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ΠΕΡIΛΗΨΗ

Εισαγωγή. Η ΠΖ είναι πολυδιάστατη έννοια η οποία αντικατοπτρίζει την αίσθηση τησ ευεξίασ του ατόµου και
την ικανοποίησή του από τη ζωή. Η παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση αποτελεί το πρώτο άρθρο µιασ σειρά άρθρων που επιδιώκουν να προσφέρουν ερεθίσµατα, να προβληµατίσουν και να καθοδηγήσουν τουσ αναγνώστεσ σε θέµατα που σχετίζονται µε την κατανόηση τησ έννοιασ τησ ΠΖ, την ανάδειξη των προβληµάτων
που τη διέπουν, την αξιολόγηση τησ, µε τη µατιά του κλινικού νοσηλευτή και ερευνητή νοσηλευτή µε συγκεκριµένο πεδίο ενδιαφέροντοσ τον ογκολογικό ασθενή.
Σκοπόσ τησ παρούσασ ανασκόπησησ είναι να περιγράψει την έννοια και το περιεχόµενο τησ έννοιασ τησ ΠΖ.
Επιµέρουσ στόχοι είναι να περιγράψει τα χαρακτηριστικά τησ έννοιασ, να αναδείξει τη σηµασία τησ αξιολόγησήσ τησ και να προβληµατίσει στισ διαστάσεισ αξιολόγησησ τησ ΠΖ στον ασθενή µε καρκίνο.
Βιβλιογραφική ανασκόπηση. Η συγγραφή του άρθρου πραγµατοποιήθηκε µετά από ανασκόπηση τησ διεθνούσ και ελληνικήσ βιβλιογραφίασ, τησ τελευταίασ εικοσαετίασ, που διαπραγµατεύονται την έννοια και το
περιεχόµενο τησ ΠΖ των ασθενών µε καρκίνο.
Αποτελέσµατα-Συµπεράσµατα. Η πολυδιάστατη έννοια τησ ΠΖ έχει απασχολήσει ιδιαίτερα τη νοσηλευτική
κοινότητα διότι χαρακτηρίζεται µέτρο έκβασησ τησ παρεχόµενησ νοσηλευτικήσ φροντίδασ. ∆ιατυπώθηκαν
ορισµοί και θεωρίεσ που τη συσχετίζουν µε τη νοσηλευτική και διενεργήθηκαν µελέτεσ που αναδεικνύουν τη
αναγκαιότητα αξιολόγησή τησ σε διαφορετικέσ φάσεισ τησ πορείασ τησ φροντίδασ του ασθενούσ µε καρκίνο.
Λέξεισ κλειδιά: ποιότητα ζωήσ, καρκίνοσ, ογκολογική νοσηλευτική
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ΕΙΣΑΓΩΓΉ
ι πρώτεσ αναφορέσ για την Ποιότητα Ζωήσ (ΠΖ) γίνονται από το φιλόσοφο Αριστοτέλη, ο οποίοσ δίνει
στην έννοια «ευδαιµονία» ευτυχίασ, ικανοποίησησ
και τησ ψυχικήσ ευχαρίστησησ. Τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ
η έννοια τησ Ποιότητασ Ζωήσ αποτέλεσε αντικείµενο µελέτησ πολλών ερευνών, προκειµένου να αξιολογηθεί µε τρόπο επιστηµονικό και “αντικειµενικό” η επίδραση των διαφορετικών-δύσκολων καταστάσεων, όπωσ είναι η ασθένεια,
στην καθηµερινή ζωή των ανθρώπων που τισ βιώνουν.
Αξιόπιστεσ µετρήσεισ τησ µπορούν να συνεισφέρουν στη
διαµόρφωση κατάλληλων πολιτικών και δράσεων µε σκοπό τη συνεχή βελτίωση τησ ζωήσ του πολίτη.
Σύµφωνα µε τον Macduff (2000) το ενδιαφέρον για την
ΠΖ µπορεί να πηγάζει από την ανάγκη εκτίµησησ τησ
έκβασησ τησ παρεχόµενησ φροντίδασ λόγω των περιορισµένων πόρων αλλά και τησ έλευσησ τησ επιστηµονικά τεκµηριωµένησ φροντίδασ. Ένασ άλλοσ λόγοσ θεωρείται η ηθική αντίληψη και στροφή προσ µια περισσότερο
ολιστική και λιγότερο πατερναλιστική θεώρηση του ασθενή, κατά την οποία η αυτοαξιολόγησή τησ κατάστασησ
του αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη συµµετοχή
του στη θεραπεία και την αυτονοµία του (Ganz 1994;
Nordenfelt 1999). Επίσησ, η µετατόπιση του ενδιαφέροντοσ, τα τελευταία χρόνια, από το ‘µηχανιστικό µοντέλο’ που έχει κύριο στόχο την εξάλειψη τησ νόσου και των
συµπτωµάτων τησ, στην ‘ανθρωποκεντρική προσέγγιση’
είχε ωσ αποτέλεσµα η περίθαλψη να θεωρείται ότι αποτελεί µια ανθρωπιστική πράξη και συναλλαγή που αποσκοπεί όχι µόνο στην διασφάλιση τησ ανθρώπινησ ζωήσ
αλλά και στην εξασφάλιση και βελτίωση του ‘ευ ζην’ του
ασθενούσ (Nordenfelt 1999; Κάβουρα και συν., 2003).
Σκοπόσ τησ παρούσασ ανασκόπησησ είναι να περιγράψει την έννοια και το περιεχόµενο τησ έννοιασ τησ
ΠΖ. Επιµέρουσ στόχοι είναι να περιγράψει τα χαρακτηριστικά τησ έννοιασ, να αναδείξει τη σηµασία τησ αξιολόγησήσ τησ και να προβληµατίσει στισ διαστάσεισ αξιολόγησησ τησ ΠΖ στον ασθενή µε καρκίνο.

