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ο ρόλοσ των αντιλήψεων για την υγεία
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ΠΕΡIΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Οι αντιλήψεισ των ασθενών για την κατάσταση τησ υγείασ τουσ είναι πολύ σηµαντικέσ αναφορικά µε
την κατανόηση των αντιδράσεών τουσ στη χρόνια νόσο. Η παρούσα µελέτη σκοπεύει (i) να καθορίσει εάν οι αντιλήψεισ για την υγεία διαφοροποιούνται µεταξύ διαφορετικών θεραπειών υποκατάστασησ τησ νεφρικήσ λειτουργίασ σε ασθενείσ µε χρόνια νεφρική νόσο και (ii) να διερευνήσει εάν αυτέσ οι αντιλήψεισ συνδέονται µε την ποιότητα ζωήσ και την ψυχική τουσ υγεία.
Υλικό και µέθοδοσ: Το δείγµα αποτελείται από 89 ασθενείσ, οι οποίοι υποβάλλονται σε αιµοκάθαρση µε τεχνητό νεφρό ή σε συνεχή φορητή περιτοναϊκή κάθαρση. Χρησιµοποιήθηκαν τα εξήσ ερωτηµατολόγια: α) Ερωτηµατολόγιο World Health Organization Quality of Life του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείασ, β) Ερωτηµατολόγιο Γενικήσ Υγείασ του Goldberg, γ) Πολυδιάστατο Ερωτηµατολόγιο Εστίασησ Ελέγχου Υγείασ των Wallston και Wallston,
δ) Ερωτηµατολόγιο Άγχουσ του Spielberger και ε) Ερωτηµατολόγιο Κατάθλιψησ (Center of Epidemiological
Studies - Depression).
Αποτελέσµατα: Αναφορικά µε τισ αντιλήψεισ για την υγεία ανάµεσα στισ δύο οµάδεσ ασθενών, οι ασθενείσ που
υπόκεινται σε αιµοκάθαρση παρουσίασαν υψηλότερη βαθµολογία στη διάσταση τησ εσωτερικήσ εστίασησ ελέγχου. Η συγκεκριµένη διάσταση συσχετίστηκε µε καλύτερη ποιότητα ζωήσ και γενικό επίπεδο υγείασ στο συνολικό δείγµα. Αντίθετα, η διάσταση των σηµαντικών άλλων αναφορικά µε την εστίαση ελέγχου υγείασ συνδέθηκε µε υψηλότερα επίπεδα κατάθλιψησ.
Περιορισµοί µελέτησ: Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από την παρούσα µελέτη µπορούν να διερευνηθούν
περαιτέρω σε δείγµατα από άλλα νοσηλευτικά πλαίσια, έτσι ώστε να µπορούν να προκύψουν γενικότερα συµπεράσµατα.
Συζήτηση - Συµπεράσµατα: Οι αντιλήψεισ για την υγεία µπορούν να παίξουν σηµαντικό ρόλο στη νόσο και τη
θεραπεία και θα µπορούσαν εποµένωσ να αναγνωριστούν ωσ µία καινούργια περιοχή για διεπιστηµονική παρέµβαση σε άτοµα µε χρόνια νεφρική νόσο.
Λέξεισ - Κλειδιά: άγχοσ, αντιλήψεισ για την υγεία, κατάθλιψη, ποιότητα ζωήσ, χρόνια νεφρική νόσοσ

Εισαγωγή
Οι σύγχρονεσ εξελίξεισ τησ Ιατρικήσ και τησ Νοσηλευτικήσ Επιστήµησ σε συνδυασµό µε την τεχνολογία
συνέβαλλαν σηµαντικά στην επιµήκυνση του προσδόκιµου επιβίωσησ για τα άτοµα που πάσχουν από χρόνια νοσήµατα. Όταν όµωσ η επιβίωση και η ποιότητα
ζωήσ (ΠΖ) εξαρτώνται από την περιοδική διόρθωση

