal Agency, 2009). 
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3.2.5 Σειηθή θάζε  

 

ηαηηζηηθά, φηαλ έλαο αζζελήο επηιέγεη ηε ζπληεξεηηθή δηαρείξηζε ηεο λφζνπ δεη 

θαηά κέζν φξν 6,3 κήλεο (Smith et al., 2003), ελψ φηαλ έλαο αζζελήο επηιέγεη ηελ απφζπξζε 

απφ ηελ αηκνθάζαξζε έρεη κέζν ρξφλν δσήο 8 εκέξεο έσο ην ζάλαην. Απηνί νη αζζελείο, φπσο 

θαη άιινη λεθξνπαζείο πνπ έξρνληαη αληηκέησπνη κε επηθείκελν ζάλαην, ρξεηάδνληαη 

ηεξκαηηθή θξνληίδα ε νπνία λα πεξηιακβάλεη θξνληίδα θαη ππνζηήξημε ησλ αζζελψλ ζηε 

θάζε ζαλάηνπ (Sedgewick et al., 2010).  

Καηά ηηο ηειεπηαίεο κέξεο δσήο, ζηφρνο ηεο ζεξαπείαο είλαη ε άλεζε ηνπ αζζελνχο 

αιιά θαη ε ππνζηήξημε εθείλσλ πνπ βξίζθνληαη θνληά ηνπ, δίλνληαο εληαηηθή νιηζηηθή 

θξνληίδα ζε ζσκαηηθφ, ςπρνινγηθφ, θνηλσληθφ θαη πλεπκαηηθφ επίπεδν (Douglas, 2014, 

Sedgewick et al., 2010). Γχξσ ζην ηέινο ηεο δσήο, νη αζζελείο ρξεηάδνληαη έλα 

εμαηνκηθεπκέλν πιάλν θξνληίδαο θαη κηα πξνιεπηηθή ζπληαγνγξάθεζε αληηκεηψπηζεο 

πηζαλψλ ζπκπησκάησλ. Ζ ηνμηθφηεηα θαη ε επηδείλσζε ησλ ζπκπησκάησλ κπνξεί λα 

πξνιεθζεί κέζα απφ ηελ πξνζεθηηθή επηινγή θαξκάθσλ. πρλά έλαο αζζελήο πνπ πεζαίλεη, 

δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα θαηάπνζεο θαη επνκέλσο ε ρξήζε ζπλερνχο ππνδφξηαο έγρπζεο ησλ 

θαξκάθσλ είλαη ρξήζηκε (Douglas, 2014). 
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4. θνπόο θαη επηκέξνπο ζηόρνη. 

 

Ο πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνζνηηθήο κειέηεο ζπζρεηίζεσλ, είλαη ε 

πεξηγξαθή ησλ πξνβιεκάησλ θαη αλαγθψλ αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο αζζελψλ κε ρξφληα 

λεθξηθή λφζν ηειηθνχ ζηαδίνπ πνπ ππνβάιινληαη ζε πεξηνδηθή αηκνθάζαξζε, θαζψο θαη ε 

δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε απηά ηα πξνβιήκαηα θαη αλάγθεο. Οη 

επηκέξνπο ζηφρνη είλαη: 

 Ζ πεξηγξαθή ησλ πξνβιεκάησλ θαη αλαγθψλ αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο ησλ 

αζζελψλ κε ρξφληα λεθξηθή λφζν ηειηθνχ ζηαδίνπ πνπ ππνβάιινληαη ζε πεξηνδηθή 

αηκνθάζαξζε. 

 Ζ πεξηγξαθή ηεο αλάγθεο γηα επαγγεικαηηθή βνήζεηα γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

πξνβιεκάησλ θαη αλαγθψλ αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο ησλ αζζελψλ κε ρξφληα 

λεθξηθή λφζν ηειηθνχ ζηαδίνπ πνπ ππνβάιινληαη ζε πεξηνδηθή αηκνθάζαξζε. 

 Ζ δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ησλ δεκνγξαθηθψλ θαη θιηληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ησλ αζζελψλ ζηα πξνβιήκαηα θαη αλάγθεο αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο 

 Ζ δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ησλ δεκνγξαθηθψλ θαη θιηληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ησλ αζζελψλ ζηελ αλάγθε γηα επαγγεικαηηθή βνήζεηα δηαρείξηζεο ησλ 

πξνβιεκάησλ θαη αλαγθψλ αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο. 

 

5. Τιηθό θαη Μέζνδνο. 

Υψξνο κειέηεο θαη ζπιινγήο δεδνκέλσλ απνηέιεζαλ νη Μνλάδεο Σερλεηνχ Νεθξνχ 

ησλ λνζνθνκείσλ: Παλεπηζηεκηαθφ Ννζνθνκείν Παηξψλ «Παλαγηά ε Βνήζεηα», Γεληθφ 

Ννζνθνκείν Πεηξαηά «Σδάλεην», Γεληθφ Ννζνθνκείν Νίθαηαο-Πεηξαηά «Άγηνο 

Παληειεήκσλ»,  «Κσλζηαληνπνχιεην» Γεληθφ Ννζνθνκείν Νέαο Ησλίαο θαη Γεληθφ 

Ννζνθνκείν Αζελψλ «Ηππνθξάηεην». Ζ κειέηε απηή, εγθξίζεθε απφ ηηο επηζηεκνληθέο 

επηηξνπέο ησλ αλσηέξσ λνζνθνκείσλ θαη φινη νη ζπκκεηέρνληεο είραλ ελεκεξσκέλε γξαπηή 

ζπγθαηάζεζε. Ζ δηεμαγσγή ηεο κειέηεο μεθίλεζε απφ ηελ 11
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2016 θαη 

νινθιεξψζεθε ηελ 17ε Ηνπλίνπ 2016. 
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Κξηηήξηα έληαμεο ησλ αζζελψλ ζηε κειέηε: 

 Γηάγλσζε ρξφληαο λεθξηθήο λφζνπ ηειηθνχ ζηαδίνπ 

 Πεξηνδηθή αηκνθάζαξζε σο κέζνδνο ππνθαηάζηαζεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο 

 Ζιηθία κεγαιχηεξε ησλ 18 εηψλ 

 Ηθαλνπνηεηηθή επηθνηλσλία ζηελ Διιεληθή γιψζζα 

 Πιεξνθνξεκέλε ζπλαίλεζε γηα ζπκκεηνρή ζηε κειέηε 

 

Κξηηήξηα απνθιεηζκνχ ησλ αζζελψλ:  

 Πξνβιεκαηηθή επηθνηλσλία 

 Πξνεγνχκελε κεηακφζρεπζε λεθξνχ θαη απμεκέλε επηβάξπλζε ηεο θαηάζηαζεο 

πγείαο, ιφγσ απφξξηςεο ηνπ κνζρεχκαηνο 

 Σειηθή λφζν θαη παξνρή ηειηθήο θξνληίδαο 

 Υεηξνπξγηθή επέκβαζε ην πξνεγνχκελν ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ έμη κελψλ 

 

Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο, πξνζειθχζηεθαλ ζπλνιηθά 213 

αζζελείο κε ρξφληα λεθξηθή λφζν ηειηθνχ ζηαδίνπ, πνπ επηζθέπηνληαλ ηηο Μνλάδεο Σερλεηνχ 

Νεθξνχ ησλ πξναλαθεξζέλησλ λνζνθνκείσλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ππήξραλ Μνλάδεο 

Σερλεηνχ Νεθξνχ Ννζνθνκείσλ πνπ αξλήζεθαλ ηελ παξνρή αδείαο γηα δηεμαγσγή ηεο 

κειέηεο ζηνπο αζζελείο ηνπο. Απφ ηνπο 213 αζζελείο, 54 απνθιείζηεθαλ βάζεη ησλ 

θξηηεξίσλ έληαμεο θαη απνθιεηζκνχ απφ ηε κειέηε (νη 12 είραλ ππνβιεζεί ζε παιαηφηεξε 

κεηακφζρεπζε θαη απνξξίθζεθε ην κφζρεπκά ηνπο, νη 9 είραλ ππνβιεζεί ζε άιιε 

ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ην ηειεπηαίν εμάκελν, νη 24 είραλ πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο, νη 8 

ήηαλ δηαθνξεηηθήο θαηαγσγήο κε κεησκέλε ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο ζηελ Διιεληθή γιψζζα 

θαη 1 βξηζθφηαλ ζε ηειηθή θάζε), επηπιένλ 36 αζζελείο αξλήζεθαλ ηε ζπκκεηνρή ζηε 

κειέηε. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηελ ηειηθή ζπκκεηνρή 123 αζζελώλ (57,74% 

αληαπφθξηζε). Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ κειέηεο πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπλεδξίαο ηεο λεθξηθήο ππνθαηάζηαζεο ησλ αζζελψλ θαη θαηφπηλ γξαπηήο ελεκέξσζεο-

ζπγθαηάζεζεο γηα ζπκκεηνρή ζηε κειέηε. 

Χο βαζηθά εξγαιεία ζπιινγήο δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε βξαρεία έθδνζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ Problems and Needs in Palliative Care Questionnaire (PNPC), φπνπ ε 

άδεηα γηα ρξήζε απηνχ εγθξίζεθε απφ ην ζπληάθηε ηνπ (Osse et al., 2007). Σν PNPC είλαη 

έλα έγθπξν θαη αμηφπηζην απηνζπκπιεξνχκελν εξγαιείν κέηξεζεο ησλ πξνβιεκάησλ, ηεο 
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έληαζεο ησλ εκθαληδφκελσλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ αλαγθψλ αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο, 

θαζψο θαη ηελ αλάγθε γηα επαγγεικαηηθή βνήζεηα γηα ηε δηαρείξηζε απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ 

θαη αλαγθψλ. Απνηειείηαη ζπλνιηθά απφ 33 εξσηήζεηο, εθ ησλ νπνίσλ νη 32 ρσξίδνληαη ζε 8 

θαηεγνξίεο: «Καζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο», «Καζεκεξηλά ζπκπηψκαηα», «Απηνλνκία», 

«Κνηλσληθά ζέκαηα», «Φπρνινγηθά ζέκαηα», «Πλεπκαηηθά ζέκαηα», «Οηθνλνκηθά 

πξνβιήκαηα» θαη «Αλάγθε πιεξνθφξεζεο». Ζ 33
ε
 εξψηεζε είλαη αλνηθηνχ ηχπνπ, ε νπνία 

δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο αζζελείο λα αλαθέξνπλ ηπρφλ άιια ζέκαηα πνπ ηνπο 

απαζρνινχλ, ηα νπνία κπνξεί λα ιείπνπλ απφ ηνλ θαηάινγν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.  

Ζ αξηζηεξή ζηήιε ηνπ εξγαιείνπ PNPC, κεηξά ηελ έληαζε ησλ πξνβιεκάησλ φπνπ ε 

απάληεζε κπνξεί λα είλαη: «Ναη», «ε θάπνην βαζκφ», «Όρη», ελψ ε δεμηά ζηήιε κεηξά ηελ 

αλάγθε γηα επαγγεικαηηθή βνήζεηα δίλνληαο ηελ δπλαηφηεηα ζε θάζε άηνκν λα απαληήζεη κε: 

«Ναη πεξηζζφηεξε», «Όζε θαη ηψξα», «Όρη». Όηαλ ε απάληεζε ζε θάζε πξφβιεκα είλαη 

«Ναη» ή «ε θάπνην βαζκφ», ηφηε ζεσξείηαη φηη απνηειεί πξφβιεκα θαη αληίζηνηρα φηαλ ε 

απάληεζε ζε θάζε αλάγθε γηα επαγγεικαηηθή βνήζεηα είλαη «Όζε θαη ηψξα» ή «Ναη 

πεξηζζφηεξε», ηφηε ζεσξείηαη φηη ρξήδεη επαγγεικαηηθήο βνήζεηαο. 

Ζ ιεηηνπξγηθή ηθαλφηεηα ησλ αζζελψλ εθηηκήζεθε απφ ηελ εξεπλήηξηα κε ην εξγαιείν 

Palliative Performance Scale (PPS) (Morita et al., 1999). Πξφθεηηαη γηα έλα εηδηθφ εξγαιείν 

εθηίκεζεο ηεο ιεηηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο αζζελψλ ζηελ αλαθνπθηζηηθή θξνληίδα. Σν εξγαιείν 

δηαζέηεη πέληε γεληθέο θαηεγνξίεο: θηλεηηθφηεηα, ηθαλφηεηα δξαζηεξηνηήησλ–εξγαζίαο, 

απηνλνκία γηα δηεθπεξαίσζε βαζηθψλ αλαγθψλ, πξφζιεςε ηξνθήο θαη πγξψλ θαη ην επίπεδν 

ζπλείδεζεο.  

