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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Θεωξεηηθό ππόβαζξν: Αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε ραξαθηεξί-

δνληαη απφ πςειά επίπεδα θνπψζεσο θαη ρακειφ επίπεδν πνηφηεηαο δσήο. εκαληηθφ 

ξφιν δηαδξακαηίδνπλ θαη ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ.  
 

θνπόο: θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο ζπρλφηεηαο 

εκθάληζεο ηεο θφπσζεο, πλεπκαηηθήο θαη θπζηθήο, ζηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο  

θαη ε ζπζρέηηζή ηεο κε ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αζζελψλ πνπ ππνβάιινληαη ζε 

ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο ηεο λεθξηθήο ηνπο ιεηηνπξγίαο κε αηκνθάζαξζε. 

Παξάιιεια, δηεξεπλάηαη θαη ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο θφπσζεο, ηεο πνηφηεηαο δσήο 

θαη ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ησλ αζζελψλ. 
 

Μέζνδνο: Υξεζηκνπνηήζεθε ε πνζνηηθή κέζνδνο κε εξσηεκαηνιφγην. Σα 

εξσηεκαηνιφγηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη ην Missoula - VITAS Quality of Life 

Index -15 (MVQOLI -15) θαη ην Fatigue Assessment Scale. παξάιιεια, ππήξραλ θαη 

εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην δεκνγξαθηθφ πξνθίι ησλ αζζελψλ. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο 

απνηειείηαη απφ 149 αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε ππνθαηάζηαζε ηεο λεθξηθήο 

ιεηηνπξγίαο ζε δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο Μνλάδεο Σερλεηνχ Νεθξνχ. 
 

Απνηειέζκαηα: Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δελ έδεημαλ ηδηαίηεξα πςειά επίπεδα 

θφπσζεο, θαζψο ν κέξνο φξνο ηνπ ζπλνιηθνχ ζθνξ ηεο θφπσζεο είλαη 25.97   

6.105. Ζ θφπσζε δε ζρεηίδεηαη κε ην θχιν, ηελ ειηθία θαη ηα έηε ζεξαπείαο ησλ 

αζζελψλ, αιιά ζρεηίδεηαη κε ηα έηε δηάγλσζεο, ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, ην 

επάγγεικα θαη ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε. Ζ πνηφηεηα δσήο ησλ αζζελψλ 

ραξαθηεξίζηεθε σο θαιή. Ζ ειηθία ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηε δηάζηαζε ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη αξλεηηθά κε ηε δηάζηαζε ηεο πλεπκαηηθφηεηαο, ελψ άηνκα κε 

ρακειφ εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, θαζψο θαη άγακνη, έρνπλ ρακειφ ζθνξ ζηελ πνηφηεηα 

δσήο. Δπίζεο, βξέζεθε αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο θφπσζεο θαη ηεο πνηφηεηαο 

δσήο ησλ αζζελψλ πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε. 
 

πκπεξάζκαηα: Σα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο έξρνληαη ζε κεξηθή αληίζεζε 

κε ηα απνηειέζκαηα πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ, θάηη ην νπνίν ζεκαίλεη πσο άιινη 

παξάγνληεο επεξεάδνπλ ζεηηθά ηνπο αζζελείο, φπσο ν παξάγνληαο ησλ 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ πνπ βξέζεθε ζε απηήλ ηελ έξεπλα, ελψ πξνο δηεξεχλεζε 

είλαη θαη νη παξάγνληεο εηζνδήκαηνο θαη πεξηβάιινληνο.  
 

Λέμεηο-θιεηδηά: πνηφηεηα δσήο, θφπσζε, αηκνθάζαξζε 
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ABSTRACT 

 

Theoretical Background: Patients undergoing hemodialysis are characterized by 

high levels of fatigue and low levels of quality of life. Patient's personal 

characteristics play also an important role. 

 

Purpose: The aim of this study is to explore the levels of fatigue, mental and 

physical, in the various activities, and its correlation with the quality of life of patients 

undergoing hemodialysis under renal replacement therapy. At the same time, the 

relationship between fatigue, quality of life and the demographic characteristics of 

patients will be explored. 

 

Method: Quantitative method using questionnaire was used. The questionnaires used 

were the Missoula - VITAS quality of life index -15 (MVQOLI -15) and the Fatigue 

Assessment Scale. At the same time, some questions about the demographic profile of 

patients were posed. The sample of the study consists of 149 patients undergoing 

renal function replacement in public and private kidney Units. 

 

Results: The results of the study did not show particularly high levels of fatigue, as 

the mean score the total fatigue was 25.97  6.105. Fatigue is not related to gender, 

age and years of treatment of patients, but it is related to years of diagnosis, 

educational level, occupational status and marital status. The quality of life of patients 

was characterized as good. Age is positively related to the dimension of functionality 

and negatively to the dimension of spirituality, while those with a low educational 

level, as well as males, have a low level of quality of life. Further, a negative 

correlation was found between fatigue and the quality of life of hemodialysis patients. 

 

Conclusions: The findings of this research contradict the results of previous research, 

which means that other factors may have a positive effect on patients, such as the 

interpersonal relationships that were found in this research, while the factors of 

income and environment should also be explored. 

 

Key words: quality of life, fatigue, hemodialysis 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

Σνπνζέηεζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

Ζ πξφνδνο ησλ επηζηεκψλ πγείαο θαη ε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο 

επέθεξαλ παξάηαζε ηεο δσήο ζηα άηνκα κε ρξφληα πξνβιήκαηα πγείαο θαη 

απνηέιεζαλ θίλεηξν αλάπηπμεο κεζφδσλ εθηίκεζεο, φρη κφλν ηεο δηάξθεηαο ηεο δσήο 

αιιά θαη ηεο πνηφηεηάο ηεο (Νάθνπ, 2001). Δίλαη γλσζηφ φηη ηα ρξφληα λνζήκαηα δελ 

επηθέξνπλ κφλν, απνζηαζεξνπνίεζε ησλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ νξγαληζκνχ, αιιά 

νδεγνχλ ζε βαζχηεξεο πξνεθηάζεηο, πνπ αλαηξέπνπλ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή, θνηλσληθή 

θαη νηθνλνκηθή ηζνξξνπία ηνπ αηφκνπ θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. Οη ρξφληνη πάζρνληεο 

έξρνληαη αληηκέησπνη κε καθξνρξφληεο ζεξαπείεο θαη πξνθιήζεηο φπσο, ηεο 

δηαηήξεζεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ηζνξξνπίαο, ηεο απηνεθηίκεζεο, ηνπ απηνέιεγρνπ 

θαη ηνπ ζπκβηβαζκνχ, πνιιέο θνξέο, κε έλα αβέβαην κέιινλ (Μελαζίδνπ θαη 

Λεκνλίδνπ, 2005). Μηα ζεκαληηθή νκάδα ρξφλησλ παζρφλησλ απνηεινχλ νη αζζελείο 

κε Υξφληα Νεθξηθή Αλεπάξθεηα (ΥΝΝ) πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε. Ζ ΥΝΝ 

είλαη κηα λφζνο, ε νπνία ζπλδπάδεηαη κε ρακειή Πνηφηεηα Εσήο (ΠΕ) (Θενθίινπ, 

2009). 

Ζ ΠΕ ζπρλά εξκελεχεηαη σο ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή, ην ππνθεηκεληθφ αίζζεκα 

επηπρίαο, ςπρηθήο επθνξίαο θαη απηνεθηίκεζεο, ηα νπνία ζπρλά αλαθέξνληαη ζηε 

βηβιηνγξαθία σο δείθηεο ΠΕ. Χζηφζν, ππάξρεη νκνθσλία κεηαμχ ησλ εξεπλεηψλ φηη 

ε ΠΕ είλαη πνιπδηάζηαηε θαη ζπκπεξηιακβάλεη ζσκαηηθέο, ςπρνθνηλσληθέο θαη 

νηθνλνκηθέο δηαζηάζεηο ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ (Μάηδηνπ – Μεγαπάλνπ, 2009). Σηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη ζεκαληηθή αλάπηπμε θαηάιιεισλ κεζφδσλ 

δηεξεχλεζεο θαη παξεκβάζεσλ απφ ηελ πιεπξά ησλ εηδηθψλ ζε ζέκαηα πνηφηεηαο 

δσήο ησλ αζζελψλ. ηελ θαηεχζπλζε απηή έρεη ζπκβάιιεη ε πξννδεπηηθή 

επηθξάηεζε ηεο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο ζηελ πγεία θαη ηεο αληίιεςεο φηη ν αζζελήο 

πξέπεη λα απνηειεί ην επίθεληξν ηεο ηαηξηθήο πξάμεο (Laine θαη Davidoff, 1996). 

Ζ εθηίκεζε ηεο  ΠΕ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ εμεχξεζε ηξφπσλ γηα ηε βειηίσζε 

ηεο επεκεξίαο ησλ αζζελψλ κε ΥΝΝ θαη, ελδερνκέλσο, ζηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ πξφιεςε ησλ αλεπηζχκεησλ απνηειεζκάησλ. Έρεη απνδεηρζεί, 

γηα παξάδεηγκα, φηη ε ΠΕ είλαη έλα αμηφπηζην κέηξν ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

ζεξαπείαο ηεο λεθξηθήο αλαηκίαο. Δπηπιένλ, ε αμηνιφγεζε ηεο ΠΕ κπνξεί λα 
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βνεζήζεη ζηνλ εληνπηζκφ ηνπ θηλδχλνπ ζαλάηνπ ή λνζειείαο ελφο αζζελή (Lopes et 

al., 2002). 

Ζ θφπσζε είλαη έλα απφ ηα ζπρλφηεξα παξάπνλα ησλ αζζελψλ ζε αηκνθάζαξζε 

θαη ζρεηίδεηαη κε δηαηαξαρέο ηεο ΠΕ ησλ αζζελψλ. Ζ έλλνηα ηεο θφπσζεο είλαη 

αφξηζηε, θαη είλαη πάξα πνιχ δχζθνιν λα νξηζζεί θαη λα αμηνινγεζεί πνηνηηθά θαη 

πνζνηηθά. πλήζσο ν φξνο θφπσζε πεξηιακβάλεη αξθεηά επηκέξνπο ζηνηρεία, φπσο 

κεησκέλε ζσκαηηθή θαη λνεηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα, ειαηησκέλε ηάζε γηα ελέξγεηα θαη 

επηδφζεηο θαηψηεξεο απφ ηηο αλακελφκελεο, ρσξίο απηφ λα νθείιεηαη ζε έληνλε 

πξνζπάζεηα ή θαηαλάισζε ελέξγεηαο (Krupp, 2003). Ο επηπνιαζκφο ηεο θφπσζεο 

θπκαίλεηαη απφ 60% έσο 97% ζε αζζελείο ζε καθξνρξφληα ζεξαπεία λεθξηθήο 

ππνθαηάζηαζεο (Fried et al., 2005). Ζ ζεκαζία ηεο θφπσζεο ζε αζζελείο κε λεθξηθή 

λφζν ππνγξακκίδεηαη απφ ηελ παξαηήξεζε φηη ην 94% ησλ αζζελψλ πνπ 

ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε δήισζαλ πξφζπκνη λα ππνβιεζνχλ ζε ζπρλφηεξε 

αηκνθάζαξζε, αλ ζα ππάξμεη κηα ζρεηηθή αχμεζε ηνπ επηπέδνπ ηεο ελέξγεηάο ηνπο 

(Ramkumar et al., 2005). Οη Ream θαη Richardson πεξηγξάθνπλ ηελ θφπσζε ζαλ 

«έλα ππνθεηκεληθφ, δπζάξεζην ζχκπησκα ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ ζπλνιηθή  

αίζζεζε ηνπ ζψκαηνο πνπ θπκαίλεηαη απφ ηελ θνχξαζε έσο ηελ εμάληιεζε 

δεκηνπξγψληαο κηα αδηάθνπε γεληθή θαηάζηαζε, ε νπνία επεξεάδεη ηελ ηθαλφηεηα 

ησλ αηφκσλ λα ιεηηνπξγνχλ ζηελ θαλνληθή ηνπο δπλακηθφηεηα». 

Ζ παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε γηα ηνλ εληνπηζκφ, ηελ έξεπλα θαη ηελ αμηνιφγεζε 

ηεο θφπσζεο έρεη δηηηφ ραξαθηήξα: 

 Πλεπκαηηθή θφπσζε είλαη κηα ςπρνβηνινγηθή θαηάζηαζε πνπ πξνθαιείηαη 

απφ παξαηεηακέλε θαη εληαηηθή γλσζηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη εθθξάδεηαη απφ 

ηελ έιιεηςε ζπγθέληξσζεο θαη ηελ αδπλακία εζηίαζεο ζε νξηζκέλεο 

πεξηζηάζεηο (Marcora et al., 2009).  

 σκαηηθή θφπσζε απφ ηελ άιιε πιεπξά είλαη ε αδπλακία άζθεζεο ή  

δηαηήξεζεο ηεο κπτθήο δχλακεο ζε κηα δεδνκέλε εξγαζία (Wells, 1975).  

Οκνίσο ζε ρξφληα πάζρνληεο, έρεη δηαηππσζεί ε άπνςε φηη ηα ζπκπηψκαηα ηεο 

θφπσζεο αθνξνχλ δχν ζπληζηψζεο: ηε ςπρηθή, πνπ πεξηιακβάλεη ζπλαηζζεκαηηθέο 

θαη γλσζηηθέο ηδηφηεηεο θαη ηε θπζηθή, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ ππλειία, ηελ έιιεηςε 

ελέξγεηαο θαη ηε κπτθή αδπλακία (Hardy θαη Studenski, 2010). 
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θνπόο ηεο έξεπλαο θαη εξεπλεηηθά εξωηήκαηα 

θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο 

ηεο θφπσζεο, πλεπκαηηθήο θαη θπζηθήο, ζηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο  θαη ε 

ζπζρέηηζή ηεο κε ηελ ΠΕ ησλ αζζελψλ πνπ ππνβάιινληαη ζε ζεξαπεία 

ππνθαηάζηαζεο ηεο λεθξηθήο ηνπο ιεηηνπξγίαο κε αηκνθάζαξζε.  

Ζ θχξηα ππφζεζε ηεο κειέηεο απηήο αθνξνχζε ηε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο εθηηκψκελεο ΠΕ θαη ηεο θφπσζεο ησλ αζζελψλ. Δηδηθφηεξα, 

αλακελφηαλ φηη νη αζζελείο πνπ εκθάληδαλ ζεκάδηα θφπσζεο φηη ζα εκθαλίδνπλ 

ρεηξφηεξε ΠΕ.  

Παξάιιεια, δηεξεπλήζεθε θαη ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο θφπσζεο, ηεο πνηφηεηαο 

δσήο θαη ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ησλ αζζελψλ, θαζψο παξαηεξείηαη κία 

έιιεηςε κειεηψλ ζε απηφ ην πεδίν. 

 

Μεζνδνινγία 

Γηα ηνπο ζθνπνχο απηήο ηεο έξεπλαο επηιέρζεθε ε πνζνηηθή κεζνδνινγηθή 

πξνζέγγηζε. Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε αλψλπκα εξσηεκαηνιφγηα 

ζπκπιεξσκέλα απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο αζζελείο. Σνλ πιεζπζκφ ηεο κειέηεο 

απνηέιεζαλ αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε ζην πιαίζην 

ππνθαηάζηαζεο ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο ζε Μνλάδεο Σερλεηνχ Νεθξνχ. Ζ δηαλνκή 

θαη ε ζπγθέληξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ εξεπλήηξηα. 

 

Γνκή ηεο εξγαζίαο 

Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειείηαη απφ πέληε θεθάιαηα. Σν πξψην θεθάιαην 

αλαθέξεηαη ζηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αζζελψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζε απηφ ην 

θεθάιαην πξνζδηνξίδεηαη ελλνηνινγηθά ε πνηφηεηα δσήο, παξνπζηάδεηαη ε έλλνηα θαη 

ε κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο, ελψ ηέινο εμεηάδεηαη ε ζρέζε κεηαμχ ηεο πγείαο θαη 

ηεο πνηφηεηαο δσήο. ην δεχηεξν θεθάιαην, παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα 

εξεπλψλ αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ηεο θφπσζεο ζε άηνκα πνπ 

ππνβάιινληαη ζε ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο ηεο λεθξηθήο ηνπο ιεηηνπξγίαο κε 

αηκνθάζαξζε. ην επφκελν θεθάιαην, παξνπζηάδεηαη ε κέζνδνο ηεο έξεπλαο, δειαδή 

ε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε, ην εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ, ην δείγκα ηεο 
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έξεπλαο, δεηήκαηα δενληνινγίαο θαη ε κέζνδνο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ. Σν 

ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο. Σν 

ηειεπηαίν θεθάιαην ζπλνςίδεη ηα θπξηφηεξα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο θαη 

θαηαζέηεη πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1. ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ 

 

1.1 Οξηζκόο ηεο πνηόηεηαο δωήο 

ηηο κέξεο καο, ε ζχγρξνλε ηαηξηθή θνηλφηεηα θαίλεηαη λα εζηηάδεηαη ζηελ 

εθαξκνγή ησλ νξζψλ ηαηξηθψλ  πξαθηηθψλ θαη ησλ επηπηψζεψλ ηνπο ζηελ δσή ηνπ 

αξξψζηνπ. Ο ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ θαηαζηάζεσλ δηακνξθψλεη ην πιαίζην ηεο 

κειέηεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο, δειαδή ηελ ππνθεηκεληθή εκπεηξία 

ελφο αηφκνπ θαη ηνλ ζπλδπαζκφ φισλ ησλ εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ  πνπ επεξεάδνπλ 

ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο, δειαδή ηνλ ζπλδπαζκφ ηεο ππνθεηκεληθήο θαη ηεο 

αληηθεηκεληθήο δηάζηαζεο. Γηα ην ιφγν απηφ θαζίζηαηαη ζεκαληηθφ λα 

δηακνξθψζνπκε ην πιαίζην κειέηεο ηεο ζεσξεηηθήο πξνζαξκνγήο θαη αληίζηνηρεο 

κεζνδνινγίαο κέηξεζεο, κηαο κεζνδνινγίαο κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο πνπ 

ιακβάλεη ππφςε ηεο, ηηο ππνθεηκεληθέο θαη αληηθεηκεληθέο δηαζηάζεηο θαη επηδηψθεη 

ηελ επηζηεκνληθή δηεξεχλεζε ησλ βαζηθψλ απαηηήζεσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο 

έξεπλαο (Jackson, 2011).  

Ζ ελλνηνινγηθή απνηχπσζε ηνπ φξνπ πνηφηεηα ηεο δσήο απνηειεί θαη ζηηο κέξεο 

αληηθείκελν κειέηεο θαη ζπλερνχο αλαδηαηχπσζεο. Ο φξνο αλαθέξεηαη γηα πξψηε 

θνξά ζηνπο αξραίνπο Διιεληθνχο ρξφλνπο κε ηηο πξψηεο αλαθνξέο λα γίλνληαη απφ 

ηνλ σθξάηε θαη ηνλ Πιάησλα δηακνξθψλνληαο κέηξα ζχγθξηζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο 

δσήο κε ηελ πνζφηεηα, ελψ ν Αξηζηνηέιεο πνπ αζρνιήζεθε επίζεο κε ηνλ νξηζκφ ηεο 

ηελ ζπλέθξηλε κε ηελ ιέμε ηεο επδαηκνλίαο αιιά θαη κε ηηο ππφινηπεο θηινζνθηθέο 

πξνεθηάζεηο (Townsend-White θαη ζπλ., 2012). 

ηηο αξρέο ησλ ζχγρξνλσλ δεθαεηηψλ νη επηζηήκνλεο φξηζαλ ηελ πνηφηεηα δσήο 

σο κέγεζνο ζπλπθαζκέλν κε ην βηνηηθφ επίπεδν ή ην επίπεδν δηαβίσζεο θαζψο 

πεξηειάκβαλε έλλνηεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ θαηαλαισηηθή θνηλσλία. Έλλνηεο, 

φπσο ν ειεχζεξνο ρξφλνο, ε θνηλσληθή αλαςπρή θαη ε παηδεία πξνζηέζεθαλ 

αξγφηεξα. Αθφκε θαη ζήκεξα ινηπφλ, ν φξνο ηεο πνηφηεηαο δσήο δελ έρεη γίλεη θνηλά 

απνδεθηφο θαζψο απηφο εξκελεχεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηα εθάζηνηε άηνκα, θαζψο γηα 

θάπνηνπο κπνξεί λα ζεκαίλεη θαιή θαζεκεξηλφηεηα κε ηθαλνπνηεηηθή νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε, γηα άιινπο θαιέο παξνρέο πνηφηεηαο πγείαο θαη θνηλσληθψλ δνκψλ, ελψ 

γηα άιινπο κπνξεί λα έρεη λα θάλεη κε ηελ εηθφλα κηαο πινχζηαο δσήο κε θνηλσληθή 

θαη πνιηηηζηηθή δξαζηεξηφηεηα. 
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Παξά φκσο ηελ πνηθηιία ησλ απφςεσλ, δχλαηαη λα ππάξρεη ηαχηηζε γηα έλα 

ζχλνιν πξαγκάησλ πνπ πεξηέρνληαη ζε απηήλ ηελ έλλνηα φπσο ν πεξηνξηζκφο ηεο 

εγθιεκαηηθφηεηαο, ε δηαηήξεζε ηεο θαιήο πγείαο, ε δηεχξπλζε ηεο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ, ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ν 

πεξηνξηζκφο ηεο δηαθζνξάο θαη ησλ αζέκηησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη 

δξαζηεξηφηεηαο. 

Αλαιπηηθφηεξα, κπνξεί λα πεξηθιείεη πξνζσπηθέο ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο ζρεηη-

θά κε πνιηηηθέο, ςπρνινγηθέο, νηθνλνκηθέο θαη πλεπκαηηθέο δηαζηάζεηο ηεο θαζεκε-

ξηλφηεηαο. Ζ πνηφηεηα δσήο άιινηε κπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα ησλ αηνκηθψλ 

θπζηθψλ ραξηζκάησλ ηνπ αλζξψπνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επίδξαζε ηεο θνηλσλίαο 

θαη ηεο νηθνγέλεηαο θαη άιιεο θνξέο αλαθέξεηαη ζηα πξνζσπηθά ζεηηθά θαη αξλεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ. Οη θιηληθέο έξεπλεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

πνηφηεηαο δσήο δελ αλαθέξνληαη ζηελ ηθαλνπνίεζεο απφ ηνλ ηξφπν δσήο ή ηνπ 

πεξηβάιινληνο, αιιά αζρνινχληαη απνθιεηζηηθά κε ηελ πγεία, δειαδή ηελ πνηφηεηα 

δσήο, πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ πγεία (Townsend-White θαη ζπλ., 2012). 

Σν εξψηεκα φκσο, πνπ δεκηνπξγείηαη ζηελ πεξίπησζε απηή ζηνπο επηζηήκνλεο, 

είλαη εάλ ηα επηπιένλ ρξφληα δσήο ζα είλαη πνηνηηθά, δειαδή κε πγεία θαη ρσξίο 

αζζέλεηεο, ή κήπσο ηα κεγάια ζε ειηθία άηνκα ζα ππνθέξνπλ απφ απηή ηελ αχμεζε 

ειηθίαο απφ ρξφληα λνζήκαηα. Γηα ηελ απάληεζε ζε απηφ ην εξψηεκα νη κεηξήζεηο 

επηθεληξψλνληαη ζηελ πνηφηεηα δσήο κε ζπλδπαζκφ ηελ πγεία θαη φρη ζηηο κέρξη πξηλ 

ιίγα ρξφληα κεηξήζεηο λνζεξφηεηαο θαη ζλεζηκφηεηαο (Townsend-White θαη ζπλ., 

2012). 

χκθσλα κε ηνπο Townsend-White θαη ζπλ., (2012), ε πνηφηεηα δσήο απνηειεί 

ηε «δηαθνξά κεηαμχ ηεο ηδαληθήο θαη ηεο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο κηαο θνηλσλίαο ή 

θνηλφηεηαο κε απηή λα κπνξεί λα νξηζηεί σο ε κέηξεζε ησλ παξαγφλησλ  θαζψο θαη 

ην πψο απηνί αμηνινγνχληαη απφ ηνπο θαηνίθνπο ηνλίδνληαο ηελ ζεκαζία πνπ 

πξνζδίδνπλ νη θάηνηθνη ζηνπο παξάγνληεο απηνχο». Παξάιιεια, αλαθέξεη φηη ε 

αζηηθνπνίεζε ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο θαζψο νη ζπλζήθεο 

δηαβίσζεο ζε κηα πφιε είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε ηελ θαθή πνηφηεηα ηεο δσήο, ηηο 

ςπρνινγηθέο δηαηαξαρέο θαη ηα κεησκέλα επίπεδα θνηλσληθήο δξαζηεξηφηεηαο ελψ 

ζπλάκα ηα άηνκα πνπ δηακέλνπλ ζηηο πφιεηο εκθαλίδνπλ απμεκέλα επίπεδα 

ςπρνινγηθψλ δηαηαξαρψλ θαη κνλαμηάο (Townsend-White θαη ζπλ., 2012). 
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Μία αθφκε εξκελεία ηεο πνηφηεηαο δσήο είλαη φηη απνηειεί ηελ ππνθεηκεληθή 

αληίιεςε ησλ αλζξψπσλ ηεο ζέζεο πνπ θαηέρνπλ σο πξνο ην ζχζηεκα αμίσλ ηεο 

θνηλσλίαο ζηελ νπνία δνπλ θαη δξνπλ, ζε αληηζηνηρία κε ηνπο πξνζσπηθνχο ζηφρνπο, 

ηα πξφηππα, ηηο πξνζδνθίεο θαη αλεζπρίεο πνπ ηνπο δηαθαηέρνπλ (Νάθνπ, 2001). 

Μειεηψληαο ηελ πνηφηεηα δσήο ν Jackson (2011) ππνζηήξημε φηη είλαη κία 

ζχλζεηε έλλνηα κε πνιιέο πξννπηηθέο θαη βαζηθέο δηαζηάζεηο φπσο ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή επεκεξία, ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε, ηελ 

θνηλσληθή δξαζηεξηνπνίεζε θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Απηέο ινηπφλ νη 

δηαζηάζεηο είλαη ζαθέο φηη πξνζδηνξίδνπλ ην πιαίζην δσήο. Σεο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, 

ε έλλνηα ηεο πνηφηεηα δσήο έρεη πξνζειθχζεη ηνπο επαγγεικαηίεο ζηνλ ρψξν ηεο 

πγείαο κέζα απφ ηελ δηαηχπσζε ηξηψλ κνληέισλ, ηνπ κνληέινπ ηθαλνπνίεζεο ηνπ 

κνληέινπ ζπλδπαζκνχ ηθαλνπνίεζεο θαη ζεκαληηθφηεηαο θαη ηνπ κνληέινπ 

θνηλσληθψλ ξφισλ θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο  (Jackson, 2011).        

Γηα ηνλ ιφγν απηφ εηζήρζεθαλ δείθηεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ επηπέδνπ πγείαο 

κέζσ ηεο ζπλεθηίκεζεο θαη πνζνηηθήο έθθξαζεο  θνηλσληθψλ, ςπρηθψλ θαη 

βηνινγηθψλ παξακέηξσλ πνπ γηα ηηο πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε 

πξνζέγγηζε απηή είλαη αλέθηθηε. Ο δείθηεο, πνπ φπσο αλαθέξζεθε είλαη κηα 

παξάκεηξνο, ζηελ νπζία είλαη έλα θιάζκα πνπ απνηειείηαη απφ ηξεηο ζπληζηψζεο: 

έλαλ αξηζκεηή πνπ είλαη ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ καο ελδηαθέξνπλ 

σο πεξηζηαηηθά (π.ρ. ζάλαηνη, θξνχζκαηα λφζσλ, γελλήζεηο, είζνδνη ζε λνζνθνκεία 

θαη άιια), έλαλ παξαλνκαζηή πνπ είλαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο αηφκσλ ηνπ πιεζπζκνχ 

πνπ κειεηάηαη (ηνπ πιεζπζκνχ ζε θίλδπλν-population risk) ή αιιηψο πιεζπζκνχ 

αλαθνξάο (reference population) θαη κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν, θαηά ηελ 

νπνία ζπλέβεζαλ ηα γεγνλφηα. Οη ζπρλφηεξνη ρξεζηκνπνηνχκελνη δείθηεο γηα ηελ 

αμηνιφγεζε θαη ζχγθξηζε ηνπ επηπέδνπ πγείαο είλαη νη δείθηεο ζλεζηκφηεηαο θαη 

λνζεξφηεηαο. Οη δείθηεο απηνί κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ ηελ ζπρλφηεηα ή ηελ έθβαζε 

πνηθίιισλ παζνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ ή λφζσλ ζηνπο δηάθνξνπο πιεζπζκνχο θαη 

επηηξέπνπλ ηνπηθέο θαη δηεζλείο ζπγθξίζεηο (Ησαλλίδεο, 2007).     

Γηα ηελ Δπξσπατθή Γηάζηαζε ηεο Πνηφηεηαο Εσήο, ε ζηξαηεγηθή ηεο Ληζαβφλαο 

δηακνξθψλεη έλα θνηλφ πιαίζην δεκφζηαο πνιηηηθήο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο. Μάιηζηα, εθπξφζσπνη ησλ 

θνηλσληθψλ επηζηεκψλ ππνζηήξημαλ φηη ε θνηλσληθή πνηφηεηα απνηειεί βαζηθή 

ζπληζηψζα γηα ηε ράξαμε ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο (Τθαληφπνπινο, 2007).  
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1.2 Έλλνηα θαη κέηξεζε ηεο πνηόηεηαο δωήο 

 

Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο νξίδεη ηελ Πνηφηεηα ηεο Εσήο σο ηελ 

αληίιεςε ελφο αηφκνπ γηα ηε ζέζεο ηνπ ζηε δσή ζην πιαίζην ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ησλ 

αμηαθψλ ζπζηεκάησλ ζηα νπνία δεη θαη έρεη ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο, ηηο πξνζδνθίεο, 

ηα πξφηππα θαη ηηο αλεζπρίεο ηνπ. Πξφθεηηαη γηα κηα επξεία έλλνηα πνπ επεξεάδεηαη 

κε πνιχπινθν ηξφπν απφ ηε ζσκαηηθή πγεία ηνπ αηφκνπ, ηελ ςπρνινγηθή 

θαηάζηαζε, ην επίπεδν αλεμαξηεζίαο, ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο, ηηο πξνζσπηθέο 

πεπνηζήζεηο θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεξηβάιινληνο 

ηνπο (WHO, 1997).  

Ζ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο εμαξηάηαη απφ έλα πιήζνο παξαγφλησλ, νη 

νπνίνη αξθεηά ζπρλά αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο. Γηα ηε κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο 

δσήο, ε πην βαζηθή δηάθξηζε είλαη κεηαμχ ησλ ππνθεηκεληθψλ θαη ησλ αληηθεηκεληθψλ 

δεηθηψλ. Ζ ππνθεηκεληθή δηάζηαζε ησλ δεηθηψλ αλαθέξεηαη ζηελ αίζζεζε επεκεξίαο 

θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε πνπ αληινχλ ηα άηνκα απφ ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν 

βξίζθνληαη, ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ηνπο πνπ πεξηιακβάλνπλ δηαπξνζσπηθέο θαη 

αηνκηθέο δηαθνξέο, ηα αηνκηθά ζρέδηα, ηηο γελεηηθέο πξνδηαζέζεηο θαη ηελ δπλακηθή 

ησλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ εθάζηνηε αηφκσλ θαη ησλ δηαθξηηψλ 

πξνζσπηθνηήησλ (Yfantopoulos, 2001).  

Αληίζεηα, ε αληηθεηκεληθή δηάζηαζε ζπλδέεηαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ αληιείηαη 

ζε ζρέζε κε ηηο πνιηηηζκηθέο θαη θνηλσληθέο απαηηήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ 

ζπλερηδφκελε απφθηεζε πιηθψλ αγαζψλ, ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη 

θπξίσο ηελ ζσκαηηθή επεκεξία θαη επεμία. ε απηή κπνξνχλ επίζεο λα αλήθνπλ νη 

θνηλσληθέο δηαζηάζεηο, ε εζληθή θαη θνηλσληθή ηαπηφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ, ηα 

ζπιινγηθά θαη αηνκηθά δηθαηψκαηα, ε πγεηνλνκηθή θαηάζηαζε θαη νη πηζαλέο 

δπλαηφηεηεο ζπλερηδφκελεο βειηίσζεο ηνπ επηπέδνπ δηαβίσζεο.  

Παξάιιεια, ζηνλ θιάδν ηεο πγείαο πνπ απφ πνιινχο επεξεάδεη πην θαζνξηζηηθά 

ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αηφκσλ, ε θαηάζηαζε πγείαο κπνξεί λα αμηνινγείηαη απφ ην 

άηνκν ζχκθσλα κε ηελ ηθαλνπνίεζε ή ηε δπζαξέζθεηα, πνπ λνηψζεη γηα ηελ δσή 

ζχκθσλα κε ηνπο εθάζηνηε ζηφρνπο θαη πξννπηηθέο, πνπ έρεη ζέζεη θαη δηαηππψζεη 

ηελ δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή.      
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Μηα απφ ηηο πεξηζζφηεξν νπζηαζηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη αλαθνξέο είλαη απηή ησλ 

Hancock θαη ζπλ.,(1999), νη νπνίεο νξίδνπλ φηη ε θαιή ιεηηνπξγία κηαο θνηλφηεηαο 

ζεσξείηαη ππεχζπλε γηα ηελ επεκεξία ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο, θαη είλαη αλάινγε 

απφ ηελ νκαδηθή θαη αηνκηθή ζπλνρή, ηελ πγεία, ηελ ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηα 

πνιηηηζηηθά θαη ηα θνηλά, θαη ην επίπεδν πνιηηηθνπνίεζεο. Ζ πνηφηεηα δσήο 

εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηελ επεκεξία, ηελ νκαδηθή ζπλνρή θαη θπξίσο απφ ηελ 

δηαηήξεζε ηεο επεκεξίαο. Οη πξνζδνθίεο απφ ηελ πνηφηεηα δσήο, παίδνπλ ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηελ δηακφξθσζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ αλζξψπσλ, φπσο επίζεο νη 

νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο θαη ε πξνζσπηθφηεηα ζεσξνχληαη θχξηα κέηξα αλαθνξάο γηα 

ζχγθξηζε ηνπ θάζε πιεζπζκνχ. 