βιολογικών παραµέτρων, µε την ανάλογη τεχνική βοήθεια, όπωσ συµβαίνει µε τουσ ασθενείσ µε χρόνια
νεφρική νόσο (ΧΝΝ), η κατάσταση αυτή επιδρά τόσο
στον ίδιο τον ασθενή όσο και στο περιβάλλον του
(Raravi, Delvaux, 1988, Parkes, 1971, Κουτσοπούλου
- Σοφικίτη κ.ά., 2009).
Πριν από την ένταξη σε πρόγραµµα εξωνεφρικήσ
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κάθαρσησ, οι ασθενείσ µε ΧΝΝ ταλαιπωρούνται, λόγω
των προβληµάτων υγείασ που αντιµετωπίζουν, σε ατοµικό, οικογενειακό και κοινωνικό επίπεδο (Covic et
al., 2006, Covic et al., 2003, Θεοφίλου κ.ά., 2010).
Αυτό επηρεάζει καθοριστικά την ΠΖ τουσ, η οποία
αποτελεί βασική παράµετρο τησ υγείασ επηρεάζοντασ
και επηρεαζόµενη από αυτή. Η ΠΖ των ασθενών αυτών
περιγράφεται ωσ κακή λόγω τησ επίδρασησ τησ κατάστασήσ τουσ σε
! φυσικέσ δραστηριότητεσ, όπωσ η σωµατική λειτουργικότητα και η ικανότητα για εργασία (Timmers et al.,
2008, Ginieri - Coccossis et al., 2008, Karamanidou
et al., 2009),
! ψυχολογικούσ παράγοντεσ, όπωσ ικανοποίηση, ευχαρίστηση, ευηµερία, αυτοεκτίµηση, άγχοσ, ανησυχία,
κατάθλιψη (Θεοφίλου, 2010, Θεοφίλου, Παναγιωτάκη, 2010, Θεοφίλου, 2010) και στην
! κοινωνική προσαρµοστικότητα, περιλαµβάνοντασ την
αποκατάσταση στην εργασία, τη διασκέδαση καθώσ
και τισ κοινωνικέσ και οικογενειακέσ αντιδράσεισ
(Cameron, 1996, Christensen, Ehlers, 2002, Covic,
2004, Krespi et al., 2004, Cameron, Leventhal, 2003).
Μελέτεσ στισ χρόνιεσ παθήσεισ διαπιστώνουν ότι
η ΠΖ και η ψυχική υγεία σχετίζονται µε τισ γνωστικέσ
αναπαραστάσεισ που έχει ο ασθενήσ αναφορικά µε τη
νόσο και τη θεραπεία τησ. Όταν ο ασθενήσ έρχεται
αντιµέτωποσ µε το πρόβληµα τησ υγείασ του, δηµιουργεί δικά του µοντέλα και αναπαραστάσεισ γύρω
από την ασθένεια προκειµένου να κατανοήσει και να
ανταποκριθεί στισ δυσκολίεσ που καλείται να αντιµετωπίσει (Cameron, Moss-Morris, 2004, Caress et al.,
2001, Hagger, Orbell, 2003, Heijmans, de Ridder,
1998, Rees et al., 2004).
Πρόσφατα έχει αναγνωριστεί ότι οι αντιλήψεισ των
ασθενών που υποβάλλονται σε αιµοκάθαρση (ΑΚ) σχετικά µε το ότι οι ίδιοι µπορούν να ελέγξουν την κατάσταση τησ υγείασ τουσ οδηγεί στην εµφάνιση λιγότερων συµπτωµάτων κατάθλιψησ (Christensen et al.,
1991). Επιπλέον, η εσωτερική εστίαση ελέγχου δεν
αποτελεί σηµαντικό προγνωστικό παράγοντα για την
εµφάνιση κατάθλιψησ σε ασθενείσ µε ΧΝΝ κατά τη
διάρκεια τησ θεραπείασ τουσ (Cvengros et al., 2005).
Σε άλλεσ µελέτεσ, ο προσωπικόσ έλεγχοσ πάνω
στο πρόβληµα τησ υγείασ συνδέεται θετικά µε τη φυσική και κοινωνική δραστηριότητα, τον έλεγχο του πόνου
του σώµατοσ καθώσ και την αντίληψη για τη γενική
κατάσταση τησ υγείασ στουσ ασθενείσ που υπόκεινται
σε ΑΚ ή περιτοναϊκή κάθαρση (ΠΚ) (Timmers et al.,
2008). Επιπρόσθετα, ο προσωπικόσ έλεγχοσ σχετίζεται µε χαµηλότερη συναισθηµατική αντίδραση και
καλύτερη κατανόηση τησ νόσου (Covic, 2004).
Τέλοσ, οι εσωτερικέσ αντιλήψεισ για την υγεία έχουν
ωσ αποτέλεσµα να αξιολογούν θετικότερα οι ασθενείσ
την ΠΖ τουσ µε την εµφάνιση λιγότερων συµπτωµάτων και αρνητικών συνεπειών (Griva et al., 2009).

Σκοπόσ τησ συγκεκριµένησ µελέτησ είναι
διερευνήσει τισ αντιλήψεισ για την υγεία των ασθενών µε ΧΝΝ και τησ σχέσησ τουσ µε την ΠΖ και την
ψυχική υγεία
! να συµβάλλει στο ήδη υπάρχον σύστηµα γνώσησ γύρω
από θέµατα ΠΖ ασθενών µε ΧΝΝ, αναδεικνύοντασ
ωστόσο έναν συγκεκριµένο παράγοντα επίδρασησ τησ
ΠΖ, αυτόν των αντιλήψεων για την υγεία
! να αναπτυχθούν και να εφαρµοστούν παρεµβάσεισ
από τουσ επαγγελµατίεσ υγείασ προκειµένου να υποστηριχθούν οι ασθενείσ.
Η κύρια ερευνητική µασ υπόθεση είναι ότι όσο
περισσότερο ο ασθενήσ εστιάζει στο δικό του προσωπικό έλεγχο για την αντιµετώπιση των προβληµάτων
υγείασ που έχουν ανακύψει, τόσο περισσότερο θα
παρουσιάζει καλύτερη ΠΖ εµφανίζοντασ λιγότερα
συµπτώµατα άγχουσ και κατάθλιψησ.
! να