Ο ζπλνιηθφο βαζκφο είλαη 100, κε ειάρηζην ην 0% θαη κέγηζην ην 100% θαη δηαθξίλεη 

ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ αζζελψλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: ηαζεξή θαηάζηαζε, κεηαβαηηθή 

θαηάζηαζε θαη ηειηθή θαηάζηαζε. ηε ζηαζεξή θαηάζηαζε πεξηιακβάλεηαη βαζκνινγία απφ 

100-70%, ζηε κεηαβαηηθή θαηάζηαζε πεξηιακβάλεηαη απφ 60-40% θαη ζηελ ηειηθή 30-0%. 

Σν εξσηεκαηνιφγην πεξηειάκβαλε επίζεο έληππν θαηαγξαθήο δεκνγξαθηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαη έληππν θαηαγξαθήο θιηληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

δηεξεπλήζεθαλ ηπρφλ ζπλνδά λνζήκαηα πνπ επηβαξχλνπλ ηελ θαηάζηαζε πγείαο ησλ 

αηκνθαζαηξφκελσλ αζζελψλ.  

Οη Διιεληθέο εθδφζεηο θαη ησλ δπν εξσηεκαηνινγίσλ PNPC θαη PPS απνθηήζεθαλ 

κεηά απφ ζρεηηθή άδεηα απφ ηε Μνλάδα Αλαθνπθηζηηθήο Φξνληίδαο Γαιηιαία ηεο Ηεξάο 

Μεηξνπφιεσο Μεζνγαίαο θαη Λαπξεσηηθήο. 
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6. ηαηηζηηθή Αλάιπζε. 

Οη θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο παξνπζηάδνληαη σο απφιπηεο (n) θαη ζρεηηθέο (%) 

ζπρλφηεηεο, ελψ νη πνζνηηθέο κεηαβιεηέο παξνπζηάδνληαη σο κέζε ηηκή (ηππηθή απφθιηζε) ή 

σο δηάκεζνο (ελδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο). Ο έιεγρνο ησλ Kolmogorov-Smirnov test θαη ηα 

δηαγξάκκαηα θαλνληθφηεηαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο θαλνληθήο θαηαλνκήο ησλ 

πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ. 

Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο ζρέζεο κεηαμχ κηαο πνζνηηθήο κεηαβιεηήο θαη κηαο 

δηρνηφκνπ κεηαβιεηήο ρξεζηκνπνηήζεθε ν έιεγρνο t (student’s t-test) φηαλ ε πνζνηηθή 

κεηαβιεηή αθνινπζνχζε ηελ θαλνληθή θαηαλνκή θαη ν έιεγρνο Mann-Whitney (Mann-

Whitney test) φηαλ ε πνζνηηθή κεηαβιεηή δελ αθνινπζνχζε ηελ θαλνληθή θαηαλνκή. Γηα ηε 

δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο ζρέζεο κεηαμχ κηαο πνζνηηθήο κεηαβιεηήο θαη κηαο θαηεγνξηθήο 

κεηαβιεηήο ρξεζηκνπνηήζεθε ε αλάιπζε δηαζπνξάο (analysis of variance) φηαλ ε πνζνηηθή 

κεηαβιεηή αθνινπζνχζε ηελ θαλνληθή θαηαλνκή θαη ν έιεγρνο Kruskal-Wallis (Kruskal-

Wallis test) φηαλ ε πνζνηηθή κεηαβιεηή δελ αθνινπζνχζε ηελ θαλνληθή θαηαλνκή.  

Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο ζρέζεο κεηαμχ δχν πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ πνπ 

αθνινπζνχζαλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή ρξεζηκνπνηήζεθε ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ 

Pearson (Pearson’s correlation coefficient). Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο ζρέζεο κεηαμχ 

κηαο πνζνηηθήο κεηαβιεηήο θαη κηαο δηαηάμηκεο κεηαβιεηήο ρξεζηκνπνηήζεθε ν ζπληειεζηήο 

ζπζρέηηζεο ηνπ Spearman (Spearman’s correlation coefficient).  

ηελ πεξίπησζε πνπ >2 αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο πξνέθπςαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

ζην επίπεδν ηνπ 0,2 (p<0,2) ζηε δηκεηαβιεηή αλάιπζε, εθαξκφζηεθε πνιιαπιή γξακκηθή 

παιηλδξφκεζε (multivariate linear regression) κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηηο βαζκνινγίεο. 

ηελ πεξίπησζε απηή, εθαξκφζηεθε ε κέζνδνο ηεο πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο κε 

ηελ πξνο ηα πίζσ δηαγξαθή ησλ κεηαβιεηψλ (backward stepwise linear regression). 

Αλαθνξηθά κε ηελ πνιιαπιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε, παξνπζηάδνληαη νη ζπληειεζηέο b 

(coefficients’ beta), ηα αληίζηνηρα 95% δηαζηήκαηα εκπηζηνζχλεο θαη νη ηηκέο p.  

Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ηε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

SPSS 21.0, έθδνζε γηα Windows. Σν επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ηέζεθε ζην 95%.  
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7. Ζζηθή θαη Γενληνινγία. 

Καηά ηε δηελέξγεηα ηεο κειέηεο δελ ππήξμαλ θίλδπλνη γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο, θαζψο 

ηεξήζεθαλ νη εζηθνί θαλφλεο δενληνινγίαο. Ζ ζπκκεηνρή ζηε κειέηε ήηαλ εζεινληηθή θαη ε 

ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πξαγκαηνπνήζεθε θαηφπηλ γξαπηήο αλαιπηηθήο 

ελεκέξσζεο ησλ αζζελψλ. Κάζε ζπκκεηέρσλ είρε ηε δπλαηφηεηα λα δηαθφςεη ηε δηαδηθαζία 

ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ νπνηαδήπνηε ζηηγκή. Ζ ζπκπιήξσζε ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ έγηλε βάζεη ησλ αξρψλ αλσλπκίαο θαη εκπηζηεπηηθφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ. 

Γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, δεηήζεθε ζρεηηθή άδεηα απφ ηελ επηζηεκνληθή επηηξνπή θάζε 

λνζνθνκείνπ. 

 

8. Απνηειέζκαηα. 

 

8.1. πληειεζηήο αμηνπηζηίαο ηνπ PNPC 

 

ηνλ Πίλαθα 8.1 παξνπζηάδνληαη νη ζπληειεζηέο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο Cronbach’s 

alpha ηνπ PNPC-sv. Οη ζπληειεζηέο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο ήηαλ >0,7 γεγνλφο πνπ δειψλεη 

απνδεθηή εζσηεξηθή ζπλέπεηα ηνπ PNPC-sv. 

 

Πίλαθαο 8.1: πληειεζηέο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο Cronbach’s alpha ηνπ PNPC-sv. 

Κιίκαθα  Cronbach’s 

alpha 

Κιίκαθα κέηξεζε ηεο έληαζεο ησλ πξνβιεκάησλ ησλ 

αζζελώλ (Problem aspect) 
0,86 

Καζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο (ADL/IADL) – 3 εξσηήζεηο 0,81 

Καζεκεξηλά ζπκπηώκαηα (Physical symptoms) – 9 εξσηήζεηο 0,42 

Απηνλνκία (Autonomy) – 4 εξσηήζεηο 0,86 

Κνηλσληθά ζέκαηα (Social issues) – 5 εξσηήζεηο 0,76 

Ψπρνινγηθά ζέκαηα (Psychological issues) – 5 εξσηήζεηο 0,76 

Πλεπκαηηθά ζέκαηα (Spiritual issues) – 4 εξσηήζεηο 0,63 

Οηθνλνκηθά πξνβιήκαηα (Financial problems) – 2 εξσηήζεηο 0,99 

Αλάγθε πιεξνθόξεζεο (Need for information) – 1 εξώηεζε Not applicable 

Κιίκαθα κέηξεζεο ηεο έληαζεο ησλ αλαγθώλ (γηα 

επαγγεικαηηθή βνήζεηα) αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο 
(Need for care aspect) 

0,84 

Καζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο (ADL/IADL) – 3 εξσηήζεηο 0,81 

Καζεκεξηλά ζπκπηώκαηα (Physical symptoms) – 9 εξσηήζεηο 0,60 
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Απηνλνκία (Autonomy) – 4 εξσηήζεηο 0,88 

Κνηλσληθά ζέκαηα (Social issues) – 5 εξσηήζεηο 0,80 

Ψπρνινγηθά ζέκαηα (Psychological issues) – 5 εξσηήζεηο 0,80 

Πλεπκαηηθά ζέκαηα (Spiritual issues) – 4 εξσηήζεηο 0,52 

Οηθνλνκηθά πξνβιήκαηα (Financial problems) – 2 εξσηήζεηο 0,46 

Αλάγθε πιεξνθόξεζεο (Need for information) – 1 εξώηεζε Not applicable 

 

8.2. Γεκνγξαθηθά θαη Κιηληθά ζηνηρεία ησλ Αζζελώλ 

 

ηνλ Πίλαθα 8.2.α παξνπζηάδεηαη ην πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ αλά λνζνθνκείν 

θαη ζηνπο Πίλαθεο 8.2.β θαη 8.2.γ παξνπζηάδνληαη ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηε κειέηε θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά αλαθνξηθά κε ηελ λφζν. 

 

Πίλαθαο 8.2.α: Πνζνζηό ζπκκεηερόλησλ αλά λνζνθνκείν 

Υαξαθηεξηζηηθό  Ν=123 (%) 

Ννζνθνκείν όπνπ αλήθεη ν αζζελήο  

    ΠΓΝ Παηξψλ 31 (25,2) 

    ΓΝ Πεηξαηά «Σδάλεην» 22 (17,9) 

    ΓΝ Νίθαηαο Πεηξαηά «Άγηνο Παληειεήκσλ» 21 (17,1) 

    Κσλζηαληνπνχιεην ΓΝ Νέαο Ησλίαο (Παηεζίσλ) 35 (28,5) 

    ΓΝ Αζελψλ «Ηππνθξάηεην» 14 (11,4) 

Οη ηηκέο εθθξάδνληαη σο n (%) εθηόο θαη εάλ δειώλεηαη δηαθνξεηηθά. 
α
 Γηάκεζνο (ελδνηεηαξηεκνξηαθό εύξνο) 

 

Γηα ηε ζπλεδξία ηεο λεθξηθήο ηνπο ππνθαηάζηαζεο, ην 25,2% ησλ αζζελψλ 

επηζθέπηνληαλ ην ΠΓΝ Παηξψλ, ην 17,9% ην ΓΝ Πεηξαηά «Σδάλεην», ην 17,1% ην ΓΝ 

Νίθαηαο Πεηξαηά «Άγηνο Παληειεήκσλ», ην 28,5% ην «Κσλζηαληνπνχιεην» ΓΝ Νέαο Ησλίαο 

(Παηεζίσλ) θαη ην 11,4% ην ΓΝ Αζελψλ «Ηππνθξάηεην».  
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Πίλαθαο 8.2.β: Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηε κειέηε 

Υαξαθηεξηζηηθό  Ν=123 (%) 

Φύιν   

    Γπλαίθα 35 (28,5) 

    Άλδξαο 88 (71,5) 

Ζιηθία (έηε)
α
 64,2 (13,4) 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε   

    Έγγακνο/ε/ε ζπκβίσζε 71 (57,7) 

    Άγακνο/ε 19 (15,4) 

    Γηαδεπγκέλνο/ε 11 (8,9) 

    Υήξνο/α 22 (17,9) 

Σέθλα   

    Όρη  24 (19,5) 

    Ναη 99 (80,5) 

Αξηζκόο ηέθλσλ   

    Καλέλα 24 (19,5) 

    Έλα 26 (21,1) 

    Γχν 48 (39,0) 

    Πεξηζζφηεξα απφ δχν 25 (20,3) 

Δθπαηδεπηηθό επίπεδν  

    Γεκνηηθφ 51 (41,5) 

    Γπκλάζην-Λχθεην 56 (45,5) 

    ΣΔΗ/ΑΔΗ/Μεηαπηπρηαθφ/Γηδαθηνξηθφ 16 (13,0) 

Σξέρνπζα επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε  

    Άλεξγνο/ε 4 (3,3) 

    Γεκφζηνο Τπάιιεινο 2 (1,6) 

    Ηδησηηθφο Τπάιιεινο 5 (4,1) 

    πληαμηνχρνο 105 (85,4) 

    Οηθηαθά 7 (5,7) 

Χξάξην εξγαζίαο  

    Καλέλα σξάξην 116 (94,3) 
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    Πιήξνπο απαζρφιεζεο 4 (3,3) 

    Μεξηθήο απαζρφιεζεο 3 (2,4) 

Οη ηηκέο εθθξάδνληαη σο n (%) εθηόο θαη εάλ δειώλεηαη δηαθνξεηηθά. 
α
 Μέζε ηηκή (ηππηθή απόθιηζε) 

 

To 71,5% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε κειέηε ήηαλ άλδξεο θαη ε κέζε ειηθία ησλ 

αζζελψλ ήηαλ ηα 64,2 έηε (SD=13,4). Σν 15,4% ήηαλ άγακνη/-εο, ην 57,7% έγγακνη/-εο/ζε 

ζπκβίσζε θαη ην ππφινηπν 26,8% ήηαλ δηαδεπγκέλνη/-εο ή/θαη ρήξνη-/εο. 