Σέινο, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο, ε ρξεζηκφηεηα ησλ θνηλσληθψλ δεηθηψλ 

πνηφηεηαο δσήο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη επηηξέπνπλ ηε καθξνρξφληα παξαθνινχζεζε 

ηεο εμέιημεο ελφο θαηλνκέλνπ θαη ζπλεπψο ζπκβάιινπλ ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ 

επίηεπμεο ζθνπψλ θαη ζηφρσλ (Κσζηαγηφιαο θαη ζπλ., 2008). Γηα παξάδεηγκα, ε 

δηνξγάλσζε ζε παλειιήληα εκβέιεηα ελφο πξνγξάκκαηνο νδηθήο αζθάιεηαο 

πξνβιέπεηαη λα επεξεάζεη καθξνρξφληα ην πξνζδφθηκν επηβίσζεο έλα ζπγθεθξηκέλν 

αξηζκφ. ηνπο αηνκηθνχο δείθηεο πγείαο κπνξεί θαλείο λα αμηνινγήζεη ηελ 

παξέκβαζε ζε επίπεδν αηφκνπ, αιιά θαη γεληθφηεξεο απνηειεζκαηηθφηεηαο κηαο 

ζεξαπείαο. Πφζν ιφγνπ ράξε ζα βειηηψζεη κία ζεξαπεία ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ 

αζζελψλ πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε ζε ζχγθξηζε κε κία άιιε ζεξαπεία, 

είλαη έλα εξψηεκα πνπ κπνξεί λα απαληεζεί κφλν εάλ έρνπλ γίλεη νη θαηάιιειεο 

κεηξήζεηο ηεο πνηφηεηαο δσήο πξηλ θαη κεηά απφ ηελ παξέκβαζε (Κσζηαγηφιαο θαη 

ζπλ., 2008). 

Καζψο ε πνηφηεηα δσήο ζπλδέεηαη κε ηελ πγεία, φπσο ζα θαηαδεηρζεί 

ιεπηνκεξψο ζηελ επφκελε ελφηεηα, αμίδεη κία κηθξή αλαθνξά ζηε κέηξεζε ηεο 

πγείαο. Ζ ζηαηηζηηθή εθηίκεζε ηεο πγείαο απαηηεί ηφζν κέηξα ζρεηηδφκελα κε ηε 

ζλεζηκφηεηα φζν θαη ηε λνζεξφηεηα (δειαδή ηα απνηειέζκαηα γηα ηελ πγεία), θαζψο 

θαη ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ή κε ζηελ πγεία θαη ηελ πξφζβαζε ζηελ 

πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε (Eurostat, 2015): 

• Οη δείθηεο γηα ηελ έθβαζε ηεο πγείαο πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην 

πξνζδφθηκν δσήο (ηνλ αξηζκφ ησλ ππνιεηπφκελσλ εηψλ πνπ έλα άηνκν αλακέλεηαη λα 

δήζεη θαηά ηε γέλλεζε ή ζε κηα νξηζκέλε ειηθία), θαζψο θαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε 

λνζεξφηεηα θαη ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηψλ πγηνχο 
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δσήο, ηνλ απηναλαθεξφκελν πεξηνξηζκφ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ιφγσ πξνβιεκάησλ 

πγείαο, αιιά θαη ηελ ςπρηθή πγεία. Σα ζηνηρεία γηα ηνπο δείθηεο ζρεηηθά κε ηηο 

καθξνρξφληεο αζζέλεηεο θαη ηελ απην-αληίιεςε ηεο πγείαο ζπιιέγνληαη κέζσ ηεο 

επξσπατθήο ζηαηηζηηθήο γηα ην εηζφδεκα θαη ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο. Σα ζηνηρεία γηα 

ην πξνζδφθηκν δσήο παξέρνληαη ζηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ πιεζπζκνχ. Σα έηε 

πγηνχο δσήο εθηηκψληαη ρξεζηκνπνηψληαο ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην πξνζδφθηκν δσήο 

θαη εξψηεζε ζρεηηθά κε ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ  

• Οη παξάγνληεο πγείαο αλαθέξνληαη ζε πγηείο ή αλζπγηεηλέο ζπκπεξηθνξέο θαη 

πεξηιακβάλνπλ δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηνλ δείθηε κάδαο ζψκαηνο (BMI) θαη ηνπο 

ηαθηηθνχο θαπληζηέο. Απηή ε έξεπλα ζηνρεχεη ζηε κέηξεζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο 

πγείαο, ηνπ ηξφπνπ δσήο (θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο γηα ηελ πγεία) θαη ηεο ρξήζεο 

ππεξεζηψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ησλ θαηνίθσλ ηεο ΔΔ ζε ελαξκνληζκέλε βάζε 

θαη κε πςειφ βαζκφ ζπγθξηζηκφηεηαο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ. Δπίζεο, 

ζπκπεξηιακβάλνληαη δείθηεο ζρεηηθά κε ηελ θαηαλάισζε αιθνφι θαη ηε ζπρλφηεηα 

ηεο ζσκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

• Ζ πξφζβαζε ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε κεηξηέηαη κε ηε κέηξεζε 

απηναλαθεξφκελσλ κε ηθαλνπνηεκέλσλ ηαηξηθψλ αλαγθψλ (γηα ιφγνπο θφζηνπο, 

απφζηαζεο ή χπαξμεο ιηζηψλ αλακνλήο). 

 

1.3 Δπηκέξνπο δηαζηάζεηο ηεο πνηόηεηαο δωήο  

πλνιηθά, ε πνηφηεηα δσήο είλαη κηα επξχηεξε έλλνηα απφ ηελ νηθνλνκηθή 

παξαγσγή θαη ην βηνηηθφ επίπεδν. Πεξηιακβάλεη ην πιήξεο θάζκα ησλ παξαγφλησλ 

πνπ επεξεάδνπλ ην ηη εθηηκνχλ νη άλζξσπνη ζηε δσή, πέξα απφ ηηο θαζαξά πιηθέο 

πηπρέο. Ζ πνηφηεηα ηεο δσήο είλαη κηα πνιπδηάζηαηε έλλνηα. Όπσο θαίλεηαη απφ ην 

παξαθάησ ζρήκα, κία νκάδα δεηθηψλ αλαπηχρζεθε θαη νξγαλψζεθε ζε ελλέα 

δηαζηάζεηο πνπ απνηεινχλ ην πιαίζην «πνηφηεηαο δσήο». ην πιαίζην απηφ, νη 

δηαζηάζεηο απηέο κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ ζηαηηζηηθά ψζηε λα αληηπξνζσπεχνπλ ηηο 

δηάθνξεο ζπκπιεξσκαηηθέο πηπρέο ηεο πνηφηεηαο δσήο, ζπκπιεξψλνληαο ηνλ δείθηε 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη παξαδνζηαθά σο κέηξν ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο 

αλάπηπμεο, πνπ είλαη ην ΑΔΠ. Οθηψ απφ απηέο ηηο δηαζηάζεηο ζρεηίδνληαη κε ηηο 

δπλαηφηεηεο ησλ αλζξψπσλ λα αθνινπζνχλ ηελ απηφ-νξηδφκελε επεκεξία ηνπο, 

ζχκθσλα κε ηηο δηθέο ηνπο αμίεο θαη πξνηεξαηφηεηεο. Ζ ηειεπηαία δηάζηαζε 
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«ζπλνιηθή πείξα ηεο δσήο» αλαθέξεηαη ζηελ πξνζσπηθή αληίιεςε ηεο πνηφηεηαο 

δσήο (δειαδή ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ δσή, ησλ επηδξάζεσλ, ηεο ζεκαζίαο ηεο 

δσήο) (Eurostat, 2015). 

 

ρήκα 1. Πιαίζην πνηφηεηαο δσήο 

 

Πηγή: Eurostat, 2015, ζελ. 9 

 

Σν 2013, ε Eurostat εηζήγαγε κηα ad hoc ελφηεηα γηα ηελ ππνθεηκεληθή επεκεξία 

ζηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ην εηζφδεκα θαη ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο (EU-SILC). 

Έλα ζχλνιν κεηαβιεηψλ κε ππνθεηκεληθέο εθηηκήζεηο ηεο δσήο ελ γέλεη, αιιά θαη 

αξθεηέο δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο δσήο ζπκπιεξψλνπλ ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη 

γηα ην εηζφδεκα θαη ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο (πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε κεγάιν βαζκφ 

ζην πιαίζην ηεο αλάιπζεο ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ). Οη 

αληηθεηκεληθέο δηαζηάζεηο ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ησλ αλζξψπσλ ζπκπιεξψζεθαλ 

ζπλεπψο κε κηθξν-δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ ζρεηηθά κε ηηο αληηιήςεηο ησλ 

αλζξψπσλ γηα ηελ πνηφηεηα δσήο, πνπ νλνκάδεηαη επίζεο «ππνθεηκεληθή επεκεξία». 

Χο εθ ηνχηνπ, ηα δεδνκέλα γηα ηελ ππνθεηκεληθή επεκεξία ζπιιέρζεθαλ γηα πξψηε 

θνξά ζε φια ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ κε ηα πξφηππα πνηφηεηαο ησλ επίζεκσλ 

ζηαηηζηηθψλ. ην πην θάησ ζρήκα απεηθνλίδεηαη ε ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε δσήο ησλ 

αηφκσλ κε ην ΑΔΠ ζε ηηκέο αγνξάο ηνπ 2013. Αλαιπηηθά, ε πνηφηεηα δσήο ησλ 
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θαηνίθσλ ηεο ΔΔ ζηε βάζε απηψλ ησλ ελλέα δηαζηάζεσλ παξνπζηάδεηαη ακέζσο 

κεηά ην ζρήκα, ζηε βάζε ηεο ηειεπηαίαο έξεπλαο ηεο Eurostat (2015). 

 

ρήκα 2. πλνιηθή ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή ζε ζχγθξηζε κε ην ΑΔΠ, 2013 

 

Πηγή: Eurostat, 2015, ζελ. 9 

 

Τιηθέο ζπλζήθεο δηαβίωζεο 

Ζ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζρεηίδεηαη κε ην βηνηηθφ επίπεδν πνπ εθθξάδεηαη κέζσ 

ηνπ εηζνδήκαηνο. Σν δηαζέζηκν εηζφδεκα παξέρεη ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο πνπ 

δηαηίζεληαη γηα δαπάλεο (ή απνηακίεπζε) θαη θαζνξίδεη ηελ θπξηφηεηα (ή πξφζβαζε 

ζε) πιηθά αγαζά θαη ππεξεζίεο. Σν δηαζέζηκν εηζφδεκα ησλ λνηθνθπξηψλ αληηζηνηρεί 

ζην εηζφδεκα απφ πεγέο ηεο αγνξάο θαη ζηηο παξνρέο ζε ρξήκα κεηά ηελ αθαίξεζε 

ησλ άκεζσλ θφξσλ θαη ησλ ηαθηηθψλ κεηαβηβάζεσλ κεηξεηψλ κεηαμχ ησλ 

λνηθνθπξηψλ. Μπνξεί λα ζεσξεζεί σο ην εηζφδεκα πνπ δηαηίζεηαη ζην λνηθνθπξηφ γηα 

δαπάλεο ή απνηακίεπζε. Σν βηνηηθφ επίπεδν πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί απφ έλα 

λνηθνθπξηφ κε έλα δεδνκέλν δηαζέζηκν εηζφδεκα εμαξηάηαη απφ ην πφζνη άλζξσπνη 

θαη ζε πνηα ειηθία δνπλ ζην λνηθνθπξηφ. Δπνκέλσο, ην εηζφδεκα ησλ λνηθνθπξηψλ 

είλαη «ηζνδχλακν», δειαδή πξνζαξκνζκέλν ζην κέγεζνο θαη ηε ζχλζεζε ησλ 

λνηθνθπξηψλ, έηζη ψζηε ηα εηζνδήκαηα φισλ ησλ λνηθνθπξηψλ λα κπνξνχλ λα 

εμεηαζηνχλ ζε ζπγθξίζηκε βάζε. Σν ηζνδχλακν δηαζέζηκν εηζφδεκα απνηειεί δείθηε 

ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ πνπ δηαηίζεληαη ζε έλα ηππνπνηεκέλν λνηθνθπξηφ. 
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Σα άηνκα θαη ηα λνηθνθπξηά ρξεζηκνπνηνχλ πιηθνχο πφξνπο, ζχκθσλα κε ηηο 

δηθέο ηνπο αμίεο θαη πξνηεξαηφηεηεο, γηα λα επηδηψμνπλ ηε δηθή ηνπο απηφλνκε 

επεκεξία. Δπνκέλσο, ε πνηφηεηα ηεο δσήο πεξηνξίδεηαη νπζηαζηηθά απφ ηελ 

πξφζβαζε ηνπ αηφκνπ ζηνπο πιηθνχο πφξνπο πνπ ρξεηάδεηαη ή επηζπκεί, γηα λα 

κεηαηξαπεί ζε επεκεξία. Απφ απηή ηελ άπνςε, νη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη, 

εηδηθφηεξα, νη πιηθέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, αλ θαη δελ αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ πνηφηεηα 

δσήο θαζεαπηή, παξέρνπλ έλα πιαίζην γηα ηε κέηξεζε ηνπ δπλακηθνχ ησλ αηφκσλ θαη 

ησλ λνηθνθπξηψλ γηα ηελ επίηεπμε απηήο. 

Οη γπλαίθεο θαη νη άλδξεο ήηαλ εμίζνπ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο πιηθέο ζπλζήθεο 

δηαβίσζεο, ζην πιαίζην ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπο, ελψ νη ειηθησκέλνη θαη νη λεφηεξνη 

ζε ειηθία πνιίηεο ηεο ΔΔ θάλεθαλ πην ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο ππφινηπεο ειηθηαθέο 

νκάδεο. Οη απαζρνινχκελνη θαη φζνη πξηλ θαη κεηά απφ ηα ελεξγά / παξαγσγηθά έηε 

(ζηελ εθπαίδεπζε, ζηελ θαηάξηηζε ή ζηνπο ζπληαμηνχρνπο) εκθαλίζηεθαλ θαηά κέζν 

φξν πην ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο άιιεο θαηεγνξίεο. Οη αληηθεηκεληθέο ζπλζήθεο 

δηαβίσζεο ζπλδένληαη ζηελά κε ηελ ππνθεηκεληθή εθηίκεζε ηεο νηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο ηφζν ζε επίπεδν ρψξαο φζν θαη ζε επίπεδν αηφκσλ. Δπηπξφζζεηα, 

νξηζκέλεο ρψξεο απνθιίλνπλ απφ απηφ ην πξφηππν θαη παξνπζηάδνπλ πςειφηεξα ή 

ρακειφηεξα επίπεδα ηθαλνπνίεζεο απφ απηά πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αλακέλνληαη 

ιφγσ ησλ αληηθεηκεληθψλ ζπλζεθψλ δηαβίσζήο ηνπο. 

 

πλζήθεο ζηέγαζεο  

Σν πνζνζηφ ππεξπιεζπζκνχ νξίδεηαη σο ην κεξίδην ηνπ πιεζπζκνχ πνπ δεη ζε 

έλα λνηθνθπξηφ κε πνιιά άηνκα. Οη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην εάλ κηα θαηνηθία 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ππεξπιεζπζκφ ή φρη, αλαθέξεηαη ζην επίπεδν ησλ λνηθνθπξηψλ 

θαη πεξηιακβάλεη ηελ εμέηαζε ηνπ ειάρηζηνπ αξηζκνχ δσκαηίσλ πνπ απαηηνχληαη γηα 

ην λνηθνθπξηφ, ν νπνίνο ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ην θξηηήξην ηεο εθρψξεζεο: έλα 

δσκάηην γηα ην λνηθνθπξηφ, έλα αλά δεπγάξη ζην λνηθνθπξηφ, έλα γηα θάζε έλα άηνκν 

ειηθίαο 18 εηψλ θαη άλσ, έλα αλά δεχγνο αηφκσλ ηνπ ηδίνπ θχινπ κεηαμχ 12 θαη 17 

εηψλ, έλα δσκάηην γηα θάζε έλα άηνκν ειηθίαο κεηαμχ 12 θαη 17 εηψλ θαη δελ 

πεξηιακβάλεηαη ζηελ πξνεγνχκελε θαηεγνξία θαη Έλα αλά δεπγάξη παηδηά θάησ ησλ 

12 εηψλ. Σν πνζνζηφ ππεξπιεζπζκνχ ππνινγίδεηαη κε ηε ζχγθξηζε ηνπ ζπλνιηθνχ 

αξηζκνχ ησλ δηαζέζηκσλ δσκαηίσλ κε απηφλ ηνλ ειάρηζην αξηζκφ δσκαηίσλ πνπ 
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ρξεηάδνληαη. Δάλ ην πνζνζηφ ππεξπιεζπζκνχ είλαη ρακειφηεξν απφ ην ηειεπηαίν, ην 

λνηθνθπξηφ ηαμηλνκείηαη σο ‘ππεξπιεζπζκέλν’. Ζ θαηνηθία ζεσξείηαη αλεπαξθήο 

φηαλ ν αξηζκφο ησλ δσκαηίσλ πνπ δηαηίζεληαη ζην λνηθνθπξηφ ππεξβαίλεη θαηά 

ηνπιάρηζηνλ έλαλ ειάρηζην αξηζκφ δσκαηίσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ην λνηθνθπξηφ. 

Παξφκνηα κε ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, ε 

ηθαλνπνίεζε ηεο θαηνηθίαο κπνξεί λα βαζίδεηαη ηφζν ζε αληηθεηκεληθά φζν θαη ζε 

ππνθεηκεληθά θξηηήξηα. Ζ αμηνινγνχκελε θαηνηθία κπνξεί λα θξηζεί παξάιιεια κε 

αληηθεηκεληθά θξηηήξηα φπσο ν ηχπνο θαηνρήο, ε επάξθεηα ή ε έιιεηςε ρψξνπ, ε 

πνηφηεηα ζηέγαζεο (δηαζεζηκφηεηα νξηζκέλσλ παξνρψλ θαη χπαξμε δηαξζξσηηθψλ 

πξνβιεκάησλ, φπσο ε πγξαζία ζε θαηαιχκαηα θιπ.). Σα ππνθεηκεληθά θξηηήξηα 

εμαξηψληαη απφ ηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο θαη ηηο αμίεο ησλ αλζξψπσλ (γηα 

παξάδεηγκα, έλα κεγάιν ζπίηη, ην νπνίν ήηαλ απαξαίηεην γηα ην λνηθνθπξηφ φηαλ 

ρξεηάζηεθε λα θηινμελήζεη κηα κεγαιχηεξε νηθνγέλεηα, κπνξεί λα γίλεη κεηνλέθηεκα 

ζε κεγαιχηεξε ειηθία). 

Σν 2013, ην 17.2% ησλ θαηνίθσλ ηεο ΔΔ δνχζε ζε ππεξπιήξεηο θαηνηθίεο, 

ζεκεηψλνληαο κείσζε θαηά 2.3 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζε ζχγθξηζε κε ην 2005. Πάλσ 

απφ νθηψ ζηνπο δέθα Δπξσπαίνπο ήηαλ ζρεηηθά ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ θαηνηθία 

ζηελ νπνία δνχζαλ. Δηδηθφηεξα, ζε κηα θιίκαθα απφ 0 έσο 10, ην 51.8% ησλ 

θαηνίθσλ ηεο ΔΔ αλέθεξε κεζαία ηθαλνπνίεζε (6-8 ζηα 10), ην 32.5% ησλ θαηνίθσλ 

ηεο ΔΔ αλέθεξαλ πςειή ηθαλνπνίεζε (9-10 ζηα 10) θαη κφλν ην 15.7% αλέθεξαλ 

ρακειή ηθαλνπνίεζε (0-5 ζηα 10) απφ ηελ θαηνηθία ζηελ νπνία δνχζαλ. Πξφθεηηαη 

γηα κηα πνιχ θαιχηεξε θαηάζηαζε ζε ζχγθξηζε κε ηα επίπεδα ηθαλνπνίεζεο ησλ 

θαηνίθσλ ηεο ΔΔ φζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε, ε νπνία είλαη ε άιιε 

πηπρή ησλ πιηθψλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο. 

Όζνλ αθνξά ηε κέζε ηθαλνπνίεζε, βξέζεθε ίζε κε 7.5 κε ηηκέο πνπ θπκαίλνληαη 

απφ 6.0 ζηε Βνπιγαξία έσο 8.4 ζηε Φηλιαλδία. Γελ παξαηεξήζεθαλ ζεκαληηθέο 

κνξθέο ηθαλνπνίεζεο ηεο ζηέγαζεο ζε ζρέζε κε ην θχιν, αλ θαη νη γπλαίθεο 

αλέθεξαλ ειαθξψο πςειφηεξν πνζνζηφ ρακειήο θαη πςειήο ηθαλνπνίεζεο. Απηφ δελ 

πξνθαιεί έθπιεμε, δεδνκέλνπ φηη ε πιεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνχ (59.8%) δνχζε σο 

δεπγάξη (κε ή ρσξίο παηδηά) πνπ κνηξάδεηαη ηελ ίδηα θαηνηθία θαη ζπλεπψο ηηο ίδηεο 

αληηθεηκεληθέο ζπλζήθεο ζηέγαζεο. Παξφκνηα ηάζε παξαηεξήζεθε θαη γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ λνηθνθπξηνχ. Ζ ηθαλνπνίεζε απφ ηε 

ζηέγαζε ήηαλ ρακειφηεξε γηα ηα λεαξά άηνκα πνπ δνχζαλ απφ κφλα ηνπο (θαηά κέζν 
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φξν 7.0 γηα μερσξηζηά παηδηά θαη γηα αξζεληθά ειηθίαο θάησ ησλ 65 εηψλ θαη 7.3 γηα 

γπλαίθεο ζηελ ίδηα ειηθηαθή νκάδα). Ζ ηθαλνπνίεζε απφ ηε ζηέγαζε ήηαλ πςειφηεξε 

κεηαμχ ησλ αηφκσλ ειηθίαο άλσ ησλ 65 εηψλ (θαηά κέζν φξν 7.9 γηα δχν ελήιηθα 

λνηθνθπξηά, 7.7 γηα γπλαίθεο θαη 7.6 γηα άλδξεο) 

Ζ κεγαιχηεξε ειηθία θαη ε θαηνρή ζηέγεο νδήγεζε ζε ζεκαληηθά πςειφηεξε 

ηθαλνπνίεζε ηεο ζηέγαζεο. Όπσο θαη ε νηθνλνκηθή ηθαλνπνίεζε, ε ηθαλνπνίεζε ηεο 

ζηέγαζεο απμάλεηαη κε ηελ ειηθία, κε εμαίξεζε ηε λεφηεξε ειηθηαθή νκάδα (ε νπνία 

ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο εμαθνινπζεί λα δεη κε ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο). Δπίζεο, 

δελ ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ ηεο παξνπζίαο δηαξζξσηηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ηνπ 

βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο ησλ θαηνηθηψλ ζηα πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ. 

Σα πςειφηεξα πνζνζηά αηφκσλ κε ρακειή ηθαλνπνίεζε απφ ηε ζηέγαζε 

βξέζεθαλ ζηε Βνπιγαξία (46.2% ηνπ πιεζπζκνχ), αθνινπζνχκελα απφ άιια θξάηε 

ηεο Αλαηνιηθήο ή Νφηηαο Δπξψπεο, φπσο ε Λεηνλία (30.6%), ε Διιάδα (29.7%) θαη 

ε Κξναηία (28.5%). Ζ πςειή ηθαλνπνίεζε αλαθέξζεθε απφ πεξίπνπ ηνπο κηζνχο 

θαηνίθνπο ζηε Φηλιαλδία, ηελ Απζηξία, ηε Γαλία, ηε νπεδία θαη ηελ Ηξιαλδία. 

πγθεθξηκέλα, ε Φηλιαλδία, ε Γαλία θαη ε νπεδία ζπγθαηαιέγνληαη ζηηο ρψξεο ζηηο 

νπνίεο ιηγφηεξν απφ ην 10% ηνπ πιεζπζκνχ αλέθεξε ρακειφ επίπεδν ηθαλνπνίεζεο 

απφ ηε δηακνλή. 

 

Απαζρόιεζε 

Ζ απαζρφιεζε βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ησλ πνιηηηθψλ ηεο ΔΔ, θαζψο απνηειεί 

ηε βάζε γηα ηε δεκηνπξγία πινχηνπ. πλεπψο, ε ζηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020» γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε δίλεη κεγάιε έκθαζε ζηελ απαζρφιεζε θαη ηε 

δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο κέζσ ηεο πξνηεξαηφηεηαο ηεο γηα ηελ «ρσξίο 

απνθιεηζκνχο αλάπηπμε». Ζ ακεηβφκελε εξγαζία θαη νη κε ακεηβφκελεο θχξηεο 

δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ε νηθηαθή εξγαζία, επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο εθηφο απφ 

ην εηζφδεκα ή ηε ρξεζηκφηεηα πνπ παξάγεηαη, επεηδή απνηεινχλ ζεκαληηθφ 

θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ηεο πξνζσπηθήο ηαπηφηεηαο θαη παξέρνπλ επθαηξίεο γηα 

θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε. Δθηφο απφ ηελ απιή πξφζβαζε ζηελ απαζρφιεζε 

(δειαδή ηελ πνζνηηθή πηπρή), ε πνηφηεηα ηεο ακεηβφκελεο εξγαζίαο είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή, θαζψο ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνζσπηθή αμηνπξέπεηα. Χο εθ ηνχηνπ, ε 

αληηκεηψπηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ησλ ζπλζεθψλ απαζρφιεζεο 
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θαιχπηεηαη απφ ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηηο πνιηηηθέο απαζρφιεζεο ησλ 

θξαηψλ κειψλ. 

Ο απαζρνινχκελνο πιεζπζκφο απνηειείηαη απφ άηνκα ηα νπνία θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο εβδνκάδαο εξγάδνληαλ γηα κηζζφ ή θέξδνο γηα ηνπιάρηζηνλ κία ψξα ή δελ 

εξγάδνληαλ αιιά είραλ ζέζεηο απφ ηηο νπνίεο απνπζίαδαλ πξνζσξηλά (δειαδή ν 

αξηζκφο ησλ απαζρνινπκέλσλ σο πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ ειηθίαο 15-64 εηψλ). 

Χζηφζν, θαζψο ν ζηφρνο γηα ηελ απαζρφιεζε ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 

2020» βαζίδεηαη ζε έλα θαηψηεξν φξην ειηθίαο 20 εηψλ (γηα λα εμαζθαιηζηεί ε 

ζπκβαηφηεηα κε ηνπο πξσηαξρηθνχο ζηφρνπο ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ εθπαίδεπζε). 

Σν πνζνζηφ απαζρφιεζεο ηεο ΔΔ ήηαλ ρακειφηεξν απφ εθείλν ησλ θπξηφηεξσλ 

δηεζλψλ αληαγσληζηψλ ηεο, κε πνζνζηφ απαζρφιεζεο θαηά πεξίπνπ 2.8 πνζνζηηαίεο 

κνλάδεο ρακειφηεξν απφ εθείλν ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ (68.3% έλαληη 71.1%) θαη 

8% ρακειφηεξν απφ απηφ ηεο Ηαπσλίαο (68.3% έλαληη 76.4% %). Ζ ΔΔ αλέθεξε 

επίζεο έλα ράζκα 11.6 πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ κεηαμχ ησλ πνζνζηψλ απαζρφιεζεο 

ησλ αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ ην 2013 (74.2% έλαληη 62.6%), παξφιν πνπ παξφκνηα 

θελά παξαηεξήζεθαλ θαη ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο (77.0% έλαληη 65.4%) θαη ζηελ 

Ηαπσλία (86.4% έλαληη 66.3% ). 

Σν 2014, ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο γηα ηελ ειηθηαθή νκάδα 20-64 εηψλ ζηελ ΔΔ 

ήηαλ 69.2%, έλαληη 67.9% ην 2005 θαη 70.3% ην 2008, έηνο πνπ έιαβε ρψξα ε 

παγθφζκηα ρξεκαηνπηζησηηθή θαη νηθνλνκηθή θξίζε . Έηζη, ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο 

αλεξρφηαλ ζε 5.8 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο (2014), θάησ απφ ηνλ ζηφρν ηνπ 75% (ηεο 

ίδηαο ειηθηαθήο νκάδαο) πνπ φξηζε ε ΔΔ γηα ην 2020. Παξά ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ 

αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο ησλ γπλαηθψλ, ππήξρε αθφκε 11.5 κνλάδεο δηαθνξά 

κεηαμχ πνζνζηψλ απαζρφιεζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ην 2014 (απφ 15.9 πνζνζηηαίεο 

κνλάδεο ην 2005). 

Ζ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία έδεημε δηαθνξεηηθά πξφηππα αλάινγα κε ηελ 

θνηλσληθνδεκνγξαθηθή νκάδα ζηελ νπνία κπνξεί λα αλήθεη έλαο εξγαδφκελνο. Γε 

βξέζεθε θάπνηα ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία θαη ησλ 

παξαγφλησλ φπσο ε ειηθία θαη ην θχιν. Χζηφζν, ε κέζε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 

εξγαζία απμήζεθε εκθαλψο ζε φια ηα εηζνδήκαηα, ζηα επίπεδα εθπαίδεπζεο θαη ζηηο 

επαγγεικαηηθέο ηάμεηο. Σν θαζεζηψο απαζρφιεζεο ζρεηίδεηαη επίζεο κε ηελ 

ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία, δεδνκέλνπ φηη νη απηναπαζρνινχκελνη κε 
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εξγαδφκελνπο αλέθεξαλ πςειφηεξε κέζε ηθαλνπνίεζε ζε ζχγθξηζε κε ηηο άιιεο 

νκάδεο. ε άηνκα κε πιήξε απαζρφιεζε απμήζεθε ειαθξψο ε κέζε ηθαλνπνίεζε απφ 

ηελ εξγαζία. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηε ζηαζεξφηεηα ηεο εξγαζίαο, παξφηη κηα 

πξφζθαηε αιιαγή ζέζεσλ απαζρφιεζεο νδήγεζε ζε κέηξηα αχμεζε ησλ πνζνζηψλ 

ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ήηαλ ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεκέλνη κε ηε δνπιεηά ηνπο. Ζ 

ηθαλνπνίεζε κε ην ρξφλν κεηαθίλεζεο αθνινχζεζε δηαθνξεηηθά πξφηππα ζε ζρέζε 

κε ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία. Τπήξμε κηα κηθξή επίδξαζε απφ ηελ ειηθία, κε 

ηνπο λεφηεξνπο εξγαδφκελνπο λα είλαη ιηγφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηνπο 

ειηθησκέλνπο. Οκνίσο, ην θχιν επεξέαζε ειαθξψο ηα επίπεδα ηθαλνπνίεζεο, θαζψο 

νη άλδξεο εξγαδφκελνη αλέθεξαλ φηη ήηαλ ιίγν ιηγφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο 

γπλαίθεο. Ο αληίθηππνο ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηεο εθπαίδεπζεο ήηαλ ειάρηζηνο. Ζ 

πιήξεο απαζρφιεζε κείσζε ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ κεηαθίλεζεο, ελψ ε 

ζηαζεξφηεηα ηεο απαζρφιεζεο  ηελ αχμεζε κεηξίσο. Σέινο, ε δσή ζε κηα πφιε ή έλα 

πξνάζηην είρε σο απνηέιεζκα κηα ειαθξψο κεγαιχηεξε κέζε ηθαλνπνίεζε κε ην 

ρξφλν κεηαθίλεζεο ζε ζχγθξηζε κε ηηο πφιεηο θαη ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο. Ζ ρακειή 

ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία δηαθέξεη θαηά 10 παξάγνληεο ζε φια ηα θξάηε κέιε 

ηεο ΔΔ. Οη ρψξεο ζηηο νπνίεο ηα πςειά πνζνζηά αηφκσλ ζε ελεξγφ ειηθία 

αληηκεηψπηδαλ ηελ εξγαζηαθή αλαζθάιεηα θαη δπζθνιίεο πξφζβαζεο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο (φπσο εθθξάδεηαη κε ρακειή έληαζε εξγαζίαο), κε απνηέιεζκα λα 

θαηαγξάθνπλ ρακειφηεξε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία. Απηφ ήηαλ ιηγφηεξν 

μεθάζαξν γηα ηελ ππναπαζρφιεζε, ε νπνία εμαξηηφηαλ απφ ηελ επηθξάηεζε ησλ 

ζπκβάζεσλ κεξηθήο απαζρφιεζεο θαη απφ ηελ πξνζσξηλή απαζρφιεζε πνπ 

ζπλδέεηαη κε θηλδχλνπο πνπ κπνξνχλ λα κεηξηαζηνχλ απφ ηελ θαηάζηαζε πνπ 

επηθξαηεί ζηελ αγνξά εξγαζίαο ή ζην θξάηνο πξφλνηαο. 

 

Δθπαίδεπζε  

Ζ εθπαίδεπζε επεξεάδεη ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αηφκσλ κε πνιινχο ηξφπνπο. Σα 

άηνκα κε πεξηνξηζκέλεο δεμηφηεηεο θαη εμεηδίθεπζε ηείλνπλ λα έρνπλ κεησκέλεο 

επθαηξίεο απαζρφιεζεο θαη ρεηξφηεξεο νηθνλνκηθέο πξννπηηθέο, ελψ νη καζεηέο πνπ 

εγθαηαιείπνπλ πξφσξα ην ζρνιείν αληηκεησπίδνπλ πςειφηεξνπο θηλδχλνπο 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ θνηλσληθή 

δσή. Δπηπιένλ, πέξαλ ησλ ξεαιηζηηθψλ εθηηκήζεσλ, ε εθπαίδεπζε είλαη κία απφ ηηο 
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κεγαιχηεξεο αμίεο ηεο θνηλσλίαο, θαζψο επηηξέπεη ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ 

θφζκνπ ζηνλ νπνίν δνχκε. 