Υλικό και µέθοδοσ
Το δείγµα αποτέλεσαν 135 ασθενείσ από δύο Γενικά
Νοσοκοµεία τησ ευρύτερησ περιοχήσ των Αθηνών. Η
επιλογή των Νοσοκοµείων ήταν τυχαία µε βασικό ωστόσο κριτήριο τη λειτουργία µονάδων εξωνεφρικήσ κάθαρσησ σε αυτά. Συγκεκριµένα, συµµετείχαν 77 ασθενείσ
(57.0%) που υποβάλλονταν σε χρόνια περιοδική ΑΚ
και 58 ασθενείσ (43.0%) που υποβάλλονταν σε συνεχή φορητή ΠΚ.
Το επόµενο βήµα, έτσι ώστε να διερευνηθούν οι
διαφορέσ µεταξύ των δύο οµάδων ασθενών ήταν η επιλογή 41 ασθενών σε ΑΚ και 48 σε ΠΚ από το συνολικό δείγµα των 135 συµµετεχόντων, σύµφωνα µε συγκεκριµένα και σαφή κριτήρια που τέθηκαν µε σκοπό το
σχηµατισµό δύο ισοδύναµων οµάδων. Τα κριτήρια επιλογήσ περιελάµβαναν την έναρξη τησ εξωνεφρικήσ
κάθαρσησ από τον ασθενή µέσα σε µία περίοδο 4 ετών
και διασφάλισαν µία ισορροπηµένη αναλογία ανδρών
και γυναικών ασθενών των δύο οµάδων. Ακολουθώντασ τη διαδικασία επιλογήσ, οι δύο οµάδεσ εξετάστηκαν για την ύπαρξη ή όχι σηµαντικών διαφορών
σχετικά µε τισ κοινωνικοδηµογραφικέσ µεταβλητέσ.
Όπωσ φαίνεται στον Πίνακα 1, οι οµάδεσ των ασθενών µπορούν να θεωρηθούν ισοδύναµεσ χωρίσ στατιστικά σηµαντικέσ διαφορέσ µεταξύ τουσ (p > 0.05).
Ο βαθµόσ ανταπόκρισησ ήταν υψηλόσ, φθάνοντασ το
99%. Η συλλογή των δεδοµένων έγινε από τον Μάρτιο 2006 έωσ και τον Φεβρουάριο 2007. Τα κριτήρια
επιλογήσ του δείγµατοσ ήταν τα ακόλουθα:
1. Ηλικία άνω των 18
2. ∆ιάγνωση ΧΝΝ
3. Παρακολούθηση προγράµµατοσ ΑΚ ή ΠΚ τουλάχιστον για 1 έτοσ
4. Ικανοποιητικό επίπεδο συνεργασίασ και αντιληπτικήσ ικανότητασ
Όλοι οι συµµετέχοντεσ ήταν ελληνικήσ καταγωγήσ,
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ΠΊΝΑΚΑΣ 1. Κοινωνικοδηµογραφικά
και κλινικά χαρακτηριστικά των δύο ισοδύναµων οµάδων (N= 89)
Ασθενείσ σε ΑΚ N=41 (46.06%)

Ασθενείσ σε ΠΚ N=48 (53.9%)

65.34 ± 8.37

64.10 ± 10.36

21 (51.3%)
20 (48.7%)
41 (100.0%)

23 (47.9%)
25 (52.1%)
48 (100.0%)

4 (9.75%)
33 (80.48%)
4 (9.75%)
41 (100.0%)

6 (12.5%)
38 (79.2%)
4 (8.3%)
48 (100.0%)

29 (70.73%)
12 (29.27%)
41 (100.0%)

26 (54.16%)
22 (45.84%)
48 (100.0%)

4.15 ± 2.57

3.62 ± 2.00

Ηλικία (έτη)
Μέση τιµή ± τυπική απόκλιση
Φύλο
Άνδρασ
Γυναίκα
Σύνολο
Οικογενειακή Κατάσταση
Άγαµοσ/η
Έγγαµοσ/η
∆/Χ/Σ*
Σύνολο
Eκπαίδευση
0-9 έτη
> 9 έτη
Σύνολο
∆ιάρκεια θεραπείασ (έτη)
Μέση τιµή ± τυπική απόκλιση

*∆/Χ/Σ = ∆ιαζευγµένοσ/Χήροσ/Συγκάτοικοσ
οι οποίοι συµπλήρωσαν έντυπο πληροφορηµένησ συναίνεσησ για τη συµµετοχή τουσ στη µελέτη. Είχαν ενηµερωθεί για το δικαίωµά τουσ να αρνηθούν ή να διακόψουν τη συµµετοχή τουσ στη µελέτη, όποια στιγµή
το επιθυµούσαν σύµφωνα µε τα ηθικά πρότυπα τησ
διακήρυξησ του Ελσίνκι το 2000. Η διεξαγωγή τησ
µελέτησ πραγµατοποιήθηκε µετά την έγκρισή τησ από
το επιστηµονικό συµβούλιο ή/και την επιτροπή δεοντολογίασ των υγειονοµικών µονάδων.
Για τισ ανάγκεσ τησ συγκεκριµένησ µελέτησ χρησιµοποιήθηκαν τα ακόλουθα εργαλεία:
Ι) World Health Organization Quality of Life (WHOQOLBREF). Το ερωτηµατολόγιο WHOQOL-BREF, το οποίο
αναπτύχθηκε από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείασ
(ΠΟΥ) και αποτελεί τη σύντοµη µορφή του ερωτηµατολογίου WHOQOL-100, αφορά στη µέτρηση τησ
αυτοαναφερόµενησ ΠΖ και αποτελείται από 26 ερωτήσεισ (WHOQOL Group, 2004). Οι ερωτήσεισ αναφέρονται σε 4 διαστάσεισ: α) σωµατική υγεία, β)
ψυχολογική υγεία, γ) κοινωνικέσ σχέσεισ και δ) περιβάλλον. Επίσησ, περιλαµβάνονται δύο ερωτήσεισ, οι
οποίεσ εκτιµούν τη σχετιζόµενη µε την υγεία ΠΖ
(ΣΥΠΖ). Η ελληνική έκδοση αποτελείται από τισ αρχικέσ 26 ερωτήσεισ και 4 νέεσ ερωτήσεισ, οι οποίεσ
προστέθηκαν κατά την πολιτισµική προσαρµογή και
τη στατιστική επεξεργασία τησ πιλοτικήσ µορφήσ
του ερωτηµατολογίου. Οι νέεσ ερωτήσεισ αναφέρονται: 1) στη διατροφή, 2) στην ικανοποίηση από την
εργασία, 3) στην οικιακή ζωή και 4) στην κοινωνική
ζωή (Ginieri - Coccossis et al., 2003). Οι υψηλότερεσ βαθµολογίεσ αποτελούν ένδειξη καλύτερησ ΠΖ.