Σν 80,5% ησλ αζζελψλ είραλ παηδηά εθ ησλ νπνίσλ ην 21,1% είραλ έλα παηδί, ην 39% 

δχν παηδηά θαη ην 20,3% πεξηζζφηεξα απφ δχν παηδηά. 

Σν 41,5% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε κειέηε ήηαλ απφθνηηνη δεκνηηθνχ, ην 45,5% ήηαλ 

απφθνηηνη ππνρξεσηηθήο ή/θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ην ππφινηπν 13% ήηαλ 

απφθνηηνη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή/θαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ή/θαη δηδαθηνξηθνχ 

ηίηινπ. 

 

Πίλαθαο 8.2.γ: Υαξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελώλ αλαθνξηθά κε ηελ λόζν 

Υαξαθηεξηζηηθό  Ν=123 (%) 

Έηε από ηελ εθδήισζε ηεο λόζνπ
α
 4,0 (5,0) 

πλππάξρνπζεο αζζέλεηεο   

    Όρη  61 (49,6) 

    Ναη 62 (50,4) 

Δίδνο ζπλππάξρνπζαο αζζέλεηαο   

    Κακία 61 (49,6) 

    αθραξψδεο δηαβήηεο ηχπνπ I 22 (17,9) 

    αθραξψδεο δηαβήηεο ηχπνπ II 1 (0,8) 

    Τπέξηαζε 10 (8,1) 

    Μεζνγεηαθή αλαηκία 1 (0,8) 

    Οζθπαιγία 1 (0,8) 

    Ρεπκαηνπάζεηα 2 (1,6) 

    Λεπραηκία 1 (0,8) 

    Αγγεηίηηδα 1 (0,8) 

    πζηεκαηηθφο Δξπζεκαηψδεο Λχθνο 2 (1,6) 
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    Υξφληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα 1 (0,8) 

    Καξδηαθή Αλεπάξθεηα 10 (8,1) 

    Μεζνθνηιηαθή Δπηθνηλσλία 1 (0,8) 

    Τπεξζπξενεηδηζκφο 1 (0,8) 

    Καξθίλνο Μήηξαο 1 (0,8) 

    Οζηενκαιάθπλζε 1 (0,8) 

    Καξθίλνο Νεθξνχ 1 (0,8) 

    Ζπαηίηηδα C 1 (0,8) 

    Καξθίλνο Παρένο Δληέξνπ 2 (1,6) 

    Κνιπηθή Μαξκαξπγή 1 (0,8) 

    Αξξπζκίεο 1 (0,8) 

Οη ηηκέο εθθξάδνληαη σο n (%) εθηόο θαη εάλ δειώλεηαη δηαθνξεηηθά. 
α
 Γηάκεζνο (ελδνηεηαξηεκνξηαθό εύξνο) 

 

Ζ δηάκεζε ηηκή ησλ εηψλ απφ ηελ εθδήισζε ηεο λφζνπ ήηαλ ηα 4 έηε (IR=5,0) θαη ην 

50,4% είρε θαη ζπλππάξρνπζεο αζζέλεηεο. 

 

 

8.3. Απηνεθηίκεζε ηεο έληαζεο ησλ πξνβιεκάησλ ησλ αζζελώλ θαη ησλ αλαγθώλ 

αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο (γηα ιήςε επαγγεικαηηθήο βνήζεηαο) - Problems and Needs 

in Palliative Care Questionnaire (PNPC-sv) 

 

ηνπο Πίλαθεο 8.3.α θαη 8.3.β παξνπζηάδνληαη νη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζηελ κειέηε ζηα ζηνηρεία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ Problems and Needs in Palliative Care 

Questionnaire (PNPC) γηα ηελ απηνεθηίκεζε ηεο έληαζεο ησλ πξνβιεκάησλ ησλ αζζελψλ θαη 

ησλ αλαγθψλ αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο (γηα ιήςε επαγγεικαηηθήο βνήζεηαο). 
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Πίλαθαο 8.3.α: Απηνεθηίκεζε ηεο έληαζεο ησλ πξνβιεκάησλ ησλ αζζελώλ 

Δπηκέξνπο εξώηεζε: «Απνηειεί πξόβιεκα;» 

Όρη 

ε 

θάπνην 

βαζκό 

Ναη 

Καζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο 
 

  

    Διαθξηέο νηθηαθέο εξγαζίεο (ζηγχξηζκα, θ.ιπ.) 56 (45,5) 22 (17,9) 45 (36,6) 

    Μεηαθίλεζε (νδήγεζε δηθχθινπ, απηνθηλήηνπ, ρξήζε 

κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο θ.ιπ.) 
58 (47,2) 21 (17,1) 44 (35,8) 

    Φξνληίδα ζψκαηνο, πιχζηκν, ληχζηκν ή ηνπαιέηα 86 (69,9) 17 (13,8) 20 (16,3) 

Οξγαληθά ζπκπηώκαηα 
 

  

    Κφπσζε 6 (4,9) 18 (14,6) 99 (80,5) 

    Γηαηαξαρέο χπλνπ 43 (35,2) 26 (21,3) 53 (43,4) 

    Πφλνο 48 (39,0) 36 (29,3) 39 (31,7) 

    εμνπαιηθή δπζιεηηνπξγία 69 (56,1) 19 (15,4) 35 (28,5) 

    Κλεζκφο (θαγνχξα) 41 (33,6) 47 (38,5) 34 (27,9) 

    Γπζθνιία ζηελ αλαπλνή 88 (71,5) 16 (13,0) 19 (15,4) 

    Αίζζεκα ηζηκπήκαηνο ή κνπδηάζκαηνο 75 (61,0) 30 (24,4) 18 (14,6) 

    Βήραο 105 (85,4) 15 (12,2) 3 (2,4) 

    (Νπρηεξηλέο) εθηδξψζεηο ή εμάςεηο 113 (91,9) 7 (5,7) 3 (2,4) 

Απηνλνκία 
 

  

    Γπζθνιία ζηε ζπλέρηζε ζπλεζηζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ 27 (22,0) 28 (22,8) 68 (55,3) 

    Αίζζεκα απψιεηαο ειέγρνπ ηεο δσήο ζαο 38 (30,9) 36 (29,3) 49 (39,8) 

    Γπζθνιία νινθιήξσζεο θαζεθφλησλ  46 (37,4) 31 (25,2) 46 (37,4) 
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    Δμάξηεζε απφ ηξίηνπο 58 (47,2) 22 (17,9) 43 (35,0) 

Κνηλσληθά ζέκαηα    

    Βξίζθεηε δχζθνιν λα κηιάηε γηα ηελ αζζέλεηά ζαο, γηαηί 

δελ ζέιεηε λα επηβαξχλεηε ηνπο άιινπο 

85 (69,1) 21 (17,1) 17 (13,8) 

    Βξίζθεηε ηνπο άιινπο κε δεθηηθνχο ζηε ζπδήηεζε γηα 

ηελ αζζέλεηά ζαο 

86 (69,9) 22 (17,9) 15 (12,2) 

    Γπζθνιεχεζζε λα βξείηε θάπνηνλ έκπηζην λα κηιήζεηε 77 (62,6) 32 (26,0) 14 (11,4) 

    Πξνβιήκαηα ζηε ζρέζε κε ηνλ/ηελ ζχληξνθφ ζαο 112 (92,6) 8 (6,6) 1 (0,8) 

    Γπζθνιία λα κηιάηε γηα ηελ αζζέλεηά ζαο κε ηνλ/ηελ                              

    ζχληξνθφ ζαο 

115 (94,3) 7 (5,7) 0 (0,0) 

Φπρνινγηθά ζέκαηα 
 

  

    Φφβνο επέθηαζεο ηεο λφζνπ 28 (22,8) 37 (30,1) 58 (47,2) 

    Φφβνο φηη ζα ππνθέξεηε ζσκαηηθά 29 (23,6) 41 (33,3) 53 (43,1) 

    Γπζθνιία λα αληηκεησπίζεηε ηελ αβεβαηφηεηα ηνπ                                                                

    Μέιινληνο 
35 (28,5) 55 (44,7) 33 (26,8) 

    Καηαζιηπηηθή δηάζεζε 32 (26,0) 67 (54,5) 24 (19,5) 

    Γπζθνιία λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηά ζαο 82 (67,2) 17 (13,9) 23 (18,9) 

Πλεπκαηηθά ζέκαηα 
 

  

    Γπζθνιία λα είζηε ρξήζηκνο/ε γηα ηνπο άιινπο 55 (44,7) 29 (23,6) 39 (31,7) 

    Γπζθνιία αλαθνξηθά κε ην λφεκα ηνπ ζαλάηνπ 53 (43,1) 55 (44,7) 15 (12,2) 

    Γπζθνιία ζηελ απνδνρή ηεο αζζέλεηάο ζαο 69 (56,1) 40 (32,5) 14 (11,4) 

Οηθνλνκηθά πξνβιήκαηα 
 

  

    Δπηπιένλ έμνδα ιφγσ ηεο αζζέλεηαο 17 (13,8) 15 (12,2) 91 (74,0) 

    Απψιεηα εηζνδήκαηνο ιφγσ ηεο αζζέλεηαο 18 (14,6) 15 (12,2) 90 (73,2) 
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Αλάγθε πιεξνθόξεζεο 
 

  

    Αλεπαξθήο πιεξνθφξεζε π.ρ. ζρεηηθά κε ηελ αζζέλεηα 

θαη ηε ζεξαπεία ηεο, βνεζεηηθφ εμνπιηζκφ θαη ππεξεζίεο 

πνπ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ππνζηήξημε ή ελαιιαθηηθέο 

ζεξαπεπηηθέο κεζφδνπο 

25 (20,3) 61 (49,6) 37 (30,1) 

Οη ηηκέο εθθξάδνληαη σο απόιπηε ζπρλόηεηα Ν θαη ζρεηηθή ζπρλόηεηα (%). 

