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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή. Η αξιολόγηση τησ ΠΖ των ασθενών µε καρκίνο, χρησιµοποιείται πολύ συχνά στην κλινική πράξη καθοδηγώντασ τον εξατοµικευµένο σχεδιασµό και την ανατροφοδότηση τησ φροντίδασ και αποσκοπώντασ στην καλύτερη έκβαση τησ θεραπείασ και στην αυτόνοµη πληροφορηµένη συναίνεση των ασθενών. Η παρούσα ανασκόπηση αποτελεί το δεύτερο µέροσ του αφιερώµατοσ στην ΠΖ των ασθενών µε καρκίνο.
Σκοπόσ τησ παρούσασ ανασκόπησησ είναι να περιγράψει τα εργαλεία/ερωτηµατολόγια αξιολόγησησ τησ ΠΖ των
ασθενών µε καρκίνο που χρησιµοποιούνται ευρέωσ στη καθ’ηµέρα κλινική νοσηλευτική πράξη καθώσ και να
προβληµατίσει τουσ ερευνητέσ προσ την καλύτερη επιλογή του εργαλείου για τη µελέτη τουσ.
Βιβλιογραφική ανασκόπηση. Η συγγραφή του άρθρου πραγµατοποιήθηκε µετά από ανασκόπηση τησ διεθνούσ
και ελληνικήσ βιβλιογραφίασ, τησ τελευταίασ εικοσαετίασ, η οποία διαπραγµατεύεται µεθοδολογικά ζητήµατα
στην αξιολόγηση τησ ΠΖ. Η βιβλιογραφία σήµερα διαθέτει ένα µεγάλο αριθµό εργαλείων, µε διαφορετικά χαρακτηριστικά, ενώ οι περιορισµοί των µελετών και οι προβληµατισµοί για τη µεθοδολογία και την ερµηνεία των
αποτελεσµάτων µπορούν να αποτελέσουν ‘φάρο’ καθοδήγησησ των ερευνητών.
Συµπεράσµατα. Η επιλογή και εφαρµογή του πλέον κατάλληλου για συγκεκριµένεσ ερευνητικέσ µελέτεσ επιβάλλει την ευθυκρισία και Knowledge του νοσηλευτή-ερευνητή, έτσι ώστε η σωστή µεθοδολογική προσέγγιση
σε συνδυασµό µε το κατάλληλο εργαλείο να µπορούν να εγγυηθούν για την ποιότητα των αποτελεσµάτων τησ
µελέτησ.
Λέξεισ κλειδιά: : ερωτηµατολόγια, ΠΖ, καρκίνοσ, εγκυρότητα, αξιοπιστία
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
έννοια τησ Ποιότητασ Ζωήσ (ΠΖ) αντικατοπτρίζει την αίσθηση ευεξίασ του ατόµου και την ικανοποίηση από τη ζωή του (Aaronson 1989).
Θεωρείται, όµωσ, και ωσ µεταβλητή έκβασησ τησ θεραπείασ του καρκίνου (χηµειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία,
χειρουργείο, ανακουφιστική φροντίδα) σε κάθε φάση
τησ πορείασ τησ νόσου (Adamakidou & Kalokerinou
2011). Στα βασικά χαρακτηριστικά τησ περιλαµβάνεται η υποκειµενική αντίληψή τησ (Carr & Higginson
2001), η δυναµική θεώρησή τησ σε συνάρτηση µε το
χρόνο (Aaronson et al 1991), η πολυδιάστατη προσέγγισή τησ (Grant & Rivera 1998) και η δυσκολία
στην αξιολόγησή τησ καθώσ δεν υπάρχει ένα ‘εργαλείο πρότυπο’ (gold standard) για την εκτίµηση τησ
(Aaronson et al 1991).