Ο έλεγχοσ των ψυχοµετρικών του ιδιοτήτων συµπεριέλαβε: εννοιολογική εγκυρότητα τησ δοµήσ, διακριτική εγκυρότητα αξιοπιστία επανελέγχου, κλινική ευαισθησία, κ.ά. Το ερωτηµατολόγιο παρουσιάζει
ικανοποιητικέσ ψυχοµετρικέσ ιδιότητεσ (Ginieri Coccossis et al., 2003).
ΙΙ) Ερωτηµατολόγιο Γενικήσ Υγείασ (General Health
Questionnaire - GHQ-28). Πρόκειται για ένα ερωτηµατολόγιο αυτοαναφοράσ, το οποίο συναποτελούν τέσσερισ υποκλίµακεσ: α) σωµατικά συµπτώµατα, β)
άγχοσ/αϋπνία, γ) κοινωνική δυσλειτουργία και δ) σοβαρή κατάθλιψη (Goldberg, 1978, Garyfallos et al., 1991).
Κάθε ερώτηση απαντάται σε µία κλίµακα τεσσάρων
διαβαθµίσεων. Οι υψηλότερεσ βαθµολογίεσ αποτελούν ένδειξη διαταραχήσ τησ ψυχικήσ υγείασ. Αρχικά, το ερωτηµατολόγιο µεταφράστηκε και συµπληρώθηκε, τόσο στη αγγλική όσο και στην ελληνική εκδοχή,
από 50 δίγλωσσουσ. Η προσαρµογή βασίστηκε σε 100
ασθενείσ, οι οποίοι προσήλθαν διαδοχικά σε εξωτερικά ιατρεία παθολογικήσ κλινικήσ. Η σύγκριση έγινε µε την εκτίµηση των ίδιων ατόµων µε την PSE
(Present State Examination), η οποία έχει ήδη σταθµιστεί στον ελληνικό πληθυσµό (Goldberg, 1978). Το
Ερωτηµατολόγιο Γενικήσ Υγείασ έχει χρησιµοποιηθεί
τόσο σε αρρώστουσ όσο και σε υγιείσ πληθυσµούσ και
έχει να επιδείξει καλή αξιοπιστία και εγκυρότητα.
Ειδικότερα, αναφορικά µε την εγκυρότητα, οι συντελεστέσ συνάφειασ µε την PSE είναι 0,77 για το GHQ28, 0,77 για το GHQ-30 και 0,78 για το GHQ-60. Η ευαισθησία, η εξειδίκευση και η αξιοπιστία εσωτερικήσ
συνέπειασ στα παραπάνω σηµεία-ουδούσ είναι οι ακό-
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ΠIΝΑΚΑΣ 2. Εστίαση ελέγχου για την υγεία σε ασθενείσ που υποβάλλονται σε ΑΚ ή ΠΚ
Παράγοντεσ ΜΗLC