 

Σα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα φπσο αλαθέξζεθαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, 

μεθηλψληαο απφ ην ζεκαληηθφηεξν, ήηαλ ηα εμήο: 

 Κφπσζε (ε θάπνην βαζκφ/Ναη=95,1%) 

 Δπηπιένλ έμνδα ιφγσ ηεο αζζέλεηαο (ε θάπνην βαζκφ/Ναη=86,2%) 

 Απψιεηα εηζνδήκαηνο ιφγσ ηεο αζζέλεηαο (ε θάπνην βαζκφ/Ναη=85,4%) 

 Αλεπαξθήο πιεξνθφξεζε π.ρ. ζρεηηθά κε ηελ αζζέλεηα θαη ηε ζεξαπεία ηεο, 

βνεζεηηθφ εμνπιηζκφ θαη ππεξεζίεο πνπ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ππνζηήξημε ή 

ελαιιαθηηθέο ζεξαπεπηηθέο κεζφδνπο (ε θάπνην βαζκφ/Ναη=79,7%) 

 Γπζθνιία ζηε ζπλέρηζε ζπλεζηζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ (ε θάπνην 

βαζκφ/Ναη=78,1%) 

 Φφβνο επέθηαζεο ηεο λφζνπ (ε θάπνην βαζκφ/Ναη=77,3%) 

 Φφβνο φηη ζα ππνθέξεηε ζσκαηηθά (ε θάπνην βαζκφ/Ναη=76,4%) 

 Καηαζιηπηηθή δηάζεζε (ε θάπνην βαζκφ/Ναη=74,0%) 

 Γπζθνιία λα αληηκεησπίζεηε ηελ αβεβαηφηεηα ηνπ κέιινληνο (ε θάπνην 

βαζκφ/Ναη=71,5%) 

 Αίζζεκα απψιεηαο ειέγρνπ ηεο δσήο ζαο (ε θάπνην βαζκφ/Ναη=69,1%) 

 Κλεζκφο (θαγνχξα) (ε θάπνην βαζκφ/Ναη=66,4%) 

 Γηαηαξαρέο χπλνπ (ε θάπνην βαζκφ/Ναη=64,7%) 

 Γπζθνιία νινθιήξσζεο θαζεθφλησλ  (ε θάπνην βαζκφ/Ναη=62,6%) 

 Πφλνο (ε θάπνην βαζκφ/Ναη=61,0%) 

 Γπζθνιία αλαθνξηθά κε ην λφεκα ηνπ ζαλάηνπ (ε θάπνην βαζκφ/Ναη=56,9%) 

 Γπζθνιία λα είζηε ρξήζηκνο/ε γηα ηνπο άιινπο (ε θάπνην βαζκφ/Ναη=55,3%) 

 Διαθξηέο νηθηαθέο εξγαζίεο (ζηγχξηζκα, θ.ιπ.) (ε θάπνην βαζκφ/Ναη=54,5%) 
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 Μεηαθίλεζε (νδήγεζε δηθχθινπ, απηνθηλήηνπ, ρξήζε κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο 

θ.ιπ.) (ε θάπνην βαζκφ/Ναη=52,9%) 

 Δμάξηεζε απφ ηξίηνπο (ε θάπνην βαζκφ/Ναη=52,9%) 

 

Πίλαθαο 8.3.β: Απηνεθηίκεζε ηεο αλάγθεο ησλ αζζελώλ γηα επαγγεικαηηθή βνήζεηα 

δηαρείξηζεο ησλ ζπκπησκάησλ/ πξνβιεκάησλ ηνπο 

Υαξαθηεξηζηηθό εξώηεκα «Υξεηάδεζηε επαγγεικαηηθή 

βνήζεηα γηα απηό;») 
Όρη 

Όζε θαη 

ηώξα 

Ναη, 

πεξηζζόηεξε 

Καζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο 
 

  

    Διαθξηέο νηθηαθέο εξγαζίεο (ζηγχξηζκα, θ.ιπ.) 67 (54,5) 14 (11,4) 42 (34,1) 

    Μεηαθίλεζε (νδήγεζε δηθχθινπ, απηνθηλήηνπ, ρξήζε 

κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο θ.ιπ.) 

63 (51,6) 26 (21,3) 33 (27,0) 

    Φξνληίδα ζψκαηνο, πιχζηκν, ληχζηκν ή ηνπαιέηα 93 (75,6) 10 (8,1) 20 (16,3) 

Οξγαληθά ζπκπηώκαηα 
 

  

   Κφπσζε 19 (15,4) 20 (16,3) 84 (68,3) 

    Γηαηαξαρέο χπλνπ 63 (51,6) 17 (13,9) 42 (34,4) 

    Πφλνο 59 (48,0) 27 (22,0) 37 (30,1) 

    Κλεζκφο (θαγνχξα) 62 (50,4) 29 (23,6) 32 (26,0) 

    Γπζθνιία ζηελ αλαπλνή 93 (75,6) 12 (9,8) 18 (14,6) 

    Αίζζεκα ηζηκπήκαηνο ή κνπδηάζκαηνο 98 (79,7) 12 (9,8) 13 (10,6) 

    Βήραο 

116 

(94,3) 
4 (3,3) 3 (2,4) 
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    εμνπαιηθή δπζιεηηνπξγία 

119 

(96,7) 
3 (2,4) 1 (0,8) 

    (Νπρηεξηλέο) εθηδξψζεηο ή εμάςεηο 

121 

(98,4) 
2 (1,6) 0 (0,0) 

Απηνλνκία 
 

  

    Γπζθνιία ζηε ζπλέρηζε ζπλεζηζκέλσλ  

    Γξαζηεξηνηήησλ 

47 (38,2) 21 (17,1) 55 (44,7) 

    Γπζθνιία νινθιήξσζεο θαζεθφλησλ  58 (47,2) 18 (14,6) 47 (38,2) 

    Αίζζεκα απψιεηαο ειέγρνπ ηεο δσήο ζαο 52 (42,6) 26 (21,3) 44 (36,1) 

    Δμάξηεζε απφ ηξίηνπο 63 (51,2) 24 (19,5) 36 (29,3) 

Κνηλσληθά ζέκαηα 
 

  

    Βξίζθεηε δχζθνιν λα κηιάηε γηα ηελ αζζέλεηά ζαο,  

    γηαηί δελ ζέιεηε λα επηβαξχλεηε ηνπο άιινπο 

99 (81,1) 8 (6,6) 15 (12,3) 

    Γπζθνιεχεζζε λα βξείηε θάπνηνλ έκπηζην λα κηιήζεηε 

100 

(82,0) 
9 (7,4) 13 (10,7) 

    Βξίζθεηε ηνπο άιινπο κε δεθηηθνχο ζηε ζπδήηεζε γηα  

    ηελ αζζέλεηά ζαο 

101 

(82,1) 
11 (8,9) 11 (8,9) 

    Γπζθνιία λα κηιάηε γηα ηελ αζζέλεηά ζαο κε ηνλ/ηελ 

ζχληξνθφ ζαο 

116 

(95,9) 
3 (2,5) 2 (1,7) 

    Πξνβιήκαηα ζηε ζρέζε κε ηνλ/ηελ ζχληξνθφ ζαο 

116 

(95,1) 
4 (3,3) 2 (1,6) 

Φπρνινγηθά ζέκαηα 
 

  

    Φφβνο επέθηαζεο ηεο λφζνπ 39 (31,7) 29 (23,6) 55 (44,7) 

    Φφβνο φηη ζα ππνθέξεηε ζσκαηηθά 39 (32,0) 30 (24,6) 53 (43,4) 
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    Γπζθνιία λα αληηκεησπίζεηε ηελ αβεβαηφηεηα ηνπ   

    Μέιινληνο 

58 (47,2) 23 (18,7) 42 (34,1) 

    Καηαζιηπηηθή δηάζεζε 49 (39,8) 39 (31,7) 35 (28,5) 

    Γπζθνιία λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηά ζαο 95 (77,2) 11 (8,9) 17 (13,8) 

Πλεπκαηηθά ζέκαηα 
 

  

    Γπζθνιία λα είζηε ρξήζηκνο/ε γηα ηνπο άιινπο 71 (57,7) 16 (13,0) 36 (29,3) 

    Γπζθνιία αλαθνξηθά κε ην λφεκα ηνπ ζαλάηνπ 73 (59,3) 30 (24,4) 20 (16,3) 

    Γπζθνιία ζηελ απνδνρή ηεο αζζέλεηάο ζαο 75 (61,0) 28 (22,8) 20 (16,3) 

Οηθνλνκηθά πξνβιήκαηα 
 

  

    Δπηπιένλ έμνδα ιφγσ ηεο αζζέλεηαο 23 (18,7) 11 (8,9) 89 (72,4) 

    Απψιεηα εηζνδήκαηνο ιφγσ ηεο αζζέλεηαο 23 (18,7) 13 (10,6) 87 (70,7) 

Αλάγθε πιεξνθόξεζεο 
 

  

    Αλεπαξθήο πιεξνθφξεζε π.ρ. ζρεηηθά κε ηελ 

αζζέλεηα θαη ηε ζεξαπεία ηεο, βνεζεηηθφ εμνπιηζκφ 

θαη ππεξεζίεο πνπ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ 

ππνζηήξημε ή ελαιιαθηηθέο ζεξαπεπηηθέο κεζφδνπο 

32 (26,0) 27 (22,0) 64 (52,0) 

Οη ηηκέο εθθξάδνληαη σο απόιπηε ζπρλόηεηα Ν θαη ζρεηηθή ζπρλόηεηα (%). 

 

Σα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα γηα ηα νπνία νη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ φηη 

ρξεηάδνληαη επαγγεικαηηθή βνήζεηα, μεθηλψληαο απφ ην ζεκαληηθφηεξν, ήηαλ ηα εμήο: 

 Κφπσζε (Όζε θαη ηψξα/Ναη, πεξηζζφηεξε=84,6%) 

 Δπηπιένλ έμνδα ιφγσ ηεο αζζέλεηαο (Όζε θαη ηψξα/Ναη, πεξηζζφηεξε=81,3%) 

 Απψιεηα εηζνδήκαηνο ιφγσ ηεο αζζέλεηαο (Όζε θαη ηψξα/Ναη, πεξηζζφηεξε=81,3%) 

 Αλεπαξθήο πιεξνθφξεζε π.ρ. ζρεηηθά κε ηελ αζζέλεηα θαη ηε ζεξαπεία ηεο, 

βνεζεηηθφ εμνπιηζκφ θαη ππεξεζίεο πνπ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ππνζηήξημε ή 

ελαιιαθηηθέο ζεξαπεπηηθέο κεζφδνπο (Όζε θαη ηψξα/Ναη, πεξηζζφηεξε=74,0%) 
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 Φφβνο επέθηαζεο ηεο λφζνπ (Όζε θαη ηψξα/Ναη, πεξηζζφηεξε=68,3%) 

 Φφβνο φηη ζα ππνθέξεηε ζσκαηηθά (Όζε θαη ηψξα/Ναη, πεξηζζφηεξε=68,0%) 

 Γπζθνιία ζηε ζπλέρηζε ζπλεζηζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ (Όζε θαη ηψξα/Ναη, 

πεξηζζφηεξε=61,8%) 

 Καηαζιηπηηθή δηάζεζε (Όζε θαη ηψξα/Ναη, πεξηζζφηεξε=60,2%) 

 Αίζζεκα απψιεηαο ειέγρνπ ηεο δσήο ζαο (Όζε θαη ηψξα/Ναη, πεξηζζφηεξε=57,4%) 

 Γπζθνιία λα αληηκεησπίζεηε ηελ αβεβαηφηεηα ηνπ κέιινληνο (Όζε θαη ηψξα/Ναη, 

πεξηζζφηεξε=52,8%) 

 Πφλνο (Όζε θαη ηψξα/Ναη, πεξηζζφηεξε=52,1%) 

 

8.4. Βαζκνινγία θιίκαθαο Palliative Performance Scale (PPS) γηα ηελ εθηίκεζε ηεο 

ιεηηνπξγηθήο ηθαλόηεηαο ησλ αζζελώλ 

 

ηνλ Πίλαθα 8.4.α παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά ζηηο ηξεηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο ηεο 

βαζκνινγηθήο θιίκαθαο Palliative Performance Scale (PPS) γηα ηελ εθηίκεζε ηεο 

ιεηηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο ησλ αζζελψλ. 

 

Πίλαθαο 8.4.α: Καηαλνκή ηεο Λεηηνπξγηθήο Ηθαλόηεηαο ησλ αζζελώλ θαηά PPS 

Καηεγνξίεο Ν (%) 

ηαζεξή θαηάζηαζε (πεξηιακβάλεηαη βαζκνινγία 

από 100-70%) 112 (91,1) 

Μεηαβαηηθή θαηάζηαζε (πεξηιακβάλεηαη 

βαζκνινγία από 60-40%) 11 (8,9) 

Σειηθή θαηάζηαζε (πεξηιακβάλεηαη βαζκνινγία 

από 30-0%) 0 (0,0) 

Οη ηηκέο εθθξάδνληαη σο απόιπηε ζπρλόηεηα Ν θαη ζρεηηθή ζπρλόηεηα (%). 

 

Σν 91,1% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε κειέηε ζεκείσζε βαζκνινγία πνπ αληηζηνηρεί ζηε 

ηαζεξή θαηάζηαζε θαη ην 8,9% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε κειέηε ζεκείσζε βαζκνινγία πνπ 

αληηζηνηρεί ζηε Μεηαβαηηθή θαηάζηαζε. 
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8.5. Γηεξεύλεζε ηεο επίδξαζεο ησλ δεκνγξαθηθώλ θαη θιηληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ 

αζζελώλ ζηηο απαληήζεηο ηνπο γηα ηα Πξνβιήκαηα/Αλάγθεο Αλαθνπθηζηηθήο Φξνληίδαο 

θαη ηελ Αλάγθε γηα Δπαγγεικαηηθή Βνήζεηα Γηαρείξηζεο ηνπο 

 

8.5.1. Απηνεθηίκεζεο ηεο έληαζεο ησλ ζπκπησκάησλ/ πξνβιεκάησλ ησλ 

αζζελώλ 

ηνλ Πίλαθα 8.5.1.α παξνπζηάδνληαη νη δηκεηαβιεηέο ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηηο 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο θαη ηε βαζκνινγία απηνεθηίκεζεο ηεο έληαζεο ησλ πξνβιεκάησλ 

ησλ αζζελψλ. 