Η αναφορά των χαρακτηριστικών τησ έννοιασ γεννά έντονο προβληµατισµό για τη δυνατότητα τησ αντικειµενικήσ αξιολόγησήσ τησ. Συγκεκριµένα οι Padilla
& Grant (1985) αναφέρουν ωσ βασικά προβλήµατα
που αντιµετωπίζουν οι ερευνητέσ τη θεωρητική ανεπάρκεια, τον ορισµό τησ, την έλλειψη ευαισθησίασ
των εργαλείων, την έλλειψη σταθερότητασ των δειγµάτων και τισ διακυµάνσεισ που µπορεί ο πληθυσµόσ
να παρουσιάζει όπωσ οι ασθενείσ µε νεοπλασία. Η
µεγαλύτερη δυσκολία είναι η εκτίµησή τησ, η οποία
µοιάζει µε πρόκληση δεδοµένησ τησ υποκειµενικήσ
τησ φύσησ (Granda-Cameron et al 2008). Επιπρόσθετα, ορισµένεσ συνιστώσεσ όπωσ η κοινωνική και
η πνευµατική λειτουργικότητα, δεν είναι άµεσα παρατηρήσηµεσ (Jalowien 1990). Η επιλογή τησ ποιοτικήσ
ή τησ ποσοτικήσ µεθοδολογίασ ή συνδυασµό των δύο
για τη µελέτησ τησ ΠΖ ενόσ πληθυσµού είναι συνάρτηση του σκοπού τησ µελέτησ. Στην ποσοτική µεθοδολογία η επιλογή του εργαλείου είναι εξαιρετικήσ
σηµασίασ, διότι ένα σωστά σταθµισµένο εργαλείο εάν
δεν χρησιµοποιηθεί µε το σωστό τρόπο είναι πιθανό
να δηµιουργήσει προβλήµατα στην ερµηνεία των αποτελεσµάτων (Bottomley 2002).
Σκοπόσ τησ παρούσασ βιβλιογραφικήσ ανασκόπησησ είναι να περιγράψει τα εργαλεία/ερωτηµατολόγια
αξιολόγησησ τησ ΠΖ των ασθενών µε καρκίνο που χρησιµοποιούνται ευρέωσ στη καθ’ηµέρα κλινική νοσηλευτική πράξη καθώσ και να προβληµατίσει τουσ ερευνητέσ προσ την καλύτερη επιλογή του εργαλείου για
µια ποσοτική µελέτη.

Η

Εργαλεία εκτίµησησ τησ Ποιότητασ Ζωήσ που σχετίζεται µε την υγεία (health related quality of life)
Σήµερα η βιβλιογραφία διαθέτει µεγάλη ποικιλία εργαλείων για την εκτίµηση τησ ΠΖ των ασθενών. Αυτά διακρίνονται σε τρεισ µεγάλεσ κατηγορίεσ, τα γενικά
(generic instruments), τα ειδικά για τον καρκίνο
(cancer specific instruments) και τα ειδικά για συγκεκριµένεσ διαστάσεισ τησ ΠΖ εργαλεία (domain specific
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questionnaires) (Sprangers 2002; Soni & Cella 2002).
Επίσησ υπάρχουν εργαλεία ειδικά για την εκτίµηση
τησ ΠΖ σε παιδιά, έφηβουσ ή τισ οικογένειεσ ασθενών (Haberman & Bush 1998). ∆ιαφορετική κατηγοριοποίηση των εργαλείων προτείνουν άλλοι ερευνητέσ µε διαφορετικά κριτήρια ένταξησ σε κατηγορίεσ
(Fitzpatrik 1999).
Οι ερωτώµενοι συνήθωσ καλούνται να απαντήσουν
στισ ερωτήσεισ των ερωτηµατολογίων α)µε κατηγορικέσ απαντήσεισ ή απαντήσεισ τύπου Likerτ, σύµφωνα µε τισ οποίεσ κάθε στοιχείο-ερώτηση ακολουθείται από ένα σύνολο επιλογών απαντήσεων και οι
ερωτώµενοι καλούνται να επιλέξουν την επιλογή/απάντηση που τουσ εκφράζει, β) την οπτική αναλογική
κλίµακα, σύµφωνα µε την οποία κάθε στοιχείο-ερώτηση ακολουθείται από µία ευθεία οριζόντια γραµµή,
συνήθωσ 10 cm, µε αναφορά τησ µέγιστησ και ελάχιστησ τιµήσ ή ενδιάµεσα καθορισµένα σηµεία και οι
ερωτώµενοι καλούνται να σηµειώσουν στη γραµµή το
σηµείο ή την τιµή που τουσ αντιπροσωπεύει και γ) τη
διχότοµη απάντηση ναι-όχι, σε µικρότερη συχνότητα.