Ασθενείσ σε ΑΚ (Ν=41)
M ± SD

Ασθενείσ σε ΠΚ (Ν=48)
M ± SD

p-value

Εσωτερική εστίαση
Τύχη
Γιατροί
Σηµαντικοί άλλοι

27.36 ± 7.00
25.21 ± 8.65
16.48 ± 2.27
13.21 ± 4.56

23.15 ± 8.35
23.22 ± 9.16
16.80 ± 1.72
11.80 ± 4.77

0.01*
NS
NS
NS

*p<0.05; N=89.
λουθεσ (Goldberg, 1978):
Ευαισθησία: GHQ-28=89%, GHQ-30=80%, GHQ-60=87%.
Εξειδίκευση: GHQ-28=81%, GHQ-30=91%, GHQ60=85%.
Αξιοπιστία εσωτερικήσ συνέπειασ: GHQ-28=0,93, GHQ30=0,94, GHQ-60=0,96.
ΙΙΙ) Πολυδιάστατο Ερωτηµατολόγιο Εστίασησ Ελέγχου
Υ γ ε ί α σ ( M u l t i d i m e n s i o n a l H e a l t h L o c u s o f C o n t r ol MHLC). Η κλίµακα δηµιουργήθηκε µε σκοπό να αξιολογήσει την εστίαση ελέγχου του πάσχοντοσ ατόµου
σχετικά µε θέµατα που αφορούν στην κατάσταση τησ
υγείασ του. Πρόκειται για ένα ερωτηµατολόγιο 18 προτάσεων. Οι ερωτώµενοι δίνουν, σε µία κλίµακα έξι διαβαθµίσεων, το βαθµό, στον οποίο η κάθε πρόταση τουσ
αντιπροσωπεύει (Wallston, Wallston, 1976, Wallston
et al., 1978). Το ερωτηµατολόγιο περιλαµβάνει τέσσερισ υποκλίµακεσ: 1) Εσωτερική εστίαση (µετρά το
βαθµό, στον οποίο το άτοµο αισθάνεται ότι έχει τον
έλεγχο τησ υγείασ του), 2) Τύχη (µετρά το βαθµό, στον
οποίο το άτοµο πιστεύει ότι η βελτίωση ή επιδείνωση
τησ υγείασ του είναι θέµα τύχησ), 3) Ιατρικό Προσωπικό (µετρά το βαθµό, στον οποίο το άτοµο αισθάνεται ότι οι θεράποντεσ ιατροί ελέγχουν την υγεία του)
και 4) Σηµαντικοί Άλλοι (µετρά το βαθµό, στον οποίο
το άτοµο αισθάνεται ότι τα σηµαντικά πρόσωπα στη
ζωή του ελέγχουν την κατάσταση τησ υγείασ του). Οι
υψηλότερεσ βαθµολογίεσ αποτελούν ένδειξη µεγαλύτερησ προτίµησησ για το χαρακτηριστικό τησ συγκεκριµένησ υποκλίµακασ. Οι συσχετίσεισ µε άλλεσ µεταβλητέσ και η ανάλυση παραγόντων υποδεικνύουν ότι
οι υποκλίµακεσ έχουν επαρκή εγκυρότητα εννοιολογικήσ κατασκευήσ.
ΙV) Ερωτηµατολόγιο Άγχουσ του Spielberger. H κλίµακα διαχωρίζει το άγχοσ ωσ κατάσταση (State) από
το άγχοσ ωσ χαρακτηριστικό τησ προσωπικότητασ
(Trait). Τα πρώτα 20 θέµατα αφορούν στο πώσ αισθάνεται κανείσ τη στιγµή που απαντά στο ερωτηµατολόγιο (το άγχοσ ωσ κατάσταση) ενώ τα υπόλοιπα 20 θέµατα απαντώνται µε βάση το πώσ το άτοµο αισθάνεται
γενικά (χαρακτηριολογικό άγχοσ) (Spielberger, 1970,
Liakos, Giannitsi, 1984). Οι απαντήσεισ των ερωτήσεων δίνονται σε τετραβάθµια κλίµακα. Οι υψηλότερεσ βαθµολογίεσ αποτελούν ένδειξη υψηλότερου επιπέδου άγχουσ. Η προσαρµογή βασίστηκε σε δείγµα