Ζ εθπαίδεπζε θάλεθε λα είλαη έλαο ηζρπξφο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ηεο 

ππνθεηκεληθήο επεκεξίαο: νη πην κνξθσκέλνη ζηελ ΔΔ ήηαλ πνιχ ιηγφηεξν επηξξεπείο 

ζην λα δειψλνπλ φηη ήηαλ θαηαζιηπηηθνί ή λεπξηθνί θαη ήηαλ πην επηπρηζκέλνη απφ 

ηνπο ιηγφηεξν κνξθσκέλνπο. Σν κνξθσηηθφ επίπεδν θαίλεηαη επίζεο λα επεξεάδεη 

ηελ ηθαλνπνίεζε κε δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηεο δσήο ηφζν ζε επίπεδν ΔΔ φζν θαη ζε 

φια ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ, ζηα νπνία νη πην κνξθσκέλνη είραλ πςειφηεξα πνζνζηά 

ηθαλνπνίεζεο θαη ζπλεπψο πνηφηεηαο δσήο. Δπηπιένλ, νη απφθνηηνη ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο είραλ πην ηθαλνπνηεηηθέο θνηλσληθέο ζρέζεηο, αηζζάλνληαλ πην αζθαιείο 

θαη δηέπνληαλ απφ θαιχηεξε πγεία. 

Δλψ ην κνξθσηηθφ επίπεδν είλαη έλαο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ ςπρηθή 

επεκεξία ελφο αηφκνπ, κπνξεί επίζεο λα νδεγήζεη ζε μερσξηζηέο αμηνινγήζεηο 

νξηζκέλσλ ζεκαληηθψλ πηπρψλ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, φπσο νη πιηθέο ζπλζήθεο 

δηαβίσζεο, ε εξγαζία, νη πξνζσπηθέο ζρέζεηο, ε πγεία θαη άιιεο. Μπνξεί επίζεο λα 

επεξεάζεη ηε ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε ηεο δσήο θαη λα νδεγήζεη ζε δηαθνξεηηθή 

αληίιεςε γηα ην λφεκά ηεο. Ζ ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή θαη ην λφεκα ηεο 

δσήο κεηξνχλ ηα δηαθνξεηηθά πξάγκαηα. Ζ έλλνηα ηεο δσήο ζεσξείηαη σο ε 

ςπρνινγηθή ή «ιεηηνπξγηθή» πξνζέγγηζε ηεο ππνθεηκεληθήο επεκεξίαο - φπσο είλαη ν 

ζθνπφο, ή ε απηνλνκία - ελψ ε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ δσή απνζθνπεί ζηελ θάιπςε 

κηαο επξείαο αληαλαθιαζηηθήο εθηίκεζεο φισλ ησλ πεξηνρψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

χπαξμε ελφο αηφκνπ. Σα δχν απηά ζηνηρεία ζεσξνχληαη βαζηθνί δείθηεο γηα ηελ 

ππνθεηκεληθή επεκεξία 

Σα άηνκα 25-34 εηψλ ήηαλ πην κνξθσκέλα ζε ζχγθξηζε κε άηνκα κεγαιχηεξεο 

ειηθίαο. Αλαθνξηθά κε ην θχιν, νη γπλαίθεο εκθαλίζηεθαλ θαιχηεξα απφ ηνπο 

άλδξεο απφ ηελ άπνςε ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαηά 1.2 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο 

(27.3% έλαληη 26.1%). Χζηφζν, πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο απφ ηνπο άλδξεο είραλ 

νινθιεξψζεη ηε ρακειφηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (29.6% έλαληη 26.5%), ελψ 

πεξηζζφηεξνη άλδξεο απφ γπλαίθεο είραλ αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. 
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Τγεία 

Ζ θαθή πγεία φρη κφλν κεηψλεη ηε δηάξθεηα δσήο ησλ αλζξψπσλ, αιιά κπνξεί 

επίζεο λα ππνλνκεχζεη ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο. ε ζπιινγηθφ επίπεδν, εκπνδίδεη ηελ 

νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε κεηψλνληαο ην δηαζέζηκν «αλζξψπηλν θεθάιαην» 

κηαο θνηλσλίαο θαη δεκηνπξγεί ην θφζηνο γηα απηήλ. Έηζη, ε καθξά θαη πγηήο δσή δελ 

είλαη κφλν έλαο ζεκαληηθφο πξνζσπηθφο ζηφρνο, αιιά θαη κηα έλδεημε θνηλσληθήο 

επεκεξίαο θαη επηηπρίαο. Παξαηεξείηαη κηα γεληθή αλνδηθή ηάζε ζην πξνζδφθηκν 

δσήο θαη γηα ηα δχν θχια. Χζηφζν πνιιέο δηαθνξέο παξέκεηλαλ ζε εζληθφ επίπεδν. 

ρεδφλ νη επηά ζηνπο δέθα (67.7%) θάηνηθνη ηεο ΔΔ αλέθεξαλ φηη ήηαλ ζε θαιή ή 

πνιχ θαιή πγεία. Σν 22.2% ζηελ πξαγκαηηθφηεηα αλέθεξε φηη έρεη πνιχ θαιή πγεία.  

Οη πιεζπζκνί πνπ δνπλ ζηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ κε πςειά επίπεδα εηζνδήκαηνο 

θαηλφηαλ πηζαλφηεξν λα είλαη ζε ζέζε λα έρνπλ πνηνηηθή πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε. 

Όηαλ αλαιχνληαη νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ, πξέπεη λα ιεθζεί 

ππφςε έλα ζχλνιν παξαγφλησλ. Απηνί νη παξάγνληεο κπνξεί λα έρνπλ 

θνηλσληθννηθνλνκηθφ ραξαθηήξα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαζεζηκφηεηαο / 

πξφζβαζεο θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο, νη νπνίνη δηαθέξνπλ απφ ην 

έλα θξάηνο κέινο ζην άιιν, αλ θαη ε πξφζβαζε ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε είλαη 

ζρεδφλ θαζνιηθή ζηελ ΔΔ. Άιινη θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο είλαη νη πεξηβαιινληηθέο 

ζπλζήθεο, νη πνιηηηζκηθέο ζπκπεξηθνξέο (π.ρ. πξνο ην θάπληζκα ή ην πνηφ), νη 

δηαθνξέο ζηελ αλαθνξά ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ αηφκνπ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο ησλ πξνβιεκάησλ πγείαο) 

Αλαθνξηθά κε ηελ ειηθία, ηα πνζνζηά ησλ αηφκσλ κε θαθή πγεία απμήζεθαλ θαη 

ηα άηνκα κε θαιή πγεία κεηψζεθαλ. πλνιηθά, πάλσ απφ ην έλα ηέηαξην ησλ αηφκσλ 

ηεο νκάδαο ειηθίαο 75+ δήισζε φηη έρεη (πνιχ) θαιή πγεία (28.2%), ελψ ιίγν 

πεξηζζφηεξν απφ ελλέα ζηνπο δέθα λεφηεξνπο (16-24) (92.5%) αλέθεξαλ ην ίδην. Σν 

πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ αλέθεξαλ θαθή ή πνιχ θαθή πγεία απμήζεθε ζεκαληηθά κε 

ηελ ειηθία, ελψ νη κηθξφηεξνη ζε ειηθία πνιίηεο (16-24) αλέθεξαλ ην ρακειφηεξν 

πνζνζηφ θαθήο ή πνιχ θαθήο πγείαο (1.4%) θαη νη κεγαιχηεξνη (75+) θαθή ή πνιχ 

θαθή πγεία (29.7%). Οη άλδξεο ηείλνπλ λα εθηηκνχλ ηελ θαηάζηαζε πγείαο ηνπο πην 

ζεηηθά απφ φηη νη γπλαίθεο. Σν 70.7% ησλ αλδξψλ αληηιήθζεθε σο θαιή ή πνιχ θαιή 

πγεία ηνπο θαη κφλν ην 8.4% σο θαθφ ή πνιχ θαθφ, ελψ ηα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα 

ηηο γπλαίθεο ήηαλ 65.0% θαη 10.5%.  
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ηηο πεξηζζφηεξεο ειηθηαθέο νκάδεο, νη γπλαίθεο ηείλνπλ λα αμηνινγνχλ ιηγφηεξν 

ζεηηθά (θαη πην αξλεηηθά) απφ ηνπο άλδξεο ζηελ πγεία ηνπο. Απφ ηελ κία πιεπξά, ε 

θαιή ή πνιχ θαιή πγεία αλαθέξζεθε απφ ην 91.4% ησλ γπλαηθψλ έλαληη ηνπ 93.7% 

ησλ αλδξψλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα 16-24 εηψλ θαη θαηά 34.3% ησλ γπλαηθψλ θαη 

41.3% ησλ αλδξψλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ 65 εηψλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, θαθή ή 

πνιχ θαθή πγεία αλαθέξζεθε απφ ην 1.5% ησλ γπλαηθψλ έλαληη ηνπ 1.3% ησλ 

αλδξψλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα 16-24 εηψλ θαη θαηά 24.7% ησλ γπλαηθψλ θαη 19.5% 

ησλ αλδξψλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ 65 εηψλ. Μηα πηζαλή εμήγεζε ζα κπνξνχζε λα 

είλαη φηη νη γπλαίθεο ήηαλ πην πηζαλφ λα δήζνπλ πεξηζζφηεξν απφ ηνπο άλδξεο, αληη-

κεησπίδνληαο έηζη πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα πγείαο - ηείλνπλ λα είλαη πην επηξξεπείο 

ζε καθξνρξφληεο αζζέλεηεο απφ ηνπο άλδξεο - θαη λα εθηηκνχλ ηελ πγεία ηνπο πην 

αξλεηηθά. Οη γπλαίθεο, ηδίσο απφ ηελ ειηθία ησλ 65 εηψλ (πνιινί απφ ηνπο νπνίνπο 

δνπλ κφλνη ηνπο), είραλ επίζεο ηελ ηάζε λα αληηκεησπίδνπλ πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα 

θαηά ηελ θάιπςε ησλ ηαηξηθψλ αλαγθψλ ηνπο γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο Σέινο, ν 

βαζκφο ζπλεηδεηνπνίεζεο ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ηεο πγείαο πνηθίιιεη κεηαμχ ησλ 

θχισλ. Οη άλδξεο έηεηλαλ λα κελ γλσξίδνπλ ηα ζπκπηψκαηά ηνπο ζε ζχγθξηζε κε ηηο 

γπλαίθεο θαη, σο εθ ηνχηνπ, ήηαλ πην απξφζπκνη λα δεηήζνπλ βνήζεηα. Χο εθ ηνχηνπ, 

ήηαλ ιηγφηεξν πηζαλφ απφ ηηο γπλαίθεο λα δειψλνπλ φηη είραλ θαθή πγεία. 

 

Διεύζεξνο ρξόλνο θαη θνηλωληθέο / δηαπξνζωπηθέο ζρέζεηο 

Μηα θνηλσληθή δσή, ζηελ νπνία νη άλζξσπνη κπνξνχλ λα απνιακβάλνπλ κηα 

ηζνξξνπία κεηαμχ εξγαζίαο θαη ηδησηηθψλ ελδηαθεξφλησλ, ζεκαίλεη φηη αθηεξψλνπλ 

επαξθή ρξφλν ζηηο ςπραγσγηθέο θαη θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο, θάηη ην νπνίν 

ζπλδέεηαη ηδηαίηεξα κε ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή ηνπο. Ζ ηθαλφηεηα θάπνηνπ λα 

αζθεί θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ ςπρνινγηθή ηζνξξνπία 

ελφο αηφκνπ, άξα θαη ηελ επεκεξία. Ζ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα επσθειείηαη απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο ζπλδέεηαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή, θαη έηζη ην 

άηνκν απνιακβάλεη ηζνξξνπεκέλε θαη ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε ηνπ ρξφλνπ. 

Οη θάηνηθνη ηεο ΔΔ αθηέξσζαλ πεξίπνπ ην 8.5% ησλ δαπαλψλ ησλ λνηθνθπξηψλ 

γηα αλαςπρή θαη πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ην 2012, ππνγξακκίδνληαο ηε ζεκαζία 

πνπ απνδίδεηαη ζε απηά. Σν πνζφ απηφ αλήιζε ζε 9.3% ηνπ ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ ησλ λνηθνθπξηψλ, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη κηθξή κείσζε ηνπ 
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πνζνζηνχ θαηά ηα ηειεπηαία έηε. Σα δηαζέζηκα ζηνηρεία δείρλνπλ φηη ην 2013 ζρεδφλ 

ην ήκηζπ ηνπ πιεζπζκνχ (49.2%) αλέθεξε έλα κεζαίν επίπεδν ηθαλνπνίεζεο κε ηε 

ρξήζε ηνπ ρξφλνπ, έλα ηέηαξην (28.1%) ρακειφ επίπεδν ηθαλνπνίεζεο θαη έλα άιιν 

ηέηαξην (22.7%) πςειή ηθαλνπνίεζε. ε θιίκαθα απφ 0 έσο 10 (φπνπ ην 0 

αληηζηνηρεί ζην ρακειφηεξν θαη ην 10 ζην πςειφηεξν βαζκφ ηθαλνπνίεζεο) απηφ 

αληηπξνζσπεχεη κηα κέζε ηθαλνπνίεζε 6.7, ε δεχηεξε ρακειφηεξε βαζκνινγία πνπ 

θαηαγξάθεθε ζε φινπο ηνπο ηνκείο επεκεξίαο. Ζ ηθαλνπνίεζε απφ ηε ρξήζε ηνπ 

ρξφλνπ ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ ειηθία, ελψ νη λεφηεξεο θαη κεγαιχηεξεο ειηθηαθέο 

νκάδεο αλαθέξνπλ ηα πςειφηεξα κέζα (κεηαμχ 7.2 θαη 7.6). Σν θαηλφκελν ηνπ θχινπ 

είλαη ειάζζνλνο ζεκαζίαο, κε κέζε ηθαλνπνίεζε 6.8 γηα άλδξεο θαη 6.7 γηα γπλαίθεο. 

Σα άηνκα κε πςειφηεξν εηζφδεκα ή εθπαίδεπζε ήηαλ εμίζνπ ή ιηγφηεξν ηθαλν-

πνηεκέλνη κε ηε ρξήζε ηνπ ρξφλνπ ηνπο. 

Λφγσ ηεο δηαθνξεηηθήο ρξνληθήο δηαζεζηκφηεηαο πνπ παξέρεη, ην εξγαζηαθφ 

θαζεζηψο έρεη αληίθηππν ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ ρξήζεο. Χο εθ ηνχηνπ, νη 

ζπληαμηνχρνη, νη εθπαηδεπφκελνη θαη νη εξγαδφκελνη κε κεξηθή απαζρφιεζε 

αλέθεξαλ πςειφηεξν επίπεδν ηθαλνπνίεζεο (7.6 έσο 6.6) απφ φηη ηα άηνκα κε πιήξε 

απαζρφιεζε θαη νη απηναπαζρνινχκελνη (6.3 θαη 6.1 αληίζηνηρα). Σα πςειά 

πνζνζηά ηνπ ρξφλνπ πνπ δηαηέζεθε γηα αλαςπρή (σο πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ 

δαπαλψλ) θαη ν ρακειφο εβδνκαδηαίνο ρξφλνο εξγαζίαο ζπλδένληαλ κε κηα πην ζεηηθή 

κέζε αμηνιφγεζε ηεο ρξήζεο ηνπ ρξφλνπ ζε νξηζκέλα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ, ελψ ζε 

άιιεο ε ζρέζε ήηαλ πην ραιαξή. 

Ζ επηβξάβεπζε κέζσ ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη ε εκπηζηνζχλε ηνπ αηφκνπ 

ζε πεξίπησζε αλάγθεο ή ε ζπδήηεζε πξνζσπηθψλ δεηεκάησλ απμάλεη επίζεο ηε 

ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε ηεο δσήο: σο εθ ηνχηνπ, ην 40.8% ησλ αηφκσλ πνπ δήισζαλ 

φηη έρνπλ θνηλσληθή ζηήξημε ζε πεξίπησζε αλάγθεο αλέθεξαλ πςειά επίπεδα 

ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ δσή. Χζηφζν, θαηά κέζν φξν, ην 6.7% ησλ θαηνίθσλ αλέθεξε 

φηη δελ ήηαλ ζε ζέζε λα ιάβεη ηέηνηα ζηήξημε, πνζνζηφ πνπ ππεξέβαηλε ην 10% ζε 

πνιιά θξάηε κέιε ηεο ΔΔ. Απηή ε έιιεηςε ππνζηήξημεο ήηαλ πην δηαδεδνκέλε ζηνπο 

κεηαλάζηεο, εηδηθά γηα εθείλνπο πνπ πξνέξρνληαλ απφ ρψξεο εθηφο ηεο ΔΔ. Ζ 

πιεηνςεθία ησλ θαηνίθσλ ηεο ΔΔ (49.2%) αλέθεξε κεζαία ηθαλνπνίεζε απφ ηηο 

πξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο. Απηφ αληηπξνζσπεχεη έλα κέζν επίπεδν ηθαλνπνίεζεο 7.8, 

πνπ είλαη ε πςειφηεξε βαζκνινγία ελφο ρψξνπ επεκεξίαο. Όπσο παξαηεξήζεθε κε 

ηε ρξήζε ηνπ ρξφλνπ, ε ηθαλνπνίεζε κε ηηο ζρέζεηο θαη ηελ ειηθία ήηαλ ειαθξψο 
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ζπζρεηηζκέλε. Σν κέζν επίπεδν ηθαλνπνίεζεο κε ηηο πξνζσπηθέο ζρέζεηο ελφο αηφκνπ 

ήηαλ πςειφηεξν κεηαμχ ησλ λεψηεξσλ γελεψλ (16-24 εηψλ θαη 25-34 εηψλ) θαη 

επίζεο κεηαμχ ησλ αηφκσλ άλσ ησλ 65 εηψλ, κε κέζν φξν θνληά ή πάλσ απφ 8.0. Ζ 

επίδξαζε ηνπ θχινπ ήηαλ ακειεηέα, κε ηνπο άλδξεο λα είλαη ιηγφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη 

απφ ηηο γπλαίθεο απφ κφιηο 0.1 βαζκνχο (7.8 έλαληη 7.9). Άηνκα κε πςειφηεξν 

εηζφδεκα θαη πςειφηεξν επίπεδν εθπαίδεπζεο αλέθεξαλ κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε. 

 

Οηθνλνκηθή θαη ζωκαηηθή αζθάιεηα 

Ζ αζθάιεηα απνηειεί δσηηθή πηπρή ηεο δσήο ησλ πνιηηψλ. Ζ ηθαλφηεηα λα 

πξνγξακκαηίδεη θάπνηνο θαη λα μεπεξλάεη κηα μαθληθή επηδείλσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θαη επξχηεξνπ πεξηβάιινληφο ηνπ έρεη αληίθηππν ζηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο. Ζ 

αλαζθάιεηα νπνηαζδήπνηε θχζεο απνηειεί πεγή θφβνπ θαη αλεζπρίαο πνπ κπνξεί λα 

έρεη αξλεηηθφ αληίθηππν ζηε γεληθή πνηφηεηα δσήο. Απηφ ζπλεπάγεηαη αβεβαηφηεηα 

ζρεηηθά κε ην κέιινλ, ε νπνία κπνξεί λα έρεη αξλεηηθφ αληίθηππν ζην παξφλ. Ζ 

νηθνλνκηθή θξίζε έρεη δείμεη πφζν ζεκαληηθή είλαη ε νηθνλνκηθή αζθάιεηα γηα ηελ 

πνηφηεηα δσήο ησλ Δπξσπαίσλ, θαζψο ην αίζζεκα ηεο εππάζεηαο κπνξεί λα κεηψζεη 

δξαζηηθά ηελ αίζζεζε ηεο πξνζσπηθήο ειεπζεξίαο. Ζ αζθάιεηα δηαθξίλεηαη ζε 

νηθνλνκηθή θαη ζσκαηηθή (θπζηθή). 

Ζ έλλνηα ηεο νηθνλνκηθήο αζθάιεηαο θαιχπηεη πηπρέο φπσο ν πινχηνο, ην ρξένο 

θαη ε εξγαζηαθή αλαζθάιεηα. Ζ ηθαλφηεηα αληηκεηψπηζεο απξφβιεπησλ εμφδσλ, πνπ 

ζπκπιεξψλεηαη απφ ηελ χπαξμε (ή κε) θαζπζηεξνχκελσλ νθεηιψλ (σο δείθηεο 

ρξένπο) ρξεζηκνπνηείηαη σο κία κνλάδα κέηξεζεο ηεο νηθνλνκηθήο αζθάιεηαο. Ζ 

ζσκαηηθή αλαζθάιεηα πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο εμσηεξηθνχο παξάγνληεο πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηε θπζηθή αθεξαηφηεηα ηνπ αηφκνπ. Οη πνηληθέο 

πξάμεηο θαη ηα αηπρήκαηα είλαη ηα πην πξνθαλή παξαδείγκαηα, θαζψο έλα ζεκαληηθφ 

πνζνζηφ αλζξψπσλ αληηκεησπίδεη βία ζηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπ. 

Σν πιαίζην πνηφηεηαο δσήο παξέρεη δείθηεο θαη γηα ηελ ππνθεηκεληθή θαη 

αληηθεηκεληθή ζσκαηηθή αζθάιεηα. Γηα παξάδεηγκα, ην πνζνζηφ αλζξσπνθηνλίαο 

δίλεη κηα αληηθεηκεληθή εηθφλα ηεο ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο ζηελ θνηλσλία. Απηφο 

είλαη ν πην ελαξκνληζκέλνο δείθηεο ηεο ΔΔ ζρεηηθά κε ην έγθιεκα. Χζηφζν, ε 

αλζξσπνθηνλία είλαη έλα ζρεηηθά ζπάλην γεγνλφο θαη σο εθ ηνχηνπ πξέπεη λα 

ζπκπιεξσζεί κε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο απφ άιια είδε εγθιεκάησλ πνπ είλαη 
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ζπρλφηεξα. Ο δείθηεο «αηζζήκαηα αζθάιεηαο» πξνζζέηεη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηελ αληηιεπηή έιιεηςε αζθάιεηαο ζηε γεηηνληά. Ζ απηναμηνιφγεζε ηεο 

θπζηθήο αζθάιεηαο, απφ ηε θχζε ηεο, είλαη ππνθεηκεληθή. Μπνξεί λα επεξεάδεηαη 

απφ ηηο πξνζσπηθέο εκπεηξίεο, θαζψο θαη ηηο απφςεηο ησλ άιισλ, νη νπνίεο επεμεξγά-

δνληαη απφ έλα άηνκν ζε ζρέζε κε ηηο δηθέο ηνπ πεπνηζήζεηο θαη ζηάζεηο. ην πιαίζην 

ηεο αζθάιεηαο, ηα κέζα ελεκέξσζεο δηαδξακαηίδνπλ επίζεο θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε 

δηακφξθσζε ησλ πξνζσπηθψλ απφςεσλ ηεο αζθάιεηαο ζηελ θνηλσλία. Ζ αληίιεςε 

απηή κπνξεί θπζηθά λα πνηθίιεη αλάινγα κε έλα ζχλνιν θνηλσληθνδεκνγξαθηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ φπσο ε ειηθία, ην θχιν ή ην εηζφδεκα, αιιά θαη ε έθζεζή ηνπο ζε 

εγθιεκαηηθφηεηα, βία ή βαλδαιηζκφ, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε δηαθνξεηηθά 

επίπεδα ζπλεηδεηνπνίεζεο ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Σν 46.4% ησλ Δπξσπαίσλ θαηνίθσλ αλέθεξε φηη αηζζάλεηαη αξθεηά αζθαιέο 

φηαλ πεξπαηά κφλν ηε λχρηα ην 2013, ελψ ην 28.4% αλέθεξε φηη αηζζάλεηαη πνιχ 

αζθαιέο θαη ην 25.2% πνιχ ή ιίγν αλαζθαιέο. Πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο απφ ηνπο 

άλδξεο θαη ειηθησκέλα άηνκα αηζζάλνληαη κεγαιχηεξε αλαζθάιεηα. Οη Δπξσπαίνη 

έλησζαλ αζθαιέζηεξα ζηηο ιηγφηεξν ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο φηαλ πεξπαηνχζαλ 

κφλνη ηνπο ζηε γεηηνληά ηνπο ηε λχρηα. Ζ δσή ζε γεηηνληέο πνπ εθηίζεληαη ζε 

εγθιήκαηα, βία ή βαλδαιηζκνχο κεηψλεη γεληθά ην αίζζεκα ηεο ζσκαηηθήο 

αζθάιεηαο. Ζ εθδεισκέλε έθζεζε ηνπ αηφκνπ ζηελ εγθιεκαηηθφηεηα θιπ. ζηε 

γεηηνληά ζρεηίδεηαη κε ηελ ππνθεηκεληθή εθηίκεζε ηεο ζσκαηηθήο αζθάιεηαο ηφζν ζε 

επίπεδν ρψξαο φζν θαη ζε επίπεδν αηφκνπ. 

Δπίζεο, ππήξραλ κφλν κηθξέο δηαθνξέο ζηελ αληίιεςε ηεο ζσκαηηθήο αζθάιεηαο 

κεηαμχ αλζξψπσλ ζε πφιεηο θαη πξνάζηηα. Δπηπιένλ, νη άλζξσπνη ζηηο αγξνηηθέο 

πεξηνρέο αλέθεξαλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ αηζζάλνληαη πνιχ 

αζθαιή (36.9%) ζε ζχγθξηζε κε ηνπο αλζξψπνπο ζηηο πφιεηο / πξνάζηηα (23.1% θαη 

28.2% αληίζηνηρα). Απφ ηνπο θαηνίθνπο ηεο ΔΔ πνπ δνπλ ζε αζηηθέο πεξηνρέο, ην 

30.3% αηζζάλζεθε ιίγν ή πνιχ αλαζθαιέο, ην νπνίν ήηαλ ζρεδφλ δηπιάζην απφ ην 

πνζνζηφ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο (17.8%). Οη αξηζκνί απηνί δείρλνπλ φηη φζν 

ιηγφηεξν αζηηθνπνηήζεθε κία πεξηνρή, ηφζν κεγαιχηεξε αίζζεζε αζθάιεηαο ππάξρεη. 

Ζ νηθνλνκηθή αζθάιεηα πεξηιακβάλεη πνιιέο πηπρέο, ηφζν ππνθεηκεληθέο φζν 

θαη αληηθεηκεληθέο. Ζ νηθνλνκηθή αζθάιεηα δηαθξίλεηαη απφ ηελ εηζνδεκαηηθή 

θηψρεηα θαη ηελ πιηθή ζηέξεζε (δείθηεο πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ ηξέρνπζα 

θαηάζηαζε) θαη δείρλεη ην κέιινλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε νηθνλνκηθή αζθάιεηα έρεη κηα 
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βαζηά ςπρνινγηθή δηάζηαζε, ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ελφο 

λνηθνθπξηνχ / αηφκνπ θαη ζηηο πξνζδνθίεο γηα ην πψο ζα εμειηρζεί ε θαηάζηαζε ζην 

κέιινλ. Ο πιεζπζκφο ηεο ΔΔ είρε πςειφηεξα πνζνζηά αηφκσλ πνπ δελ κπφξεζαλ λα 

πιεξψζνπλ γηα απξνζδφθεηα έμνδα ην 2013 (39.4%) απφ φ, ηη ην 2008 (34.3%). 

Ζ νηθνλνκηθή αζθάιεηα θαηαλέκεηαη άληζα κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ θνηλσληθν-

δεκνθξαηηθψλ νκάδσλ. Σα άηνκα κε αζθαιή απαζρφιεζε θαη θαλνληθά εηζνδήκαηα 

ζα έρνπλ κηα πην ζεηηθή άπνςε απφ ηνπο αλέξγνπο ή ηα άηνκα πνπ δελ κπνξνχλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο ιφγσ αζζέλεηαο ή άιισλ πεξηνξηζκψλ. Σα 

λνηθνθπξηά ελφο αηφκνπ κε κηθξέο ζπληάμεηο ζα έρνπλ πςειφηεξε πηζαλφηεηα λα κελ 

είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζνπλ νηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο απφ ηα λνηθνθπξηά κε 

δηπιά εηζνδήκαηα. 

Όζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή αζθάιεηα, νη λένη ειηθίαο 16-24 εηψλ (46.2%), 

αθνινπζνχκελνη απφ άηνκα ειηθίαο 25-34 εηψλ (43.8%), θαηέγξαςαλ ηα πςειφηεξα 

πνζνζηά αληθαλφηεηαο αληηκεηψπηζεο απξνζδφθεησλ δαπαλψλ. πλνιηθά, σζηφζν, ε 

νηθνλνκηθή αζθάιεηα ηείλεη λα απμάλεηαη κε ηελ ειηθία ζηελ ΔΔ αλ θαη απηφ 

πνηθίιιεη ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ ρσξψλ. Ζ δηαβίσζε ζε κνλνγνλετθά λνηθνθπξηά 

ζπλδέεηαη κε πςειφηεξα πνζνζηά αδπλακίαο πιεξσκήο γηα απξφβιεπηα έμνδα. Σα 

πςειφηεξα πνζνζηά αδπλακίαο πιεξσκήο γηα απξνζδφθεηα έμνδα θαηαγξάθεθαλ 

ζηνλ άλεξγν πιεζπζκφ, ελψ ηα ρακειφηεξα πνζνζηά παξαηεξήζεθαλ γηα ηνπο 

απηναπαζρνινχκελνπο. 

 

Γηαθπβέξλεζε θαη βαζηθά δηθαηώκαηα 

Ζ πνηφηεηα ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ θαη ε εμάιεηςε ησλ δηαθξίζεσλ απνηε-

ινχλ ζεκαληηθέο πηπρέο ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ζηνλ δεκφζην ή ζηνλ πνιηηηθφ ηνκέα. Οη θάηνηθνη ηεο ΔΔ πνπ απνκαθξχλνληαη απφ 

ηελ πνιηηηθή δσή θαη ηελ ελδπλάκσζε ησλ γπλαηθψλ ζηελ θνηλσλία εμαθνινπζνχλ λα 

απνηεινχλ πξφθιεζε. ην πιαίζην απηφ, κηα αλάιπζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν 

γίλνληαη αληηιεπηέο νη ζεζκνί θαη ε εμέιημε ηεο δηαθνξάο ησλ ακνηβψλ κεηαμχ ησλ 

δχν θχισλ (GPG) θαίλεηαη λα είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

«δηαθπβέξλεζεο» ηεο ΔΔ ζην πιαίζην κηαο πξννπηηθήο πνηφηεηαο δσήο. 

Πνιιά πξέπεη αθφκε λα γίλνπλ γηα ηε κείσζε ησλ αληζνηήησλ κεηαμχ ησλ 

θχισλ ζηελ Δπξψπε. Αλ θαη κεηψζεθε θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, κεηά απφ κηα 
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πηψζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παγθφζκηαο ρξεκαηνπηζησηηθήο θαη νηθνλνκηθήο θξίζεο 

θαη ηεο ζηαζηκφηεηαο απφ ην 2010, ην ράζκα κεηαμχ ησλ σξηαίσλ απνδνρψλ αλδξψλ 

θαη γπλαηθψλ εμαθνινπζνχζε λα αλέξρεηαη ζε 16.4% ην 2013. Ζ ζπκκεηνρή ζηελ 

θνηλσλία ησλ πνιηηψλ κεηξάηαη κε ηε ζπκκεηνρή ησλ ςεθνθφξσλ. Οη εζληθέο θαη νη 

επξσπατθέο βνπιεπηηθέο εθινγέο έδεημαλ ζεκάδηα δηάβξσζεο, αληαλαθιψληαο κηα 

γεληθή έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα ηελ πνιηηηθή δσή. Σν 2013, 67.9% ησλ 

ςεθνθφξσλ ςήθηζαλ ζηηο εζληθέο εθινγέο ζε νιφθιεξε ηελ ΔΔ, πνπ είλαη 10 

πνζνζηηαίεο κνλάδεο ιηγφηεξν απφ ην 1990, 3.4 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο ιηγφηεξν απφ 

ην 2000 θαη 3.6 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ιηγφηεξν απφ φ, ηη ην 2004. 

Ζ ειηθία ησλ εξσηεζέλησλ είρε κηθξή επίδξαζε ζηελ εκπηζηνζχλε ζηα πνιηηηθά 

θαη λνκηθά ζπζηήκαηα, ε νπνία ήηαλ ιίγν κεγαιχηεξε ζηελ ειηθία ησλ λέσλ θαη ησλ 

ειηθησκέλσλ. Ζ εκπηζηνζχλε ζηελ αζηπλνκία απμάλεηαη παξάιιεια κε ηελ ειηθία. 

Οη άλδξεο θαη νη γπλαίθεο εκπηζηεχηεθαλ ηα ηδξχκαηα ζρεδφλ κε ηνλ ίδην ηξφπν, κε 

κηα δηαθνξά κφιηο 0.1 κνλάδσλ αλάινγα κε ην ίδξπκα. Ζ εκπηζηνζχλε ζηα πνιηηηθά 

θαη λνκηθά ζπζηήκαηα ήηαλ, θαηά πεξίπνπ 0.6 κνλάδεο, πςειφηεξε κεηαμχ ησλ 

αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζην πςειφηεξν εηζνδεκαηηθφ επίπεδν απφ φηη ζηα ρακειφηεξα. 

Ζ εκπηζηνζχλε ζηελ αζηπλνκία, ήηαλ πεξίπνπ 0.5 πφληνπο. Σν ράζκα κεηαμχ ησλ 

αηφκσλ κε ρακειή κφξθσζε θαη ησλ απνθνίησλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο έθζαζε 

ζε βαζκνινγία 1.3 βαζκψλ (γηα ηα λνκηθά θαη πνιηηηθά ζπζηήκαηα). Γηα ηελ 

εκπηζηνζχλε ζηελ αζηπλνκία, ην ράζκα ήηαλ πην κεηξηνπαζέο (0.5 κνλάδεο). Οη 

άλεξγνη δηέπνληαλ απφ ρακειφηεξε εκπηζηνζχλε, κε κέζν φξν 2.4 ή 3.6 γηα ηελ 

εκπηζηνζχλε ζηα λνκηθά θαη πνιηηηθά ζπζηήκαηα (ζε αληίζεζε κε ηα 4.2 θαη 5.2 γηα 

ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ή ηνπο εθπαηδεπφκελνπο). Ζ νηθνλνκηθή αλαζθάιεηα θαη ε 

πηζαλή έιιεηςε ππνζηήξημεο πνπ αληηκεηψπηζαλ ηα λνηθνθπξηά κε παηδηά  / κε 

εμαξηψκελα κέιε νδήγεζαλ ζε ρακειφηεξν επίπεδν εκπηζηνζχλεο. 