Τα εργαλεία αξιολόγησησ που απευθύνονται σε παιδιά χρησιµοποιούν άλλεσ µεθόδουσ ανεύρεσησ τησ
απάντησησ, όπωσ ο πίνακασ µε σχήµατα προσώπου
µε χαµόγελο έωσ κλάµα στο ιατρείο πόνου (continuum
of smiling to crying faces).
Γενικά ερωτηµατολόγια – εργαλεία (generic instruments)
Τα γενικά εργαλεία µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε
µεγάλο εύροσ πληθυσµών µε χρόνια νοσήµατα. Τα
ερωτηµατολόγια αυτά αποτελούνται από επιµέρουσ
υποκλίµακεσ, οι οποίεσ εκτιµούν διαφορετικέσ διαστάσεισ τησ ΠΖ. Επιτρέπουν συγκρίσεισ µεταξύ των
πληθυσµών και εκτιµούν τη συνολική επίδραση τησ
νόσου ή τησ θεραπείασ στην ΠΖ (Soni &Cella 2002).
Μειονέκτηµά τουσ είναι η αδυναµία επαρκούσ εστίασησ σε θέµατα που σχετίζονται µε µια συγκεκριµένη
παρέµβαση, όπωσ τα συµπτώµατα τησ νόσου ή οι παρενέργειεσ τησ θεραπείασ (Velikova et al 1999). Γενικά
ερωτηµατολόγια µε γνωστή εγκυρότητα και αξιοπιστία είναι το Sickness Impact Profile (SIP) (Bergner
et al 1981), το Nottingham Health Profile (NHP) (Hunt
et al 1981), το The Medical Outcome Study Short
Form Health Survey (SF-36) (Brazier et al 1992),το
EQ-5D (EuroQol group 1990) γνωστό ωσ EuroQol
(Haberman & Bush 1998; Sprangers 2002; GrandaCameron et al 2008) (Πίνακασ 1).
Ειδικά για τον καρκίνο ερωτηµατολόγια (cancer specific
instruments)
Το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα αυτών των εργαλείων
είναι η ευαισθησία τουσ στισ αλλαγέσ τησ ΠΖ που σχετίζονται µε την ασθένεια, καθώσ επίσησ είναι περιεκτικά, σύντοµα και επαρκή στισ προσεγγίσεισ τουσ
(Aaronson et al 1991). Η ειδικότητά τουσ σε συγκε-
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΉ AΝΑΣΚΌΠΗΣΗ
κριµένουσ τύπουσ καρκίνου αποκλείει τισ συγκρίσεισ
των αποτελεσµάτων µεταξύ διαφορετικών πληθυσµών.
Παραδείγµατα τέτοιων ερωτηµατολογίων µε γνωστή
εγκυρότητα και αξιοπιστία, είναι το Functional Living
Index –Cancer (FLIC) (Shipper 1984), το Cancer
Rehabilitation Evaluation System (CARES-SF) (Schag
& Heinrich 1990), το Functional Assessment Cancer
Therapy General (FACT-G) (Cella 1993)και το EORTC
Core Quality Of Life Questionnaire (EORTC QLQ-C30)
(Aaronson et al 1993). Τα δύο τελευταία εργαλεία αποτελούνται από ένα ερωτηµατολόγιο γενικό-πυρήνα
(core) το οποίο είναι κατάλληλο για µεγάλο εύροσ
ασθενών µε καρκίνο και συνδυάζεται µε ένα ειδικό
ερωτηµατολόγιο (module questionnaire) το οποίο
εκτιµά θέµατα-διαστάσεισ που σχετίζονται µε τον
συγκεκριµένο τύπο καρκίνου µε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια which assesses in great detail issues of
relevance to specific cancer patients subgroups not
adequately covered by the core questionnaire (Haberman
& Bush 1998; Sprangers 2002). Πολλοί ερευνητέσ
υποστηρίζουν τη χρήση τέτοιων εργαλείων διότι προσεγγίζουν καλύτερα το σκοπό τησ µελέτησ, increases
the specificity and the sensitivity to detect small but
clinically important changes in HRQoL (Velikova et
al 1999; Soni & Cella 2002; Granda-Cameron et al
2008) (Πίνακασ 2).