73 τελειοφοίτων τησ Ιατρικήσ Σχολήσ του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Η µέση τιµή για το άγχοσ ωσ χαρακτηριστικό τησ προσωπικότητασ ήταν 35,54 για τουσ άνδρεσ
και 37,47 για τισ γυναίκεσ. Η µέση τιµή για το άγχοσ
ωσ κατάσταση ήταν 35,11 για τουσ άνδρεσ και 37,34
για τισ γυναίκεσ (Spielberger, 1970). Το ερωτηµατολόγιο παρουσιάζει ικανοποιητική εγκυρότητα
εννοιολογι¬κήσ κατασκευήσ και εγκυρότητα κριτηρίου. Επιπρόσθετα, η αξιοπιστία εσωτερικήσ συνέπειασ και η αξιοπιστία επαναληπτικών µετρήσεων κρίνονται ικανοποιητικέσ (Spielberger, 1970).
V) Κλίµακα του Κέντρου Επιδηµιολογικών Ερευνών
για την Κατάθλιψη (Center for Epidemiologic Studies
Depression Scale - CES-D). Πρόκειται για ερωτηµατολόγιο αυτοαναφοράσ αποτελούµενο από 20 ερωτήσεισ, το οποίο µετρά το επίπεδο τησ κατάθλιψησ
(Radloff, 1977, Hann et al., 1999). Για τον ελληνικό
πληθυσµό, µία τιµή µεγαλύτερη του 9,03 είναι ενδεικτική τησ κατάθλιψησ του ατόµου (Fountoulakis et
al., 2001). Οι υψηλότερεσ βαθµολογίεσ αποτελούν
ένδειξη υψηλότερου επιπέδου κατάθλιψησ. Το ερωτηµατολόγιο παρουσιάζει ικανοποιητική εγκυρότητα εννοιολογι¬κήσ κατασκευήσ και εγκυρότητα κριτηρίου. Επιπρόσθετα, η αξιοπιστία εσωτερικήσ
συνέπειασ εµφανίζεται υψηλή (τιµέσ εύρουσ 0,84
έωσ 0,90) (Hann et al., 1999).
Όλα τα εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν, εξαιρουµένου του MHLC, έχουν σταθµισθεί για τον ελληνικό
πληθυσµό επιδεικνύοντασ ικανοποιητικέσ ψυχοµετρικέσ ιδιότητεσ.
Η ανάλυση έγινε µε τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS 13 για Ηλεκτρονικό Υπολογιστή. Ειδικότερα, πραγµατοποιήθηκε ο έλεγχοσ Kolmogorov - Smirnov
προκειµένου να διαπιστωθεί εάν οι ποσοτικέσ µεταβλητέσ του δείγµατοσ παρουσίαζαν κανονική κατανοµή. Κατόπιν, η ανάλυση που εφαρµόστηκε (T-test για
ανεξάρτητα δείγµατα) είχε ωσ σκοπό τη διερεύνηση
των διαφορών µεταξύ των δύο οµάδων ασθενών αναφορικά µε τισ αντιλήψεισ για την κατάσταση τησ υγείασ τουσ. Προκειµένου να µελετηθεί εάν οι αντιλήψεισ
για την υγεία των ασθενών µε ΧΝΝ σχετίζονται µε την
ΠΖ και την ψυχική τουσ υγεία, εφαρµόστηκε η συσχέτιση Pearson τόσο στο συνολικό δείγµα όσο και στην
κάθε οµάδα ασθενών ξεχωριστά.
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Αποτελέσµατα
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα τησ µελέτησ, η κατανοµή του συνολικού δείγµατοσ χαρακτηρίζεται ωσ κανονική. Αναφορικά µε τισ αντιλήψεισ για την υγεία, στατιστικά σηµαντική διαφορά παρατηρήθηκε στουσ
ασθενείσ που υποβάλλονταν σε ΑΚ, οι οποίοι παρουσίασαν υψηλότερη βαθµολογία στη διάσταση τησ εσωτερικήσ εστίασησ ελέγχου. Και οι δύο οµάδεσ εµφάνισαν ένα παρόµοιο σχέδιο αντιλήψεων υγείασ, σύµφωνα
µε το οποίο υψηλότερεσ τιµέσ σηµειώθηκαν στισ διαστάσεισ τησ εσωτερικήσ εστίασησ και τησ τύχησ ακολουθούµενεσ από τισ διαστάσεισ των γιατρών και των
σηµαντικών άλλων (Πίνακασ 2).
∆ιερευνώντασ τη συσχέτιση ανάµεσα στισ διαστάσεισ, που µετρώνται µε το ερωτηµατολόγιο εστίασησ
ελέγχου για την υγεία, και την ΠΖ καθώσ και το επίπεδο ψυχικήσ υγείασ στο συνολικό δείγµα, η εσωτερική εστίαση ελέγχου βρέθηκε να συνδέεται θετικά
µε την ΠΖ και ειδικότερα µε την ενότητα τησ ψυχολογικήσ υγείασ (r= 0.35, p= 0.00) καθώσ και µε τη συνολική ΠΖ/υγεία (r= 0.48, p= 0.00). Οι εσωτερικέσ αντιλήψεισ βρέθηκαν επίσησ να συσχετίζονται αρνητικά
µε τη γενική κατάσταση τησ υγείασ των ασθενών, που
µετράται µε το Ερωτηµατολόγιο Γενικήσ Υγείασ, και
πιο συγκεκριµένα µε την υποκλίµακα των σωµατικών
συµπτωµάτων (r= -0.22, p= 0.03). Από την άλλη πλευρά, η διάσταση των σηµαντικών άλλων εµφανίστηκε
να έχει θετική σχέση µε την κατάθλιψη, που µετράται
µε την κλίµακα CES-D (r= 0.28, p= 0.02) (Πίνακασ 3).
Περαιτέρω διερεύνηση πραγµατοποιήθηκε στην