 

Φπζηθό πεξηβάιινλ θαη πεξηβάιινλ δηαβίωζεο 

Τπάξρεη ηζρπξή ζπλαίλεζε κεηαμχ ησλ θαηνίθσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, κε ηα πην αλεζπρεηηθά 

δεηήκαηα είλαη ε αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε θαη ε ξχπαλζε ησλ πδάησλ . Σν πεξηβάιινλ 

δηαβίσζεο επεξεάδεη δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηεο δσήο ησλ αλζξψπσλ, επεξεάδνληαο ηελ 

πγεία θαη ηελ επεκεξία ηνπο. Πξάγκαηη, ε ξχπαλζε έρεη άκεζεο δπζκελείο επηπηψζεηο 
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ζηνπο ζεκειηψδεηο πφξνπο, φπσο ην θαζαξφ λεξφ, αιιά θαη νη έκκεζεο επηπηψζεηο 

ζηα νηθνζπζηήκαηα θαη ηε βηνπνηθηιφηεηα. Απηέο κπνξεί κεξηθέο θνξέο λα 

νδεγήζνπλ ζε θπζηθέο θαηαζηξνθέο. Οη πεξηζζφηεξνη θάηνηθνη πηζηεχνπλ φηη ηα 

πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα έρνπλ άκεζν αληίθηππν ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο θαη 

ζηελ νηθνλνκία. Μαδί κε νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο (φπσο ην εηζφδεκα) νη 

πεξηβαιινληηθέο πξνηηκήζεηο κπνξνχλ λα θαζνξίζνπλ ηηο επηινγέο ηνπο, γηα 

παξάδεηγκα, θαηά ηελ επηινγή ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ηνπο. Παξφιν πνπ νη 

πεξηβαιινληηθνί δείθηεο είλαη ζρεηηθά άθζνλνη, είλαη ζπρλά πνιχ ζπγθεθξηκέλνη ή 

επηθεληξσκέλνη ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ γηα λα έρνπλ κεγάιε ρξεζηκφηεηα ζε κηα 

πξννπηηθή πνηφηεηαο δσήο. Χζηφζν, νξηζκέλνη παξέρνπλ πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο, 

ηδίσο φηαλ ζπλδπάδνληαη κε απηναλαθεξφκελεο εθηηκήζεηο ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο ηνπ αηφκνπ. 

χκθσλα κε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία ζε επίπεδν ΔΔ, ε έθζεζε ησλ αλζξψπσλ ζε 

ξχπαλζε, κφιπλζε θαη άιια πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα κεηψζεθε θαηά ηελ 

ηειεπηαία δεθαεηία. Σν ίδην κπνξεί λα παξαηεξεζεί θαη γηα ηελ έθζεζε ζε ζφξπβν 

απφ γείηνλεο ή απφ ην δξφκν. Χζηφζν, ην 2013, πεξίπνπ έλαο ζηνπο επηά αλζξψπνπο 

δήισζε φηη εμαθνινπζεί λα εθηίζεηαη ζε ξχπαλζε θαη έλαο ζηνπο πέληε ζην ζφξπβν. 

Δπηπιένλ, ζηα πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ-28, ηα άηνκα πνπ θηλδπλεχνπλ απφ ηε 

θηψρεηα ήηαλ πεξηζζφηεξν εθηεζεηκέλα ζε ξχπαλζε θαη ζφξπβν απφ φηη ν πιεζπζκφο 

πνπ δελ θηλδπλεχεη. Μεηά ηελ εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ θαη ηεο λνκνζεζίαο ηεο ΔΔ, ε 

έθζεζε ησλ θαηνίθσλ ησλ πφιεσλ ζε ξχπαλζε θαη κφιπλζε έρεη κεησζεί απφ ην 2005, 

αιιά ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ. 

Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο, πεξίπνπ ην 30% ησλ θαηνίθσλ ηεο ΔΔ 

δήισζε κεγάιε ηθαλνπνίεζε απφ ην πεξηβάιινλ δηαβίσζεο θαη ηηο πεξηνρέο 

αλαςπρήο ή πξάζηλνπ πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπο, ην 20% 

ρακειή ηθαλνπνίεζε θαη ην ππφινηπν 50% κεζαία ηθαλνπνίεζε. ε θιίκαθα απφ 0 

έσο 10, απηφ αληηπξνζσπεχεη ζπλνιηθή κέζε ηθαλνπνίεζε 7.3 κε ην πεξηβάιινλ 

δηαβίσζεο θαη 7.1 κε πξάζηλεο πεξηνρέο. Γελ απνηειεί έθπιεμε ην γεγνλφο φηη ε 

ηθαλνπνίεζε απφ ην πεξηβάιινλ δηαβίσζεο είλαη ρακειφηεξε κεηαμχ ηνπ πιεζπζκνχ 

πνπ πιήηηεηαη απφ ξχπαλζε ή ζφξπβν. Ζ ηθαλνπνίεζε κε ην πεξηβάιινλ δηαβίσζεο 

ζρεηίδεηαη κε ην θχιν, αιιά δελ επεξεάζηεθε έληνλα απφ ηελ ειηθία, αλ θαη νη 

κεγαιχηεξεο ειηθηαθέο νκάδεο είραλ ηελ ηάζε λα δειψλνπλ πςειφηεξν επίπεδν 

ηθαλνπνίεζεο. Ο αληίθηππνο ηεο εξγαζηαθήο θαηάζηαζεο είλαη ζαθήο: νη εξγαδφκελνη 
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κε κεξηθή απαζρφιεζε, αθνινπζνχκελνη απφ ηνπο ζπληαμηνχρνπο, ήηαλ νη πην 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην πεξηβάιινλ δηαβίσζεο θαη ηηο πεξηνρέο πξαζίλνπ. Σα άηνκα 

κε πςειφηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν θαη ηα άηνκα κε πςειφηεξν εηζφδεκα ήηαλ επίζεο 

πην πηζαλφ λα έρνπλ πςειφηεξν επίπεδν ηθαλνπνίεζεο, θπξίσο ιφγσ ηεο κεγαιχηεξεο 

ηθαλφηεηαο λα παξέρνπλ θαιχηεξεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ελφο 

θαιχηεξνπ πεξηβάιινληνο. Ζ δηαβίσζε ζε αξαηνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο επηθέξεη 

ειαθξψο πςειφηεξε πηζαλφηεηα ηθαλνπνίεζεο απφ ην πεξηβάιινλ, θαζψο νη πεξηνρέο 

απηέο επεξεάδνληαη ιηγφηεξν απφ ηε ξχπαλζε. 

 

πλνιηθή ηθαλνπνίεζε από ηε δωή 

Ζ ππνθεηκεληθή επεκεξία επηηξέπεη ηελ ελζσκάησζε ηεο πνηθηιίαο ησλ 

εκπεηξηψλ, ησλ επηινγψλ, ησλ πξνηεξαηνηήησλ θαη ησλ αμηψλ ελφο αηφκνπ. Ζ 

ππνθεηκεληθή επεκεξία πεξηιακβάλεη ηξεηο δηαθξηηέο αιιά ζπκπιεξσκαηηθέο 

ππνδηαζηάζεηο: ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο δσήο, κε βάζε κηα γεληθή γλσζηηθή αμηνιφγεζε, 

ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη απνπζία αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηελ επδαηκνλία, 

ηελ αίζζεζε ηνπ αηφκνπ φηη ε δσή ηνπ έρεη λφεκα. 

Ζ ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή αληηπξνζσπεχεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν έλα άηνκν 

αμηνινγεί ηε δσή ηνπ σο ζχλνιν. Ο φξνο «δσή» πξννξίδεηαη εδψ σο φινη νη ηνκείο 

ηεο χπαξμεο ελφο αηφκνπ. Χο εθ ηνχηνπ, ε κεηαβιεηή αλαθέξεηαη ζηελ άπνςε ηνπ 

αηφκνπ ζρεηηθά κε ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή ηνπ / ηεο. Δλψ νη δείθηεο φπσο 

ε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία, ε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ 

λνηθνθπξηνχ ή ε ηθαλνπνίεζε απφ ηε ζηέγαζε αθνξνχλ νξηζκέλνπο ηνκείο ηεο δσήο, 

ε γεληθή ηθαλνπνίεζε απφ ηελ δσή αλαθέξεηαη ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ αηφκνπ γηα 

φινπο ηνπο ππνθεηκεληθνχο ηνκείο δσήο θαη επνκέλσο ζεσξείηαη σο ζπλνιηθφ κέηξν 

γηα ηελ ππνθεηκεληθή χπαξμή ηνπ. 

Σν λφεκα ηεο δσήο είλαη έλα πνιχπιεπξν θαηαζθεχαζκα πνπ έρεη αληηιεθζεί κε 

πνηθίινπο ηξφπνπο. Αλαθέξεηαη επξέσο ζηελ αμία θαη ην ζθνπφ ηεο δσήο, 

ζεκαληηθνχο ζηφρνπο δσήο, θαη γηα νξηζκέλνπο, πλεπκαηηθφηεηα. Γελ ζρεηίδεηαη κε 

θαλέλα ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ηεο δσήο, αιιά επηθεληξψλεηαη κάιινλ ζηε δσή γεληθά. 

Δπίζεο, ε επδαηκνλία αλαθέξεηαη ζην ζθνπφ θαη ην λφεκα ζηε δσή. Χο εθ ηνχηνπ, 

αλαθέξεηαη επίζεο σο ςπρνινγηθή ή «ιεηηνπξγηθή» πξνζέγγηζε ζηελ ππνθεηκεληθή 

επεκεξία. Ζ έλλνηα ηνπ ζηνηρείνπ δσήο ζθνπεχεη λα ζπιιάβεη ζεκαληηθνχο 
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παξάγνληεο, φπσο ε ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζθνπνχ, 

ηεο αίζζεζεο λνήκαηνο ή ηεο απηνλνκίαο.  

ε θιίκαθα απφ 0 έσο 10, ζρεδφλ ην 80% ησλ επξσπαίσλ θαηνίθσλ αμηνιφγεζε 

ηε ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή ηνπ ην 2013 κε 6 ή πςειφηεξε. Απηφ 

αληηπξνζσπεχεη κία κέζε ηθαλνπνίεζε 7.1, κε ηηκέο πνπ θπκαίλνληαη απφ 4.8 ζηε 

Βνπιγαξία (αθνινπζνχκελε απφ ηελ Πνξηνγαιία, ηελ Οπγγαξία, ηελ Διιάδα θαη ηελ 

Κχπξν, φιεο ζην 6.2) έσο 8.0 ζηε Φηλιαλδία, ηε Γαλία θαη ηε νπεδία. Οη γπλαίθεο 

θαη νη άλδξεο ήηαλ ζρεδφλ εμίζνπ ηθαλνπνηεκέλνη θαη νη λεφηεξνη πνιίηεο ηεο ΔΔ 

ήηαλ πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο άιιεο ειηθηαθέο νκάδεο. Οη άλεξγνη ήηαλ 

θαηά κέζν φξν νη ιηγφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη (5.8) ζε ζχγθξηζε κε ηνπο κηζζσηνχο 

πιήξνπο απαζρφιεζεο (7.4) ή ηνπο αλζξψπνπο ζηελ εθπαίδεπζε ή ηελ θαηάξηηζε 

(7.8), νη νπνίνη αλέθεξαλ ηα πςειφηεξα πνζνζηά ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή. Οη 

πιηθέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, νη θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο 

ζπλδένληαη ζαθψο κε ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο δσήο. Ζ χπαξμε θηλδχλνπ θηψρεηαο ή 

ζνβαξήο ζηέξεζεο έρεη επίζεο ηδηαίηεξε ζεκαζία. Χζηφζν, ε αξλεηηθή θαηάζηαζε 

πγείαο έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ ηθαλνπνίεζε ηεο δσήο.  

Καη νη ηξεηο πηπρέο ηεο ππνθεηκεληθήο επεκεξίαο ζπζρεηίδνληαη ηφζν ζε επίπεδν 

ρψξαο φζν θαη ζε αηνκηθφ επίπεδν, κε νξηζκέλεο εμαηξέζεηο. ε γεληθέο γξακκέο, νη 

άλζξσπνη πνπ γλψξηζαλ επηπρία πην ζπρλά ηηο ηειεπηαίεο 4 εβδνκάδεο έρνπλ επίζεο 

πςειφηεξε πηζαλφηεηα πςειψλ βαζκνινγηψλ φζνλ αθνξά ην λφεκα ηεο δσήο ή ηεο 

ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή, αλ θαη ζεκαληηθφ πνζνζηφ 7.1% φζσλ «ραίξνληαη φιν ην 

ρξφλν» αλέθεξαλ ρακειά επίπεδα ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή. 

 

1.4 Ζ ζρέζε πγείαο θαη πνηόηεηαο δωήο 

Ζ πνηφηεηα δσήο θαη ε πγεία δελ πξνζδηνξίδνληαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ 

επεκεξία θαη ηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, αιιά εμαξηψληαη θαη απφ ηελ 

επεμία θαη ςπρνθνηλσληθή πγεία ηνπ αλζξψπνπ. Άιινη παξάγνληεο, πνπ κπνξνχλ λα 

ζπζρεηηζηνχλ κε ηελ πγεία, είλαη ε ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή, ε απηνεθηίκεζε, ε 

απηνγλσζία θαη ε εζηθή. 

Ζ πγεία απνηειεί ηνλ ζπνπδαηφηεξν παξάγνληα επεμίαο θαη βνεζά κηα ρψξα, 

θαηά κεγάιν πνζνζηφ ζηελ θαιπηέξεπζε ηνπ επηπέδνπ ηεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο ηεο 

αλάπηπμεο, θαζψο θαη ζηελ γεληθφηεξε πξναγσγή ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. χκθσλα 
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κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο, ε πγεία νξίδεηαη σο κηα θαηάζηαζε πιήξνπο 

ζσκαηηθήο, πλεπκαηηθήο θαη θνηλσληθήο επεκεξίαο, φρη κφλν ηεο απνπζίαο αζζέλεηαο. 

πλεπψο, ε κέηξεζε ηεο πγείαο θαη ησλ επηπηψζεσλ ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φρη κφλν ηελ έλδεημε αιιαγψλ ζηε ζπρλφηεηα θαη ηε 

ζνβαξφηεηα ησλ αζζελεηψλ, αιιά θαη κηα εθηίκεζε ηεο επεκεξίαο θαη απηφ κπνξεί λα 

εθηηκεζεί κε ηε κέηξεζε ηεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο (WHO, 1997). 

Οη παξάγνληεο απφ ηνπο νπνίνπο επεξεάδεηαη ε πνηφηεηα δσήο ελφο αηφκνπ θαη ε 

πγεία είλαη πνιινί. εκαληηθφηεξνη ζεσξνχληαη νη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο, ην εηζφδεκα, 

ν ηξφπνο δσήο, ε εθπαίδεπζε, ε δηαηξνθή, νη ζπλζήθεο εξγαζίαο, ε ηαηξνθαξκα-

θεπηηθή παξνρή θαη ε θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ.  

Σν επίπεδν εηζνδήκαηνο ζεσξείηαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο δεδνκέλνπ φηη νη 

πεξηζζφηεξεο κεηαβιεηέο ζπζρεηίδνληαη άκεζα κε απηφ. Γηα παξάδεηγκα, έρνπλ 

δηαπηζησζεί ζεκαληηθέο δηάθνξεο ζην πξνζδφθηκν δσήο, θαζψο θαη ζηε βξεθηθή 

ζλεζηκφηεηα κεηαμχ ησλ ρακειφηεξσλ θαη πςειφηεξσλ θνηλσληθψλ θαη 

επαγγεικαηηθψλ θαηεγνξηψλ. Οη ζπλζήθεο εξγαζίαο απνηεινχλ έλαλ απφ ηνπο 

δπζκελέζηεξνπο παξάγνληεο δηακφξθσζεο ηνπ επηπέδνπ πγείαο πνπ επεξεάδεη 

ζεκαληηθά ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο κπξνζηά ζηε λφζν θαη ην ζάλαην (γηα 

παξάδεηγκα ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα) (Τθαληφπνπινο, 2007). 

Έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη ε κείσζε ησλ εηζνδεκάησλ ησλ λνηθνθπξηψλ, ε αλεξγία 

θαη ε εξγαζηαθή αλαζθάιεηα επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ πγεία ησλ αλζξψπσλ. 

πγθεθξηκέλα, αλαθέξεηαη φηη ε επαπεηινχκελε απψιεηα εξγαζίαο πξνθαιεί αχμεζε 

ηεο λνζεξφηεηαο θαη ηεο ζλεζηκφηεηαο. Ζ αχμεζε ηεο αλεξγίαο ζπλδέεηαη κε αχμεζε 

ησλ πνζνζηψλ ζλεζηκφηεηαο, ηεο ηάμεο έσο θαη 25% (Κπξηφπνπινο, 2010) αιιά θαη 

κε ηελ αχμεζε ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ, ηεο ρξήζεο εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ θαη ηεο 

εγθιεκαηηθφηεηαο (Παηειάξνπ & Βηβηιάθε, 2008).  

Ζ δηαηξνθή ζηε ζεκεξηλή επνρή, φπνπ νη πγηεηλέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο δελ 

ζπλαληψληαη ζε πνιιά άηνκα, θαη ν ζπλδπαζκφο κε ηελ θαζηζηηθή δσή απνηεινχλ 

ηνπο βαζηθφηεξνπο παξάγνληεο γηα ηελ αλάπηπμε θαξδηαγγεηαθψλ παζήζεσλ. Ζ 

θαηαλάισζε αιθνφι θαη ηα θάπληζκα επζχλνληαη γηα ηα πνιιά ηξνραία αηπρήκαηα 

πνπ ζπκβαίλνπλ θαζεκεξηλά, θαζψο θαη γηα ηελ εκθάληζε θαξθίλνπ θαη 

θαξδηνπάζεηαο (WHO, 1979).  
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Ζ αιφγηζηε θαηαλάισζε πνιιψλ θαξκάθσλ πξνθαιεί επίζεο,  ζηνλ ρξήζηε 

παξελέξγεηεο. Έθζεζε ηνπ ΠΟΤ αλαθέξεη φηη νη δαπάλεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

παξελεξγεηψλ απφ αιφγηζηε ρξήζε θαξκάθσλ είλαη πνιχ κεγάιε. Παξφιν πνπ ηα 

βαζηθά θαη αλαγθαία θάξκαθα είλαη επηζήκσο πεξίπνπ 200 ηνπιάρηζηνλ ζηελ 

Διιάδα, θπθινθνξνχλ γχξσ ζηα 8.000. 

πκπεξαζκαηηθά νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο θαη ηελ 

πγεία είλαη: 

 Κνηλσληθννηθνλνκηθή δνκή θαη ιεηηνπξγία ηεο θνηλσλίαο: Σξφπνο παξαγσγήο, 

ζρέζεηο παξαγσγήο, θαηακεξηζκφο εξγαζίαο, θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε. 

 Οηθνλνκηθνί θαη πνιηηηθνί παξάγνληεο: Δπίπεδν θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο θαη επεκεξίαο, ηχπνη δηαλνκήο εηζνδήκαηνο, πξνγξακκαηηζκφο, 

απνδνηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο. 

 Κνηλσληθννηθνλνκηθνί παξάγνληεο: Σξφπνο δσήο, πνζνηηθά θαη πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαηνηθίαο, αζηηθή θαη αγξνηηθή δηάξζξσζε, θνηλσληθν-

νηθνλνκηθέο αληζφηεηεο. 

 Φπρηθνί, θνηλσληθνί θαη πνιηηηζκηθνί παξάγνληεο: Ήζε θαη έζηκα, επίπεδα 

αιθαβεηηζκνχ, πνηφηεηα εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζπλήζεηεο, λννηξνπία, 

ηάζεηο θαη ζηάζεηο, θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη άζθεζε θνηλσληθψλ ξφισλ. 

 Πεξηβαιινληνινγηθνί παξάγνληεο: Δπίπεδν κφιπλζεο ηνπ νηθνινγηθνχ 

πεξηβάιινληνο, βαζκφο πξνζηαζίαο ησλ νηθνζπζηεκάησλ. 

 Γεσθπζηθνί παξάγνληεο: Φπζηθφο πινχηνο, πξψηεο χιεο, παξαγσγηθφηεηα, 

θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο. 

 Γεκνγξαθηθνί παξάγνληεο: Ρπζκφο εμέιημεο πιεζπζκνχ, αζηηθή θαη αγξνηηθή 

ππθλφηεηα, εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή κεηαλάζηεπζε, ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ 

θαηά θχιν, ειηθία, επάγγεικα θαη άιια. 

 Τγεηνλνκηθνί θαη ηαηξηθνί παξάγνληεο: Δπίπεδν θαη εμέιημε πγεηνλνκηθψλ, 

επηδεκηνινγηθψλ θαη ηαηξηθψλ γλψζεσλ θαη πξαθηηθψλ (Παηειάξνπ & 

Βηβηιάθε, 2008). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2. ΚΟΠΧΖ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ Δ ΑΘΔΝΔΗ  

ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΗ Δ ΑΗΜΟΚΑΘΑΡΖ 

 

2.1 Πνηόηεηα δωήο ζε αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε  

Ζ ζεξαπεία αληηθαηάζηαζεο ησλ λεθξψλ (RRT) είλαη κηα ζεξαπεία επηκήθπλζεο 

ηεο δσήο γηα αζζελείο κε λεθξηθή λφζν ηειηθνχ ζηαδίνπ. Οη δχν βαζηθνί ηξφπνη 

ζεξαπείαο είλαη ε κεηακφζρεπζε θαη ε αηκνθάζαξζε (δειαδή ε αηκνθάζαξζε [ΑΚ] ή 

ε πεξηηνλατθή θάζαξζε [ΠΚ]). Λφγσ ηεο αχμεζεο ησλ πνζνζηψλ επηβίσζεο γηα 

αζζελείο κε λεθξηθή λφζν ηειηθνχ ζηαδίνπ, ε δηεξεχλεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο έρεη 

απνθηήζεη νινέλα θαη κεγαιχηεξε ζεκαζία σο κέηξν έθβαζεο ζηελ αμηνιφγεζε 

ζεξαπεηψλ αηκνθάζαξζεο. Έρεη επίζεο θαηαδεηρζεί φηη γηα ηνπο αζζελείο πνπ 

ιακβάλνπλ RRT, ηα κέηξα πνηφηεηαο δσήο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 

πξφβιεςε ηεο κειινληηθήο λνζεξφηεηαο θαη ζλεζηκφηεηαο. Οη κειέηεο πνπ εμεηάδνπλ 

ηε δηαθνξά ζηελ πνηφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δσήο πνπ ζρεηίδνληαη κε ΑΚ θαη 

ΠΚ έρνπλ κηθηά απνηειέζκαηα. Σν εξσηεκαηνιφγην SF-12 θαη ην εξσηεκαηνιφγην 

ζχληνκεο κνξθήο ηεο αζζέλεηαο λεθξηθήο λφζνπ (KDQoL-SF) ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα 

ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζε δείγκα αζζελψλ ζηε Βξαδηιία πνπ 

ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε θαη ζε πεξηηνλατθή θάζαξζε ζηελ έξεπλα ησλ de 

Abreue θαη ζπλ. (2011). 

Ζ έξεπλα θαηέδεημε φηη δελ ππήξρε δηαθνξά κεηαμχ ησλ βαζκνινγηψλ ησλ 

αζζελψλ κε ΠΚ θαη ΑΚ ζην SF-12. Ζ ΠΚ είρε ζηαζεξά θαιχηεξα απνηειέζκαηα απφ 

ηελ ΑΚ, φπσο θαη ζηνλ ηνκέα ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελψλ θαη ζηνπο ηνκείο 

ελζάξξπλζεο / ππνζηήξημεο ηνπ πξνζσπηθνχ. Ζ ΑΚ είρε κεγαιχηεξεο θιηληθέο 

βειηηψζεηο ζε αξθεηέο κεηαβιεηέο. Οη αζζελείο πνπ έιαβαλ ΠΚ είραλ θαιχηεξεο 

βαζκνινγίεο ζε αξθεηνχο ηνκείο πνηφηεηαο δσήο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο, 

αθφκε θαη κεηά ηελ πξνζαξκνγή ηνπο γηα δηάθνξνπο παξάγνληεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ειηθίαο θαη ηεο ζπλλνζεξφηεηαο. Χζηφζν, ιακβάλνληαο 

ππφςε φηη ε ζεξαπεία κε αηκνθάζαξζε είλαη ρξφληα, ίζσο απηά ηα ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά απνηειέζκαηα λα ρξεηαζηνχλ πεξηζζφηεξν ρξφλν παξαηήξεζεο γηα 

θαιχηεξε θαηαλφεζε φζνλ αθνξά ηα απνηειέζκαηα θιηληθήο ζεκαζίαο. Χζηφζν, 

απηέο νη δηαθνξέο δελ είλαη θιηληθά ζεκαληηθέο. Χο εθ ηνχηνπ, νη ζπγγξαθείο 



41 
 

θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ρξεηάδνληαη πεξαηηέξσ έξεπλεο πνπ ζα  ζπγθξίλνπλ 

ηνπο αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε ΑΚ θαη ΠΚ. 

Παξφκνηα ήηαλ θαη ε κειέηε ηεο Theofilou (2011) πνπ ζχγθξηλε ηελ πνηφηεηα 

δσήο ζε αζζελείο κε πεξηηνλατθή θάζαξζε θαη αηκνθάζαξζε ζηελ Αζήλα. Σα 

εξγαιεία ζπιινγήο δεδνκέλσλ ήηαλ ηα WHOQOL-BREF inventory ηνπf World 

Health Organization, ην General Health Questionnaire (GHQ-28) ηνπ Goldberg, ην 

State-Trait Anxiety Inventory, Center for Epidemiologic Studies Depression Scale 

(CES-D) θαη ην Multidimensional Health Locus of Control (MHLC). Σα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε αλέθεξαλ 

ρακειφηεξε πνηφηεηα δσήο ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ θνηλσληθψλ 

ζρέζεσλ. Άιια ζπκπηψκαηα αλαθέξζεθαλ επίζεο ζηηο εμήο ππνθιίκαθεο ηνπ GHQ-

28: άγρνο / αυπλία θαη ζνβαξή θαηάζιηςε, πνπ νδεγνχλ ζε πξνβιήκαηα χπλνπ θαη 

απηνθηνληθέο ζθέςεηο. Σα επξήκαηα επηβεβαηψλνπλ ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν 

ηξφπσλ ζεξαπείαο, ππνδεηθλχνληαο φηη νη αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε 

αηκνθάζαξζε έρνπλ κεησκέλε πνηφηεηα δσήο ζε δηάθνξεο πηπρέο ηνπ πεξηβάιινληνο 

θαη ησλ θνηλσληθψλ ηνπο ζρέζεσλ. Καη νη δχν νκάδεο αλέθεξαλ απμεκέλε 

θαηάζιηςε. Χζηφζν, νη αζζελείο κε αηκνθάζαξζε αλέθεξαλ πεξηζζφηεξεο 

απηνθηνληθέο ζθέςεηο θαη πξνβιήκαηα χπλνπ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο αζζελείο κε 

πεξηηνλατθή θάζαξζε. 

Μία ελδηαθέξνπζα κειέηε ζρεηηθά κε ηελ ςπρηθή πγεία θαη ηελ επίδξαζε ησλ 

δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ησλ αζζελψλ αηκνθάζαξζεο δηεμήρζε απφ ηνπο Jadhav θαη 

ζπλ., (2014). Οη ζπγγξαθείο ηνλίδνπλ πσο, έλαο αζζελήο πνπ ππνβάιιεηαη ζε 

αηκνθάζαξζε βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε αληηθεηκεληθήο εμάξηεζεο απφ έλα κεράλεκα, 

κία ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία θαη κηα νκάδα εμεηδηθεπκέλσλ ηαηξηθψλ επαγγεικάησλ 

γηα ην ππφινηπν ηεο δσήο ηνπ. Κακία άιιε ηαηξηθή θαηάζηαζε δελ έρεη ηέηνην βαζκφ 

εμάξηεζεο γηα ηε ζεξαπεία ζπληήξεζεο ρξφλησλ αζζελεηψλ. Οη αζζελείο κε λεθξηθή 

αλεπάξθεηα ζπρλά πάζρνπλ απφ πνιιέο άιιεο ηαηξηθέο θαηαζηάζεηο φπσο νη 

θαξδηαγγεηαθέο δηαηαξαρέο, νη πλεπκνληθέο αζζέλεηεο, ε λεπξνπάζεηα, νη δηαηαξαρέο 

ησλ ειεθηξνιπηψλ θ.ιπ. θαη ιακβάλνπλ πνιιά δηαθνξεηηθά θάξκαθα. Όινη απηνί νη 

παξάγνληεο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εκθάληζε δηαθφξσλ ςπρηαηξηθψλ 

λνζεκάησλ ζε απηνχο ηνπο αζζελείο. Οη ςπρηθέο δηαηαξαρέο πνπ παξαηεξνχληαη 

ζπρλά ζε αζζελείο κε αηκνθάζαξζε είλαη ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο, ηδηαίηεξα 

θαηάζιηςε, νξγαληθέο εγθεθαιηθέο λφζνη (π.ρ. άλνηα θαη παξαιήξεκα), δηαηαξαρέο 
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πνπ ζρεηίδνληαη κε θάξκαθα θαη εμαξηεζηνγφλεο (φπσο ν αιθννιηζκφο), 

ζρηδνθξέλεηα θαη άιιεο ςπρψζεηο. Γηάθνξνη ςπρνινγηθνί παξάγνληεο, κε ηε ζεηξά 

ηνπο, επεξεάδνπλ ηε καθξνπξφζεζκε ζσκαηηθή έθβαζε ηνπ αζζελνχο. Γηάθνξεο ζπλ-

λνζεξέο δηαηαξαρέο είλαη πηζαλφ λα κεηψζνπλ ηελ πξνζθφιιεζε κε ηα ζχλζεηα 

ζπληαγνγξαθνχκελα δηαηηεηηθά θαη θαξκαθεπηηθά ζρήκαηα. Ζ καθξνρξφληα 

ζεξαπεία αηκνθάζαξζεο νδεγεί ζπρλά ζε απψιεηα ειεπζεξίαο, εμάξηεζε απφ ηνπο 

θξνληηζηέο, δηαηαξαρέο ηεο νηθνγελεηαθήο, νηθνγελεηαθήο θαη θνηλσληθήο δσήο θαη 

κεησκέλν νηθνλνκηθφ εηζφδεκα. Λφγσ απηψλ ησλ ιφγσλ, νη θπζηθέο, ςπρνινγηθέο, 

θνηλσληθννηθνλνκηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο πηπρέο ηεο δσήο επεξεάδνληαη αξλεηηθά, 

νδεγψληαο ζε κεησκέλε πνηφηεηα δσήο.  

Οη Jadhav θαη ζπλ.,. (2014) ρξεζηκνπνίεζαλ ην εξγαιείν World Health 

Organization quality of life scale γηα ηε κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ αζζελψλ 

πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε. Σν εξγαιείν απηφ είλαη κία έθδνζε κε 26 

εξσηήζεηο απφ ην αξρηθφ WHO-QOL-100. Βαζκνινγείηαη ζε ηέζζεξηο ηνκείο: 

ζσκαηηθή πγεία, ςπρνινγηθή πγεία, θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη πεξηβάιινλ. Σα άιια δχν 

ζηνηρεία κεηξνχλ ζπλνιηθά ηελ πνηφηεηα δσήο θαη ηε γεληθή πγεία. Οη εξσηεζέληεο 

βαζκνινγνχλ ηελ έληαζε, ηε ζπρλφηεηα ή ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηιεγκέλσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πνηφηεηαο δσήο θαηά ηηο πξνεγνχκελεο 2 εβδνκάδεο ζε κία 

πεληαβάζκηα θιίκαθα Likert. 

Σα θνηλσληθνδεκνγξαθηθά επξήκαηα πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηε κειέηε ησλ  

Jadhav θαη ζπλ., (2014) θαηέδεημαλ φηη ην 31.7% ησλ αζζελψλ κε αηκνθάζαξζε 

αλήθαλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα 61-70 εηψλ. Ζ πιεηνςεθία (68.3%) ησλ αζζελψλ ήηαλ 

άλδξεο, ην 85% ήηαλ παληξεκέλνη, ην 46.7% είρε ζπκπιεξψζεη δεπηεξνβάζκηα θαη 

αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ελψ ην 55% ήηαλ άλεξγνη. Ζ χπαξμε ρξφληαο 

εμνπζελσηηθήο αζζέλεηαο, φπσο απηή πνπ απαηηεί αηκνθάζαξζε, έρεη ζεκαληηθφ 

αληίθηππν ζηε ιεηηνπξγία ηνπ αζζελνχο θαη έρεη σο απνηέιεζκα ηελ έιιεηςε 

απαζρφιεζεο. Ζ αηκνθάζαξζε ζπλεπάγεηαη κηα ζεκαληηθή αιιαγή ζηε δσή ησλ 

αζζελψλ, επεξεάδνληαο ηελ θνηλσληθή, επαγγεικαηηθή, ζσκαηηθή θαη πξνζσπηθή 

ηνπο θαηάζηαζε. Σν ζσκαηηθφ θαη ςπρνινγηθφ ζηξεο ζε αζζελείο κε αηκνθάζαξζε 

νδεγεί ζηελ αλάπηπμε ςπρηαηξηθήο λνζεξφηεηαο. Οη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ησλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ δηαηαξαρψλ ζηελ επεκεξία ησλ αζζελψλ θαη ε πηζαλή επίδξαζε 

ηνπο ζηε λνζεξφηεηα - ζλεζηκφηεηα, θαζηζηνχλ ηε δηάγλσζε θαη ηε δηαρείξηζή ηνπο 

νπζηψδεηο. Μεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ςπρηαηξηθψλ λνζεξφηεηαο πνπ παξαηεξνχληαη ζε 
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αζζελείο κε αηκνθάζαξζε, ε θαηάζιηςε είλαη ε πην ζπλεζηζκέλε θαη κπνξεί λα είλαη 

δεπηεξνγελήο ζε απψιεηα πξσηαξρηθνχ ξφινπ ζηελ νηθνγέλεηά ηνπο, κεησκέλε 

θπζηθή ιεηηνπξγία, κείσζε ησλ γλσζηαθψλ δεμηνηήησλ ή κείσζε ηεο ζεμνπαιηθήο 

ιεηηνπξγίαο. Σα ζπκπηψκαηα ηεο θαηάζιηςεο είλαη δχζθνιν λα δηαγλσζζνχλ εμαηηίαο 

ηεο άξλεζεο ησλ ζπκπησκάησλ θαη ηεο επηθάιπςεο ησλ ζπκπησκάησλ κε άιιεο 

αζζέλεηεο, φπσο ε νπξαηκία. Ζ αθξηβήο ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηεο θαηάζιηςεο ζε 

αζζελείο κε αηκνθάζαξζε είλαη αζαθήο, θαζψο θέξεηαη λα θπκαίλεηαη απφ 10% έσο 

66%. χκθσλα κε ηα παξαπάλσ επξήκαηα, ε πην ζπλεζηζκέλε ςπρηαηξηθή δηάγλσζε 

ζηε κειέηε ησλ Jadhav θαη ζπλ., (2014) ήηαλ ε θαηάζιηςε. 