Ειδικά για συγκεκριµένεσ διαστάσεισ τησ ΠΖ εργαλεία
(domain specific questionnaires)
Τα ειδικά για συγκεκριµένεσ διαστάσεισ τησ ΠΖ εργαλεία έχουν σχεδιαστεί για την εκτίµηση µιασ συγκεκριµένησ διάστασησ-συµπτώµατοσ τησ ΠΖ (όπωσ ο
πόνοσ, η ναυτία, η κατάθλιψη, κ.α) µε µεγαλύτερη
λεπτοµέρεια. Παραδείγµατα ερωτηµατολογίων αυτού
του είδουσ µε γνωστή αξιοπιστία και εγκυρότητα, είναι
το Multidimensional Fatigue Inventory (MFI) (Smets
et al 1995), το McGill Pain Questionnaire (Melzack
1975), το Symptom Distress Scale (SDS) (McCorkle
& Young 1978) (Haberman & Bush 1998; Sprangers
2002; Soni & Cella 2002; Granda-Cameron et al 2008)
(Πίνακασ 3).
Εργαλεία ειδικά για συγκεκριµένο ασθενή (patient
specific instruments)
Μία άλλη διαφορετική κατηγορία ερωτηµατολογίων
είναι τα ειδικά για συγκεκριµένο ασθενή ερωτηµατολόγια. Η διαφορά τουσ από τα άλλα εργαλεία είναι ότι
δίνουν την ευκαιρία στουσ ασθενείσ να εξειδικεύσουν
τα δικά τουσ ατοµικά ενδιαφέροντα και σκοπούσ τησ
θεραπείασ, ενώ µετά τη θεραπεία-παρέµβαση ερωτώνται αν ικανοποιήθηκαν τα ενδιαφέροντα και οι ανησυχίεσ τουσ. Μειονεκτήµατα τουσ είναι ότι εστιάζουν
κυρίωσ στον ασθενή και παρέχουν ελάχιστεσ πληροφορίεσ για την επίδραση τησ θεραπείασ στην γενική
υγεία αλλά κυρίωσ δεν επιτρέπουν τη σύνθεση τυπο-

ποιηµένων µετρήσεων καθώσ και η σηµαντική διάθεση χρόνου και ενέργειασ. Ενδεικτικά, τέτοια εργαλεία είναι το Patient Specific Index (PASI), το Patient
Specific Symptom Distress Index, το Τhe Canadian
Occupational Performance, το Discredited Analogue
Scale (DISCAN), το Schedule for the Evaluation of
Individual Quality of Life, καθώσ και άλλα (Wright
2000).
Προϋποθέσεισ ενόσ εργαλείου
Ο στόχοσ από την επιλογή και χρήση ενόσ εργαλείου
µέτρησησ είναι πάντα η προσέγγιση των πολλαπλών
διαστάσεων τησ ΠΖ του ατόµου και η παροχή αξιόπιστων και έγκυρων πληροφοριών που θα επιτρέπουν
συγκρίσεισ των µετρήσεων. Στόχοσ που είναι δύσκολο να επιτευχθεί για λόγουσ όπωσ η υποκειµενικότητα που διέπει την έννοια, ο έµµεσοσ τρόποσ εκτίµησήσ τησ, οι πολλαπλέσ πηγέσ λαθών στη διαδικασία
εκτίµησησ, οι πολύπλοκεσ συσχετίσεισ µεταξύ των
εκβάσεων και η έλλειψη άµεσων και σαφών θεραπευτικών σκοπών που ορίζονται από τισ αλλαγέσ στην
ΠΖ (Aaronson 1989; Testa 2000). Θα ήταν παράληψη
να µην γίνει αναφορά στη µεθοδολογία τησ έρευνασ,
η οποία είναι αυτή που δίνει και την αξιοπιστία τησ
και πείθει για το αποτέλεσµα (Fitzpatrik 1999).