O

Η EΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΟΙOΤΗΤΑΣ ΖΩHΣ
Στη ζωή, αλλά και στον τοµέα τησ υγείασ, η έννοια τησ
ΠΖ λαµβάνει διαφορετικό περιεχόµενο για διαφορετικούσ ανθρώπουσ αλλά και διαφορετικέσ επιστήµεσ. Για
το λόγο αυτό έχουν διατυπωθεί κατά καιρούσ διαφορετικοί ορισµοί από διαφορετικούσ επιστήµονεσ, οι οποίοι εξυπηρετούν το σκοπό των µελετών για τισ οποίεσ
διατυπώθηκαν (Πίνακασ 1).
Σύµφωνα µε τον WHO, η ΠΖ ορίζεται ωσ «η υποκειµενική αντίληψη του ατόµου, που αφορά την κατάσταση τησ
ζωήσ του στα πολιτισµικά πλαίσια και στα πλαίσια του συστήµατοσ αξιών, εντόσ των οποίων ζει και σε σχέση µε τισ επιδιώξεισ, προσδοκίεσ, πρότυπα, ενδιαφέροντα και στόχουσ
που το άτοµο αυτό θέτει» (WHO, 1996). Ο ορισµόσ περιλαµβάνει έξι ευρείεσ περιοχέσ αναφοράσ: τη σωµατική υγεία,
την ψυχολογική κατάσταση, το επίπεδο ανεξαρτησίασ, τισ