 

Πίλαθαο 8.5.1.α: Γηκεηαβιεηέο ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο θαη ηε 

βαζκνινγία απηνεθηίκεζεο ηεο έληαζεο ησλ πξνβιεκάησλ ησλ αζζελώλ. 

Αλεμάξηεηε κεηαβιεηή  Μέζε βαζκνινγία απηνεθηίκεζεο ηεο 

έληαζεο ησλ πξνβιεκάησλ ησλ 

αζζελώλ (ηππηθή απόθιηζε) 

Σηκή p 

Φύιν   0,006
α
 

    Γπλαίθα 30,3 (10,8)  

    Άλδξαο 24,3 (9,8)  

Ζιηθία
β
 0,175

β
 0,053

β
 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε   0,010
γ
 

    Έγγακνο/ε/ε ζπκβίσζε 23,6 (10,3)  

    Άγακνο/ε 27,6 (10,3)  

    Γηαδεπγκέλνο/ε 26,7 (8,0)  

    Υήξνο/α 31,8 (9,9)  

Σέθλα   0,390
α
 

    Όρη  27,7 (10,5)  

    Ναη 25,6 (10,4)  

Αξηζκόο ηέθλσλ   0,817
γ
 

    Καλέλα 27,7 (10,5)  

    Έλα 24,8 (11,4)  

    Γχν 25,8 (9,9)  
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    Πεξηζζφηεξα απφ δχν 25,9 (10,6)  

Δθπαηδεπηηθό επίπεδν
δ
  0,039

ε
 

    Γεκνηηθφ 30,0 (16,0)  

    Γπκλάζην-Λχθεην 24,0 (14,75)  

    ΣΔΗ/ΑΔΗ/Μεηαπηπρηαθφ/Γηδαθηνξηθφ 20,0 (19,75)  

Έηε από ηελ εθδήισζε ηεο λόζνπ
δ
 0,042

δ
 0,646

δ
 

πλππάξρνπζεο αζζέλεηεο αζζελνύο  0,062
α
 

    Όρη  24,2 (10,4)  

    Ναη 27,7 (10,2)  

α
 Έιεγρνο t 

β
 Σπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Pearson 

γ
 Αλάιπζε δηαζπνξάο  

δ
 Γηάκεζνο (ελδνηεηαξηεκνξηαθό εύξνο) 

ε
 Έιεγρνο Kruskal-Wallis 

δ
 Σπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Spearman 

 

Έπεηηα απφ ηε δηκεηαβιεηή αλάιπζε πξνέθπςε ζηαηηζηηθή ζρέζε ζην επίπεδν ηνπ 

0,050 (p<0,050) κεηαμχ ηεο βαζκνινγίαο απηνεθηίκεζεο ηεο έληαζεο ησλ πξνβιεκάησλ ησλ 

αζζελψλ θαη 5 αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ, εθαξκφζηεθε πνιπκεηαβιεηή 

γξακκηθή παιηλδξφκεζε, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 8.5.1.β. 

 

Πίλαθαο 8.5.1.β: Πνιπκεηαβιεηή γξακκηθή παιηλδξόκεζε κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηε 

βαζκνινγία απηνεθηίκεζεο ηεο έληαζεο ησλ πξνβιεκάησλ ησλ αζζελώλ. 

Αλεμάξηεηε κεηαβιεηή  πληειεζηήο b 95% δηάζηεκα 

εκπηζηνζύλεο γηα ηνλ b 

Σηκή p 

Φύιν (θαηεγνξία αλαθνξάο: 

Γπλαίθεο) 
-4,266 -8,511 έσο -0,022 0,049 

Δθπαηδεπηηθό επίπεδν -2,810 -5,428 έσο -0,191 0,036 

 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιπκεηαβιεηήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο, 

πξνθχπηνπλ ηα εμήο: 

 Οη γπλαίθεο απάληεζαλ όηη είραλ ζπλνιηθά πεξηζζόηεξα πξνβιήκαηα θαη 

αλάγθεο αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο από ηνπο άλδξεο.  
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 Οη αζζελείο κε ρακειόηεξν κνξθσηηθό επίπεδν απάληεζαλ όηη είραλ 

πεξηζζόηεξα πξνβιήκαηα θαη αλάγθεο αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο από ηνπο 

αζζελείο κε πςειόηεξν κνξθσηηθό επίπεδν. 

Σν παξαπάλσ ππφδεηγκα εξκελεχεη ην 12% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο 

ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο απηνεθηίκεζεο ηεο έληαζεο ησλ πξνβιεκάησλ ησλ αζζελψλ. 

 

 

8.5.2. Απηνεθηίκεζεο ηεο έληαζεο ησλ αλαγθώλ αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο (γηα 

ιήςε επαγγεικαηηθήο βνήζεηαο) 

 

ηνλ Πίλαθα 8.5.2.α παξνπζηάδνληαη νη δηκεηαβιεηέο ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηηο 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο θαη ηε βαζκνινγία απηνεθηίκεζεο ηεο έληαζεο ησλ αλαγθψλ 

αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο (γηα ιήςε επαγγεικαηηθήο βνήζεηαο). 

 

Πίλαθαο 8.5.2.α: Γηκεηαβιεηέο ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο θαη ηε 

βαζκνινγία απηνεθηίκεζεο ηεο έληαζεο ησλ αλαγθώλ αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο (γηα 

ιήςε επαγγεικαηηθήο βνήζεηαο). 

Αλεμάξηεηε κεηαβιεηή  Μέζε βαζκνινγία απηνεθηίκεζεο ηεο 

έληαζεο ησλ αλαγθώλ αλαθνπθηζηηθήο 

θξνληίδαο (γηα ιήςε επαγγεικαηηθήο 

βνήζεηαο) (ηππηθή απόθιηζε) 

Σηκή p 

Φύιν
α
  0,003

β
 

    Γπλαίθα 30,0 (16,0)  

    Άλδξαο 19,0 (17,5)  

Ζιηθία
γ
 0,253

γ
 0,005

γ
 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε
α
  0,020

δ
 

    Έγγακνο/ε/ε ζπκβίσζε 19,0 (18,0)  

    Άγακνο/ε 20,0 (18,0)  

    Γηαδεπγκέλνο/ε 22,0 (19,0)  

    Υήξνο/α 31,0 (10,75)  

Σέθλα
α
  0,673

β
 

    Όρη  21,5 (19,25)  

    Ναη 21,0 (18,0)  
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Αξηζκόο ηέθλσλ
α
  0,822

δ
 

    Καλέλα 21,5 (19,25)  

    Έλα 22,5 (20,5)  

    Γχν 21,5 (17,75)  

    Πεξηζζφηεξα απφ δχν 20,0 (19,0)  

Δθπαηδεπηηθό επίπεδν
α
  0,061

δ
 

    Γεκνηηθφ 27,0 (14,0)  

    Γπκλάζην-Λχθεην 18,5 (17,0)  

    ΣΔΗ/ΑΔΗ/Μεηαπηπρηαθφ/Γηδαθηνξηθφ 22,5 (26,5)  

Έηε από ηελ εθδήισζε ηεο λόζνπ
ε
 -0,010

ε
 0,910

ε
 

πλππάξρνπζεο αζζέλεηεο αζζελνύο
α
  0,035

β
 

    Όρη  20,0 (18,0)  

    Ναη 24,5 (17,0)  

α
 Γηάκεζνο (ελδνηεηαξηεκνξηαθό εύξνο) 

β  
Έιεγρνο ησλ Mann-Whitney 

γ
 Σπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Pearson 

δ
 Έιεγρνο Kruskal-Wallis 

ε
 Σπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Spearman 

 

Έπεηηα απφ ηε δηκεηαβιεηή αλάιπζε πξνέθπςε ζηαηηζηηθή ζρέζε ζην επίπεδν ηνπ 

0,050 (p<0,050) κεηαμχ ηεο βαζκνινγίαο απηνεθηίκεζεο ηεο έληαζεο ησλ αλαγθψλ 

αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο (γηα ιήςε επαγγεικαηηθήο βνήζεηαο) θαη 5 αλεμάξηεησλ 

κεηαβιεηψλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, εθαξκφζηεθε πνιπκεηαβιεηή γξακκηθή παιηλδξφκεζε, ηα 

απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 8.5.2.β. 
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Πίλαθαο 8.5.2.β: Πνιπκεηαβιεηή γξακκηθή παιηλδξόκεζε κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηε 

βαζκνινγία απηνεθηίκεζεο ηεο έληαζεο ησλ αλαγθώλ αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο (γηα 

ιήςε επαγγεικαηηθήο βνήζεηαο). 

Αλεμάξηεηε κεηαβιεηή  πληειεζηήο b 95% δηάζηεκα 

εκπηζηνζύλεο γηα ηνλ b 

Σηκή p 

Φύιν (θαηεγνξία αλαθνξάο: 

Γπλαίθεο) 
-5,245 -9,415 έσο -1,075 0,014 

Ζιηθία 0,182 0,040 έσο 0,323 0,012 

 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιπκεηαβιεηήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο, 

πξνθχπηνπλ ηα εμήο: 

 Οη γπλαίθεο απάληεζαλ όηη είραλ κεγαιύηεξε ζπλνιηθή αλάγθε επαγγεικαηηθήο 

βνήζεηαο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη αλαγθώλ αλαθνπθηζηηθήο 

θξνληίδαο ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο. 

 Ζ αύμεζε ηεο ειηθίαο ζρεηίδνληαλ κε αύμεζε ηεο αλάγθεο γηα επαγγεικαηηθή 

βνήζεηα γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη αλαγθώλ αλαθνπθηζηηθήο 

θξνληίδαο. 

 Σν παξαπάλσ ππφδεηγκα εξκελεχεη ην 9,5% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο βαζκνινγίαο 

απηνεθηίκεζεο ηεο έληαζεο ησλ αλαγθψλ αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο (γηα ιήςε 

επαγγεικαηηθήο βνήζεηαο). 

 

 

8.5.3. Βαζκνινγία θιίκαθαο PPS γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ιεηηνπξγηθήο ηθαλόηεηαο 

ησλ αζζελώλ 

 

ηνλ Πίλαθα 8.5.3.α παξνπζηάδνληαη νη δηκεηαβιεηέο ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηηο 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο θαη ηε βαζκνινγία θιίκαθαο PPS γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ιεηηνπξγηθήο 

ηθαλφηεηαο ησλ αζζελψλ. 
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Πίλαθαο 8.5.3.α: Γηκεηαβιεηέο ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο θαη ηε 

βαζκνινγία θιίκαθαο PPS γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ιεηηνπξγηθήο ηθαλόηεηαο ησλ αζζελώλ. 

Αλεμάξηεηε κεηαβιεηή  Μέζε βαζκνινγία θιίκαθαο PPS γηα ηελ 

εθηίκεζε ηεο ιεηηνπξγηθήο ηθαλόηεηαο 

ησλ αζζελώλ (ηππηθή απόθιηζε) 

Σηκή p 

Φύιν  0,002
α
 

    Γπλαίθα 75,1 (11,5)  

    Άλδξαο 82,5 (10,2)  

Ζιηθία
β
 -0,451

β
 <0,001

β
 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε  <0,001
γ
 

    Έγγακνο/ε/ε ζπκβίσζε 83,1 (10,5)  

    Άγακνο/ε 80,5 (11,3)  

    Γηαδεπγκέλνο/ε 80,0 (7,7)  

    Υήξνο/α 71,8 (10,1)  

Σέθλα   0,996
α
 

    Όρη  80,4 (11,9)  

    Ναη 80,4 (10,9)  

Αξηζκόο ηέθλσλ   0,956
γ
 

    Καλέλα 80,4 (12,0)  

    Έλα 80,0 (11,0)  

    Γχν 81,0 (10,4)  

    Πεξηζζφηεξα απφ δχν 79,6 (12,1)  

Δθπαηδεπηηθό επίπεδν
δ
  0,002

γ
 

    Γεκνηηθφ 76,5 (10,9)  

    Γπκλάζην-Λχθεην 82,7 (10,4)  

    ΣΔΗ/ΑΔΗ/Μεηαπηπρηαθφ/Γηδαθηνξηθφ 85,0 (10,3)  

Έηε από ηελ εθδήισζε ηεο λόζνπ
δ
 -0,131

δ
 0,149

δ
 

πλππάξρνπζεο αζζέλεηεο αζζελνύο  0,002
α
 

    Όρη  83,4 (11,2)  

    Ναη 77,4 (10,1)  

α
 Έιεγρνο t 

β
 Σπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Pearson 

γ
 Αλάιπζε δηαζπνξάο  

δ
 Σπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Spearman 
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Έπεηηα απφ ηε δηκεηαβιεηή αλάιπζε πξνέθπςε ζηαηηζηηθή ζρέζε ζην επίπεδν ηνπ 

0,050 (p<0,050) κεηαμχ ηεο βαζκνινγίαο θιίκαθαο PPS γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ιεηηνπξγηθήο 

ηθαλφηεηαο ησλ αζζελψλ θαη 6 αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ, εθαξκφζηεθε 

πνιπκεηαβιεηή γξακκηθή παιηλδξφκεζε, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

Πίλαθα 8.5.3.β. 