Οι ερευνητέσ που προτίθενται να εξετάσουν την
ΠΖ βρίσκονται αντιµέτωποι µε την µεγάλη ποικιλία
των ερωτηµατολογίων (Jalowien 1990). Αυτά διαφέρουν όχι µόνο ωσ προσ το περιεχόµενο, τισ διαστάσεισ τησ ΠΖ και τη βαρύτητα που επιδίδουν σε κάθε
µία από αυτέσ (Jalowien 1990), αλλά κυρίωσ διαφέρουν ωσ προσ τον σκοπό τησ χρήσησ τουσ (Fitzpatrik
1999). Για την Testa (2000) προβλήµατα πηγάζουν τόσο
από την εκτίµηση /µέτρηση τησ ΠΖ όσο και από την
τεκµηρίωση των αποτελεσµάτων.
Άλλεσ παράµετροι οι οποίεσ πρέπει να αξιολογούνται για την επιλογή του κατάλληλου για τη συγκεκριµένη µελέτη εργαλείου είναι (α)ο τρόποσ συλλογήσ
των δεδοµένων (συνέντευξη, ερωτηµατολόγιο, ηµερολόγιο, κα.), (β) η κόπωση του ασθενούσ που σχετίζεται µε την συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου, (γ)
το βάθοσ και το εύροσ που καλύπτει το εργαλείο, (δ)
η δυνατότητα άθροισησ ή διαχωρισµού των δεδοµένων, (ε) το είδοσ των απαντήσεων (κατηγορική ή απλή
αναλογική), (στ) η ειδικότητα των ερωτήσεων στο χρόνο και το περιεχόµενο, και τέλοσ (ζ) τα ψυχοµετρικά
χαρακτηριστικά του εργαλείου (Aaronson 1989 & 1991).
Όσον αφορά τα τελευταία, είναι σηµαντικό κάθε
εργαλείο να ικανοποιεί κάποιεσ προϋποθέσεισ προκειµένου τα αποτελέσµατα των µετρήσεων να έχουν
δυνατότητα ερµηνείασ. Οι βασικέσ αρχέσ ή οι ιδιότητεσ µιασ κλίµακασ µέτρησησ (Grant et al 1990; Guyatt
et al 1993; Fitzpatrik 1999; Velikova et al 1999;
Higginson & Carr 2001; Υφαντόπουλοσ & Σαρρήσ
2001; Υφαντόπουλοσ 2007; Granda-Cameron et al
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΉ AΝΑΣΚΌΠΗΣΗ
2008) είναι οι ακόλουθεσ.
Η αξιοπιστία (reliability) αναφέρεται στο βαθµό
στον οποίο ένα εργαλείο είναι ελεύθερο από λάθη
µέτρησησ (measurement error). Στην πράξη, η αξιοπιστία εκτιµά την ικανότητα απόδοσησ των ίδιων αποτελεσµάτων σε επαναλαµβανόµενεσ εφαρµογέσ στον
ίδιο πληθυσµό (επαναληψηµότητα και σταθερότητα)
(repeatability and consistency). Ένα είδοσ αξιοπιστίασ είναι η εσωτερική σταθερότητα (internal
consistency). Αυτή εκτιµάται µε το συντελεστή συσχέτισησ alpha (Cronbach’s coefficient alpha), ο οποίοσ
παρουσιάζει το βαθµό στον οποίο οι ερωτήσεισ σχετίζονται µεταξύ τουσ. Μια τιµή µεγαλύτερη από 0.80
θεωρείται κατάλληλη για εργαλεία που πρόκειται να
χρησιµοποιηθούν σε συγκριτικέσ µελέτεσ (Grant et al
1990; Velikova et al 1999; Higginson & Carr 2001).