κάθε οµάδα ασθενών ξεχωριστά. Στουσ ασθενείσ που
υπόκειντο σε ΑΚ, η εσωτερική εστίαση ελέγχου γύρω
από την κατάσταση τησ υγείασ τουσ παρουσιάστηκε να
συνδέεται θετικά µε την ΠΖ και ειδικότερα µε τισ ενότητεσ τησ σωµατικήσ (r= 0.37, p= 0.01) και ψυχολογικήσ υγείασ (r= 0.48, p= 0.00) καθώσ και µε τη συνολική ΠΖ/υγεία (r= 0.59, p= 0.00). Επιπλέον, οι εσωτερικού
τύπου αντιλήψεισ βρέθηκαν να συνδέονται αρνητικά
µε τη γενική υγεία και ειδικότερα µε τισ υποκλίµακεσ
των σωµατικών συµπτωµάτων (r= -0.34, p= 0.02), τησ
κοινωνικήσ δυσλειτουργίασ (r= -0.31, p= 0.04) και τησ
σοβαρήσ κατάθλιψησ (r= -0.33, p= 0.03) καθώσ και µε
τη συνολική βαθµολογία του ερωτηµατολογίου GHQ28 (r= -0.37, p= 0.01) στουσ ασθενείσ που υποβάλλονταν σε ΑΚ. Επιπρόσθετα, τα αποτελέσµατα έδειξαν
την αρνητική σχέση µεταξύ τησ εσωτερικήσ εστίασησ
ελέγχου και του άγχουσ κατάστασησ (r= -0.49, p= 0.04)
(Πίνακασ 4).
Αναφορικά µε τουσ ασθενείσ που υποβάλλονταν σε
ΠΚ, τα αποτελέσµατα έδειξαν τη θετική σύνδεση ανάµεσα στη συνολική ΠΖ/υγεία και την εσωτερική εστίαση ελέγχου για την υγεία (r= 0.45, p= 0.00). Ωστόσο,
η διάσταση των σηµαντικών άλλων φάνηκε να συνδέεται αρνητικά µε την ενότητα τησ ψυχολογικήσ υγείασ, που µετράται µε το ερωτηµατολόγιο WHOQOLBREF (r= -0.31, p= 0.03). Η συγκεκριµένη διάσταση
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Συζήτηση
Η παρούσα µελέτη διερεύνησε το είδοσ των αντιλήψεων σχετικά µε την υγεία σε ασθενείσ µε ΧΝΝ, οι
οποίοι υποβάλλονται σε διαφορετικέσ θεραπείεσ υποκατάστασησ τησ νεφρικήσ λειτουργίασ, καθώσ και τισ
συσχετίσεισ αυτών των αντιλήψεων µε την ΠΖ και ψυχική υγεία.
Ειδικότερα, οι ασθενείσ που υπόκεινται σε ΑΚ
φαίνεται να δείχνουν την προτίµησή τουσ στην εσωτερική εστίαση ελέγχου σε σύγκριση µε τουσ ασθενείσ που υποβάλλονται σε ΠΚ, πιστεύοντασ στο δικό
τουσ προσωπικό έλεγχο προκειµένου να διαχειριστούν το πρόβληµα που αντιµετωπίζουν µε την υγεία
τουσ. Αυτό το στοιχείο µπορεί να αντικατοπτρίζει την
ισχυρή ανάγκη των συγκεκριµένων ασθενών να αντισταθµίσουν την επιβληθείσα εξάρτηση από τη διαδικασία τησ αιµοδιάλυσησ καθώσ και την περιοριστική διαιτητική θεραπευτική αγωγή µε την άσκηση
προσωπικού ελέγχου τησ ασθένειάσ τουσ. Περαιτέρω διερεύνηση σχετικά µε τη συγκεκριµένη υπόθεση κρίνεται απαραίτητη.
Αναφορικά µε τη σχέση ανάµεσα στισ διαστάσεισ
τησ εστίασησ ελέγχου για την υγεία και την ΠΖ στο
συνολικό δείγµα, φαίνεται ότι οι εσωτερικού τύπου
αντιλήψεισ µπορούν να βοηθήσουν τουσ ασθενείσ να
αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα που σχετίζονται µε τη
ΧΝΝ και να αξιολογήσουν µε θετικό τρόπο την ΠΖ τουσ
και την κατάσταση τησ γενικήσ τουσ υγείασ, µε την
εµφάνιση καλύτερησ ψυχολογικήσ υγείασ και λιγότερων σωµατικών συµπτωµάτων. Αυτά τα αποτελέσµατα σχετίζονται µε προηγούµενα ευρήµατα άλλων µελετών που δείχνουν ότι η εσωτερική εστίαση ελέγχου
συνδέεται µε καλύτερη ΠΖ και κατανόηση των επιπτώσεων τησ νόσου (Covic, 2004). Από την άλλη πλευρά, εστιάζοντασ σε σηµαντικά άλλα πρόσωπα και στον
έλεγχο και την ευθύνη αυτών για την κατάσταση τησ
υγείασ του ασθενή φαίνεται να συνδέεται µε την ύπαρξη καταθλιπτικήσ διάθεσησ. Οι ασθενείσ µε ΧΝΝ
παρουσιάζονται στην ελληνική και ξένη βιβλιογραφία
να αναπτύσσουν καταθλιπτική συµπτωµατολογία (Arnold
et al., 2004, Οικονοµίδου κ.ά., 2005, Yucedal et al.,
2003, Oo et al., 2005).
Σε µία πιο αναλυτική διερεύνηση που έγινε στισ
δύο οµάδεσ ξεχωριστά, τα ανωτέρω ευρήµατα επιβεβαιώνονται. Ειδικότερα, στουσ ασθενείσ που υπόκεινται σε ΑΚ, η εσωτερική εστίαση ελέγχου συµβάλλει στη θετική εκτίµηση τησ ΠΖ τουσ, εµφανίζοντασ
καλύτερη σωµατική και ψυχολογική υγεία καθώσ και
συνολική ΠΖ/υγεία. Επίσησ, οι εσωτερικέσ αντιλή-