 

Πίλαθαο 8.5.3.β: Πνιπκεηαβιεηή γξακκηθή παιηλδξόκεζε κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηε 

βαζκνινγία θιίκαθαο PPS γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ιεηηνπξγηθήο ηθαλόηεηαο ησλ αζζελώλ. 

Αλεμάξηεηε κεηαβιεηή  πληειεζηήο b 95% δηάζηεκα 

εκπηζηνζύλεο γηα ηνλ b 

Σηκή p 

Ζιηθία -0,267 --0,393 έσο -0,142 <0,001 

Δθπαηδεπηηθό επίπεδν 2,648 0,234 έσο 5,062 0,032 

πλππάξρνπζεο αζζέλεηεο αζζελνύο
 -3,473 -6,788 έσο -0,157 0,040 

Έηε από ηελ εθδήισζε ηεο λόζνπ -0,468 -0,788 έσο -0,147 0,005 

 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιπκεηαβιεηήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο, 

πξνθχπηνπλ ηα εμήο: 

 Ζ αύμεζε ηεο ειηθίαο ζρεηίδνληαλ κε ρεηξόηεξε ιεηηνπξγηθή ηθαλόηεηα ησλ 

αζζελώλ θαηά PPS. 

 Οη αζζελείο κε πςειόηεξν εθπαηδεπηηθό επίπεδν είραλ θαιύηεξε ιεηηνπξγηθή 

ηθαλόηεηα θαηά PPS ζε ζρέζε κε ηνπο αζζελείο κε ρακειόηεξν εθπαηδεπηηθό 

επίπεδν. 

 Οη αζζελείο κε ζπλππάξρνπζεο αζζέλεηεο είραλ ρεηξόηεξε ιεηηνπξγηθή ηθαλόηεηα 

θαηά PPS ζε ζρέζε κε ηνπο αζζελείο ρσξίο ζπλππάξρνπζεο αζζέλεηεο. 

 Αύμεζε ησλ εηώλ εθδήισζε ηεο λόζνπ ζρεηίδνληαλ κε ρεηξόηεξε ιεηηνπξγηθή 

ηθαλόηεηα θαηά PPS ησλ αζζελώλ. 

Σν παξαπάλσ ππφδεηγκα εξκελεχεη ην 36,1% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο βαζκνινγίαο 

θιίκαθαο PPS γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ιεηηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο ησλ αζζελψλ. 
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9. πδήηεζε-πκπεξάζκαηα 

 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παξνχζαο κειέηεο πξνθχπηεη φηη νη 

αζζελείο κε Σειηθνχ ηαδίνπ Νεθξηθή Νφζν πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε ζηα 

πξναλαθεξζέληα λνζνθνκεία έρνπλ κέζν φξν ειηθίαο 64,2 έηε (SD=13,4) θαη βξίζθνληαη ζε 

ζεξαπεία αηκνθάζαξζεο θαηά κέζν φξν 4 έηε (IR=5,0). Ζ ειηθηαθή ζχλζεζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ παξνχζα κειέηε είλαη ζπκβαηή κε παιαηφηεξεο κειέηεο (Caplin et al. 

2011, Abdel-Kader et al. 2009, Davison et al. 2006, Weisbord et al. 2005 & Weisbord et al. 

2003), φπνπ ν κέζνο φξνο (ζε δηαθνξεηηθφ δείγκα) ήηαλ πεξίπνπ ηα 65 έηε.  

ε φηη αθνξά ην θχιν, ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο ήηαλ άλδξεο ζε πνζνζηφ 71,5%. Απφ 

ηε βηβιηνγξαθία παξαηεξείηαη φηη νη αζζελείο κε ηειηθνχ ζηαδίνπ λεθξηθή λφζν είλαη θπξίσο 

άλδξεο (Zamanian & Kharameh 2015, 2011, Yong et al. 2009, Abdel-Kader et al. 2009). 

Γειαδή, παξαηεξείηαη κηα ηάζε ην αλδξηθφ θχιν λα πξνζβάιιεηαη ζπρλφηεξα απφ ηε λφζν. 

ρεηηθά κε ην κνξθσηηθφ επίπεδν θάησ απφ ην ήκηζε (45,5%) ήηαλ απφθνηηνη 

ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο ή/θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ην 13% ήηαλ απφθνηηνη 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή/θαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ή/θαη δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ. Οη 

πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο (57,7%) ήηαλ έγγακνη/-εο/ ή ζε ζπκβίσζε. Απφ ηνπο 123 

ζπκκεηέρνληεο, ε πιεηνςεθία δειψλνπλ ζπληαμηνχρνη 85,4% θαη κφλν ην 5,7% ησλ αζζελψλ 

δειψλεη ελεξγφ εξγαζία πιήξνπο/κεξηθήο απαζρφιεζεο. Γειαδή παξαηεξείηαη κηα ηάζε 

πξνο πξφσξε ζπληαμηνδφηεζε. Χο θπξηφηεξεο ζπλππάξρνπζεο αζζέλεηεο αλαθέξνληαη ν 

ζαθραξψδεο δηαβήηεο ηχπνπ I, ε ππέξηαζε θαη ε θαξδηαθή αλεπάξθεηα ζε πνζνζηά 17,9%, 

8,1% θαη 8,1% αληίζηνηρα. Ζ παξνπζία ηνπ ζαθραξψδε δηαβήηε σο πξψηε ζπλππάξρνπζα 

αζζέλεηα ζηε παξνχζα κειέηε, ζπκθσλεί κε ηα επξήκαηα παιαηφηεξσλ κειεηψλ (ζε 

δηαθνξεηηθφ δείγκα) (Caplin et al. 2011, Yong et al. 2009, Abdel-Kader et al. 2009 & 

Weisbord et al. 2005). 

ρεηηθά κε ηελ απηνεθηίκεζε ηεο έληαζεο ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ απηνεθηίκεζε 

ηεο αλάγθεο γηα επαγγεικαηηθή βνήζεηα δηαρείξηζεο ησλ ζπκπησκάησλ/πξνβιεκάησλ ησλ 

αζζελψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο, κε ην εξσηεκαηνιφγην PNPC, θαίλεηαη φηη νη αζζελείο 

δίλνπλ πεξηζζφηεξν βάξνο ζε νξγαληθά ζπκπηψκαηα, νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, πξνβιήκαηα 

απηνλνκίαο, ςπρνινγηθά ζέκαηα θαη ζηελ αλάγθε γηα πιεξνθφξεζε θαη ιηγφηεξν βάξνο ζε 

πξνβιήκαηα πξνεξρφκελα απφ θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο, πλεπκαηηθά θαη θνηλσληθά 

ζέκαηα. 
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Απφ ηα νξγαληθά ζπκπηψκαηα αλαθέξεηαη θπξίσο ε θφπσζε (95,1%), γηα ηελ νπνία 

νη αζζελείο επηδεηνχλ επαγγεικαηηθή βνήζεηα γηα ηε δηαρείξηζή ηεο. Σν ζπγθεθξηκέλν 

εχξεκα επηβεβαηψλεηαη θαη ζε πιεζψξα κειεηψλ (Zamanian & Kharameh 2015, Caplin et al. 

2011, Yong et al. 2009, Abdel-Kader et al. 2009, Davison et al. 2006 θαη Weisbord et al. 

2003) ζηηο νπνίεο ε θφπσζε αλαθέξεηαη σο ην θπξηφηεξν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη ε 

πιεηνςεθία ησλ αηκνθαζαηξφκελσλ. Σν δεχηεξν ζεκαληηθφ αλαθεξφκελν νξγαληθφ 

πξφβιεκα ηεο παξνχζαο κειέηεο απνηειεί ν θλεζκφο (66,4%), γεγνλφο ην νπνίν έξρεηαη ζε 

ζπκθσλία κε ηα επξήκαηα ησλ Yong θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (2009). Οη Gamondi et al. 2013 

θαη Yong et al. 2009, παξαηήξεζαλ φηη νη δηαηαξαρέο χπλνπ αλαθεξφηαλ σο ηξίην θαηά ζεηξά 

νξγαληθφ πξφβιεκα πνπ απαζρνινχζε ηνπο αζζελείο ηνπο, θάηη πνπ έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε 

ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο κηαο θαη νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο 

ζπκκεηέρνληεο (64,7%) αλαθέξνπλ πξνβιήκαηα δηαηαξαρψλ χπλνπ. Δπίζεο, ν πφλνο 

αλαθέξεηαη ζρεδφλ απφ ηνπο κηζνχο ζπκκεηέρνληεο ηεο παξνχζαο κειέηεο, ην νπνίν 

παξαηεξείηαη θαη ζε πξνγελέζηεξεο κειέηεο (Davison et al. 2006, Weisbord et al. 2005, 

Weisbord et al. 2003 θαη Davison 2003). 

Όζνλ αθνξά ζηελ ςπρηθή ζθαίξα, νη Gamondi et al. 2013, Abdel-Kader et al. 2009 

θαη Weisbord et al. 2005, βξήθαλ φηη ε θαηάζιηςε ήηαλ ην θπξίαξρν πξφβιεκα.  ηελ 

παξνχζα κειέηε φκσο, επηθξαηεί αξρηθά ν θφβνο γηα ελδερφκελε επέθηαζε ηεο λφζνπ, ζηε 

ζπλέρεηα ν θφβνο φηη νη αζζελείο ζα ππνθέξνπλ ζσκαηηθά φζν ε λφζνο εμειίζζεηαη θαη ηέινο 

ε θαηαζιηπηηθή δηάζεζε (74%). Γηα απηά ηα πξνβιήκαηα, επίζεο νη αζζελείο ηεο παξνχζαο 

κειέηεο επηδεηνχλ επαγγεικαηηθή βνήζεηα γηα ηε δηαρείξηζή ηνπο. 

Οζφλ αθνξά ζηα νηθνλνκηθά ζέκαηα ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ αζζελψλ 

αληηκεησπίδεη νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα θαη επηδεηά επαγγεικαηηθή βνήζεηα γηα ηε δηαρεηξηζή 

ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 86,2% δειψλεη πξφβιεκα ζρεηηθά κε ηα επηπιένλ έμνδα ιφγσ ηεο 

αζζέλεηαο θαη ην 85,4% δειψλεη πξφβιεκα κε ηελ απψιεηα εηζνδήκαηνο ιφγσ ηεο αζζέλεηαο. 

ηνλ αληίπνδα βξίζθνληαη ηα επξήκαηα ηεο κειέηεο ησλ Gerogianni et al. 2016 ζηελ νπνία 

παξαηεξήζεθε φηη κφλν ην 27,3% ηνπ δείγκαηνο βξηζθφηαλ ζε θαθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε. 

Δπίζεο, ην 68,3% ηνπ δείγκαηνο ηεο πξναλαθεξζείζαο κειέηεο, δήισζε φηη αηζζαλφηαλ 

βάξνο γηα ηελ νηθνγέλεηα ιφγσ ηεο λφζνπ, θάηη πνπ δελ παξαηεξείηαη ζε κεγάιν πνζνζηφ 

ζηελ ππάξρνπζα κειέηε. Απφ ηελ απηνλνκία, ην θπξίαξρν πξφβιεκα γηα ην νπνίν νη αζζελείο 

ρξεηάδνληαη επαγγεικαηηθή βνήζεηα γηα δηαρείξηζή ηνπ αλαθέξεηαη ε δπζθνιία ζπλέρηζεο 



82 
 

ζπλεζηζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ, ελψ ην ιηγφηεξν πνπ απαζρνιεί ηνπο αζζελείο είλαη ε 

εμάξηεζε απφ άιια άηνκα.  