Η εγκυρότητα (validity) ορίζεται ωσ ο βαθµόσ στον
οποίο το εργαλείο εκτιµά αυτό που υποτίθεται ότι
µετρά, και αναφέρεται στο βαθµό τησ µη τυχαίασ ή
συστηµατικήσ στατιστικήσ απόκλισησ. Τα δύο αυτά
χαρακτηριστικά των εργαλείων εκτίµησησ τησ ΠΖ µπορούν να βρεθούν από τισ αναφορέσ που περιγράφουν
την αρχική ανάπτυξη και έλεγχο του εργαλείου ή στα
εγχειρίδιά τουσ (Grant et al 1990; Velikova et al1999;
Higginson & Carr 2001). Η εγκυρότητα µπορεί να διακριθεί σε εγκυρότητα έκφρασησ, περιεχοµένου, δόµησησ και κριτηρίου.
Η ειδικότητα (specificity) αφορά στην ικανότητα
ενόσ εργαλείου να διακρίνει διαφορετικούσ πληθυσµούσ ασθενών (Higginson & Carr 2001; Υφαντόπουλοσ 2007).
Η ευαισθησία ή ανταποκρισιµότητα (responsiveness
or sensitivity) αφορά στην ευαισθησία ενόσ εργαλείου να ανιχνεύει κλινικά σηµαντικέσ αλλαγέσ τησ υγείασ (Fitzpatrik 1999; Higginson & Carr 2001).
Η ικανότητα ερµηνείασ (interpretability) αφορά
στην ικανότητα κλινικήσ ερµηνείασ των αποτελεσµάτων (Fitzpatrik 1999; Higginson & Carr 2001).
Άλλα γενικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει
ένα ερωτηµατολόγιο είναι η αποδοχή από τουσ ασθενείσ (acceptability), η ευαισθησία στισ αλλαγέσ, ο
σύντοµοσ χρόνοσ συµπλήρωσήσ του (να µην ξεπερνά
τα 15 λεπτά), η πολυδιάστατη προσέγγιση και η εύκολη κατανόησή του από τουσ ασθενείσ (Grant et al 1990;
Varricchino 1990; Velikova et al1999).
Εξίσου σηµαντικά είναι τα µεθοδολογικά προβλήµατα στην εκτίµηση τησ ΠΖ, όπωσ η επιλογή του κατάλληλου εργαλείου, το µέγεθοσ του δείγµατοσ, η συχνότητα και ο χρόνοσ εκτίµησησ, η διαχείριση των χαµένων
ερωτήσεων (missing data) (Jalowien 1990; Groenvold
1999) η ευκολία στην παρουσίαση των δεδοµένων και
η διεξαγωγή συγκρίσεων και τέλοσ η ικανότητα αναγνώρισησ ελάχιστων κλινικά σηµαντικών διαφορών
(Soni & Cella 2002).
Τα αποτελέσµατα από την αξιολόγηση τησ ΠΖ βρί-

σκουν ευρεία εφαρµογή στην καθ’ηµέρα πράξη τησ
φροντίδασ των ασθενών µε καρκίνο (Adamakidou &
Kalokerinou 2011). Συγκεκριµένα, µπορούν να χρησιµοποιηθούν ωσ µέτρο αξιολόγησησ τησ έκβασησ και
διακρίνεται ανάλογα µε το σκοπό τησ µελέτησ για την
εκτίµηση τησ έκβασησ τησ θεραπείασ (π.χ. τυχαιοποιηµένεσ κλινικέσ µελέτεσ) (Moinpur 1997), για την ποιοτική αξιολόγηση τησ επιβίωσησ (έρευνεσ κόστουσαποτελεσµατικότητασ) (Passik & Kirsh 2000) και για
την αξιολόγηση προβληµάτων σωµατικών ή/και ψυχοσυναισθηµατικών που εµφανίζονται καθυστερηµένα
στο χρόνο, ωσ προγνωστικόσ παράγοντασ (θνησιµότητα, υποτροπή, επιβίωση) (Kramer et al 2000) και ωσ
παράγοντaσ παρέµβασησ υποστηρίζοντασ τησ διαδικασίασ λήψησ αποφάσεων (Morris, Perez, McNoe
1998).