Δπίζεο, κηα κεγάιε ηαηξηθή θξίζε κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ εκθάληζε ή ηελ 

επηδείλσζε κηαο δηαηαξαρήο άγρνπο. Ζ αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ηηο επηινγέο 

ζεξαπείαο, ηελ έθβαζε, ηηο αλεζπρίεο γηα ηελ πγεία, ηα νηθνλνκηθά (θφζηνο 

ζεξαπείαο), ην πξφγξακκα ζεξαπείαο θαη ηελ αιιαγή εκθάληζεο θιπ., καδί κε 

ηαηξηθέο θαηαζηάζεηο φπσο ε νπξαηκία, ε αλαηκία θιπ., κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ 

αλάπηπμε άγρνπο. ηε κειέηε ησλ Jadhav θαη ζπλ., (2014), ην 12.4% ησλ αζζελψλ 

είραλ δηαγλσζζεί κε δηαηαξαρή πξνζαξκνγήο κε αλήζπρε δηάζεζε. Οη ςπρηαηξηθέο 

αζζέλεηεο είλαη ζπρλέο κεηαμχ αζζελψλ κε ρξφληεο δηαηαξαρέο, θάηη ην νπνίν έρεη 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην QOL ησλ αζζελψλ. Ζ ςπρηαηξηθή δηάγλσζε παξαηεξήζεθε 

ζην 64% ησλ αζζελψλ. Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο πνηφηεηαο δσήο ήηαλ κέζε ζε 

θαιή ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο θιίκαθαο QOL-BREF κε ζεκαληηθά ρακειή κέζε 

βαζκνινγία ζε αζζελείο κε ςπρηαηξηθή λνζεξφηεηα ζε ζχγθξηζε κε αζζελείο ρσξίο 

ςπρηαηξηθή δηάγλσζε. 

Μία παξφκνηα έξεπλα δηεμήρζε απφ ηνπο Costa θαη ζπλ.,(2016) ζε έλα δείγκα 50 

αζζελψλ πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε ζηε Βξαδηιία. Ζ ρξφληα λεθξηθή 

αλεπάξθεηα θαη ε ζεξαπεία αηκνθάζαξζεο πξνθαινχλ δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο γηα 

ηνλ αζζελή, επεξεάδνληαο δηάθνξεο πηπρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία. 

 Οη ζπλζήθεο ζεξαπείαο θαη ε ρξφληα εμέιημε ηεο λφζνπ πξνθαινχλ άγρνο, 

θνηλσληθή απνκφλσζε θαζψο θαη πεξηνξηζκνχο ζηε δπλαηφηεηα κεηαθίλεζεο, 

κεησκέλε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, εμάξηεζε θαη αηζζήκαηα θφβνπ θαη 

αβεβαηφηεηαο ζρεηηθά κε ηελ πγεία θαη ηελ επεκεξία. Δπνκέλσο, ε πνηφηεηα δσήο 

απηψλ ησλ αζζελψλ είλαη έλαο εμαηξεηηθά ζεκαληηθφο παξάγνληαο επεηδή επεξεάδεη 

άκεζα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζεξαπεηψλ θαη παξεκβάζεσλ ζηελ πγεία. Αθφκε 

θαη κε ηηο ηερλνινγηθέο θαη ζεξαπεπηηθέο πξνφδνπο πνπ έρνπλ επηηεπρζεί κέρξη 
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ζήκεξα γηα ηε βειηίσζε ηεο θιηληθήο θαηάζηαζεο θαη ηελ αχμεζε ηεο επηβίσζεο 

αζζελψλ κε ρξφληα λεθξηθή αλεπάξθεηα, ην επίπεδν πνηφηεηαο δσήο ηνπο ζπλερίδεη λα 

κεηψλεηαη. Ζ έξεπλα ησλ Costa θαη ζπλ.,(2016) ρξεζηκνπνίεζε έλα εξσηεκαηνιφγην 

επηθεληξσκέλν ζην θνηλσληθνδεκνγξαθηθφ πξνθίι ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ην 

WHOQOL-BREF. 

Αλαθνξηθά κε ην δεκνγξαθηθφ πξνθίι ησλ αζζελψλ, ην 54% εμ απηψλ είλαη 

άληξεο θαη ην 46% είλαη γπλαίθεο. Δπίζεο, αζζελείο κεηαμχ 18 θαη 30 εηψλ, 

αληηπξνζψπεπαλ πνζνζηφ 10.25%, απφ 31 έσο 50 εηψλ 33.34% θαη απφ 51 εηψλ θαη 

κεηά 56.41%. Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο εξσηεζέληεο είλαη επίζεκα παληξεκέλνη 

(66.67%). Έηζη, ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη νη ζπκκεηέρνληεο ζηε κειέηε πνπ ήηαλ 

έγγακνη δελ αηζζάλνληαλ κφλνη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο αζζέλεηαο, μεπεξλψληαο ηα 

εκπφδηα θαη ηηο πξνθιήζεηο πνπ δεκηνπξγνχζαλ νη θπζηθνί πεξηνξηζκνί πνπ 

πξνθιήζεθαλ απφ ηελ αζζέλεηα. Ζ πιεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνχ έρεη θάπνην πηπρίν. 

ηνλ επαγγεικαηηθφ ηνκέα, θαλέλαο δελ έρεη εξγαζηαθή δξαζηεξηφηεηα, κε ην 44% 

λα ιακβάλνπλ βνήζεηα αζζελείαο, ην 51% ζπληαμηνδνηείηαη θαη ην 5% είλαη 

ζπληαμηνχρνη. Ζ ρξφληα λεθξηθή αλεπάξθεηα είλαη κηα αζζέλεηα πνπ έρεη αξλεηηθφ 

αληίθηππν ζηελ επαγγεικαηηθή δηάζηαζε, δειαδή επηβάιιεη δπζθνιίεο θαη θπζηθνχο 

πεξηνξηζκνχο πνπ εμαιείθνπλ, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, ηελ ηθαλφηεηα εξγαζίαο. 

Δπίζεο, παξαηεξείηαη κείσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ αζζελψλ απηψλ επεηδή 

απνιακβάλνπλ κφλν παξνρέο / ζχληαμε / ζχληαμε, κε αξλεηηθφ αληίθηππν ζηελ 

πνηφηεηα δσήο. Μηα άιιε θνηλσληθή πηπρή πνπ αλαιχζεθε ζε απηή ηε κειέηε ήηαλ ε 

παξαηήξεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αλζξψπσλ πνπ δνπλ κφλνη ή κε άιινπο, πνπ είλαη 

κέξνο ηεο νηθνγελεηαθήο θνηλσληθήο δσήο, φπνπ παξαηεξήζεθε φηη κφλν ην 2.56% 

απηψλ δνπλ κφλνη ηνπο. 

Αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αζζελψλ πνπ ππνβάιινληαη ζε 

αηκνθάζαξζε, ε κειέηε ησλ Costa θαη ζπλ.,(2016) βξήθε φηη ν ηνκέαο πνπ 

επεξεάδεηαη πεξηζζφηεξν είλαη ν θπζηθφο (FD) κε κέζν φξν 59.44 θαη ν ηνκέαο πνπ 

επεξεάδεηαη ιηγφηεξν είλαη ν θνηλσληθφο (SD) κε κέζν φξν 72.87. Χζηφζν, νη άιινη 

ηνκείο, ηφζν ςπρνινγηθνί (PD) φζν θαη πεξηβαιινληηθνί (ED) παξνπζίαδαλ επίζεο 

ρακειφ κέζν φξν, αληαλαθιψληαο ηε ρακειή πνηφηεηα δσήο ησλ αζζελψλ κε ρξφληα 

λεθξηθή αλεπάξθεηα, νη νπνίνη είραλ θαηά κέζν φξν 64.96. Ζ ζεξαπεία πξνθαιεί πφλν 

θαη δπζθνξία, θαζψο θαη εμάξηεζε απφ θαξκαθεπηηθή αγσγή θαη ζεξαπεία 

αληηθαηάζηαζεο λεθξψλ. Χο εθ ηνχηνπ, δεκηνπξγεί θφπσζε, κεηψλεη ηελ 



45 
 

θηλεηηθφηεηα ηνπ αζζελνχο, θαζψο ρξεηάδεηαη λα ζπλδεζεί κε κηα κεραλή θαηά ηε 

δηάξθεηα αξθεηψλ εκεξψλ ηελ εβδνκάδα, επεξεάδεη ηνλ χπλν, ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο θαη ηεο ηθαλφηεηαο εξγαζίαο. Οη πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο ήηαλ 

επίζεο έλαο ηνκέαο κε ρακειφ κέζν φξν, πνπ θαηαδεηθλχεη φηη νη αζζελείο κε ρξφληα 

λεθξηθή αλεπάξθεηα πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο 

ζηελ απφθηεζε λέσλ δεμηνηήησλ, επθαηξηψλ απαζρφιεζεο, αλαςπρήο θαη 

δηαζθέδαζεο, ίζσο ιφγσ δπζθνιίαο λα κεηαθεξζνχλ απφ ην έλα κέξνο ζην άιιν. 

Έηζη, ζπκπεξαίλεηαη φηη νη θπζηθνί πεξηνξηζκνί πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ αζζέλεηα, 

θαζψο θαη νη πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο δνπλ, είλαη νη πην επηβαξπληηθνί 

παξάγνληεο γηα ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αζζελψλ κε ρξφληα λεθξηθή αλεπάξθεηα πνπ 

βξέζεθαλ ζηελ έξεπλα ησλ Costa θαη ζπλ., (2016). Απηφ νδεγεί ηνπο ζπγγξαθείο ζην 

ζπκπέξαζκα φηη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ νη αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε 

αηκνθάζαξζε κπνξνχλ λα μεπεξάζνπλ ηηο επηβαιιφκελεο ςπρνινγηθέο πξνθιήζεηο, 

ζηεξηδφκελνη ζε κεγαιχηεξε θνηλσληθή ζηήξημε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο λφζνπ θαη 

ηεο ζεξαπείαο ηεο. Έλα θαιφ ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο νκάδαο κειέηεο ήηαλ ν 

θαιχηεξνο κέζνο φξνο ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο, δείρλνληαο φηη παξά ηελ αζζέλεηα θαη 

ηε ζεξαπεία, νη αζζελείο δηαηεξνχλ κηα θαιή πξνζσπηθή ζρέζε, ζεμνπαιηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη θνηλσληθή ππνζηήξημε.  

πλνιηθά, ε κειέηε ησλ Costa θαη ζπλ.,(2016) αλαθέξεη πσο, ε ρξφληα πάζεζε 

θαη ε αηκνθάζαξζε απνηεινχλ πεγέο άγρνπο πνπ πξνθαινχλ πνιιά πξνβιήκαηα, 

φπσο ε θνηλσληθή απνκφλσζε, ε απψιεηα ηεο απαζρφιεζεο, ε εμάξηεζε απφ ηελ 

θνηλσληθή αζθάιηζε, ε κεξηθή απνηπρία κεηαθίλεζεο, ε κεησκέλε ζσκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, ε αλάγθε πξνζαξκνγήο ζηελ απψιεηα ηεο απηνλνκίαο, θαζψο επίζεο 

θαη έλα δηθνξνχκελν αίζζεκα θφβνπ δσήο θαη ζαλάηνπ. Χζηφζν, νη θνηλσληθέο 

ζρέζεηο, ε ζηήξημε ηεο νηθνγέλεηαο θαη ησλ θίισλ, ηα νηθνλνκηθά δεηήκαηα θαη ην 

πεξηβάιινλ φπνπ απηνί νη αζζελείο δνπλ, πξνθαινχλ κηα ςπρνινγηθή αιιαγή ζηνπο 

αζζελείο. 

Οη Lessan-Pezeshki θαη Rostami (2009) δηεμήγαγαλ έξεπλα γηα ηελ πνηφηεηα 

δσήο 152 αζζελψλ κε ρξφληα λεθξηθή αλεπάξθεηα πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε 

κε ηε ρξήζε ηνπ KDQoL-SF, δηεξεπλψληαο παξάιιεια θαη ηα δεκνγξαθηθά ηνπο 

ζηνηρεία. Άληξεο αζζελείο, ειηθίαο θάησ ησλ 50 εηψλ, αλψηεξνπ εθπαηδεπηηθνχ 

επηπέδνπ, έγγακνη θαη απαζρνινχκελνη είραλ θαιχηεξε απφδνζε ζηε θπζηθή 

θαηάζηαζε, ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε, αιιά θαη ζηνπο ηνκείο πνπ 
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πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο λεθξηθήο αλεπάξθεηαο, κε ηελ απφδνζε απηή λα 

κεηψλεηαη θαζψο ε ειηθία απμάλεηαη.  

Ζ πνηφηεηα δσήο 160 αζζελψλ ζην Ηξάλ πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε ζε 

ζρέζε κε ηελ θαηάζιηςε, ην άγρνο θαη ην ζηξεο ήηαλ ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο ησλ 

Shafipour θαη ζπλ., (2015). Οη αζζελείο κε αηκνθάζαξζε αληηκεησπίδνπλ δηάθνξνπο 

παξάγνληεο ζσκαηηθήο θαη δηαλνεηηθήο επηβάξπλζεο, φπσο ε θαηάζιηςε, ην άγρνο 

θαη ην ζηξεο, πνπ κεηψλνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο. Ζ ζπιινγή δεδνκέλσλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηξηψλ κελψλ κε ηε ρξήζε ηξηψλ 

εξσηεκαηνινγίσλ: δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, DASS-21 θαη πνηφηεηαο δσήο 

(SF-36). ε απηή ηε κειέηε, ε κέζε ειηθία ησλ αζζελψλ ήηαλ 50,8 ± 12,81 έηε θαη ην 

88.8%, ην 92.5% θαη ην 85.6% ησλ αηφκσλ είραλ ζνβαξή θαηάζιηςε, άγρνο θαη 

ζηξεο, αληίζηνηρα. Ο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Spearman έδεημε κηα ζεκαληηθή 

αληίζηξνθε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ θπζηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ ηνκέσλ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ SF-36 κε ηελ θαηάζιηςε, ην άγρνο θαη ην ζηξεο, θαηαδεηθλχνληαο 

φηη ε αηκνθάζαξζε επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αζζελψλ απηψλ.  

Παξνκνίσο, νη Yusop θαη ζπλ.,  (2013) αλαθέξνπλ πσο, παξφιν πνπ ε ζεξαπεία 

κε αηκνθάζαξζε έρεη απμήζεη ζεκαληηθά ην πξνζδφθηκν δσήο ησλ αζζελψλ κε 

λεθξηθή λφζν ηειηθνχ ζηαδίνπ, ζπρλά νδεγεί ζε ρακειή πνηφηεηα δσήο. Ζ κειέηε 

ηνπο δηεμήρζε ζε 90 αζζελείο απφ ηε Μαιαηζία. Ζ ςπρηθή θαη ζσκαηηθή πνηφηεηα 

δσήο κεηξήζεθε κε ηε ρξήζε ηεο ζχλνςεο ςπρηθήο ζχλζεζεο (Physical Composite 

Summary - MCS) θαη ηεο ζχλνςεο θπζηθψλ ζπλζεηψλ (PCS) κε ην SF-36. Ζ 

ζπλνιηθή βαζκνινγία ηνπ SF-36 ήηαλ 54,1 ± 19,2, ελψ ε βαζκνινγία γηα ηα ςπρηθά 

θαη ζσκαηηθά ζπζηαηηθά ήηαλ 45.0 ± 8.6 θαη 39.6 ± 8.6 αληίζηνηρα. Παξάγνληεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε πςειφηεξε βαζκνινγία MCS ήηαλ ε απνπζία ζαθραξψδνπο δηαβήηε 

θαη ρακειφηεξνπ αζβεζηίνπ νξνχ, ελψ πςειφηεξε ξνή αίκαηνο (p = 0,000), 

πςειφηεξε θξεαηηλίλε ζπζρεηίζηεθαλ κε πςειφηεξε βαζκνινγία ζηνλ ηνκέα PCS. 

Γηα λα βειηησζεί ε ζπλνιηθή πνηφηεηα δσήο ησλ αζζελψλ κε αηκνθάζαξζε, 

δηθαηνινγείηαη κηα δηεπηζηεκνληθή παξέκβαζε πνπ πεξηιακβάλεη ηαηξηθέο, δηαηηεηηθέο 

θαη ςπρνθνηλσληθέο ζηξαηεγηθέο πνπ αληηκεησπίδνπλ παξάγνληεο πνπ ζπλδένληαη κε 

ηελ ςπρηθή θαη ζσκαηηθή πνηφηεηα δσήο, πξνθεηκέλνπ λα κεησζνχλ πεξαηηέξσ νη 

επηπινθέο ηεο πγείαο θαη λα βειηησζεί ε πνηφηεηα δσήο ηνπο.  

Ζ κειέηε ησλ Cruz θαη ζπλ., (2011) εζηίαζε ζηε δηεξεχλεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο 

ησλ αζζελψλ ζηα ζηάδηα 1-5 ηεο ρξφληαο λεθξηθήο αλεπάξθεηαο θαη αζζελψλ πνπ 
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ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε, ζε ζρέζε θαη κε ην θνηλσληθνδεκνγξαθηθφ ηνπο 

πξνθίι. Ζ πνηφηεηα δσήο κεηξήζεθε κε ην Medical Outcomes Study Short Form 36-

Item (SF-36), ελψ ε ιεηηνπξγηθή δηάζηαζε κε ην Karnofsky Performance Scale. Ζ 

πνηφηεηα δσήο ησλ αζζελψλ κεηψζεθε ζε φια ηα ζηάδηα ηεο λεθξνπάζεηαο. Μείσζε 

ηεο ζσκαηηθήο ιεηηνπξγίαο παξαηεξήζεθε ζηαδηαθά ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο 

λεθξνπάζεηαο. Σα άηνκα κε πςειφηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν πνπ ήηαλ επαγγεικαηηθά 

ελεξγά εκθάληδαλ πςειφηεξεο θπζηθέο ζπληζηψζεο, ελψ νη άλδξεο θαη εθείλνη κε 

πςειφηεξν εηζφδεκα παξνπζίαδαλ θαιχηεξεο επηδφζεηο πλεπκαηηθψλ ζπληζησζψλ. 

Οη ειηθησκέλνη αζζελείο εκθάληδαλ ρεηξφηεξα ζθνξ αλαθνξηθά κε ην ζσκαηηθφ ηνκέα 

(θπζηθή ιεηηνπξγία) θαη θαιχηεξα ζηα δηαλνεηηθά ζηνηρεία. Έλαο κεγαιχηεξνο 

αξηζκφο ζπλλνζεξφηεηαο ζπζρεηίζηεθε κε ηε κεγαιχηεξε ειηθία, ηνλ δηαβήηε θαη 

ηελ αλεξγία ή ην θαζεζηψο ησλ ζπληαμηνχρσλ.  

Οη Abdelghany θαη ζπλ., (2016) δηεμήγαγαλ έξεπλα ζε 81 αζζελείο πνπ 

ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε γηα πεξηζζφηεξν απφ έλα έηνο ζηελ Αίγππην 

πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ε πνηφηεηα δσήο ηνπο, ρξεζηκνπνηψληαο ην KDQOL SF-

36. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε πνηφηεηα δσήο ησλ αζζελψλ πνπ ππνβάιινληαη 

ζε αηκνθάζαξζε ήηαλ πνιχ θαθή ζε φινπο ηνπο ηνκείο. Ζ κέζε ζπλνιηθή βαζκνινγία 

ήηαλ θάησ απφ 50 (ζηα 100) κε κέζν φξν ζηνλ ηνκέα ηεο θπζηθήο πγείαο (PHC) 

35.57 ± 7.34 θαη ζηνλ ηνκέα ηεο ςπρηθήο πγείαο (MHC) = 36.76 ± 10.22. Γεληθά, νη 

βαζκνινγίεο ήηαλ ζρεηηθά πςειφηεξεο ζηνπο άλδξεο, ηηο λεφηεξεο ειηθηαθέο νκάδεο, 

ηα άηνκα κε πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν, άηνκα κε θάπνην επάγγεικα, αιιά θαη 

πςειφηεξν νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα. Όζνλ αθνξά ηελ θιηληθή δσή, απηή ε κειέηε 

έδεημε φηη νη βαζκνινγίεο ήηαλ ρακειφηεξεο κεηαμχ ησλ αζζελψλ πνπ ππνθέξνπλ απφ 

αλαηκία, δπζιηπηδαηκία, ππναιβνπκηλαηκία ή / θαη απφ ζπλλνζεξφηεηα. Ζ κειέηε 

έδεημε επίζεο φηη ε επαγγεικαηηθή απαζρφιεζε ήηαλ ν κφλνο ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

πξφβιεςεο γηα ην ζπλνιηθφ απνηέιεζκα ηεο πνηφηεηαο δσήο.  

ε παξφκνην πιαίζην θηλήζεθαλ θαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ έξεπλα ησλ 

Kamble θαη Shinde (2015) ζε 50 αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη γηα αηκνθάζαξζε. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, νη ζπγγξαθείο βξήθαλ φηη ην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ησλ αζζελψλ, 

θαζψο θαη ςπρνινγηθνί παξάγνληεο επεξέαδαλ ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αζζελψλ 

απηψλ. Αληίζεηα κε ηηο άιιεο έξεπλεο, φκσο, δε βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο πνηφηεηαο δσήο κε δεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο, αιιά θαη 

παξάγνληεο ζρεηηθνχο κε ηε ζσκαηηθή, θνηλσληθή θαη πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε.  
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Αληίζεηα, ην θχιν βξέζεθε φηη ζρεηίδεηαη κε ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αζζελψλ 

πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε ζηελ έξεπλα ησλ Mingardi θαη ζπλ., (1999) ζηελ 

Ηηαιία, κε ηηο γπλαίθεο λα ζθνξάξνπλ ρακειφηεξα απφ ηνπο άληξεο. Δπίζεο, πςειά 

ζθνξ ηδίσο ζηνλ ηνκέα ηεο θπζηθήο πγείαο βξέζεθαλ ζε κεγαιχηεξνπο ζε ειηθία 

αζζελείο. Αζζελείο κε δηαβήηε ήηαλ ρεηξφηεξε επίδνζε ζηε ζσκαηηθή ιεηηνπξγία, 

ελψ αζζελείο κε ςπρηθέο αζζέλεηεο ζθφξαξαλ ρακειφηεξα ζηελ θιίκαθα πλεπκαηηθήο 

πγείαο.  

Ζ πνηφηεηα δσήο ησλ αζζελψλ πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε ζε ζρέζε κε 

ηελ ςπρηαηξηθή ζπλλνζεξφηεηα θαη ηε ζεμνπαιηθή δπζιεηηνπξγία ήηαλ ην αληηθεί-

κελν ηεο έξεπλαο ησλ Balaban θαη ζπλ., (2017). Ζ πνηφηεηα δσήο ησλ αζζελψλ απηψλ 

βξέζεθε λα είλαη ρακειή, ηδίσο ζηνλ ηνκέα ηεο ζσκαηηθήο θαη ςπρνινγηθήο πγείαο. 

Δπίζεο, ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα φπσο ε έιιεηςε φξεμεο, νη δηαηαξαρέο χπλνπ, ε 

θφπσζε θαη ε έιιεηςε ελέξγεηαο, αλαθέξζεθαλ ην ίδην ζπρλά φπσο θαη ςπρηαηξηθέο 

δηαηαξαρέο, σο απνηέιεζκα ηεο λφζνπ θαη ηεο αηκνθάζαξζεο. 

 

2.2 Κόπωζε ζε αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε 

Ζ κειέηε ησλ Tsiamis θαη ζπλ., (2015) εμέηαζε ηελ πνηφηεηα δσήο θαη ηελ 

θφπσζε ζε 134 αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε. Ζ θφπσζε είλαη έλα 

απφ ηα πην ζπλεζηζκέλα ζπκπηψκαηα ησλ αζζελψλ πνπ ππνβάιινληαη ζε 

αηκνθάζαξζε θαη ζρεηίδεηαη κε θαθή πνηφηεηα δσήο. Ζ πιεηνςεθία ησλ αζζελψλ 

(52.9%) θάλεθε λα έρεη ρακειά πνζνζηά θφπσζεο (10 <= 20). Χζηφζν, ην 15% 

απηψλ ησλ αζζελψλ θαηλφηαλ λα εκθαλίδεη πςειά έσο πνιχ πςειά επίπεδα θφπσζεο 

(30 <= 50). Μειεηψληαο ηελ πνηφηεηα δσήο απηψλ ησλ αζζελψλ, ε έξεπλα θαηέδεημε 

κηα ζπζρέηηζε κεηαμχ θφπσζεο θαη πνηφηεηαο δσήο. πγθεθξηκέλα, νη αζζελείο πνπ 

παξνπζηάδνπλ πςειφηεξα πνζνζηά θφπσζεο θαίλεηαη λα έρνπλ ρεηξφηεξε πνηφηεηα 

δσήο απφ εθείλνπο πνπ παξνπζηάδνπλ ρακειφηεξα πνζνζηά θφπσζεο.  

Παξνκνίσο, ν Mollaoglu (2009) αλαθέξνπλ πσο ε θφπσζε, έλα θνηλφ ζχκπησκα 

πνπ αλαθέξζεθε απφ άηνκα κε ηειηθή θάζε λεθξηθήο λφζνπ, είλαη έλα κε εηδηθφ θαη 

αφξαην ζχκπησκα θαη είλαη έλα θαηλφκελν πνπ δελ είλαη θαιά θαηαλνεηφ απφ ηνπο 

επαγγεικαηίεο ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο. Τπάξρεη πεξηνξηζκέλε θαηαλφεζε ηνπ επηπέδνπ 

θφπσζεο πνπ βηψλνπλ ηα άηνκα κε λεθξηθή αλεπάξθεηα θαη ηδίσο εθείλα ηα νπνία 

ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε. Σα επίπεδα θφπσζεο ζηελ έξεπλα ηνπ Mollaoglu 
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(2009) ζε 138 αζζελείο ζηελ Σνπξθία αμηνινγήζεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ Visual 

Analog Scale for Fatigue (VAS-F). Σα δεδνκέλα δεκνγξαθηθήο θαη λεθξηθήο πγείαο 

ζπιιέρζεθαλ επίζεο κε έλα δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην. Σν επίπεδν θφπσζεο πνπ 

βίσζαλ ηα άηνκα πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε ζηε κειέηε ήηαλ πςειφ θαη ην 

επίπεδν ελέξγεηαο ηνπο ήηαλ ρακειφ. Δπίζεο, βξέζεθε φηη ε ειηθία θαη ε δηάξθεηα ηεο 

αηκνθάζαξζεο ήηαλ νη αλεμάξηεηνη παξάγνληεο πξφβιεςεο ηεο θφπσζεο. πλνιηθά, 

επνκέλσο, ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο έδεημαλ φηη ππάξρνπλ πςειά επίπεδα 

θφπσζεο ζε αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε. Πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί 

ε θξνληίδα ησλ αζζελψλ θαη λα πξνσζεζεί ε πνηφηεηα δσήο ηνπ αζζελνχο, νη 

επαγγεικαηίεο ηεο λεθξνινγίαο πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ ηε ζπλνιηθή εθηίκεζε ηεο 

θφπσζεο θαη λα εξγαζηνχλ κε ηνπο αζζελείο γηα λα μεθηλήζνπλ κηα ζεηξά 

ζηξαηεγηθψλ θαη παξεκβάζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. 

Οη Motedayen θαη ζπλ., (2013) αλαθέξνπλ φηη, παξά ηελ ηαθηηθή ζεξαπεία κε 

αηκνθάζαξζε, νη αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε απηή ηε ζεξαπεία επεξεάδνληαη απφ 

ην νπξαηκηθφ ζχλδξνκν, ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ θφπσζε. Ζ θφπσζε ππνηίζεηαη 

φηη είλαη ην ζπλεζέζηεξν θαη ην ζνβαξφηεξν ζχκπησκα πνπ αλαθέξζεθε πνηέ απφ 

αζζελείο κε ρξφληα λεθξηθή λφζν. Ο ζηφρνο ηεο κειέηεο ησλ Motedayen θαη ζπλ., 

(2013) ήηαλ ε αμηνιφγεζε ηεο επίδξαζεο ησλ ελδνδηαιπηηθψλ ζσκαηηθψλ θαη 

πλεπκαηηθψλ αζθήζεσλ ζηελ θφπσζε ζε  66 αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε 

καθξνρξφληα αηκνθάζαξζε θαη νη νπνίνη θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζε κία νκάδα ειέγρνπ 

θαη ζε κία πεηξακαηηθή. Ζ πεηξακαηηθή νκάδα ζπκκεηείρε ζε πξφγξακκα 

ελδνδηαιπηηθήο θαηάξηηζεο δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα γηα δχν κήλεο. Σν πξφγξακκα 

ζρεδηάζηεθε απφ έλαλ αλψηεξν εηδηθφ ζηε θπζηθή αγσγή. Ζ θφπσζε κεηξήζεθε 

κέζσ ελφο εξσηεκαηνινγίνπ θιίκαθαο ζνβαξφηεηαο θφπσζεο πξηλ απφ έλα θαη δχν 

κήλεο κεηά ηελ παξέκβαζε θαη ζηηο δχν νκάδεο. Ο κέζνο φξνο βαζκνινγίαο θφπσζεο 

ζηηο εξεπλεηηθέο κνλάδεο ήηαλ 42.37. πλνιηθά, ην 42.2% θαη ην 56.1% ησλ 

ζπκκεηερφλησλ παξνπζίαζαλ κέηξηα θαη ζνβαξή θφπσζε, αληίζηνηρα. Σα 

απνηειέζκαηα θφπσζεο κεηψζεθαλ ζεκαληηθά απφ ηελ αξρή έσο δχν κήλεο κεηά ηελ 

επέκβαζε ζηελ νκάδα πεηξάκαηνο. πκπεξαζκαηηθά, απηή ε κέζνδνο ζεξαπείαο 

ζπληζηάηαη επεηδή είλαη νηθνλνκηθά απνδνηηθή, εχθνιε, εθαξκφζηκε θαη επέιηθηε γηα 

ηελ ειάθξπλζε ηεο επίδξαζεο ηεο θφπσζεο ζηηο πξνζσπηθέο, ςπρνινγηθέο θαη 

θνηλσληθέο πηπρέο ηεο πνηφηεηαο δσήο ζε αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε 

αηκνθάζαξζε. 



50 
 

ε παξφκνην πιαίζην θηλείηαη θαη ε έξεπλα ησλ Sajadi θαη ζπλ., (2010), νη νπνίνη 

ηνλίδνπλ πσο ε θφπσζε είλαη έλα ζπλεζηζκέλν εμνπζελσηηθφ ζχκπησκα ζε αζζελείο 

κε αηκνθάζαξζε πνπ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ πνηφηεηα δσήο θαη ηελ επεκεξία ηνπο. 

ην δείγκα ηεο έξεπλαο απνηεινχληαη απφ 56 αζζελείο ζηελ ηερεξάλε. Σα δεδνκέλα 

ζπιιέρζεθαλ κε ηελ θιίκαθα ζνβαξφηεηαο θφπσζεο (fatigue severity scale - FSS). Ο 

κέζνο φξνο βαζκνινγίαο ηεο θφπσζεο ήηαλ 5.1. Οη γπλαίθεο, νη ρήξεο θαη νη άλεξγνη 

αλέθεξαλ κεγαιχηεξε θφπσζε. Ζ θφπσζε ήηαλ πςειφηεξε επίζεο ζε άηνκα κε 

ρακειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο, ρακειφ εηζφδεκα θαη κεγάιε ειηθία, θαζψο θαη κε 

καθξά πεξίνδν αηκνθάζαξζεο θαη πςειφ θίλδπλν ρξφληαο λεθξηθήο αλεπάξθεηαο.  

Σν γεγνλφο φηη ε θφπσζε είλαη εκθαλήο ζε αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε 

αηκνθάζαξζε βξέζεθε θαη ζηελ έξεπλα ησλ Bahgat θαη ζπλ., (2016) ζε έλα δείγκα 

100 αζζελψλ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ θιίκαθα Fatigue Symptom Inventory (FSI), 

Karnofsky Performance Status scale (KPS) θαη εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε. Ζ 

πιεηνςεθία ησλ αζζελψλ ήηαλ γπλαίθεο, 50-60 εηψλ, κε ρακειφ εθπαηδεπηηθφ 

επίπεδν. Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο θαηέδεημαλ φηη νη κηζνί απφ ηνπο αζζελείο κε 

θφπσζε ήηαλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ  50-60 εηψλ θαη φια ηα άηνκα πνπ 

κειεηήζεθαλ ρσξίο θφπσζε ήηαλ ειηθίαο κηθξφηεξεο ησλ 20 εηψλ. Απηφ ην 

απνηέιεζκα κπνξεί λα απνδνζεί ζην γεγνλφο φηη ε πιεηνλφηεηα ηεο κεγαιχηεξεο 

ειηθίαο δελ εξγάδεηαη. Δπίζεο, νη αζζελείο κε θφπσζε ήηαλ δηαδεπγκέλνη. Απηφ ην 

εχξεκα εμεγείηαη απφ ην φηη νη δηαδεπγκέλνη έρνπλ επηβάξπλζε ιφγσ άγρνπο. 