Δπίζεο, πξνθχπηεη φηη ζπλνιηθά ην 79,7% ηνλίδεη φηη ε αλεπαξθήο πιεξνθφξεζε π.ρ. 

ζρεηηθά κε ηελ αζζέλεηα θαη ηε ζεξαπεία ηεο, βνεζεηηθφ εμνπιηζκφ θαη ππεξεζίεο πνπ 

κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ππνζηήξημε ή ελαιιαθηηθέο ζεξαπεπηηθέο κεζφδνπο απνηειεί εμίζνπ 

ζεκαληηθφ πξφβιεκα θαη επηδεηνχλ επαγγεικαηηθή βνήζεηα γηα δηαρείξηζή ηνπ. Απφ ηελ 

αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο δελ αλαθέξεηαη παξφκνην πξφβιεκα ζε άιιεο κειέηεο. 

ηηο θαηεγνξίεο φπνπ δίλεηαη ιηγφηεξν βάξνο γηα επαγγεικαηηθή βνήζεηα δηαρείξηζεο 

πξνβιεκάησλ, πξνηεξαηφηεηα έρνπλ νη νηθηαθέο εξγαζίεο (45,5%), ε δπζθνιία ζην λα είλαη 

ρξήζηκνη νη αζζελείο γηα ηνπο άιινπο (42,3%) θαη ε δπζθνιία ησλ αζζελψλ λα κηινχλ ζε 

άιινπο γηα ηελ αζζέλεηά ηνπο πξνθεηκέλνπ λα κελ ηνπο επηβαξχλνπλ (18,9%), ελψ ην 

ηειεπηαίν γηα ην νπνίν ζα ήζειαλ επαγγεικαηηθή βνήζεηα αθνξά ζέκαηα απηνθξνληίδαο, 

απνδνρήο ηεο αζζέλεηαο θαη ζέκαηα ζρέζεο κε ην ζχληξνθν φζνλ αθνξά ηελ αζζέλεηα. 

Μεηξψληαο ηε ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε ησλ αζζελψλ ηεο παξνχζαο κειέηεο θάλνληαο 

ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ κέηξεζεο (PPS), βξέζεθε φηη παξά ηα απηναλαθεξφκελα πξνβιήκαηα 

θαη ηηο απηναλαθεξφκελεο αλάγθεο αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο γηα ιήςε επαγγεικαηηθήο 

δηαρείξηζεο απηψλ, ην 91,1% βξηζθφηαλ αθφκε ζε ηαζεξή θαηάζηαζε (βαζκνινγία πνπ 

θπκαίλεηαη απφ 70-100%) θαη κφλν ην 8,9% βξηζθφηαλ ζε Μεηαβαηηθή θαηάζηαζε 

(βαζκνινγία 40-60%).  

Απφ ηελ εθαξκνγή ζπζρεηίζεσλ απηνεθηίκεζεο έληαζεο πξνβιεκάησλ θαη 

απηνεθηίκεζεο έληαζεο αλαγθψλ αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο, δηαπηζηψζεθε φηη νη γπλαίθεο 

πεξηέγξαςαλ πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα θαη πεξηζζφηεξε αλάγθε επαγγεικαηηθήο βνήζεηαο 

γηα ηε δηαρείξηζε απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο. Δπηπξφζζεηα, βξέζεθε 

φηη νη αζζελείο κε ρακειφ εθπαηδεπηηθφ επίπεδν είραλ κεγαιχηεξε βαζκνινγία 

απηνεθηίκεζεο ηεο έληαζεο ησλ πξνβιεκάησλ θαη φηη ε απμεκέλε ειηθία ζρεηίδνληαλ κε 

αχμεζε ηεο βαζκνινγίαο απηνεθηίκεζεο ηεο έληαζεο ησλ αλαγθψλ αλαθνπθηζηηθήο 

θξνληίδαο (γηα ιήςε επαγγεικαηηθήο βνήζεηαο). Σα πνζνζηά κεηαβιεηφηεηαο 12% γηα ηελ 

απηνεθηίκεζε ηεο έληαζεο ησλ πξνβιεκάησλ θαη 9,5% γηα ηελ απηνεθηίκεζε ηεο έληαζεο 

ησλ αλαγθψλ γηα ιήςε βνήζεηαο, δελ είλαη αξθεηά ηζρπξά θαη γηα απηφ ην ιφγν είλαη 

απαξαίηεην λα γίλνπλ εθηελέζηεξεο κειέηεο, γηα πξνζδηνξηζκνχλ πξφζζεηνη παξάγνληεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο αλάγθεο αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο απηψλ ησλ 

αζζελψλ θαη ηελ επαγγεικαηηθή βνήζεηα δηαρείξηζεο ηνπο. 
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Δπίζεο, ζηελ παξνχζα κειέηε βξέζεθε φηη ε απμεκέλε ειηθία, ην ρακειφ εθπαηδεπηηθφ 

επίπεδν, νη ζπλππάξρνπζεο αζζέλεηεο θαη ε αχμεζε ησλ εηψλ εθδήισζεο ηεο λφζνπ 

ζρεηίδνληαλ κε κείσζε ηεο βαζκνινγίαο ηεο θιίκαθαο PPS γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ιεηηνπξγηθήο 

ηθαλφηεηαο ησλ αζζελψλ.  

ε πξνεγνχκελεο κειέηεο, βξέζεθε φηη ην γπλαηθείν θχιν θαη ε λεαξή ειηθία, 

ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνπζία πξνβιεκάησλ (Caplin et al., 2011, Kimmel et al., 2003, Davison 

2003, Kutner & Devins 1998 & Barrett et al., 1990). Απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο 

δελ βξέζεθε ζπζρέηηζε ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ, ηεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, ησλ 

ζπλνδψλ αζζελεηψλ θαη ηεο αχμεζεο ησλ εηψλ εθδήισζεο ηεο λφζνπ κε ηελ παξνπζία 

πξνβιεκάησλ θαη αλαγθψλ αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο γηα ιήςε επαγγεικαηηθήο βνήζεηαο 

δηαρείξηζήο ηνπο. 

Ζ άξλεζε ζπκκεηνρήο ελφο αξθεηά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ αζζελψλ, ην κηθξφ εξεπλεηηθφ 

δείγκα, ε ζπκκεηνρή αζζελψλ κε ηειηθνχ ζηαδίνπ λεθξηθή λφζν νξηζκέλσλ λνζνθνκείσλ 

θπξίσο κεγάισλ αζηηθψλ θέληξσλ, απνηεινχλ βαζηθνχο πεξηνξηζκνχο γελίθεπζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ γηα ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ απηήο ηεο νκάδαο αζζελψλ. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη πεξηζζφηεξεο κειέηεο δηεξεχλεζεο πξνβιεκάησλ θαη 

αλαγθψλ ησλ αζζελψλ πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε, έρνπλ εζηηάζεη θπξίσο ζε 

πξνβιήκαηα πξνεξρφκελα απφ ηελ βηνινγηθή θαη ςπρηθή δηάζηαζε, παξαιείπνληαο 

πξνβιήκαηα άιισλ δηαζηάζεσλ πνπ ζα βνεζνχζαλ ζηελ εθηίκεζε ηεο ζπλνιηθήο 

θαηάζηαζεο ηνπ αζζελή θαη θαη’επέθηαζε ηεο ζπλνιηθήο παξνρήο θξνληίδαο ηνπ. Ζ παξνχζα 

κειέηε, εθηφο ηεο ςπρνζσκαηηθήο δηάζηαζεο, ζπκπεξηέιαβε πξνβιήκαηα θαη αλάγθεο απφ 

άιιεο πηπρέο φπσο είλαη νη θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο, ε απηνλνκία, θνηλσληθά-

πλεπκαηηθά-νηθνλνκηθά ζέκαηα θαη θαηά πφζν ππάξρεη αλάγθε γηα πεξαηηέξσ πιεξνθφξεζε. 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο, θαίλεηαη θαζαξά φηη νη αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε 

αηκνθάζαξζε έξρνληαη αληηκέησπνη θπξίσο κε νξγαληθά πξνβιήκαηα, νηθνλνκηθά ζέκαηα, 

πξνβιήκαηα απηνλνκίαο, ςπρνινγηθά ζέκαηα θαη πξνβιήκαηα πιεξνθφξεζεο, γηα ηα νπνία 

επηδεηνχλ βνήζεηα δηαρείξηζήο ηνπο ζε κεγάιν πνζνζηφ. Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη μεθάζαξν 

φηη δελ ππάξρεη νιηζηηθή θξνληίδα-ππνζηήξημε ησλ αζζελψλ απηψλ απφ ηνπο επαγγεικαηίεο 

πγείαο θαη απηφ κπνξεί λα ζπκβαίλεη είηε ιφγσ ηνπ φηη δελ ππάξρεη επαξθήο γλψζε γηα ηε 

ζσζηή δηαρείξηζε ησλ πξνβιεκάησλ θάζε δηάζηαζεο, είηε δηφηη νη επαγγεικαηίεο πγείαο 

εζηηάδνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο θπξίσο ζε νξγαληθά πξνβιήκαηα, είηε δηφηη νη ίδηνη αζζελείο 

ζεσξνχλ φηη δελ κπνξεί λα ππάξμεη απνηειεζκαηηθή νιηζηηθή αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζηαζήο 
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ηνπο. Γηα απηφ, νη αζζελείο απηήο ηεο νκάδαο ρξήδνπλ ελφο ζσζηνχ πξνγξάκκαηνο 

αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο θαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνπ πξνζσπηθνχ πγείαο πνπ ζα 

ηθαλνπνηνχλ ηα πξνβιήκαηά ηνπο. 

Ζ αλαθνπθηζηηθή θξνληίδα απνηειεί κηα επηινγή θξνληίδαο ζε αζζελείο κε λεθξηθή 

λφζν ηειηθνχ ζηαδίνπ. Δίλαη αλαγθαίν, ε βαζηθή εθπαίδεπζε φισλ ησλ επαγγεικαηίσλ πγείαο 

λα ζπκπεξηιακβάλεη ην αληηθείκελν ηεο αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο, έηζη ψζηε λα είλαη ζε 

ζέζε λα πξνζθέξνπλ βαζηθφ επίπεδν αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηα 

πξνβιήκαηα ησλ αζζελψλ ζπλνιηθά. Μέζσ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζηνπο εξγαδφκελνπο λα εκπινπηίδνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο κε λέα δεδνκέλα γηα ηε 

θηινζνθία ηεο αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο.  Οη επαγγεικαηίεο πγείαο έρνληαο απνθηήζεη ηελ 

θαηάιιειε εθπαίδεπζε θαη ηηο αλάινγεο δεμηφηεηεο, κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ 

απνηειεζκαηηθά ηα πνιιαπιά πξνβιήκαηα ησλ αζζελψλ πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε, 

αιιά θαη λα ελεκεξψλνπλ-εθπαηδεχνπλ ηνλ αζζελή σο πξνο ηελ δηαρείξηζε θάζε 

πξνβιήκαηφο ηνπ. 