*p<0.05; **p<0.01; N=41.

συνδέθηκε επίσησ θετικά µε την υποκλίµακα του ερωτηµατολογίου GHQ-28, που εξετάζει το άγχοσ/αϋπνία
(r= 0.32, p= 0.02), τη συνολική βαθµολογία του GHQ28 (r= 0.31, p= 0.03) καθώσ και µε το επίπεδο τησ
κατάθλιψησ που µετρά η κλίµακα CES-D (r= 0.41, p=
0.00) (Πίνακασ 5).
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ΠΊΝΑΚΑΣ 5. Συσχετίσεισ µεταξύ εστίασησ ελέγχου για την υγεία και ΠΖ, γενικήσ υγείασ, κατάθλιψησ
καθώσ και καταστάσεωσ/χαρακτηριολογικού άγχουσ σε ασθενείσ σε ΠΚ

TOMOS4_TEFXOS2

[44] Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήµης

Συµπεράσµατα
Τα ευρήµατα τησ συγκεκριµένησ µελέτησ έδειξαν ότι
διαφορετικέσ αντιλήψεισ για την υγεία µπορούν να
χαρακτηρίζουν τουσ ασθενείσ που υποβάλλονται σε
ΑΚ ή ΠΚ. Επιπρόσθετα, φάνηκε η θετική συσχέτιση
τησ εσωτερικήσ εστίασησ ελέγχου για την υγεία µε την
αξιολόγηση τησ ΠΖ των ασθενών µε ΧΝΝ, επιβεβαιώνοντασ µε αυτόν τον τρόπο την κύρια ερευνητική µασ
υπόθεση.
Συνολικά, τα ευρήµατα τησ µελέτησ µπορούν να
φανούν χρήσιµα σε θεωρητικό και σε πρακτικό επίπεδο. Στο θεωρητικό επίπεδο, µπορεί να προταθεί
ένα µοντέλο για την ΠΖ, µε την αντίληψη εσωτερικήσ
εστίασησ ελέγχου ωσ περισσότερο καθοριστικού
παράγοντα για τη σωµατική και ψυχολογική υγεία,
την κατάθλιψη και το άγχοσ των ασθενών. Σε πρακτικό επίπεδο, τα ευρήµατα είναι χρήσιµα σε επαγγελµατίεσ υγείασ, ιατρούσ, νοσηλευτέσ, ψυχολόγουσ,
καθώσ και σε διοικητέσ υγειονοµικών υπηρεσιών,
επιφορτισµένεσ να προσφέρουν ιατρική θεραπεία σε
πάσχοντεσ µε ΧΝΝ. Παραδείγµατοσ χάριν, θα µπο-
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ρούσε να προταθεί η ανάπτυξη εξατοµικευµένων
ψυχοθεραπευτικών παρεµβάσεων µε στόχο την ψυχολογική υποστήριξη των ασθενών, ιδιαίτερα εκείνων,
οι οποίοι αναφέρουν συµπτώµατα κατάθλιψησ και
άγχουσ. Επίσησ, θα µπορούσαν να αναπτυχθούν παρεµβάσεισ ψυχοεκπαιδευτικού τύπου και προγράµµατα
προαγωγήσ τησ υγείασ σε νεφροπαθείσ, τα οποία να
εστιάζουν στην ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση σε
συγκεκριµένεσ συνιστώσεσ τησ ψυχικήσ υγείασ, όπωσ
τα καταθλιπτικά στοιχεία, ο αυτοκτονικόσ ιδεασµόσ,
αλλά και η ενίσχυση των πεποιθήσεων των ασθενών
σχετικά µε τη δυνατότητά τουσ να έχουν οι ίδιοι έναν
καθοριστικό ρόλο στα θέµατα που αφορούν στην υγεία
τουσ. Επιπλέον, λαµβάνοντασ υπόψη τα ευρήµατα τησ

µελέτησ αυτήσ, καθώσ και άλλων σχετικών µε το αντικείµενο µελετών, προτείνεται η δηµιουργία ερευνητικήσ ατζέντασ µε άξονα την ψυχολογική παρέµβαση και στήριξη σε άτοµα που υποβάλλονται σε διαδικασία
εξωνεφρικήσ κάθαρσησ, θέτοντασ ωσ στόχο την αναβάθµιση τησ ΠΖ τουσ.
Ευχαριστίεσ
Η συγγραφέασ θα ήθελε να ευχαριστήσει τουσ ασθενείσ για τη συνεργασία τουσ και το ενδιαφέρον τουσ
για τη µελέτη. Θα ήθελε επίσησ να αναγνωρίσει την
υποστήριξη των επαγγελµατιών υγείασ και του διοικητικού προσωπικού των µονάδων αιµοκάθαρσησ και
περιτοναϊκήσ κάθαρσησ που συµµετείχαν στη µελέτη.

ABSTRACT

ORIGINAL ARTICLE
QUALITY OF LIFE, DEPRESSION AND ANXIETY IN PATIENTS WITH CHRONIC RENAL FAILURE: THE ROLE
OF HEALTH BELIEFS
Paraskevi A. Theofilou, Ph.D. in Health Psychology, Department of Psychology, Panteion University
Acknowledgments
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Introduction: Patients’ beliefs regarding their health are important to understand responses to chronic
disease. The present study aimed (i) to determine whether beliefs about health differ between different renal
replacement therapies in End-Stage Renal Disease (ESRD) patients and (ii) to examine whether these beliefs
are associated with health related quality of life (HQoL) as well as mental health.
Material and Method: A sample of 89 ESRD patients, 41 in haemodialysis (HD) treatment and 48 in peritoneal
dialysis (PD) treatment, completed the World Health Organization Quality of Life instrument, the General
Health Questionnaire, the State-Trait Anxiety Inνentory, the Center for Epidemiologic Studies Depression
Scale and the Multidimensional Health Locus of Control.
Results: Regarding differences in health beliefs between the two groups, HD patients focused more on the
dimension of internal health locus of control. This dimension was associated with better QoL (p= <0.01) and
general health (p= 0.03) in the total sample. On the contrary, the dimension of important others in health
locus of control was associated with higher depression (p=0.02). Limitations of the study Studies on the
broader ESRD population and recruiting even larger samples to enable effective multi-group analysis should
be pursued in future research.
Conclusions: The beliefs that patients hold about their health can play an important role in their illness and
treatment and they could be recognized as a new field for interdisciplinary intervention in individuals with
chronic renal failure.
Keywords: Anxiety, depression, health beliefs, mental health, quality of life, renal disease
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