Δπηπιένλ, πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο αζζελείο ρσξίο θφπσζε ππνβιήζεθε ζε 

ζεξαπεία αηκνθάζαξζεο πξηλ απφ 3-7 ρξφληα, ελψ ην έλα ηξίην ηνπ δείγκαηνο κε 

θφπσζε ππνβιήζεθε ζε ζεξαπεία αηκνθάζαξζεο πξηλ απφ 7-12 ρξφληα. Απηφ ην 

απνηέιεζκα δηθαηνινγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη, κε ηε καθξά δηάξθεηα ηεο 

αηκνθάζαξζεο, ην επίπεδν θφπσζεο απμάλεηαη. ε ζρέζε κε ηα ζπκπηψκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ θφπσζε,  δηαπηζηψζεθε φηη ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα άηνκα έρνπλ 

απψιεηα θηλεηηθφηεηαο, δπζθνιία έλαξμεο θαη ιήμεο θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ, 

απψιεηα ζπγθέληξσζεο, θεθαιαιγία θαη δηαηαξαρή ηνπ χπλνπ. 

Οη Zyga θαη ζπλ., (2015) δηεμήγαγαλ έξεπλα γηα ηε κέηξεζε ηεο θφπσζεο ζε έλα 

δείγκα 135 αζζελψλ πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε ζηελ Αζήλα. Γηα ηε κέηξεζε 

ηεο θφπσζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε Fatigue Assessment Scale (FAS).  Ζ κέζε 

βαζκνινγία ηεο θιίκαθαο FAS ήηαλ 24.99. Πην ζπγθεθξηκέλα, 49 αζζελείο (38.0%) 

δελ ήηαλ θνπξαζκέλνη, 61 αζζελείο (47.3%) ήηαλ θνπξαζκέλνη θαη 19 αζζελείο 



51 
 

(13.7%) ήηαλ εμαηξεηηθά θνπξαζκέλνη. Τςειφηεξα επίπεδα θφπσζεο αλαθέξζεθαλ 

ζηνπο αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε ζε αζηηθέο πεξηνρέο, ζε άηνκα κε 

ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν θαη ζε άλεξγνπο. Σα επίπεδα θφπσζεο ζε αζζελείο κε 

αηκνθάζαξζε πνηθίιινπλ αλάινγα κε ην κνξθσηηθφ επίπεδν, ην θαζεζηψο 

απαζρφιεζεο θαη ηνλ ηφπν δηακνλήο. Οη αζζελείο κε ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν 

θαίλεηαη λα αληηκεησπίδνπλ αλεπαξθψο ηελ θφπσζε θαη λα βηψλνπλ κεγαιχηεξε 

θφπσζε. Δπηπιένλ, νη αζζελείο κε πςειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο κπνξεί λα αληηκε-

ησπίζνπλ πην απνηειεζκαηηθά ηελ θφπσζε. Οη άλεξγνη θαη νη αζζελείο πνπ 

αζρνινχληαη κε νηθηαθά θαηέγξαςαλ πςειφηεξν ζπλνιηθφ δείθηε θφπσζεο ζε ζρέζε 

κε ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο θαη ηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο. Ζ παξακνλή ζην 

ζπίηη κπνξεί λα κεηψζεη ην επίπεδν θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηελ θνηλσληθή 

ππνζηήξημε απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο. Αληίζεηα, ε ειηθία θαη ην θχιν δε ζρεηίδνληαη κε 

ηελ θφπσζε. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

3.1 Μέζνδνο ζπιινγήο δεδνκέλωλ 

Γηα ηελ παξνχζα εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθε ε πνζνηηθή κέζνδνο κε εξγαιείν 

κέηξεζεο ην εξσηεκαηνιφγην. Σν βαζηθφ πιενλέθηεκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο κνξθήο 

έξεπλαο είλαη ν ξεαιηζκφο θαη ε αληηθεηκεληθφηεηα, σο ζπλέπεηα ηεο καζεκαηηθήο 

παξνπζίαζεο ησλ επξεκάησλ θαη ν πεξηνξηζκφο ηνπ βαζκνχ ππνθεηκεληθφηεηαο, δηφηη 

ν εξεπλεηήο, δε κπνξεί λα εξκελεχζεη ηα απνηειέζκαηα, ζχκθσλα κε ηηο πξνζσπηθέο 

ηνπ πεπνηζήζεηο θαη ηα πξνζσπηθά ηνπ πηζηεχσ (Punch, 2005; Creswell, 2011). ηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ε πνζνηηθή αλάιπζε θξίλεηαη ε θαηάιιειε γηα ηελ απάληεζε 

ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ. 

ην πιαίζην ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο ην εξσηεκαηνιφγην σο κεζνδνινγηθφ 

εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ, ην νπνίν απνηειεί ην πην ζπλεζηζκέλν εξγαιείν γηα ηε 

δηελέξγεηα πνζνηηθήο αλάιπζεο. Σν εξγαιείν απηφ επηιέρζεθε θαζψο είλαη εχθνιν 

θαη γξήγνξν ζηε δηαλνκή θαη ζπκπιήξσζή ηνπ, αθφκα θαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

εξσηεζέληεο, ελψ επηηξέπεη ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

ζπιιέρζεθαλ. Δπίζεο, ην εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη δνκεκέλν, 

δειαδή έρεη θαζνξηζκέλε κε απζηεξφ  ηξφπν ηε ζεηξά ησλ εξσηήζεσλ θαη δελ 

επηηξέπεη ζηνλ εξεπλεηή λα αιιάδεη ηε ζεηξά ησλ εξσηήζεσλ, θαζηζηψληαο ην 

ιηγφηεξν ππνθεηκεληθφ θαη πεξηζζφηεξν αθξηβέο (United States Office of Personnel 

Management, 2008).  

ηνπο ζπκκεηέρνληεο δηαλεκήζεθαλ δχν εξσηεκαηνιφγηα: Σν εξσηεκαηνιφγην 

Missoula - VITAS Quality of Life Index -15 (MVQOLI -15) θαη ην fatigue assessment 

scale  (FAS). 

 

3.2 Γείγκα ηεο έξεπλαο 

ηε κειέηε ζπκκεηείραλ αζζελείο κε ηειηθφ ζηάδην Υξφληαο Νεθξηθήο Νφζνπ 

πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε. Ζ έξεπλα δηεμήρζε θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

Ηνχληνο  2016 κέρξη επηέκβξηνο 2016. Σα θξηηήξηα έληαμεο ησλ αζζελψλ ζην 

δείγκα ήηαλ ηα εμήο: α) νη αζζελείο ζα έπξεπε λα είλαη άλσ ησλ 18 εηψλ, β) νη 

αζζελείο ζα έπξεπε λα είλαη ηθαλνί λα δηαβάδνπλ, λα γξάθνπλ θαη λα θαηαλννχλ ηελ 
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ειιεληθή γιψζζα κφλνη ηνπο, ηθαλνί λα δηαβάζνπλ θαη λα ππνγξάςνπλ ην ζρεηηθφ 

έληππν ζπγθαηάζεζεο, γ) νη αζζελείο ζα έπξεπε λα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνη ζηνλ 

ρξφλν θαη ζηνλ ρψξν θαη ηέινο δ) νη αζζελείο ζα έπξεπε λα ππνβάιινληαη ζε 

αηκνθάζαξζε γηα ηνπιάρηζηνλ 6 κήλεο θαη ζε 3 ζπλεδξίεο ηελ εβδνκάδα. 

Αληίζηνηρα, ηα θξηηήξηα απνθιεηζκνχ ήηαλ ηα εμήο: α) αζζελείο κε γλσζηηθέο ή 

ςπρνινγηθέο δηαηαξαρέο, β) αζζελείο κε κεησκέλε ηθαλφηεηα απηνεμππεξέηεζεο, γ) 

αζζελείο κε πξνβιήκαηα φξαζεο ή αθνήο. 

Ζ εξεπλήηξηα έδσζε ζηνλ πξφεδξν ηνπ Παλειιελίνπ πιιφγνπ Νεθξνπαζψλ 

κεηά ηελ ζρεηηθή άδεηα (επηζπλάπηεηαη) θιεηζηφ θάθειν, κέζα ζηνλ νπνίν ππήξραλ 

δηαθφζηα (200) εξσηεκαηνιφγηα, εμεγψληαο ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο. Μεηά απφ ηξεηο 

κήλεο επηζηξάθεθε ν θάθεινο απφ ηνλ νπνίν είραλ ζπκπιεξσζεί ηα 149 απφ ηα 200 

εξσηεκαηνιφγηα, απφ δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο κνλάδεο ηεο ρψξαο (πνζνζηφ 

απαληεηηθφηεηαο: 74.5%). 

 

Δξγαιεία κέηξεζεο 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο δηαλεκήζεθαλ δχν εξσηεκαηνιφγηα: Σν εξσηεκαηνιφγην 

Missoula - VITAS Quality of Life Index -15 (MVQOLI -15) θαη ε θιίκαθα Fatigue 

Assessment Scale  (FAS), αθνχ εμαζθαιίζηεθε ε ζρεηηθή άδεηα. Δπηπιένλ, δφζεθε 

εξσηεκαηνιφγην κε ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

 

3.2.1 Missoula - VITAS Quality of Life Index -15 (MVQOLI -15) 

Σν εξσηεκαηνιφγην Missoula - VITAS Quality of Life Index -15 (MVQOLI -15): 

Ζ θιίκαθα Missoula-VITAS Quality of Life Index (MVQOLI) είλαη έλα εξγαιείν 

αμηνιφγεζεο, ην νπνίν ζπγθεληξψλεη αλαθνξέο θαη πιεξνθνξίεο απφ αζζελείο, 

ζρεηηθά κε ηελ ΠΕ θαηά ηε δηάξθεηα κίαο πξνρσξεκέλεο λφζνπ. Ζ ειιεληθή εθδνρή 

πεξηιακβάλεη ηηο 15 εξσηήζεηο ηνπ αγγιηθνχ πξσηνηχπνπ. Σν εξσηεκαηνιφγην 

απνηειείηαη απφ 5 δηαζηάζεηο (ζπκπηψκαηα, ιεηηνπξγηθφηεηα, δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, 

επεμία, πλεπκαηηθφηεηα) θαη ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία. Έρεη ζρεδηαζηεί εηδηθά γηα λα 

αμηνινγείηαη ε πξνζσπηθή εκπεηξία ηνπ θάζε αζζελή ζε θαζεκία απφ απηέο ηηο 

δηαζηάζεηο ή ηνκείο ηεο ΠΕ. Σέινο, επηδηψθεη λα πεξηγξάςεη ηελ πνηνηηθή θαη 

ππνθεηκεληθή εκπεηξία ηεο ΠΕ ησλ αζζελψλ κε έλαλ ηξφπν πνπ κπνξεί γξήγνξα λα 

εξκελεπζεί απφ επαγγεικαηίεο θξνληηζηέο. 



54 
 

Οη δηαζηάζεηο απηέο ππνινγίδνληαη φπσο απεηθνλίδεηαη παξαθάησ. 

 

 πκπηψκαηα  Λεηηνπξγηθφηεηα  Γηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο 

Δπεμία Πλεπκαηηθφηεηα  

Αμηνιφγεζε  Δξ. 1 Δξ. 4 Δξ. 7 Δξ. 10 Δξ. 13 

Ηθαλνπνίεζε Ρ. 2 Δξ. 5 Δξ. 8 Δξ. 11 Δξ. 14 

εκαληηθφηεηα Δξ. 3 Δξ. 6 Δξ. 9 Δξ. 12 Δξ. 15 

 

 Αμηνιφγεζε - ππνθεηκεληθή κέηξεζε ηεο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο ή πεξίζηαζεο 

(Ση είλαη απηφ;). Παξάδεηγκα: Αηζζάλνκαη άξξσζηνο/ε ζπλέρεηα. 

 Ηθαλνπνίεζε - βαζκφο απνδνρήο ή γλψζεο ηεο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο (Πφζν 

ζαο ελνριεί;). Παξάδεηγκα: Δίκαη ηθαλνπνηεκέλνο/ε κε ηνλ ησξηλφ έιεγρν ησλ 

ζπκπησκάησλ κνπ. 

 εκαληηθφηεηα - ν βαζκφο, ζηνλ νπνίν κία δεδνκέλε δηάζηαζε έρεη αληίθηππν ζηε 

ζπλνιηθή πνηφηεηα δσήο (Πφζν ζεκαζία έρεη;). Παξάδεηγκα: Παξά ηελ ζσκαηηθή 

δπζθνξία, κπνξψ αθφκα λα απνιακβάλσ ηηο εκέξεο κνπ. 

 

Οη απαληήζεηο ζε θάζε εξψηεζε δίλνληαη ζε κία πεληάβαζκε θιίκαθα (Likert), έηζη 

ψζηε ε ρακειφηεξε βαζκνινγία λα δείρλεη ηε ιηγφηεξν επηζπκεηή θαηάζηαζε θαη 

αληίζηξνθα. Οη εξσηήζεηο είλαη γεληθέο, πνπ ζεκαίλεη φηη ην MVQOLI παξέρεη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο δηαζηάζεηο, νη νπνίεο κεηψλνπλ ή απμάλνπλ ηελ πνηφηεηα 

δσήο ηνπ αζζελή. Σν ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην εκπεξηέρεη επίζεο κία εξψηεζε γηα 

ην επίπεδν πνηφηεηαο δσήο (ζθαηξηθή πνηφηεηα δσήο), ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο ζπγθιίλνπζαο ηζρχνο ηνπ MVQOLI. Ζ κεηάθξαζε θαη πνιηηηζκηθή 

πξνζαξκνγή ζε  Διιεληθφ πιεζπζκφ έρεη γίλεη απφ ηνπο Θενθίινπ θαη ζπλ (2012).  Ζ 

εζσηεξηθή εγθπξφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη ηθαλνπνηεηηθή κε Cronbach’s alpha 

0.74 (Theofilou  θαη ζπλ 2013). 
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Τπνινγηζκφο ππν-ζθνξ δηαζηάζεσλ 

Αμηνιφγεζε + Ηθαλνπνίεζε = Με ζηαζκηζκέλν ζθνξ δηάζηαζεο 

Με ζηαζκηζκέλν ζθνξ δηάζηαζεο x εκαληηθφηεηα = ηαζκηζκέλν ζθνξ δηάζηαζεο 

 

Τπνινγηζκφο ζθνξ ζηαζκηζκέλσλ δηαζηάζεσλ 

πκπηψκαηα: (Δξ. 1 + Δξ. 2) x Δξ. 3 

Λεηηνπξγηθφηεηα: (Δξ. 4 + Δξ. 5) x Δξ. 6 

Γηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο: (Δξ. 7 + Δξ. 8) x Δξ. 9 

Δπεμία: (Δξ. 10 + Δξ. 11) x Δξ. 12 

Πλεπκαηηθφηεηα: (Δξ. 13 + Δξ. 14) x Δξ. 15 

 

πλνιηθφ ζθνξ  

χλνιν ζθνξ ζηαζκηζκέλσλ δηαζηάζεσλ / 10 + 15 = πλνιηθφ ζθνξ 

 

3.2.2 Fatigue Assessment Scale  (FAS) 

Σν εξσηεκαηνιφγην «Fatigue Assessment Scale  (FAS)»: ην ζπγθεθξηκέλν 

εξσηεκαηνιφγην δηεξεπλά θαη αμηνινγεί ηελ δπλαηφηεηα ηνπ αζζελνχο λα 

αληαπεμέιζεη  πλεπκαηηθά θαη θπζηθά ζε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο. Απνηειείηαη απφ 

δέθα εξσηήζεηο, κε ηηο νπνίεο εμεηάδεηαη ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηεο θφπσζεο: 

 

1. Δίκαη ελνριεκέλνο απφ ηελ θνχξαζε 

2. Κνπξάδνκαη πνιχ γξήγνξα 

3. Γελ θάλσ πνιιά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο 

4. Έρσ αξθεηή ελέξγεηα γηα ηελ θαζεκεξηλή δσή 

5. Φπζηθά, αηζζάλνκαη εμαληιεκέλνο 

6. Έρσ πξνβιήκαηα λα μεθηλήζσ ηα πξάγκαηα 

7. Έρσ πξφβιεκα λα ζθεθηψ θαζαξά 
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8. Γελ αηζζάλνκαη θακία επηζπκία λα θάλσ νηηδήπνηε 

9. Γηαλνεηηθά, αηζζάλνκαη εμαληιεκέλνο 

10. Όηαλ θάλσ θάηη, κπνξψ λα ζπγθεληξσζψ αξθεηά θαιά 

 

Ζ πξσηφηππε κνξθή ηεο FAS θαηαζθεπάζηεθε ην 2003 απφ ηνπο Michielsen θαη 

ζπλ., (2003) θαη απνηειείηαη απφ 10 εξσηήζεηο. Δπηπιένλ, έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε 

αζζελείο κε ζαξθνείδσζε (De Vries  2004). Υξεηάδεηαη κφλν δχν ιεπηά γηα λα 

ζπκπιεξσζεί. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ  ηνπ ζθνξ ζπλνςίδνληαη νη απαληήζεηο ησλ 

αζζελψλ ζηηο 10 εξσηήζεηο.  Ζ θσδηθνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ έρεη σο εμήο. 1 = 

πνηέ, 2 = Μεξηθέο θνξέο, 3 = ηαθηηθά, 4 = ζπρλά, 5 = πάληα. Δπνκέλσο, ε βαζκνιν-

γία θπκαίλεηαη κεηαμχ 10-50. Πέληε εξσηήζεηο ζρεηίδνληαη κε ηε ζσκαηηθή θφπσζε 

θαη πέληε κε ηελ ςπρηθή θφπσζε (Εyga θαη ζπλ 2016). Οη αζζελείο θαηεγνξην-

πνηνχληαη σο "κε θνπξαζκέλνη" εάλ ε βαζκνινγία ηεο θιίκαθαο είλαη θάησ απφ 22, 

σο "θνπξαζκέλνο" εάλ είλαη ε βαζκνινγία είλαη κεγαιχηεξε ή ίζε κε 22 θαη "εμαηξε-

ηηθά θνπξαζκέλνο" αλ ε βαζκνινγία είλαη κεγαιχηεξε ή ίζε κε 35. Ζ ζπλνιηθή 

βαζκνινγία FAS ππνινγίδεηαη, αθνχ ιεθζεί ππ’ φςε ε αληηζηξνθή ησλ εξσηήζεσλ 4 

θαη 10. Ζ εζσηεξηθή αμηνπηζηία ηεο θιίκαθαο έρεη ειεγρζεί ζε Έιιελεο αζζελείο κε 

ρξφληα λνζήκαηα  απφ ηνπο Αιηθάξε θαη ζπλ (2016) θαη βξέζεθε λα είλαη 0.761.  

 

3.3 Γενληνινγία ηεο έξεπλαο 

Πξηλ απφ ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα 

ελεκεξψζεθαλ ζρεηηθά κε ην ζθνπφ ηεο θαη ηνλ εζεινληηθφ ραξαθηήξα ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπο. Γηαζθαιίζηεθε ε αλσλπκία ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ε 

εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ δεδνκέλσλ.  

Δπίζεο, δελ αζθήζεθε πίεζε ζε θαλέλαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα ιάβεη κέξνο 

ζηελ έξεπλα. Δθηφο ησλ παξαπάλσ, ε εξεπλήηξηα ελεκέξσζε ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

πσο φια ηα δεδνκέλα ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο (Gregory, 2003). Όια ηα παξαπάλσ πεξηιακβάλνληαλ ζε κία 

ζπλνδεπηηθή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ επηζηνιή.  
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3.4 Αλάιπζε δεδνκέλωλ 

 

Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα SPSS 21.0. Οη 

κέζνδνη ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη ε πεξηγξαθηθή 

ζηαηηζηηθή (πίλαθεο ζπρλνηήησλ-πνζνζηψλ θαη πεξηγξαθηθά κέηξα κέζσλ φξσλ θαη 

ηππηθψλ απνθιίζεσλ), αιιά θαη ε επαγσγηθή ζηαηηζηηθή. Πξηλ απφ ηε δηεμαγσγή ηεο 

επαγσγηθήο ζηαηηζηηθήο ζα δηεμαρζεί έιεγρνο θαλνληθφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ ηα δεδνκέλα αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή, 

νχησο ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ παξακεηξηθά ηεζη, ε φρη (Green θαη Salkind, 2008). 
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ΚΔΦΑΛΟΗ 4. ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΔΡΔΤΝΑ 

4.1 Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 

Φύιιν  

Ζ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα είλαη άληξεο ζε πνζνζηφ 51.4%, 

ελψ νη γπλαίθεο απνηεινχλ ην 48.6% ησλ εξσηεζέλησλ. 

 

Γξάθεκα 1. Φχιν εξσηεζέλησλ  
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Ζιηθία 

ηνλ πην θάησ πίλαθα απεηθνλίδνληαη ηα πεξηγξαθηθά κέηξα ηεο ειηθίαο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα. Ο κηθξφηεξνο ζε ειηθία ζπκκεηέρσλ είλαη 27 εηψλ, ελψ 

ν κεγαιχηεξνο είλαη 92 εηψλ. Ο κέζνο φξνο ησλ εξσηεζέλησλ είλαη 63.92 εηψλ   

(±13.813). 

 

Πίλαθαο 1. Πεξηγξαθηθά κέηξα ειηθίαο εξσηεζέλησλ 

 N Minimu

m 

Maximu

m 

Mean Std. 

Deviation 

ΖΛΗΚΗΑ 149 27 92 63.92 13.813 

 

 

Δπίπεδν εθπαίδεπζεο 

Αλαθνξηθά κε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην πην θάησ γξάθεκα, 

ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα είλαη απφθνηηνη ιπθείνπ ζε πνζνζηφ 

(32.7%). Αθνινπζνχλ φζνη είλαη απφθνηηνη δεκνηηθνχ (23.1%), φζνη είλαη απφθνηηνη 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (21.8%), φζνη είλαη απφθνηηνη γπκλαζίνπ (19.7%), ελψ έλα 

πνιχ κηθξφ πνζνζηφ (2.7%) είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ (2.7%). 
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Γξάθεκα 2. Δπίπεδν εθπαίδεπζεο εξσηεζέλησλ  

 

 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

ην πην θάησ γξάθεκα απεηθνλίδεηαη ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζηελ έξεπλα. Όπσο θαίλεηαη, ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ ζε πνζνζηφ 54.7% 

είλαη έγγακνη. Δπίζεο, έλα πνζνζηφ 19.6% είλαη δηαδεπγκέλν, ελψ ην 18.9% ησλ 

εξσηεζέλησλ δειψλνπλ ρήξνη. Σέινο, έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ (6.8%) είλαη άγακνη. 
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Γξάθεκα 3. Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε εξσηεζέλησλ 

 

 

 

Δπαγγεικαηηθή απαζρόιεζε 

ην παξαθάησ γξάθεκα απεηθνλίδεηαη ην επάγγεικα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ 

έξεπλα. Όπσο παξαηεξνχκε, νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα 

είλαη ζπληαμηνχρνη ζε πνζνζηφ 47.3%. Δπίζεο, ην 18.9% είλαη ειεχζεξνη 

επαγγεικαηίεο, ην 11.5% είλαη ηδησηηθνί ππάιιεινη, ελψ ην 10.8% δειψλεη νηθηαθά. 

Έλα κηθξφ πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 6.1% δειψλνπλ δεκφζηνη ππάιιεινη, ην 2% είλαη 

άλεξγνη, ελψ ην 3.4% δειψλεη άιιν. 
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Γξάθεκα 4. Δπαγγεικαηηθή απαζρφιεζε εξσηεζέλησλ 

 

 

 

Υξόληα ζεξαπείαο 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα απεηθνλίδνληαη ηα πεξηγξαθηθά κέηξα ησλ εηψλ ζηα νπνία 

ππνβάιινληαη νη αζζελείο ζε ζεξαπεία. Ζ ειάρηζηε ηηκή ησλ εηψλ ζεξαπείαο είλαη 

θαλέλα έηνο, ελψ  κέγηζηε ηηκή είλαη ηα 25 έηε. Ο κέζνο φξνο εηψλ ζεξαπείαο ησλ 

εξσηεζέλησλ είλαη ηα 6.26 έηε (± 5.513). 
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Πίλαθαο 2. Πεξηγξαθηθά κέηξα εηψλ ζεξαπείαο ησλ εξσηεζέλησλ 

 N Διάρηζηε 

ηηκή 

Μέγηζηε 

ηηκή 

Μέζνο 

φξνο 

Σππηθή 

απφθιηζε 

Υξφληα 

ζεξαπείαο 
143 0 25 6,26 5.513 

 

 

Υξόληα από ηόηε πνπ έγηλε ε δηάγλωζε 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα απεηθνλίδνληαη ηα πεξηγξαθηθά κέηξα ησλ εηψλ ζηα νπνία 

ππνβάιινληαη νη αζζελείο ζε ζεξαπεία. Ζ ειάρηζηε ηηκή ησλ εηψλ ζεξαπείαο είλαη 

έλα έηνο, ελψ  κέγηζηε ηηκή είλαη 30 έηε. Ο κέζνο φξνο εηψλ ζεξαπείαο ησλ 

εξσηεζέλησλ είλαη ηα 8.72 έηε (± 6,449). 

 

 

Πίλαθαο 3. Πεξηγξαθηθά κέηξα ησλ εηψλ απφ ηε δηάγλσζε ησλ εξσηεζέλησλ 

 N Διάρηζηε 

ηηκή 

Μέγηζηε 

ηηκή 

Μέζνο 

φξνο 

Σππηθή 

απφθιηζε 

Υξφληα 

ζεξαπείαο 
141 1 30 8.72 6.449 
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4.2 Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή 

Fatigue Assessment Scale 

ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε ν δείθηεο εζσηεξηθήο αμηνπηζηίαο ηεο Fatigue Assessment 

Scale είλαη ίζνο κε 0.758 

 

Πίλαθαο 4. Δζσηεξηθή αμηνπηζηία δεδνκέλσλ 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

0.758 10 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη απφςεηο ησλ εξσηεζέλησλ ζρεηηθά κε ηελ 

θφπσζε πνπ αηζζάλνληαη, κε ηε ρξήζε πεξηγξαθηθψλ κέηξσλ. Όπσο θαίλεηαη, φιεο νη 

πξνηάζεηο ηεο ελ ιφγσ θιίκαθαο έρνπλ απαληεζεί κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ ‘κεξηθέο 

θνξέο’ θαη ‘ηαθηηθά’. 

 

Πίλαθαο 5. Πεξηγξαθηθά κέηξα απαληήζεσλ εξσηεζέλησλ ζρεηηθά κε ηελ θφπσζε 

πνπ αηζζάλνληαη 

 N Μέζνο 

φξνο 

Σππηθή 

απφθιηζε 

Δίλαη ελνριεκέλνο απφ ηελ 

θνχξαζε 
147 2.80 1.077 

Κνπξάδνκαη πνιχ γξήγνξα 148 2.93 1.076 

Γελ θάλσ πνιιά θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο εκέξαο 
147 2.87 1.002 

Έρσ αξθεηή ελέξγεηα γηα ηελ 

θαζεκεξηλή δσή 
148 2.51 .845 

Φπζηθά, αηζζάλνκαη εμαληιεκέλνο 148 2.89 1.072 

Έρσ πξνβιήκαηα λα μεθηλήζσ ηα 

πξάγκαηα 
148 2.57 1.126 
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Έρσ πξφβιεκα λα ζθεθηψ θαζαξά 148 2.18 1.050 

Γελ αηζζάλνκαη θακία επηζπκία λα 

θάλσ νηηδήπνηε 
148 2.26 .730 

Γηαλνεηηθά, αηζζάλνκαη 

εμαληιεκέλνο 
148 2.32 .983 

Όηαλ θάλσ θάηη, κπνξψ λα 

ζπγθεληξσζψ αξθεηά θαιά 
148 2.86 1.153 

 

Ζ ειάρηζηε ηηκή ηεο Fatigue Assessment Scale είλαη κεδεληθή, ελψ ε κέγηζηε είλαη 

43. Ο κέζνο φξνο είλαη 25.97 (± 6.105). Απηφ δειψλεη φηη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ 

έξεπλα ζηελ πιεηνςεθία ηνπο δε δηέπνληαη απφ πςειά επίπεδα θφπσζεο, αιιά απφ 

κέηξηα. 

 

Πίλαθαο 6. Πεξηγξαθηθά κέηξα ηεο Fatigue Assessment Scale 

 N Διάρηζηε 

ηηκή 

Μέγηζηε 

ηηκή 

Μέζνο 

φξνο 

Σππηθή 

απφθιηζε 

FAS 149 0 43 25.97 6.105 

 

 

Missoula-Vitas Quality of Life Index 

θαηξηθή πνηόηεηα δωήο 

Όπσο θαίλεηαη απφ ην παξαθάησ γξάθεκα, νη αζζελείο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο 

(51%) δειψλνπλ φηη ε ζπλνιηθή πνηφηεηα δσήο ηνπο ραξαθηεξίδεηαη σο θαιή. Έλα 

πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 32.2% ραξαθηεξίδεη ηε ζπλνιηθή πνηφηεηα δσήο ηνπ σο 

κέηξηα. Έλα κηθξφ πνζνζηφ (8.7%) ζεσξεί φηη ε ζπλνιηθή πνηφηεηα δσήο ηνπο είλαη 

πνιχ θαιή, έλα κηθξφηεξν πνζνζηφ (7.4%) ηε ραξαθηεξίδεη σο θησρή, ελψ έλα 

αθφκε πην κηθξφ πνζνζηφ ηε ραξαθηεξίδεη σο πνιχ θησρή (0.7%). 
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Γξάθεκα 5. Δθηίκεζε εξσηεζέλησλ ηεο ζπλνιηθήο πνηφηεηαο δσήο ηνπο 

 

 

 

ην παξαθάησ γξάθεκα απεηθνλίδνληαη νη πέληε ηνκείο πνπ ζπλζέηνπλ ην Missoula-

Vitas Quality of Life Index. Τςειφηεξν ζθνξ παξαηεξείηαη ζηνλ ηνκέα ησλ 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, ελψ ρακειφηεξν ζθνξ παξαηεξείηαη ζηνλ ηνκέα ηεο 

επεμίαο. πλεπψο, ν ηνκέαο ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ είλαη εθείλνο πνπ επεξεάδεη 

πεξηζζφηεξν ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αζζελψλ, ελψ ν ηνκέαο ηεο επεμίαο επεξεάδεη ζε 

κηθξφηεξν βαζκφ ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα. Ο δεχηεξνο 

ηνκέαο πνπ επεξεάδεη ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αζζελψλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ 

έξεπλα είλαη ε πλεπκαηηθφηεηα, ν ηξίηνο ηα ζπκπηψκαηα θαη ν ηέηαξηνο ε 

ιεηηνπξγηθφηεηαο. Καλέλαο ηνκέαο δελ επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ 

αζζελψλ.  

  



67 
 

Γξάθεκα 6. Missoula-Vitas Quality of Life Index 

 

 

Πην αλαιπηηθά, απφ ηνλ πην θάησ πίλαθα παξαηεξνχκε πσο ν κέζνο φξνο ηεο επεμίαο 

είλαη ν ρακειφηεξνο (Μ=3.77, ± 8.311), ελψ ν ηνκέαο ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ 

είλαη ν πςειφηεξνο (Μ=14.01, ± 10.810). 

 

Πίλαθαο 7. Πεξηγξαθηθά κέηξα επηκέξνπο δηαζηάζεσλ ηνπ Missoula-Vitas Quality of 

Life Index 

 N Διάρηζηε 

ηηκή 

Μέγηζηε 

ηηκή 

Μέζνο 

φξνο 

Σππηθή 

απφθιηζε 

πκπηψκαηα 149 -30 30 7.65 14.368 

Λεηηνπξγηθφηεηα 149 -10 20 3.77 8.311 

Γηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο 
149 -15 30 14.01 10.810 

Δπεμία 149 -30 30 1.18 14.372 

Πλεπκαηηθφηεηα 149 -30 30 7.65 14.368 

πλνιηθφ ζθνξ 149 -20 59 31.36 16.245 
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4.3 Δπαγωγηθή ζηαηηζηηθή 

 

ηελ ελφηεηα απηή εμεηάδνληαη πηζαλέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ, 

ηφζν κεηαμχ ηεο θιίκαθαο θφπσζεο θαη ηνπ Missoula-Vitas Quality of Life Index, 

φζν θαη κεηαμχ απηψλ ησλ θιηκάθσλ θαη ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα. Πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί αλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

παξακεηξηθά ή κε ηεζη, αξρηθά εμεηάζηεθε ε θαλνληθφηεηα ησλ δεδνκέλσλ κε ην 

ηεζη Kolmogorov-Smirnov θαη επηθνπξηθά κε ην Shapiro-Wilk. Όπσο παξαηεξνχκε 

απφ ηα απνηειέζκαηα πνπ απεηθνλίδνληαη ζηνλ πην θάησ πίλαθα, ηα δεδνκέλα δελ 

αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή (p < 0.05). Χο εθ ηνχηνπ, γηα ηελ αλάιπζε ησλ 

ζπζρεηίζεσλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε παξακεηξηθά ηεζη. 