Προκλήσεισ στην αξιολόγηση τησ ΠΖ
Η διεθνήσ βιβλιογραφία παρέχει πλήθοσ µελετών που
διαπραγµατεύονται και αξιολογούν την ΠΖ των ασθενών µε καρκίνο σε διαφορετικέσ φάσεισ τησ πορείασ τησ νόσου. Εντούτοισ, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τησ (Adamakidou & Kalokerinou 2011) την καθιστούν
ευάλωτη σε µεθοδολογικά προβλήµατα-προκλήσεισ,
τα οποία οι ερευνητέσ πρέπει να διαχειριστούν προσεκτικά για τη γενίκευση των αποτελεσµάτων τουσ.
Οι ασθενείσ συχνά λόγω τησ κλινικήσ τουσ κατάστασησ δεν δύναται να συµπληρώσουν ερωτηµατολόγια για την ΠΖ τουσ. Στην περίπτωση αυτή τα δεδοµένα συλλέγονται από τουσ σηµαντικούσ άλλουσ
(οικογένεια, φίλοι, άτυποσ φροντιστήσ) ή/και από
τουσ επαγγελµατίεσ υγείασ (ιατρόσ, νοσηλευτήσ). Το
ερώτηµα που προκύπτει αφορά στην ακρίβεια τησ
αξιολόγησησ τησ ΠΖ των ασθενών από κάποιο άλλο
άτοµο, όταν ο καλύτεροσ κριτήσ γι’αυτήν θεωρείται
ο ίδιοσ ο ασθενήσ!
Οι απόψεισ των ασθενών για την ΠΖ τουσ αλλάζουν συνεχώσ στο χρόνο και συχνά παρατηρούνται
παράδοξα φαινόµενα, όπωσ το φαινόµενο response
shift. Όπωσ για παράδειγµα, όταν η κλινική κατάσταση των ασθενών επιδεινώνεται φανερά η αξιολόγηση τησ ΠΖ τουσ παραµένει σταθερή ή άτοµα µε ιδιαίτερα επιβεβαρυµµένη κλινική εικόνα αξιολογούν
την ΠΖ τουσ παρόµοια µε τα υγιή άτοµα!
Οι «χαµένεσ τιµέσ» (missing data) αποτελούν
πηγή σφάλµατοσ στισ ερευνητικέσ µελέτεσ για τον
καρκίνο και τη διασφάλιση τησ ποιότητασ. Απαραίτητη είναι η διαχείριση τουσ και η απόδοση συµπερασµάτων που σχετίζονται µε αυτά (Kaasa & Loge
2003)
Η έγκυρη αξιολόγηση και διάκριση τησ κλινικήσ
σηµαντικότητασ των στατιστικά σηµαντικών δεδοµένων είναι µείζονοσ σηµασίασ για την παρουσίαση των
αποτελεσµάτων και εξαγωγή συµπερασµάτων (Kaasa
& Loge 2002, 2003; Sprangers 2002).
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Επίλογοσ
Σε µια περισσότερο αισιόδοξη θεώρηση τησ πρόκλησησ τησ αξιολόγησησ τησ ΠΖ, η οποία στη θεραπεία
του καρκίνου δεν είναι µόνον ελπίδα αλλά αρχίζει να
γίνεται πραγµατικότητα, µε πληθώρα εργαλείων έτοιµα προσ χρήση καθώσ και άλλα που θα δηµιουργηθούν µελλοντικά, αυτό που οφείλουµε να κάνουµε οι
επαγγελµατίεσ υγείασ είναι να µάθουµε πωσ χρησιµοποιούνται και να τα εφαρµόσουµε στην πράξη!
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