Πεξαηηέξσ εθηελήο κειέηε απαηηείηαη γηα λα δηεξεπλεζνχλ ζε βάζνο ηα πξνβιήκαηα 

θαη νη αλάγθεο αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο ησλ αζζελψλ κε λεθξηθή λφζν ηειηθνχ ζηαδίνπ 

θαζψο θαη ησλ θξνληηζηψλ ηνπο, ηδηαίηεξα γηα λα πξνζδηνξηζηνχλ νη παξάγνληεο εθείλνη πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηα απμεκέλα πξνβιήκαηα θαη ηηο αλάγθεο απηψλ ησλ αζζελψλ.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I 

ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 

(εκεηψζηε κε Υ ηελ απάληεζε πνπ ζαο αληηπξνζσπεχεη) 

 

ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

 

ΦΤΛΟ:  Άλδξαο   Γπλαίθα 

 

ΖΛΗΚΗΑ: _____________ 

 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ:  

Έγγακνο  Άγακνο   Γηαδεπγκέλνο 

Υήξνο/α  πκβίσζε 

 

ΑΡΗΘΜΟ ΣΔΚΝΧΝ:  

Καλέλα  1  2  >2 

 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ: 

Απφθνηηνο/ε Γεκνηηθνχ    Απφθνηηνο/ε Γπκλαζίνπ-Λπθείνπ 

ΣΔΗ-ΑΔΗ     Μεηαπηπρηαθφ-Γηδαθηνξηθφ 

 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ: 

Άλεξγνο/ε  Γεκφζηνο/α Τπάιιεινο   Ηδησηηθφο/ή Τπάιιεινο 

πληαμηνχρνο  Οηθηαθά 
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ΧΡΑΡΗΟ ΔΡΓΑΗΑ: 

Πιήξνπο απαζρφιεζεο    Μεξηθήο απαζρφιεζεο  

Άλεξγνο  

 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΓΔΗΑ 

 

ΈΣΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΚΓΖΛΧΖ ΣΟΤ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΟ: _________________ 

 

ΤΝΟΓΔ ΑΘΔΝΔΗΔ: 

Ναη  Όρη 

 Δάλ έρεηε, αλαθέξεηε πνηεο:  
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α/α: 

“Problems and Needs in Palliative Care Questionnaire (PNPC)” 

 
Οδεγίεο: Σν εξσηεκαηνιφγην απηφ, έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα δηεπθξηληζηνχλ ηα πξνβιήκαηα πνπ 

βηψλεηε θαη ηα ζέκαηα γηα ηα νπνία ρξεηάδεζηε (επηπιένλ) βνήζεηα ή θξνληίδα. 

 

Γηα θάζε ζέκα ππάξρνπλ 2 επί κέξνπο εξσηήκαηα: 

 Αξηζηεξά: Θεσξείηε φηη απηφ ην ζέκα είλαη πξφβιεκα γηα ζαο;  

 Γεμηά: Υξεηάδεζηε (επηπιένλ) επαγγεικαηηθή βνήζεηα γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα; 

Παξαθαινύκε δώζηε 2 απαληήζεηο γηα θάζε ζέκα. 

 

Απνηειεί πξόβιεκα; 
Σα πξνβιήκαηά ζαο θαη νη αλάγθεο ζαο  

γηα θξνληίδα 

Υξεηάδεζηε επαγγεικαηηθή 

βνήζεηα γηα απηό; 

 Ναη 

ε 

θάπνην 

βαζκό 

Όρη  
Ναη, πεξηζ-

ζόηεξε 

Όζε θαη 

ηώξα 
Όρη 

    Καζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο    

1.     
Φξνληίδα ζώκαηνο, πιύζηκν, ληύζηκν ή 

ηνπαιέηα 
   

2.     

Μεηαθίλεζε  

(νδήγεζε δηθχθινπ, απηνθηλήηνπ, ρξήζε κέζσλ 

καδηθήο κεηαθνξάο θ.ιπ.) 

   

3.     
Διαθξηέο νηθηαθέο εξγαζίεο  

(ζηγχξηζκα, θ.ιπ.) 
   

    Οξγαληθά ζπκπηψκαηα    

4.     Πόλνο    

5.     Κόπσζε    

6.     Γηαηαξαρέο ύπλνπ    

7.     Γπζθνιία ζηελ αλαπλνή    

8.     Βήραο    

9.     Κλεζκόο (θαγνύξα)    

10.     εμνπαιηθή δπζιεηηνπξγία    

11.     Αίζζεκα ηζηκπήκαηνο ή κνπδηάζκαηνο    

12.     (Νπρηεξηλέο) εθηδξώζεηο ή εμάςεηο    

    Απηνλνκία    

13.     
Γπζθνιία ζηε ζπλέρηζε ζπλεζηζκέλσλ 

δξαζηεξηνηήησλ 
   

14.     Γπζθνιία νινθιήξσζεο θαζεθόλησλ     

15.     Δμάξηεζε από ηξίηνπο    

16.     Αίζζεκα απώιεηαο ειέγρνπ ηεο δσήο ζαο    
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Κνηλσληθά ζέκαηα 

17.     
Πξνβιήκαηα ζηε ζρέζε κε ηνλ/ηελ ζύληξνθό 

ζαο 
   

18.     
Γπζθνιία λα κηιάηε γηα ηελ αζζέλεηά ζαο κε 

ηνλ/ηελ ζύληξνθό ζαο 
   

19.     

Βξίζθεηε δύζθνιν λα κηιάηε γηα ηελ αζζέλεηά 

ζαο, γηαηί δελ ζέιεηε λα επηβαξύλεηε ηνπο 

άιινπο 

   

20.     
Βξίζθεηε ηνπο άιινπο κε δεθηηθνύο ζηε 

ζπδήηεζε γηα ηελ αζζέλεηά ζαο 
   

21.     
Γπζθνιεύεζζε λα βξείηε θάπνηνλ έκπηζην λα 

κηιήζεηε 
   

    Φπρνινγηθά ζέκαηα    

22.     Καηαζιηπηηθή δηάζεζε    

23.     Φόβνο όηη ζα ππνθέξεηε ζσκαηηθά    

24.     Φόβνο επέθηαζεο ηεο λόζνπ    

25.     
Γπζθνιία λα αληηκεησπίζεηε ηελ 

αβεβαηόηεηα ηνπ κέιινληνο 
   

26.     
Γπζθνιία λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηά 

ζαο 
   

    Πλεπκαηηθά ζέκαηα    

27.     
Γπζθνιία λα είζηε ρξήζηκνο/ε γηα ηνπο 

άιινπο 
   

28.     
Γπζθνιία αλαθνξηθά κε ην λόεκα ηνπ 

ζαλάηνπ 
   

29.     Γπζθνιία ζηελ απνδνρή ηεο αζζέλεηάο ζαο    

    Οηθνλνκηθά πξνβιήκαηα    

30.     Δπηπιένλ έμνδα ιόγσ ηεο αζζέλεηαο    

31.     Απώιεηα εηζνδήκαηνο ιόγσ ηεο αζζέλεηαο    

    Αλάγθε πιεξνθφξεζεο    

32.     

Αλεπαξθήο πιεξνθόξεζε π.ρ. ζρεηηθά κε ηελ 

αζζέλεηα θαη ηε ζεξαπεία ηεο, βνεζεηηθό 

εμνπιηζκό θαη ππεξεζίεο πνπ κπνξνύλ λα 

πξνζθέξνπλ ππνζηήξημε ή ελαιιαθηηθέο 

ζεξαπεπηηθέο κεζόδνπο 

   

33.     

Λείπνπλ ζεκαληηθά ζέκαηα από απηόλ ηνλ 

θαηάινγν; 

Παξαθαινύκε πξνζζέζηε παξαθάησ ηα 

ζέκαηα πνπ απαζρνινύλ εζάο! 

   

    ..............................................................................................    

    ……………………………………………………………    
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Υψξνο γηα ηα ζρφιηα ή ηηο εξσηήζεηο ζαο: 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ II 

Palliative Performance Scale (PPS) 

ΚΟ

Ρ 

PPS 

ΚΗΝΖΣΗΚΟΣΖΣ

Α 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ

/ ΔΡΓΑΗΑ 

ΑΤΣΟΔΞΤΠΖ

-ΡΔΖΖ 

ΠΡΟΛΑΜΒΑ-

ΝΟΜΔΝΑ 

ΔΠΗΠΔΓΟ 

ΤΝΔΗΓΖ

Ζ 

100

% ΠΛΖΡΖ 

ΤΝΖΘΔΗ/ 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ/  

ΝΟΟ - ΠΛΖΡΖ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΑ ΠΛΖΡΔ 

90% ΠΛΖΡΖ 

ΤΝΖΘΔΗ/ΔΡΓΑΕ

ΟΜΔΝΟ/ ΝΟΟ 

-/+ ΠΛΖΡΖ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΑ ΠΛΖΡΔ 

80% ΠΛΖΡΖ 

ΜΔ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ/ 

ΝΟΟ -/+ ΠΛΖΡΖ 

ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΑ 

Ή 

ΔΛΑΣΧΜΔΝΑ ΠΛΖΡΔ 

70% ΔΛΑΣΧΜΔΝΖ 

ΑΓΤΝΑΜΗΑ 

ΔΡΓΑΗΑ/ ΝΟΟ 

+ ΠΛΖΡΖ 

ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΑ  

Ή 

ΔΛΑΣΧΜΔΝΑ ΠΛΖΡΔ 

60% ΔΛΑΣΧΜΔΝΖ 

ΑΓΤΝΑΜΗΑ 

HOBBIES- 

ΟΗΚΗΑΚΧΝ 

ΔΡΓΑΗΧΝ / 

ΝΟΟ + 

ΒΟΖΘΔΗΑ 

ΜΔΡΗΚΔ 

ΦΟΡΔ 

ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΖ 

ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΑ  

Ή 

ΔΛΑΣΧΜΔΝΑ ΠΛΖΡΔ 

50% 

ΟΡΘΗΟ/ 

ΚΛΗΝΖΡΖ 

ΑΓΤΝΑΜΗΑ 

ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ 

ΔΡΓΑΗΑ / 

ΝΟΟ ++ 

ΖΜΑΝΣΗΚΖ 

ΒΟΖΘΔΗΑ 

ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΖ 

ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΑ  

Ή 

ΔΛΑΣΧΜΔΝΑ 

ΠΛΖΡΔ 

Ή 

ΤΓΥΤΖ 

40% 

ΚΤΡΗΧ 

ΚΛΗΝΖΡΖ 

ΑΓΤΝΑΜΗΑ 

ΠΔΡΗΟΣΔΡΧΝ 

ΓΡΑΣΖΡ./ΝΟΟ 

++ 

ΒΑΗΕΔΣΑΗ  

ΚΤΡΗΧ Δ 

ΒΟΖΘΔΗΑ 

ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΑ  

Ή 

ΔΛΑΣΧΜΔΝΑ 

ΠΛΖΡΔ 

Ή ΕΑΛΖ 

+/- 

ΤΓΥΤΖ 

30% 

ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΑ 

ΚΛΗΝΖΡΖ 

ΑΓΤΝΑΜΗΑ 

ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ 

ΓΡΑΣΖΡ./ΝΟΟ 

++ 

ΠΛΖΡΖ 

ΦΡΟΝΣΗΓΑ 

ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΑ  

Ή  

ΔΛΑΣΧΜΔΝΑ 

ΠΛΖΡΔ 

Ή ΕΑΛΖ 

+/- 

ΤΓΥΤΖ 

20% 

ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΑ 

ΚΛΗΝΖΡΖ 

ΑΓΤΝΑΜΗΑ 

ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ 

ΓΡΑΣΖΡ./ΝΟΟ 

++ 

ΠΛΖΡΖ 

ΦΡΟΝΣΗΓΑ 

ΔΛΑΥΗΣΑ  Ή 

ΓΟΤΛΗΔ 

ΠΛΖΡΔ 

Ή ΕΑΛΖ 

+/- 

ΤΓΥΤΖ 

10% 

ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΑ 

ΚΛΗΝΖΡΖ 

ΑΓΤΝΑΜΗΑ 

ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ 

ΓΡΑΣΖΡ./ΝΟΟ 

++ 

ΠΛΖΡΖ 

ΦΡΟΝΣΗΓΑ 

ΜΟΝΟ  

ΞΔΠΛΤΜΑ  

ΣΟΜΑΣΟ 

ΕΑΛΖ  Ή 

ΚΧΜΑ +/- 

ΤΓΥΤΖ 

0% ΘΑΝΑΣΟ         

ΣΑΘΔΡΖ ΚΑΣΑΣΑΖ : ΚΟΡ 100-70% 

ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΖ    >>        : ΚΟΡ 60-40% 

ΣΔΛΗΚΖ              >>         : 30-0% 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ:   
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ηε ζηαζεξή θαηάζηαζε ην ζθνξ θαζνξίδνπλ θπξίσο νη δξαζηεξηφηεηεο θαη ε ελαζρφιεζε κε ηελ εξγαζία 

ηε κεηαβαηηθή θαηάζηαζε δηαθνξνπνηνχληαη ε θηλεηηθφηεηα, νη δξαζηεξηφηεηεο, ε απηνεμππεξέηεζε θαη 

ελδερνκέλσο ε πξφζιεςε πγξψλ θαη ζηεξεψλ ηξνθψλ θαη ην επίπεδν ζπλείδεζεο 

ηελ ηειηθή θαηάζηαζε δηαθνξνπνηνχληαη θπξίσο ε πξφζιεςε ηξνθψλ θαη ην επίπεδν ζπλείδεζεο 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ III 

Έγθξηζε γηα ρξήζε ησλ εξγαιείσλ Διιεληθήο Έθδνζεο 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV 

Δγθξίζεηο λνζνθνκείσλ γηα δηεμαγσγή κειέηεο 
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