 

Πίλαθαο 8. Έιεγρνο θαλνληθφηεηαο δεδνκέλσλ 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

πκπηψκαηα .222 146 .000 .917 146 .000 

Δπεμία .277 146 .000 .847 146 .000 

Γηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο 
.277 146 .000 .847 146 .000 

Λεηηνπξγηθφηεηα .277 146 .000 .847 146 .000 

Πλεπκαηηθφηεηα .222 146 .000 .917 146 .000 

Δίκαη ελνριεκέλνο 

απφ ηελ θνχξαζε 
.307 146 .000 .824 146 .000 

Κνπξάδνκαη πνιχ 

γξήγνξα 
.254 146 .000 .870 146 .000 

Γελ θάλσ πνιιά 

θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο εκέξαο 

.193 146 .000 .905 146 .000 
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Έρσ αξθεηή 

ελέξγεηα γηα ηελ 

θαζεκεξηλή δσή 

.317 146 .000 .831 146 .000 

Φπζηθά, αηζζάλνκαη 

εμαληιεκέλνο 
.251 146 .000 .865 146 .000 

Έρσ πξνβιήκαηα λα 

μεθηλήζσ ηα 

πξάγκαηα 

.293 146 .000 .859 146 .000 

Έρσ πξφβιεκα λα 

ζθεθηψ θαζαξά 
.282 146 .000 .848 146 .000 

Γελ αηζζάλνκαη 

θακία επηζπκία λα 

θάλσ νηηδήπνηε 

.383 146 .000 .727 146 .000 

Γηαλνεηηθά, 

αηζζάλνκαη 

εμαληιεκέλνο 

.247 146 .000 .881 146 .000 

Όηαλ θάλσ θάηη, 

κπνξψ λα 

ζπγθεληξσζψ 

αξθεηά θαιά 

.277 146 .000 .847 146 .000 

 

Αξρηθά εμεηάδεηαη ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο Fatigue Assessment Scale θαη ηνπ 

Missoula-Vitas Quality of Life Index. Γηα ηνλ έιεγρν απηφ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ν 

ζπληειεζηήο Spearman. Όπσο παξαηεξνχκε, ε θφπσζε ζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ην 

ζπλνιηθφ ζθνξ ηνπ Missoula-Vitas Quality of Life Index, δειαδή κε ηελ πνηφηεηα 

δσήο ησλ αζζελψλ πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε. Αλαθνξηθά κε ηηο δηαζηάζεηο 

ηεο πνηφηεηαο δσήο, ε θφπσζε ζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηα ζπκπηψκαηα, ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα, ηελ επεμία θαη ηελ πλεπκαηηθφηεηα. Χζηφζν, δε ζρεηίδεηαη θαζφινπ 

κε ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. 
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Πίλαθαο 9. πζρέηηζε ηεο Fatigue assessment scale θαη ηνπ Missoula-Vitas Quality of 

Life Index 

 FAS 

 

πκπηψκαηα 

Correlation Coefficient -.192
**,*

 

Sig. (2-tailed) .019 

N 149 

Λεηηνπξγηθφηεηα  

Correlation Coefficient -.128
**

 

Sig. (2-tailed) .119 

N 149 

Γηαπξνζσπηθέο  

ρέζεηο 

Correlation Coefficient -.128 

Sig. (2-tailed) .119 

N 149 

Δπεμία 

Correlation Coefficient -.303
**

 

Sig. (2-tailed) .000 

N 149 

Πλεπκαηηθφηεηα  

Correlation Coefficient -.192
*
 

Sig. (2-tailed) .019 

N 149 

πλνιηθφ ζθνξ 

Correlation Coefficient -.293
**

 

Sig. (2-tailed) .000 

N 149 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

ηε ζπλέρεηα εμεηάδεηαη ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο ζθαηξηθήο πνηφηεηαο δσήο θαη 

ηεο θφπσζεο (Fatigue assessment scale) κέζσ ηνπ ζπληειεζηή Spearman. Όπσο 

παξαηεξνχκε απφ ηα απνηειέζκαηα πνπ παξαηίζεληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, 
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ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ απηψλ ησλ δχν 

κεηαβιεηψλ. Απηφ ζεκαίλεη πσο ε θφπσζε επεξεάδεη αξλεηηθά ηε ζθαηξηθή πνηφηεηα 

δσήο ησλ αζζελψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα.  

 

Πίλαθαο 10. πζρέηηζε κεηαμχ ηεο θφπσζεο θαη ηεο ζθαηξηθήο πνηφηεηαο δσήο 

 FAS 

 Πνηφηεηα δσήο 

Correlation 

Coefficient 
-.367

**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 149 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

ηε ζπλέρεηα εμεηάδεηαη ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο θφπσζεο θαη ησλ 

δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ησλ εξσηεζέλησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, κε ηε ρξήζε ηνπ 

ζπληειεζηή Spearman εμεηάδεηαη ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο θφπσζεο θαη ηεο ειηθίαο 

ησλ αζζελψλ. Όπσο παξαηεξνχκε, δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε 

κεηαμχ απηψλ ησλ δχν κεηαβιεηψλ. 

 

Πίλαθαο 11. πζρέηηζε κεηαμχ ηεο θφπσζεο θαη ηεο ειηθίαο ησλ αζζελψλ 

 FAS 

 Ζιηθία 

Correlation Coefficient .050 

Sig. (2-tailed) .542 

N 149 

 

Ζ επφκελε ζπζρέηηζε πνπ εμεηάδεηαη είλαη κεηαμχ ηεο θφπσζεο θαη ησλ εηψλ 

ζεξαπείαο κε ην ζπληειεζηή Spearman. Απφ ηνλ πην θάησ πίλαθα παξαηεξνχκε πσο 

δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ απηψλ ησλ δχν κεηαβιεηψλ. 
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Πίλαθαο 12. πζρέηηζε κεηαμχ ηεο θφπσζεο θαη ησλ εηψλ ζεξαπείαο 

 FAS 

 Έηε ζεξαπείαο 

Correlation 

Coefficient 
-.106 

Sig. (2-tailed) .207 

N 143 

 

Ζ επφκελε ζπζρέηηζε πνπ εμεηάδεηαη είλαη κεηαμχ ηεο θφπσζεο θαη ησλ εηψλ 

δηάγλσζεο κε ην ζπληειεζηή Spearman. Απφ ηνλ πην θάησ πίλαθα παξαηεξνχκε πσο 

ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ απηψλ ησλ δχν 

κεηαβιεηψλ. Απηφ ζεκαίλεη πσο ε θφπσζε δελ απμάλεηαη φζν πεξλνχλ ηα ρξφληα 

δηάγλσζεο. 

 

Πίλαθαο 13. πζρέηηζε κεηαμχ ηεο θφπσζεο θαη ησλ εηψλ δηάγλσζεο 

 FAS 

 
Έηε 

δηάγλσζεο 

Correlation 

Coefficient 
-.173

*
 

Sig. (2-tailed) .040 

N 141 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

ηε ζπλέρεηα, ρξεζηκνπνηψληαο ην ηεζη Mann-Whitney, εμεηάδεηαη ε θφπσζε ζε 

ζρέζε κε ην θχιν. Απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξαηεξνχκε πσο δελ ππάξρεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ θχινπ θαη ηεο θφπσζεο ησλ αζζελψλ 

πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε. 
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Πίλαθαο 14. ηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηεο θφπσζεο θαη ηνπ θχινπ 

 
Φχιν N Mean 

Rank 

p-value 

FAS 

Άληξαο 76 79.66 0.131 

Γπλαίθα 72 69.06  

Total 148   

Δίκαη ελνριεκέλνο απφ 

ηελ θνχξαζε 

Άληξαο 76 76.78 0.291 

Γπλαίθα 70 69.94  

Total 146   

Κνπξάδνκαη πνιχ 

γξήγνξα 

Άληξαο 76 79.55 0.086 

Γπλαίθα 71 68.06  

Total 147   

Γελ θάλσ πνιιά θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εκέξαο 

Άληξαο 75 78.84 0.102 

Γπλαίθα 71 67.86  

Total 146   

Έρσ αξθεηή ελέξγεηα γηα 

ηελ θαζεκεξηλή δσή 

Άληξαο 76 74.84 0.786 

Γπλαίθα 71 73.10  

Total 147   

Φπζηθά, αηζζάλνκαη 

εμαληιεκέλνο 

Άληξαο 76 75.95 0.545 

Γπλαίθα 71 71.91  

Total 147   

Έρσ πξνβιήκαηα λα 

μεθηλήζσ ηα πξάγκαηα 

Άληξαο 76 76.36 0.461 

Γπλαίθα 71 71.48  

Total 147   

Έρσ πξφβιεκα λα ζθεθηψ 

θαζαξά 

Άληξαο 76 72.40 0.619 

Γπλαίθα 71 75.71  
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 Total 147   

Γελ αηζζάλνκαη θακία 

επηζπκία λα  θάλσ 

νηηδήπνηε 

Άληξαο 76 72.33 0.555 

Γπλαίθα 71 75.79  

Total 147   

Γηαλνεηηθά, αηζζάλνκαη 

εμαληιεκέλνο 

Άληξαο 76 73.03 0.764 

Γπλαίθα 71 75.04  

Total 147   

Όηαλ θάλσ θάηη, κπνξψ 

λα ζπγθεληξσζψ αξθεηά 

θαιά 

Άληξαο 76 78.13 0.199 

Γπλαίθα 71 69.58  

Total 147   

 

Δλ ζπλερεία, ρξεζηκνπνηψληαο ην ηεζη Kruskal-Wallis, εμεηάδεηαη ε θφπσζε ζε 

ζρέζε κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα.  Όπσο παξαηεξνχκε, 

άηνκα κε πςειφ εθπαηδεπηηθφ επίπεδν δειψλνπλ φηη είλαη ελνριεκέλα απφ ηελ 

θνχξαζε, φηη αηζζάλνληαη εμαληιεκέλα, θαζψο θαη φηη δελ αηζζάλνληαη θακία 

επηζπκία λα θάλνπλ νηηδήπνηε. 

 

Πίλαθαο 15. ηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηεο θφπσζεο θαη ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ  

 
Δθπαηδεπηηθφ επίπεδν N Mean 

Rank 

p-value 

FAS 

Γεκνηηθφ 34 71,75 0.315 

Γπκλάζην 29 64.31  

Λχθεην 48 77.38  

ΑΔΗ/ΣΔΗ 32 75.69  

Μεηαπηπρηαθφ 4 109.38  

Total 147   
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Δίκαη ελνριεκέλνο 

απφ ηελ θνχξαζε 

Γεκνηηθφ 34 63.96 0.045 

Γπκλάζην 29 59.72  

Λχθεην 48 78.46  

ΑΔΗ/ΣΔΗ 30 85.67  

Μεηαπηπρηαθφ 4 85.63  

Total 145   

Κνπξάδνκαη πνιχ 

γξήγνξα 

Γεκνηηθφ 34 77.47 0.409 

Γπκλάζην 29 60.40  

Λχθεην 48 75.58  

ΑΔΗ/ΣΔΗ 31 76.98  

Μεηαπηπρηαθφ 4 82.75  

Total 146   

Γελ θάλσ πνιιά θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο 

εκέξαο 

Γεκνηηθφ 34 67.35 0.060 

Γπκλάζην 28 72.34  

Λχθεην 48 69.23  

ΑΔΗ/ΣΔΗ 31 78.60  

Μεηαπηπρηαθφ 4 127.50  

Total 145   

Έρσ αξθεηή ελέξγεηα 

γηα ηελ θαζεκεξηλή 

δσή 

Γεκνηηθφ 34 70.53 0.418 

Γπκλάζην 29 67.41  

Λχθεην 48 80.75  

ΑΔΗ/ΣΔΗ 31 74.05  

Μεηαπηπρηαθφ 4 51.63  

Total 146   

Φπζηθά, αηζζάλνκαη Γεκνηηθφ 34 77.88 0.006 
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εμαληιεκέλνο Γπκλάζην 29 56.69  

Λχθεην 48 67.06  

ΑΔΗ/ΣΔΗ 31 93.19  

Μεηαπηπρηαθφ 4 82.75  

Total 146   

Έρσ πξνβιήκαηα λα 

μεθηλήζσ ηα 

πξάγκαηα 

Γεκνηηθφ 34 69.79 0.574 

Γπκλάζην 29 72.53  

Λχθεην 48 70.09  

ΑΔΗ/ΣΔΗ 31 81.00  

Μεηαπηπρηαθφ 4 94.75  

Total 146   

Έρσ πξφβιεκα λα 

ζθεθηψ θαζαξά 

 

Γεκνηηθφ 34 69.96 0.065 

Γπκλάζην 29 66.64  

Λχθεην 48 76.94  

ΑΔΗ/ΣΔΗ 31 71.52  

Μεηαπηπρηαθφ 4 127.50  

Total 146   

Γελ αηζζάλνκαη θακία 

επηζπκία λα  θάλσ 

νηηδήπνηε 

Γεκνηηθφ 34 66.96 0.006 

Γπκλάζην 29 80.97  

Λχθεην 48 70.58  

ΑΔΗ/ΣΔΗ 31 70.50  

Μεηαπηπρηαθφ 4 133.25  

Total 146   

Γηαλνεηηθά, 

αηζζάλνκαη 

Γεκνηηθφ 34 67.25 0.078 

Γπκλάζην 29 72.31  
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εμαληιεκέλνο Λχθεην 48 77.09  

ΑΔΗ/ΣΔΗ 31 69.16  

Μεηαπηπρηαθφ 4 125.75  

Total 146   

Όηαλ θάλσ θάηη, 

κπνξψ λα 

ζπγθεληξσζψ αξθεηά 

θαιά 

Γεκνηηθφ 34 79.84 0.068 

Γπκλάζην 29 79.05  

Λχθεην 48 74.28  

ΑΔΗ/ΣΔΗ 31 66.66  

Μεηαπηπρηαθφ 4 23.00  

Total 146   

 

Αλαθνξηθά κε ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ρξεζηκνπνηψληαο ην ηεζη Kruskal-

Wallis, δηαπηζηψλνπκε φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ 

ζπλνιηθνχ ζθνξ ηεο θφπσζεο θαη ηεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, ηδίσο ζηνπο 

δηαδεπγκέλνπο. Άηνκα πνπ είλαη δηαδεπγκέλα δειψλνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ φηη 

είλαη ελνριεκέλα απφ ηελ θνχξαζε, ελψ νη έγγακνη έρνπλ πςειφηεξν ζθνξ ζην φηη 

θνπξάδνληαη πνιχ γξήγνξα. 

 

Πίλαθαο 16. ηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηεο θφπσζεο θαη ηεο 

νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο 

 
Οηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε 

N Mean 

Rank 

p-value 

FAS 

Άγακνο/ε 10 38.00 0.010 

Έγγακνο/ε 81 76.93  

Γηαδεπγκέλνο/ε 29 87.79  

Υήξνο/α 28 66.73  

Total 148   
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Δίκαη ελνριεκέλνο απφ 

ηελ θνχξαζε 

Άγακνο/ε 10 49.70 0.028 

Έγγακνο/ε 79 74.87  

Γηαδεπγκέλνο/ε 29 87.33  

Υήξνο/α 28 63.82  

Total 146   

Κνπξάδνκαη πνιχ 

γξήγνξα 

Άγακνο/ε 10 44.10 0.037 

Έγγακνο/ε 80 80.52  

Γηαδεπγκέλνο/ε 29 73.66  

Υήξνο/α 28 66.41  

Total 147   

Γελ θάλσ πνιιά θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο 

Άγακνο/ε 10 65.55 0.439 

Έγγακνο/ε 79 74.93  

Γηαδεπγκέλνο/ε 29 80.76  

Υήξνο/α 28 64.79  

Total 146   

Έρσ αξθεηή ελέξγεηα 

γηα ηελ θαζεκεξηλή 

δσή 

Άγακνο/ε 10 65.25 0.112 

Έγγακνο/ε 80 72.19  

Γηαδεπγκέλνο/ε 29 89.03  

Υήξνο/α 28 66.71  

Total 147   

Φπζηθά, αηζζάλνκαη 

εμαληιεκέλνο 

Άγακνο/ε 10 57.00 0.344 

Έγγακνο/ε 80 75.76  

Γηαδεπγκέλνο/ε 29 80.76  

Υήξνο/α 28 68.05  

Total 147   
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Έρσ πξνβιήκαηα λα 

μεθηλήζσ ηα πξάγκαηα 

Άγακνο/ε 10 46.85 0.131 

Έγγακνο/ε 80 73.58  

Γηαδεπγκέλνο/ε 29 79.91  

Υήξνο/α 28 78.79  

Total 147   

 Έρσ πξφβιεκα λα 

ζθεθηψ θαζαξά 

 

Άγακνο/ε 10 68.25 0.946 

Έγγακνο/ε 80 73.36  

Γηαδεπγκέλνο/ε 29 75.14  

Υήξνο/α 28 76.70  

Total 147   

Γελ αηζζάλνκαη θακία 

επηζπκία λα  θάλσ 

νηηδήπνηε 

Άγακνο/ε 10 73.30 0.849 

Έγγακνο/ε 80 76.08  

Γηαδεπγκέλνο/ε 29 73.12  

Υήξνο/α 28 69.23  

Total 147   

Γηαλνεηηθά, 

αηζζάλνκαη 

εμαληιεκέλνο 

Άγακνο/ε 10 56.45 0.176 

Έγγακνο/ε 80 79.44  

Γηαρεπγκέλνο/ε 29 74.38  

Υήξνο/α 28 64.34  

Total 147   

Όηαλ θάλσ θάηη, 

κπνξψ λα 

ζπγθεληξσζψ αξθεηά 

θαιά 

Άγακνο/ε 10 60.40 0.216 

Έγγακνο/ε 80 69.88  

Γηαδεπγκέλνο/ε 29 80.14  

Υήξνο/α 28 84.27  

Total 147   
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Σέινο, ε θφπσζε εμεηάζηεθε ζε ζρέζε κε  ην επάγγεικα ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζηελ έξεπλα κε ην ηεζη Kruskal-Wallis. Βξέζεθε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ ζπλνιηθνχ 

ζθνξ ηεο θφπσζεο θαη ηνπ επαγγέικαηνο, ηδίσο ζηνπο αλέξγνπο, αιιά θαη ζην φηη 

θπζηθά αηζζάλνληαη εμαληιεκέλνη. 

 

Πίλαθαο 17. ηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηεο θφπσζεο θαη ηεο 

επαγγεικαηηθήο απαζρφιεζεο 

 
Δπάγγεικα N Mean 

Rank 

p-value 

FAS 

Άλεξγνο 3 107.00 0.035 

Ηδησηηθφο ππάιιεινο 17 47.65  

Γεκφζηνο ππάιιεινο 9 64.61  

Διεχζεξνο 

επαγγεικαηίαο 
28 65.68 

 

Οηθηαθά 16 75.84  

πληαμηνχρνο 70 83.09  

Άιιν 5 89.00  

Total 148   

Δίκαη ελνριεκέλνο 

απφ ηελ θνχξαζε 

Άλεξγνο 3 133.00 0.097 

Ηδησηηθφο ππάιιεινο 16 69.16  

Γεκφζηνο ππάιιεινο 9 64.61  

Διεχζεξνο 

επαγγεικαηίαο 
28 64.93 

 

Οηθηαθά 15 74.20  

πληαμηνχρνο 70 74.70  

Άιιν 5 96.80  

Total 146   
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Κνπξάδνκαη πνιχ 

γξήγνξα 

Άλεξγνο 3 67.00 0.493 

Ηδησηηθφο ππάιιεινο 16 57.34  

Γεκφζηνο ππάιιεινο 9 64.33  

Διεχζεξνο 

επαγγεικαηίαο 
28 69.54 

 

Οηθηαθά 16 80.41  

πληαμηνχρνο 70 78.89  

Άιιν 5 84.90  

Total 147   

Γελ θάλσ πνιιά θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο 

εκέξαο 

Άλεξγνο 3 49.83 0.205 

Ηδησηηθφο ππάιιεινο 16 51.69  

Γεκφζηνο ππάιιεινο 9 89.89  

Διεχζεξνο 

επαγγεικαηίαο 
27 76.76 

 

Οηθηαθά 16 73.53  

πληαμηνχρνο 70 74.77  

Άιιν 5 92.50  

Total 146   

Έρσ αξθεηή ελέξγεηα 

γηα ηελ θαζεκεξηλή 

δσή 

Άλεξγνο 3 77.50 0.384 

Ηδησηηθφο ππάιιεινο 16 91.81  

Γεκφζηνο ππάιιεινο 9 61.28  

Διεχζεξνο 

επαγγεικαηίαο 
28 72.14 

 

Οηθηαθά 16 73.75  

πληαμηνχρνο 70 70.73  

Άιιν 5 94.80  
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Total 147   

Φπζηθά, αηζζάλνκαη 

εμαληιεκέλνο 

Άλεξγνο 3 97.50 0.432 

Ηδησηηθφο ππάιιεινο 16 57.81  

Γεκφζηνο ππάιιεινο 9 79.44  

Διεχζεξνο 

επαγγεικαηίαο 
28 70.04 

 

Οηθηαθά 16 73.09  

πληαμηνχρνο 70 78.99  

Άιιν 5 57.20  

Total 147   

Έρσ πξνβιήκαηα λα 

μεθηλήζσ ηα 

πξάγκαηα 

Άλεξγνο 3 49.00 0.013 

Ηδησηηθφο ππάιιεινο 16 47.56  

Γεκφζηνο ππάιιεινο 9 80.06  

Διεχζεξνο 

επαγγεικαηίαο 
28 63.98 

 

Οηθηαθά 16 69.63  

πληαμηνχρνο 70 85.69  

Άιιν 5 69.20  

Total 147   

Έρσ πξφβιεκα λα 

ζθεθηψ θαζαξά 

 

Άλεξγνο 3 83.83 0.096 

Ηδησηηθφο ππάιιεινο 16 43.25  

Γεκφζηνο ππάιιεινο 9 79.61  

Διεχζεξνο 

επαγγεικαηίαο 
28 75.09 

 

Οηθηαθά 16 76.59  

πληαμηνχρνο 70 78.66  
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Άιιν 5 76.70  

Total 147   

Γελ αηζζάλνκαη θακία 

επηζπκία λα  θάλσ 

νηηδήπνηε 

Άλεξγνο 3 60.50 0.609 

Ηδησηηθφο ππάιιεινο 16 58.28  

Γεκφζηνο ππάιιεινο 9 76.67  

Διεχζεξνο 

επαγγεικαηίαο 
28 73.29 

 

Οηθηαθά 16 74.19  

πληαμηνχρνο 70 77.87  

Άιιν 5 76.80  

Total 147   

Γηαλνεηηθά, 

αηζζάλνκαη 

εμαληιεκέλνο 

Άλεξγνο 3 79.17 0.286 

Ηδησηηθφο ππάιιεινο 16 55.22  

Γεκφζηνο ππάιιεινο 9 75.50  

Διεχζεξνο 

επαγγεικαηίαο 
28 69.11 

 

Οηθηαθά 16 72.56  

πληαμηνχρνο 70 78.02  

Άιιν 5 104.00  

Total 147   

Όηαλ θάλσ θάηη, 

κπνξψ λα 

ζπγθεληξσζψ αξθεηά 

θαιά 

Άλεξγνο 3 116.50 0.186 

Ηδησηηθφο ππάιιεινο 16 72.00  

Γεκφζηνο ππάιιεινο 9 46.83  

Διεχζεξνο 

επαγγεικαηίαο 
28 73.45 

 

Οηθηαθά 16 69.63  
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πληαμηνχρνο 70 78.14  

Άιιν 5 63.00  

Total 147   

 

ηε ζπλέρεηα εμεηάδεηαη ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ησλ 

δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ησλ εξσηεζέλησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, κε ηε ρξήζε ηνπ 

ζπληειεζηή Spearman εμεηάδεηαη ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ηεο 

ειηθίαο ησλ αζζελψλ. Όπσο παξαηεξνχκε, ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζεηηθή 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο ειηθίαο θαη ηεο δηάζηαζεο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο, θαζψο θαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο ειηθίαο θαη ηεο δηάζηαζεο ηεο 

πλεπκαηηθφηεηαο. 

 

Πίλαθαο 18. πζρέηηζε κεηαμχ ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ηεο ειηθίαο ησλ αζζελψλ 

 Ζιηθία 

 

πκπηψκαηα 

Correlation Coefficient .054 

Sig. (2-tailed) .510 

N 149 

Λεηηνπξγηθφηεηα 

Correlation Coefficient .200
*
 

Sig. (2-tailed) .015 

N 149 

Γηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 

Correlation Coefficient .004 

Sig. (2-tailed) .958 

N 149 

Δπεμία 

Correlation Coefficient .019 

Sig. (2-tailed) .816 

N 149 

Πλεπκαηηθφηεηα Correlation Coefficient -.166
*
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Sig. (2-tailed) .043 

N 149 

πλνιηθφ ζθνξ 

Correlation Coefficient -.007 

Sig. (2-tailed) .932 

N 149 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Ζ επφκελε ζπζρέηηζε πνπ εμεηάδεηαη είλαη κεηαμχ ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ησλ 

εηψλ ζεξαπείαο κε ην ζπληειεζηή Spearman. Απφ ηνλ πην θάησ πίλαθα παξαηεξνχκε 

πσο δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ απηψλ ησλ δχν 

κεηαβιεηψλ. 

 

Πίλαθαο 19. πζρέηηζε κεηαμχ ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ησλ εηψλ ζεξαπείαο 

 Έηε 

ζεξαπείαο 

 

πκπηψκαηα 

Correlation Coefficient -.054 

Sig. (2-tailed) .519 

N 143 

Λεηηνπξγηθφηεηα 

Correlation Coefficient -.002 

Sig. (2-tailed) .979 

N 143 

Γηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 

Correlation Coefficient -.101 

Sig. (2-tailed) .230 

N 143 

Δπεμία Correlation Coefficient .085 
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Sig. (2-tailed) .310 

N 143 

Πλεπκαηηθφηεηα 

Correlation Coefficient -.095 

Sig. (2-tailed) .259 

N 143 

πλνιηθφ ζθνξ 

Correlation Coefficient -.065 

Sig. (2-tailed) .440 

N 143 

 

Ζ επφκελε ζπζρέηηζε πνπ εμεηάδεηαη είλαη κεηαμχ ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ησλ 

εηψλ δηάγλσζεο κε ην ζπληειεζηή Spearman. Απφ ηνλ πην θάησ πίλαθα παξαηεξνχκε 

πσο δε ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ απηψλ ησλ δχν κεηαβιεηψλ.  

 

Πίλαθαο 20. πζρέηηζε κεηαμχ ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ησλ εηψλ δηάγλσζεο 

 Έηε 

δηάγλσζεο 

 

πκπηψκαηα 

Correlation Coefficient -.047 

Sig. (2-tailed) .578 

N 141 

Λεηηνπξγηθφηεηα 

Correlation Coefficient -.057 

Sig. (2-tailed) .502 

N 141 

Γηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 

Correlation Coefficient -.062 

Sig. (2-tailed) .464 

N 141 

Δπεμία Correlation Coefficient .119 
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Sig. (2-tailed) .159 

N 141 

Πλεπκαηηθφηεηα 

Correlation Coefficient -.032 

Sig. (2-tailed) .706 

N 141 

πλνιηθφ ζθνξ 

Correlation Coefficient -.019 

Sig. (2-tailed) .824 

N 141 

 

ηε ζπλέρεηα, ρξεζηκνπνηψληαο ην ηεζη Mann-Whitney, εμεηάδεηαη ε πνηφηεηα 

δσήο ζε ζρέζε κε ην θχιν. Απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξαηεξνχκε πσο ππάξρεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ θχινπ θαη ηεο επεμίαο ησλ αζζελψλ πνπ 

ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε, κε ηηο γπλαίθεο λα έρνπλ πςειφηεξν ζθνξ απφ ηνπο 

άληξεο.  

 

Πίλαθαο 21. ηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ηνπ 

θχινπ 

 
Φχιν N Mean 

Rank 

p-value 

πκπηψκαηα 

Άληξαο 76 76.53 0.549 

Γπλαίθα 72 7.36  

Total 148   

Λεηηνπξγηθφηεηα 

Άληξαο 76 75.99 0.662 

Γπλαίθα 72 72.93  

Total 148   

Γηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο 

Άληξαο 76 71.40 0.354 

Γπλαίθα 72 77.77  
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Total 148   

Δπεμία 

Άληξαο 76 67.04 0.029 

Γπλαίθα 72 82.38  

Total 148   

Πλεπκαηηθφηεηα 

Άληξαο 76 71.70 0.411 

Γπλαίθα 72 77.46  

Total 148   

πλνιηθφ ζθνξ 

Άληξαο 76 69.62 0.154 

Γπλαίθα 72 79.65  

Total 148   

 

Δλ ζπλερεία, ρξεζηκνπνηψληαο ην ηεζη Kruskal-Wallis, εμεηάδεηαη ε ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ηεο εθπαίδεπζεο ησλ αζζελψλ.  Όπσο παξαηεξνχκε, 

άηνκα κε πςειφ εθπαηδεπηηθφ επίπεδν έρνπλ πςειφηεξν ζθνξ ηφζν ζην ζπλνιηθφ 

ζθνξ ηεο πνηφηεηαο δσήο, φζν θαη ζηνλ επηκέξνπο ηνκέα ηεο πλεπκαηηθφηεηαο. 

Αληίζεηα, άηνκα ρακεινχ εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ έρνπλ κηθξφηεξν ζθνξ ζε απηνχο 

ηνπο ηνκείο. 

 

Πίλαθαο 22. ηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ  

 
Δθπαίδεπζε N Mean 

Rank 

p-value 

πκπηψκαηα 

Γεκνηηθφ 34 70.69 0.186 

Γπκλάζην 29 86.67  

Λχθεην 48 76,72  

ΑΔΗ/ΣΔΗ 32 65,47  

Μεηαπηπρηαθφ 4 45.88  
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Total 147   

Λεηηνπξγηθφηεηα 

Γεκνηηθφ 34 74.56 0.793 

Γπκλάζην 29 82.22  

Λχθεην 48 72.36  

ΑΔΗ/ΣΔΗ 32 69.20  

Μεηαπηπρηαθφ 4 67.63  

Total 147   

Γηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο 

Γεκνηηθφ 34 79.79 0.549 

Γπκλάζην 29 77.48  

Λχθεην 48 66.64  

ΑΔΗ/ΣΔΗ 32 73.63  

Μεηαπηπρηαθφ 4 90.88  

Total 147   

Δπεμία 

Γεκνηηθφ 34 77.40 0.107 

Γπκλάζην 29 79.95  

Λχθεην 48 73.26  

ΑΔΗ/ΣΔΗ 32 60.97  

Μεηαπηπρηαθφ 4 115.13  

Total 147   

Πλεπκαηηθφηεηα 

Γεκνηηθφ 34 61.79 0.021 

Γπκλάζην 29 76.07  

Λχθεην 48 76.24  

ΑΔΗ/ΣΔΗ 32 74.02  

Μεηαπηπρηαθφ 4 135.75  

Total 147   
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πλνιηθφ ζθνξ 

Γεκνηηθφ 34 71.28 0.020 

Γπκλάζην 29 87.66  

Λχθεην 48 69.17  

ΑΔΗ/ΣΔΗ 32 65.02  

Μεηαπηπρηαθφ 4 128.00  

Total 147   

 

Αλαθνξηθά κε ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ρξεζηκνπνηψληαο ην ηεζη Kruskal-

Wallis, δηαπηζηψλνπκε φηη νη άγακνη έρνπλ ρακειφηεξν ζθνξ πνηφηεηαο δσήο ζηνλ 

ηνκέα ηεο πλεπκαηηθφηεηαο. 

 

Πίλαθαο 23. ηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ηεο 

νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο 

 
Οηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε 

N Mean 

Rank 

p-value 

πκπηψκαηα 

Άγακνο/ε 10 82.05 0.257 

Έγγακνο/ε 81 68.62  

Γηαδεπγκέλνο/ε 29 85.74  

Υήξνο/α 28 77.16  

Total 148   

Λεηηνπξγηθφηεηα 

Άγακνο/ε 10 62.70 0.067 

Έγγακνο/ε 81 73.78  

Γηαδεπγκέλνο/ε 29 64.00  

Υήξνο/α 28 91.68  

Total 148   

Γηαπξνζσπηθέο Άγακνο/ε 10 46.55 0.101 
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ζρέζεηο Έγγακνο/ε 81 78.31  

Γηαδεπγκέλνο/ε 29 79.60  

Υήξνο/α 28 68.16  

Total 148   

Δπεμία 

Άγακνο/ε 10 77.15 0.467 

Έγγακνο/ε 81 69.59  

Γηαδεπγκέλνο/ε 29 79.22  

Υήξνο/α 28 82.88  

Total 148   

Πλεπκαηηθφηεηα 

Άγακνο/ε 10 40.10 0.047 

Έγγακνο/ε 81 76.75  

Γηαδεπγκέλνο/ε 29 82.71  

Υήξνο/α 28 71.77  

Total 148   

πλνιηθφ ζθνξ 

Άγακνο/ε 10 48.45 0.207 

Έγγακνο/ε 81 74.07  

Γηαδεπγκέλνο/ε 29 80.50  

Υήξνο/α 28 78.84  

Total 148   

 

Σέινο, ε πνηφηεηα δσήο εμεηάζηεθε ζε ζρέζε κε  ην επάγγεικα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα κε ην ηεζη Kruskal-Wallis, απφ φπνπ βξέζεθε φηη δελ 

ππάξρεη θάπνηα ζπζρέηηζε νχηε ζην ζπλνιηθφ ζθνξ ηεο πνηφηεηαο δσήο, νχηε θαη ζε 

επηκέξνπο δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο δσήο.  
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Πίλαθαο 24. ηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ηεο 

επαγγεικαηηθήο απαζρφιεζεο 

 
Δπαγγεικαηηθή 

απαζρφιεζε 

N Mean 

Rank 

p-value 

πκπηψκαηα 

Άλεξγνο 3 121.67 0.357 

Ηδησηηθφο ππάιιεινο 17 73.18  

Γεκφζηνο ππάιιεινο 9 79.50  

Διεχζεξνο 

επαγγεικαηίαο 

28 75.34  

Οηθηαθά 16 74.03  

πληαμηνχρνο 70 74.16  

Άιιν 5 43.30  

Total 148   

Λεηηνπξγηθφηεηα 

Άλεξγνο 3 50.67 0.866 

Ηδησηηθφο ππάιιεινο 17 68.50  

Γεκφζηνο ππάιιεινο 9 65.72  

Διεχζεξνο 

επαγγεικαηίαο 

28 73.50  

Οηθηαθά 16 73.72  

πληαμηνχρνο 70 78.99  

Άιιν 5 70.30  

Total 148   

Γηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο 

Άλεξγνο 3 84.83 0.165 

Ηδησηηθφο ππάιιεινο 17 75.09  

Γεκφζηνο ππάιιεινο 9 98.94  

Διεχζεξνο 

επαγγεικαηίαο 

28 78.86  
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Οηθηαθά 16 80,66  

πληαμηνχρνο 70 70,47  

Άιιν 5 34.60  

Total 148   

Δπεμία 

Άλεξγνο 3 56.83 0.188 

Ηδησηηθφο ππάιιεινο 17 66.59  

Γεκφζηνο ππάιιεινο 9 93.50  

Διεχζεξνο 

επαγγεικαηίαο 

28 89.98  

Οηθηαθά 16 80.19  

πληαμηνχρνο 70 67.84  

Άιιν 5 66.20  

Total 148   

Πλεπκαηηθφηεηα 

Άλεξγνο 3 67.00 0.062 

Ηδησηηθφο ππάιιεινο 17 97.29  

Γεκφζηνο ππάιιεινο 9 86.33  

Διεχζεξνο 

επαγγεικαηίαο 

28 81.86  

Οηθηαθά 16 81.91  

πληαμηνχρνο 70 63.09  

Άιιν 5 75.00  

Total 148   

πλνιηθφ ζθνξ 

Άλεξγνο 3 66.50 0.109 

Ηδησηηθφο ππάιιεινο 17 79.26  

Γεκφζηνο ππάιιεινο 9 97.83  
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Διεχζεξνο 

επαγγεικαηίαο 

28 86.02  

Οηθηαθά 16 82.34  

πληαμηνχρνο 70 66.38  

Άιιν 5 45.20  

Total 148   

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα ζπλνςίδνληαη νη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ δεκνγξαθηθψλ 

ζηνηρείσλ ησλ αζζελψλ, ηεο ζπλνιηθήο θφπσζεο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο. 

 

Πίλαθαο 25. πζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ, ηεο ζπλνιηθήο 

θφπσζεο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο 

 πλνιηθή θφπσζε Πνηφηεηα δσήο 

Φχιν  0.131 0.154 

Ζιηθία  0.542 0.932 

Έηε ζεξαπείαο 0.207 0.440 

Έηε δηάγλσζεο 0.040 0.824 

Δθπαηδεπηηθφ επίπεδν 0.315 0.020 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 0.010 0.207 

Δπάγγεικα 0.035 0.109 

 

Σέινο, δηεμήρζε κία παιηλδξφκεζε, φπνπ εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο είλαη νη 

δηαζηάζεηο πνηφηεηαο δσήο θαη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ε ζπλνιηθή θφπσζε, ε 

ειηθία, ηα ρξφληα ζεξαπείαο θαη ε αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ αζζελψλ. Ζ 

ζπλνιηθή θφπσζε, ε ειηθία, ηα ρξφληα ζεξαπείαο θαη ε πνηφηεηα δσήο εξκελεχνπλ ην 

20,3% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο ‘ζπκπηψκαηα’. ηελ 

πεξίπησζε ηεο κεηαβιεηήο ‘ιεηηνπξγηθφηεηα’, ην πνζνζηφ απηφ είλαη αθφκα πην 

κηθξφ, 13,6%. Αληίζεηα, ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο 
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εξκελεχνπλ ην 26,9% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο, ζηελ επεμία 

ην 23% θαη ηέινο ζηελ πλεπκαηηθφηεηα ην 22,9%. Όπσο θαίλεηαη απφ ηνλ παξαθάησ 

πίλαθα, ηα ζπκπηψκαηα θαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα πξνβιέπνπλ ηε ζπλνιηθή θφπσζε. 

Δπίζεο, ε ιεηηνπξγηθφηεηα, νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ε επεμία θαη ε πλεπκαηηθφηεηα 

πξνβιέπνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο, αιιά φρη ηα ζπκπηψκαηα.  

 

Πίλαθαο 26. Παιηλδξφκεζε 

 πκπηψκαηα Λεηηνπξγηθφηεηα Γηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο 

Δπεμία Πλεπκαηηθφηεη

α 

 Β P Β P β P β P β P 

πλνιηθή 

θφπσζε 

-0.394 0.000 0.202 0.022 -0.066 0.410 -0.096 0.245 -.0074 0.370 

Ζιηθία  0.038 0.623 0.106 0.188 0.083 0.263 0.055 0.471 -0.062 0.414 

Υξφληα 

ζεξαπείαο 

0.046 0.554 0.042 0.596 -0.122 0.100 -0.002 0.977 -0.090 0.234 

Πνηφηεηα 

δσήο 

0.109 0.193 -0.204 0.020 0.473 0.000 0.434 0.000 0.423 0.000 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5. ΤΕΖΣΖΖ - ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Αλαθνξηθά κε ην δείγκα ηεο έξεπλαο, ε πιεηνςεθία είλαη άληξεο, κε κέζν φξν 

ειηθίαο 63.92   13.813 εηψλ, απφθνηηνη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, έγγακνη, 

ζπληαμηνχρνη, κε κέζν φξν εηψλ ζεξαπείαο 6.26  5.513 έηε θαη κέζν φξν εηψλ 

δηάγλσζεο ηα 8.72   6.449 έηε. Παξνκνίσο, ζηελ έξεπλα ησλ Jadhav θαη ζπλ., 

(2014) νη πεξηζζφηεξνη αζζελείο ήηαλ άληξεο, ειηθίαο 61-70 εηψλ, έγγακνη θαη 

απφθνηηνη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, αιιά ζην επάγγεικα ήηαλ άλεξγνη. Έγγακνη 

άληξεο ρσξίο θάπνηα επαγγεικαηηθή απαζρφιεζε (ζπληαμηνχρνη) ήηαλ θαη ε 

πιεηνςεθία ησλ αζζελψλ ηνπ δείγκαηνο ζηελ έξεπλα ησλ έξεπλα ησλ Costa θαη ζπλ., 

(2016), αιιά αληίζεηα κε ηελ παξνχζα έξεπλα, ζε εθείλε νη αζζελείο ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο είραλ πηπρίν θαη ήηαλ ειηθίαο 31-50 εηψλ. ηε κειέηε ησλ Bahgat 

θαη ζπλ., (2016) νη πεξηζζφηεξνη αζζελείο ήηαλ ειηθίαο 50-60 εηψλ, ζρεηηθά ρακεινχ 

εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ, αιιά γπλαίθεο. Σέινο, άληξεο, ειηθίαο θνληά ζηα 60 ήηαλ 

θαη νη πεξηζζφηεξνη αζζελείο ζηελ έξεπλα ησλ Shafipour θαη ζπλ., (2015). 

Αλαθνξηθά κε ηελ θφπσζε, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δελ έδεημαλ ηδηαίηεξα 

πςειά επίπεδα, θαζψο ν κέξνο φξνο ηνπ ζπλνιηθνχ ζθνξ ηεο θφπσζεο είλαη 25.97   

6.105. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη αζζελείο δήισζαλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ φηη 

θνπξάδνληαη εχθνια, ελψ ζε κηθξφηεξν βαζκφ έρνπλ πξφβιεκα λα ζθεθηνχλ θαζαξά. 

πλνιηθά, βξέζεθε θφπσζε ησλ εξσηεζέλησλ, αιιά φρη πνιχ πςειή, θαζψο ηα 

απνηειέζκαηα απφ ηελ FAS δελ ήηαλ πάλσ απφ 25. Σν γεγνλφο φηη ε θφπσζε, 

αλεμαξηήησο αλ είλαη ρακεινχ ή πςεινχ επηπέδνπ, απνηειεί ζεκαληηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ησλ αζζελψλ πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε αλαθέξεηαη απφ 

πνιινχο εξεπλεηέο (Mollaoglu, 2009; Sajadi θαη ζπλ., 2010; Motedayen θαη ζπλ., 

2013; Zyga θαη ζπλ., 2015; Tsiamis θαη ζπλ., 2015; Bahgat θαη ζπλ., 2016). Δπίζεο, 

θαη ζηελ έξεπλα ησλ Tsiamis θαη ζπλ., 2015) νη πεξηζζφηεξνη αζζελείο είραλ ρακειά 

επίπεδα θφπσζεο. Χζηφζν, ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο δε ζπλάδνπλ κε 

ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ Mollaoglu (2009) ζηελ νπνία έρεη βξεζεί πνιχ πςειφ 

επίπεδν θφπσζεο ζε αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε. 

Αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο θφπσζεο θαη ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ 

ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα, ηα απνηειέζκαηα ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο 

θαηέδεημαλ πσο ε θφπσζε δε ζρεηίδεηαη κε ην θχιν θαη ηελ ειηθία ησλ αζζελψλ, 
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φπσο θαη ζηελ έξεπλα ησλ ησλ Zyga θαη ζπλ., (2015) θαη ησλ Sajadi θαη ζπλ.,  

(2010), αιιά νχηε θαη κε ηα έηε ζεξαπείαο, ζε αληίζεζε κε ηελ έξεπλα ησλ Bahgat 

θαη ζπλ.,(2016), ηνπ Mollaoglu (2009) θαη ησλ Sajadi θαη ζπλ., (2010). Αληίζεηα, 

βξέζεθε φηη ε θφπσζε ζρεηίδεηαη κε ηα έηε δηάγλσζεο, θαζψο φζν απμάλνληαη ηα έηε 

δηάγλσζεο δελ απμάλεηαη παξάιιεια θαη ε θφπσζε. Δπίζεο, βξέζεθε ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ηεο θφπσζεο θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ, ηδίσο ζηα άηνκα κε πςειφ 

εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, ζε αληίζεζε κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Zyga θαη ζπλ., 

(2015) θαη ησλ Sajadi θαη ζπλ., (2010). Δθηφο ησλ παξαπάλσ, βξέζεθε επίζεο 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο θφπσζεο θαη ηεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, ρσξίο, σζηφζν, 

λα ππάξρεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ηάζε, θαζψο νη δηαδεπγκέλνη δειψλνπλ ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ φηη είλαη ελνριεκέλνη απφ ηελ θνχξαζε, ελψ νη έγγακνη φηη 

θνπξάδνληαη πνιχ γξήγνξα. Σν γεγνλφο φηη νη δηαδεπγκέλνη ραξαθηεξίδνληαη απφ 

πςειφ επίπεδν θνχξαζεο βξέζεθε θαη ζηελ έξεπλα ησλ Bahgat θαη ζπλ., (2016). 

Σέινο, άηνκα πνπ είλαη άλεξγα έρνπλ πςειφηεξν ζθνξ θφπσζεο, θάηη ην νπνίν δελ 

έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα επξήκαηα ηεο κειέηεο ησλ Zyga θαη ζπλ., (2015).  

Όζνλ αθνξά ζηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αζζελψλ πνπ ππνβάιινληαη ζε 

αηκνθάζαξζε, ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαηέδεημαλ φηη νη αζζελείο 

πνπ έιαβαλ κέξνο ζε απηή ηελ έξεπλα ραξαθηεξίδνπλ ηε ζπλνιηθή πνηφηεηα δσήο 

ηνπο σο θαιή. Σν εχξεκα απηφ έξρεηαη ζε ζεκαληηθή αληίζεζε κε ηα επξήκαηα 

πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ (Theofilou, 2011; Jadhav θαη ζπλ., 2014; Shafipour θαη ζπλ., 

2015; Costa θαη ζπλ., 2016), βάζεη ησλ νπνίσλ αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε 

αηκνθάζαξζε ραξαθηεξίδνληαη απφ ρακειφ επίπεδν πνηφηεηαο δσήο. Τςειφηεξν 

ζθνξ παξαηεξείηαη ζηνλ ηνκέα ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, ελψ ρακειφηεξν ζθνξ 

παξαηεξείηαη ζηνλ ηνκέα ηεο επεμίαο, θάηη ην νπνίν ζπλάδεη κε ηελ έξεπλα ησλ Costa 

θαη ζπλ., (2016). Απηφ ζεκαίλεη φηη νη αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε 

δηέπνληαη απφ ρακειά επίπεδα επεμίαο πνπ επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ πνηφηεηα δσήο 

ηνπο, αιιά νη δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο ζπκβάιινπλ ζε έλα θαιχηεξν επίπεδν 

πνηφηεηαο δσήο. Σν γεγνλφο φηη νη δηαπξνζσπηθέο / θνηλσληθέο ζρέζεηο είλαη 

ζεκαληηθή παξάκεηξνο ηεο θαιχηεξεο πνηφηεηαο δσήο αλαθέξεηαη θαη ζηελ έξεπλα 

ηεο Eurostat (2015). Χζηφζν, ην εχξεκα απηφ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηεο Theofilou (2011) φπνπ βξέζεθε φηη νη αζζελείο πνπ 

ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε έρνπλ κεησκέλε πνηφηεηα δσήο ζηνλ ηνκέα ησλ 

θνηλσληθψλ ηνπο ζρέζεσλ. 
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Αλαθνξηθά κε ην θνηλσληθνδεκνγξαθηθφ πξνθίι ησλ αζζελψλ ζε ζπλάξηεζε κε 

ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο, απφ ηελ έξεπλα πνπ δηεμήρζε βξέζεθε αξρηθά πσο ε ειηθία 

ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηε δηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο, φπσο θαη ζηελ έξεπλα ησλ 

Lessan-Pezeshki θαη Rostami (2009) θαη Abdelghany θαη ζπλ., (2016), θαη αξλεηηθά 

κε ηε δηάζηαζε ηεο πλεπκαηηθφηεηαο. Χο πξνο ην θχιν ππάξρεη ζπζρέηηζε κφλν ζηνλ 

ηνκέα ηεο επεμίαο, κε ηνπο άληξεο λα δειψλνπλ ρακειφηεξν ζθνξ απφ ηηο γπλαίθεο, 

αληίζεηα απφ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Mingardi θαη ζπλ., (1999). Δπίζεο, άηνκα 

κε ρακειφ εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, θαζψο θαη άγακνη, έρνπλ ρακειφ ζθνξ ζηελ 

πνηφηεηα δσήο, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο έξεπλαο ησλ Abdelghany θαη ζπλ., (2016), 

θαζψο θαη ζηελ επηκέξνπο δηάζηαζε ηεο πλεπκαηηθφηεηαο. Χζηφζν, δε βξέζεθε ε 

πνηφηεηα δσήο λα ζρεηίδεηαη κε ηα έηε ζεξαπείαο θαη ηα έηε δηάγλσζεο, αιιά νχηε 

θαη κε ηελ επαγγεικαηηθή ελαζρφιεζε ησλ αζζελψλ, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο 

έξεπλαο ησλ Abdelghany θαη ζπλ., (2016).  

Έλα αθφκε εχξεκα απηήο ηεο κειέηεο είλαη φηη ππάξρεη αξλεηηθή ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ηεο θφπσζεο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ αζζελψλ πνπ ππνβάιινληαη ζε 

αηκνθάζαξζε, φπσο βξέζεθε θαη ζηελ έξεπλα ησλ Tsiamis θαη ζπλ., (2015). Πην 

αλαιπηηθά αθφκα, ε θφπσζε βξέζεθε φηη ζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηα ζπκπηψκαηα, ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα, ηελ επεμία θαη ηελ πλεπκαηηθφηεηα, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο 

έξεπλαο ησλ Bahgat θαη ζπλ.,(2016), αιιά δε ζρεηίδεηαη θαζφινπ κε ηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Απηφ ζεκαίλεη θαη πάιη φηη ν ηνκέαο ησλ δηαπξνζσπηθψλ 

ζρέζεσλ ελδερνκέλσο είλαη εθείλνο πνπ κεηψλεη ηελ αξλεηηθή επίδξαζε ηεο θφπσζεο 

ζηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αζζελψλ. Άιισζηε, δελ ζα πξέπεη λα μερλάκε πσο ε 

πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα είλαη έγγακνη, πνπ ζεκαίλεη φηη ππάξρεη 

ζπληξνθηθφηεηα, ζπδήηεζε πξνζσπηθψλ πξνβιεκάησλ θαη γεληθά ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα, ηα νπνία κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζε θαιχηεξν επίπεδν πνηφηεηαο 

δσήο, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ έξεπλα ηεο Eurostat (2015) θαη φπσο βξέζεθε θαη 

ζηελ έξεπλα ησλ Costa θαη ζπλ., (2016).  

πλνιηθά, επνκέλσο, παξαηεξνχκε νξηζκέλεο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαη ησλ απνηειεζκάησλ πξνεγνχκελσλ 

εξεπλψλ, ηδίσο σο πξνο ην φηη ζε απηήλ ηελ έξεπλα αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε 

αηκνθάζαξζε δε δηέπνληαη απφ πνιχ πςειφ επίπεδν θφπσζεο θαη ραξαθηεξίδνπλ ηε 

ζπλνιηθή πνηφηεηα δσήο ηνπο σο θαιή. Έλαο παξάγνληαο πνπ βξέζεθε φηη 

ελδερνκέλσο λα επεξεάδεη ζεηηθά ηνπο αζζελείο ήηαλ νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, φπσο 
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άιισζηε έρεη βξεζεί θαη ζε άιιεο έξεπλεο. Χζηφζν, ηα δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα σο 

πξνο ην επίπεδν θφπσζεο θαη θπξίσο σο πξνο ην επίπεδν ηεο πνηφηεηαο δσήο νδεγνχλ 

ζην ζπκπέξαζκα φηη ίζσο ζα πξέπεη λα κειεηεζνχλ θαη άιινη παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ην επίπεδν δσήο.  

Γηα παξάδεηγκα, ε έξεπλα ηεο Eurostat (2015) αλαθέξεη φηη παξάγνληεο φπσο ην 

δηαζέζηκν εηζφδεκα, νη ζπλζήθεο ζηέγαζεο θαη γεληθφηεξα δηαβίσζεο, φπσο θαη ε 

αζθάιεηα θαη ην πεξηβάιινλ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ζεηηθά ή αξλεηηθά ηελ 

πνηφηεηα δσήο ησλ αηφκσλ. Παξάιιεια, ην εηζφδεκα θαη ην πεξηβάιινλ έρνπλ 

απνηειέζεη αληηθείκελν θαη άιισλ εξεπλψλ πνπ κειέηεζαλ ηελ θφπσζε θαη ηελ 

πνηφηεηα δσήο ζε αζζελείο κε αηκνθάζαξζε. Χο εθ ηνχηνπ, ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζεί 

ε επίδξαζε απηψλ ησλ παξαγφλησλ ζηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αζζελψλ πνπ 

ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6. ΠΡΟΣΑΔΗ 

 

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ παξνχζα κειέηε, κία 

κειινληηθή έξεπλα ζα κπνξνχζε λα εμεηάζεη ηελ επίδξαζε θαη άιισλ παξαγφλησλ 

πνπ έρνπλ βξεζεί φηη επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αζζελψλ πνπ ππνβάιινληαη 

ζε αηκνθάζαξζε, φπσο ην εηζφδεκα θαη ην πεξηβάιινλ, αιιά θαη γεληθφηεξα ηελ 

επίδξαζε παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνηφηεηα δσήο.  

 Δπίζεο, αξθεηέο έξεπλεο έρνπλ εζηηάζεη θαη ζηελ εμέηαζε ηεο ςπρηθήο πγείαο 

(π.ρ. θαηάζιηςε) ζε αζζελείο πνπ πάζρνπλ απφ λεθξηθή αλεπάξθεηα θαη 

ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε, θαζψο θαη ζηε ζπλλνζεξφηεηα. Καηά ζπλέπεηα, κία 

κειινληηθή έξεπλα ζα κπνξνχζε λα εμεηάζεη παξάιιεια θαη ηα πξναλαθεξζέληα, 

θαζψο έρεη βξεζεί φηη ε αηκνθάζαξζε έρεη αξλεηηθφ αληίθηππν ζηελ ςπρηθή πγεία ησλ 

αζζελψλ πνπ ππνβάιινληαη ζε απηή, ελψ θαη ε ζπλλνζεξφηεηα ραξαθηεξίδεη απηνχο 

ηνπο αζζελείο, επηβαξχλνληαο ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο.  

 Σέινο, κία αθφκα κειινληηθή έξεπλα ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη 

άιια εξγαιεία ηφζν γηα ηε κέηξεζε ηεο θφπσζεο, φζν θαη γηα ηε κέηξεζε ηεο 

πνηφηεηαο δσήο. Μέζα απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε πνπ πξνεγήζεθε, 

θαηαδείρζεθε πσο δηάθνξεο έξεπλεο έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη δηάθνξα εξγαιεία 

πξσηίζησο γηα ηε κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ αζζελψλ πνπ ππνβάιινληαη ζε 

αηκνθάζαξζε. Καηά ζπλέπεηα, κία πεξαηηέξσ έξεπλα ζα κπνξνχζε λα εζηηάζεη θαη ζε 

ηπρφλ δηαθνξέο πνπ απνξξένπλ ζηε κέηξεζε ηεο θφπσζεο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο 

απηψλ ησλ αζζελψλ κέζα απφ ηε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ εξγαιείσλ.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η 

ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 

Αγαπεηέ θχξηε / θπξία, 

Ολνκάδνκαη Νηειή Μαγδαιελή θαη ζην πιαίζην ηεο κεηαπηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο ζην 

Σκήκα Ννζειεπηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ εθπνλψ έξεπλα κε ζηφρν 

ηελ αμηνιφγεζε ηεο θφπσζεο θαη ηεο εθηηκψκελεο πνηφηεηαο δσήο ζε αζζελείο πνπ 

ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε. Γηα ην ιφγν απηφ ζα ζαο παξαθαινχζα λα 

ζπκπιεξψζεηε ηα παξαθάησ εξσηεκαηνιφγηα. 

Ζ ζπκκεηνρή ζαο είλαη εζεινληηθή θαη ηαπηφρξνλα ζεκαληηθή γηα ηελ νινθιήξσζε 

ηεο έξεπλαο. Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δε ζα ρξεηαζηείηε 

πεξηζζφηεξν απφ 15’. Θα ηεξεζεί πιήξεο αλσλπκία ησλ ζηνηρείσλ ζαο, ελψ ηα 

δεδνκέλα πνπ ζα ζπιιερζνχλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνχο 

απηήο ηεο έξεπλαο. Σα δεδνκέλα ζα επεμεξγαζηνχλ νκαδηθά. Μπνξείηε λα 

απνζπξζείηε απφ ηελ έξεπλα νπνηαδήπνηε ζηηγκή επηζπκείηε, ρσξίο νπνηαδήπνηε 

αξλεηηθή ζπλέπεηα. ηελ πεξίπησζε πνπ επηζπκείηε λα απνζπξζείηε κεηά απφ ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη κέρξη ηηο 30.9.2016, παξαθαιείζζε λα 

ελεκεξψζεηε ηελ εξεπλήηξηα ζην ……………………… 

ε πεξίπησζε πνπ επηζπκείηε λα ζαο θνηλνπνηεζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, 

παξαθαιψ ζεκεηψζηε κία δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ:……………………………………….. 

αο επραξηζηψ εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ην ρξφλν ζαο. 

        Με εθηίκεζε, 

                Νηειή Μαγδαιελή 

 

 

Fatigue Assessment Scale (FAS) 

Ολνκαηεπψλπκν αζζελή (πξναηξεηηθά):……………………………………. 

Ζκεξνκελία:…………….............. 
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Οη παξαθάησ δέθα δειψζεηο αλαθέξνληαη γηα ην πψο ζπλήζσο αηζζάλεζηε. Αλά 

δήισζε, κπνξείηε λα επηιέμεηε κία απφ ηηο πέληε απαληήζεηο, πνπ θπκαίλνληαη απφ ην 

πνηέ κέρξη ην Πάληα. 

Παξαθαιψ θπθιψζηε ηελ απάληεζε ζε θάζε εξψηεζε πνπ ηζρχεη γηα εζάο. 

Παξαθαιψ δψζηε κηα απάληεζε ζε θάζε εξψηεζε, αθφκα θαη αλ δελ έρεηε 

νπνηνδήπνηε παξάπνλν απηή ηε ζηηγκή. 

1= Πνηέ,  2= Μεξηθέο θνξέο, 3= Σαθηηθά, 4= πρλά, 5= Πάληα 

  ΠΟΣΕ  ΜΕΡΙΚΕ 

ΦΟΡΕ 

ΣΑΚΣΙΚΑ ΤΥΝΑ ΠΑΝΣΑ 

1 Δίκαη ελνριεκέλνο απφ ηελ 

θνχξαζε. 

1 2 3 4 5 

2 Κνπξάδνκαη πνιχ 

γξήγνξα. 

1 2 3 4 5 

3 Γελ θάλσ πνιιά θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εκέξαο 

1 2 3 4 5 

4  Έρσ αξθεηή ελέξγεηα γηα 

ηελ θαζεκεξηλή δσή 

1 2 3 4 5 

5 Φπζηθά, αηζζάλνκαη 

εμαληιεκέλνο 

1 2 3 4 5 

6 Έρσ πξνβιήκαηα λα 

μεθηλήζσ ηα πξάγκαηα 

1 2 3 4 5 

7 Έρσ πξφβιεκα λα ζθεθηψ 

θαζαξά 

 

1 2 3 4 5 

8 Γελ αηζζάλνκαη θακία 

επηζπκία λα  θάλσ 

νηηδήπνηε. 

1 2 3 4 5 

9 Γηαλνεηηθά, αηζζάλνκαη 

εμαληιεκέλνο 

1 2 3 4 5 
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10  Όηαλ θάλσ θάηη, κπνξψ 

λα ζπγθεληξσζψ αξθεηά 

θαιά 

 

1 2 3 4 5 

Ολνκαηεπψλπκν αζζελή (πξναηξεηηθά)………………….. 

Ζκεξνκελία……………………………. 

 

 

MISSOULA - VITAS® QUALITY OF LIFE INDEX 

VERSION – 15R 

© Copyright 2004 by VITAS Healthcare Corporation, Miami, FL and Ira R. Byock, 

MD, Missoula, MT. Do not reproduce without permission. 

Μεηάθξαζε-Πνιηηηζκηθή Πξνζαξκνγή:Γξ.Παξαζθεπή Θενθίινπ 

ΟΓΖΓΗΔ: 

εκεηψζηε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε κε ηηο  παξαθάησ 

πξνηάζεηο θπθιψλνληαο θάζε θνξά κία απάληεζε. Αλ θάλεηε ιάζνο ή αιιάμεηε 

γλψκε, δηαγξάςηε κε έλα Υ ηε ιάζνο απάληεζε θαη θπθιψζηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Παξαθαινχκε λα απαληήζεηε ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο. αο επραξηζηνχκε εθ ησλ 

πξνηέξσλ. 

 

ΦΑΗΡΗΚΖ  ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ  

Πψο ζα βαζκνινγνχζαηε ηε ζπλνιηθή πνηφηεηα δσήο ζαο; 

1 2 3 4 5 

Πνιχ Φησρή Μέηξηα Καιή Πνιχ 

Φησρή    θαιή 
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ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ  

1. Αηζζάλνκαη άξξσζηνο/ε ζπλέρεηα. 

-2 -1 0 1 2 

πκθσλψ πκθσλψ Οχηε ζπκθσλψ Γηαθσλψ Γηαθσλψ 

Απφιπηα  νχηε δηαθσλψ  απφιπηα 

2. Δίκαη ηθαλνπνηεκέλνο κε ηνλ ησξηλφ έιεγρν ησλ ζπκπησκάησλ κνπ. 

4 3 0 -3 -4 

πκθσλψ πκθσλψ Οχηε ζπκθσλψ Γηαθσλψ Γηαθσλψ 

Απφιπηα  νχηε δηαθσλψ  απφιπηα 

3. Ζ ζσκαηηθή ελφριεζε εκπνδίδεη θάζε επθαηξία γηα δηαζθέδαζε. 

5 4 3 2 1 

πκθσλψ πκθσλψ Οχηε ζπκθσλψ Γηαθσλψ Γηαθσλψ 

Απφιπηα  νχηε δηαθσλψ  απφιπηα 

 

 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ  

4. Γελ είκαη πιένλ ηθαλφο/ή λα θάλσ πνιιά απφ ηα πξάγκαηα πνπ κνχ αξέζεη λα 

θάλσ. 

-2                    -1                        0                        1                        

2 

πκθσλψ         πκθσλψ        Οχηε ζπκθσλψ     Γηαθσλψ          

Γηαθσλψ απφιπηα                                   νχηε δηαθσλψ                                 

απφιπηα 

5. Απνδέρνκαη ην γεγνλφο φηη δελ κπνξψ λα θάλσ πνιιά απφ ηα πξάγκαηα πνπ 

ζπλήζηδα λα θάλσ. 

4 3 0 -3 -4 

πκθσλψ πκθσλψ Οχηε ζπκθσλψ Γηαθσλψ Γηαθσλψ 

Απφιπηα  νχηε δηαθσλψ  απφιπηα 

6. Ζ ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή κνπ εμαξηάηαη απφ ην λα είκαη δξαζηήξηνο/α θαη λα 

κπνξψ λα απηνεμππεξεηνχκαη. 

5 4 3 2 1 

πκθσλψ πκθσλψ Οχηε ζπκθσλψ Γηαθσλψ Γηαθσλψ 

Απφιπηα  νχηε δηαθσλψ  απφιπηα 
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 ΓΗΑΠΡΟΧΠΗΚΔ  ΥΔΔΗ  

 

7. Σνλ ηειεπηαίν θαηξφ είκαη ηθαλφο/ή λα κνηξάδνκαη ζεκαληηθά πξάγκαηα κε ηα 

θνληηλά κνπ πξφζσπα. 

2 1 0 -1 -2 

πκθσλψ πκθσλψ Οχηε ζπκθσλψ Γηαθσλψ Γηαθσλψ 

Απφιπηα  νχηε δηαθσλψ  απφιπηα 

 

8. ηελ παξνχζα θάζε πεξλψ φζν ρξφλν ζέισ κε ηελ νηθνγέλεηα θαη θίινπο. 

4 3 0 -3 -4 

πκθσλψ πκθσλψ Οχηε ζπκθσλψ Γηαθσλψ Γηαθσλψ 

Απφιπηα  νχηε δηαθσλψ  απφιπηα 

9. Δίλαη ζεκαληηθφ γηα κέλα λα έρσ ζηελέο πξνζσπηθέο ζρέζεηο. 

5 4 3 2 1 

πκθσλψ πκθσλψ Οχηε ζπκθσλψ Γηαθσλψ Γηαθσλψ 

Απφιπηα  νχηε δηαθσλψ  απφιπηα 

 

 

 ΔΤΔΞΗΑ  

10. Οη ππνζέζεηο κνπ δελ είλαη ηαθηνπνηεκέλεο. Αλεζπρψ γηα ην φηη πνιιά 

πξάγκαηα παξακέλνπλ άιπηα. 

-2 -1 0 1 2 

πκθσλψ πκθσλψ Οχηε ζπκθσλψ Γηαθσλψ Γηαθσλψ 

Απφιπηα  νχηε δηαθσλψ  απφιπηα 

     

11. Δίκαη πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνο/ε κε ηνλ εαπηφ κνπ ηψξα απφ φηη ήκνπλ 

πξηλ ηελ αζζέλεηά κνπ. 

4 3 0 -3 -4 

πκθσλψ πκθσλψ Οχηε ζπκθσλψ Γηαθσλψ Γηαθσλψ 

Απφιπηα  νχηε δηαθσλψ  απφιπηα 

12. Δίλαη ζεκαληηθφ γηα κέλα λα είκαη θαιά κε ηνλ εαπηφ κνπ. 

5 4 3 2 1 
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πκθσλψ πκθσλψ Οχηε ζπκθσλψ Γηαθσλψ Γηαθσλψ 

Απφιπηα  νχηε δηαθσλψ  απφιπηα 

     

ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ  

13.  Αηζζάλνκαη  φηη  ε  δσή  κνπ  έρεη  κεγαιχηεξν  λφεκα  ηψξα  απφ  φηη  είρε  

ζην παξειζφλ. 

2 1 0 -1 -2 

πκθσλψ πκθσλψ Οχηε ζπκθσλψ Γηαθσλψ Γηαθσλψ 

Απφιπηα  νχηε δηαθσλψ  απφιπηα 

14. Ζ δσή έρεη ράζεη θάζε αμία γηα κέλα. Ζ θαζεκεξηλφηεηα είλαη έλα βάξνο. 

-4 -3 0 3 4 

πκθσλψ πκθσλψ Οχηε ζπκθσλψ Γηαθσλψ Γηαθσλψ 

Απφιπηα  νχηε δηαθσλψ  απφιπηα 

15. Δίλαη ζεκαληηθφ γηα κέλα λα αηζζάλνκαη φηη ε δσή κνπ έρεη λφεκα. 

5 4 3 2 1 

πκθσλψ πκθσλψ Οχηε ζπκθσλψ Γηαθσλψ Γηαθσλψ 

Απφιπηα  νχηε δηαθσλψ  απφιπηα 
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Α.1. Πόηε γελλεζήθαηε;     

 

 

Α.2. Φύιν:           Άλδξαο          1          Γπλαίθα           2 

 

 

Α.3. ε πνηα πεξηνρή κέλεηε;        

 

 

Α.4. Πνην επίπεδν εθπαίδεπζεο έρεηε νινθιεξώζεη; 

 

        Γεκνηηθφ          Γπκλάζην           Λχθεην               ΑΔΗ/ΣΔΗ            Μεηαπηπρηαθά 

    

                  1                         2                          3                             4                              5    

 

Α.5. Πνηα είλαη ε νηθνγελεηαθή ζαο θαηάζηαζε; 

 

          Άγακνο/ε              Έγγακνο/ε                Γηαδεπγκέλνο/ε      Υήξνο/α 

 

     1                              2                                  3                                 4  

 

 

 

Δημογραφικά Στοιχεία 

9 1 
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Α.6. Πνηα είλαη ε επαγγεικαηηθή ζαο απαζρόιεζε; 

 

  Άλεξγνο         Ηδησηηθφο             Γεκφζηνο                Διεχζεξνο              Οηθηαθά        πλη/ρνο        

Φνηηεηήο        Άιιν 

          Τπάιιεινο          Τπάιιεινο               Δπαγγεικαηίαο  

    

  1                     2                             3                                  4                          5                     6                      

7                      8 

                                                            

 

Υξόληα Θεξαπείαο: ……… 

 

Υξόληα από ηόηε πνπ έγηλε ε δηάγλωζε:……… 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ 

 

 

 