κοινωνικέσ σχέσεισ, τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντοσ
και τα πνευµατικά ενδιαφέροντα (Grant & Rivera 1998).
Για την προσέγγιση συγκεκριµένα τησ επίδρασησ τησ
ασθένειασ στην ποιότητα ζωήσ ενόσ ατόµου, εντάσσεται
η έννοια τησ Ποιότητασ Ζωήσ που σχετίζεται µε την Υγεία
(Health Related Quality of Life, HRQOL) και η εκτίµησή
τησ έχει σκοπό να απεικονίσει το πολυπαραγοντικό φορτίο που επωµίζεται ο ασθενήσ λόγω τησ κλινικήσ του κατάστασησ (Lindbland et al, 2002; Κάβουρα και συν., 2003).
Η έννοια τησ περίθαλψησ διευρύνεται για να συµπεριλάβει όχι µόνο τη διασφάλιση τησ ανθρώπινησ ζωήσ αλλά
και την εξασφάλιση του «ευ ζην» του ασθενούσ (Κάβουρα και συν., 2003). Στην παρούσα ανασκόπηση χρησιµοποιείται, χάριν συντοµίασ, η έννοια τησ ΠΖ, υποδηλώνοντασ την έννοια τησ ΠΖ που σχετίζεται µε την Υγεία.
Η απάντηση ενόσ ατόµου στην ερώτηση «Τι σηµαίνει
η έννοια τησ ΠΖ για σένα;» είναι εξαιρετικά υποκειµενική και προσωπική και µπορεί να αλλάζει ανάλογα µε τη
διάθεση, το χρόνο, τον τόπο, τη δυναµική τησ οικογένειασ, τισ κοινωνικο-πολιτισµικέσ αξίεσ καθώσ και πολλέσ
άλλεσ καταστάσεισ (Meeberg 1993; Leigh & Stovall 1998;
Birnbacher 1999). Οι επαγγελµατίεσ υγείασ οφείλουν να
τη θεωρούν ωσ µια κρίση για το πώσ το άτοµο βιώνει τη
ζωή του. Χαµηλή ΠΖ δεν σηµαίνει ότι το άτοµο υποτιµά
τη ζωή του ή ότι υποτιµά τον εαυτό του, αλλά περιγράφει
πωσ το άτοµο εκτιµά τη ζωή του τη συγκεκριµένη στιγµή
(Birnbacher 1999).
Για τον εννοιολογικό προσδιορισµό τησ ΠΖ έχουν αναπτυχθεί µέχρι σήµερα πολλά θεωρητικά µοντέλα και απόψεισ. Ευρέωσ χρησιµοποιούνται στην έρευνα και στη νοσηλευτική κλινική πρακτική το µοντέλο των Ferrell Grant,
Padilla, Vemury &Rhiner, των Wilson & Clearly και το
µοντέλο των Ferrans & Power (Vellerand et al, 1998). Και
τα τρία θεωρούν την ΠΖ πολυδιάστατη και µε υποκειµενική φύση έννοια, βασίζονται στην ατοµική-προσωπική
θεώρηση και ιδεολογία του ατόµου ωσ µοναδική-σύνθετη προσωπικότητα, η υγεία θεωρείται πολυδιάστατη έννοια
και η ΠΖ εξαρτάται από τισ µοναδικέσ εµπειρίεσ κάθε ατόµου. Φυσικά κάθε µοντέλο αντανακλά την θεώρηση και
τον ορισµό τησ ΠΖ που δόθηκε από τουσ ερευνητέσ.
Ενδεικτικά, οι Ferrell, Grant, Padilla, Vemury &Rhiner
(1991) δίνουν έµφαση στην ανάγκη τησ πολυδιάστατησ
προσέγγισησ τησ έννοιασ, όπου κάθε διάσταση αποτελείται από γενικού περιεχοµένου προσεγγίσεισ που ισχύουν για όλο τον πληθυσµό των ασθενών µε καρκίνο αλλά
και από ειδικέσ προσεγγίσεισ για κάθε τύπο καρκίνου
και κάθε θεραπεία (Grant & Rivera 1998). Οι ερευνητέσ διακρίνουν τισ τέσσερισ διαστάσεισ-πεδία τησ ΠΖ
(Ferrel, Hassey-Dow et al, 1995) (Εικόνα 1).
Ένα γενικό συµπέρασµα θα µπορούσε να είναι ότι όλοι
οι ορισµοί και τα µοντέλα τησ ΠΖ περιλαµβάνουν όλεσ τισ
διαστάσεισ τησ ζωήσ οι οποίεσ επηρεάζουν την αντίληψη
του ‘ευ ζην’, την αίσθηση τησ ικανοποίησησ και τησ ευτυχίασ από τουσ ανθρώπουσ (Ferrans 1990; Farquhar 1995;
Wood-Dauphinee, 1999).
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ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚA ΤΗΣ EΝΝΟΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΙOΤΗΤΑΣ
ΖΩHΣ
Η αδυναµία συναίνεσησ των ερευνητών σε ένα µόνο ορισµό για την ΠΖ, είναι στην ουσία αποτέλεσµα τησ οµοφωνίασ τουσ ωσ προσ τα βασικά χαρακτηριστικά τησ.
Η ΠΖ είναι έννοια υποκειµενική (Meeberg 1993;
Carr & Higginson 2001; Carr et al, 2001). Πρόκειται
για µια κρίση-άποψη από τη µοναδική υποκειµενική
θεώρηση του ατόµου η οποία καθορίζεται από αυτά που
βιώνει το άτοµο ‘εδώ και τώρα’ (Birnbacher 1999).
Η ποιότητα τησ ζωήσ είναι µία δυναµική θεώρηση

τησ ζωήσ και µεταβάλλεται και οικοδοµείται σε απάντηση προσ την ασθένεια. Οι Allison, Locker & Feine
(1997) σε άρθρο τουσ σχετικά µε τη δυναµική θεώρηση τησ ΠΖ αναφέρονται σε έννοιεσ όπωσ η προσαρµογή, η διαχείριση των καταστάσεων, η αβεβαιότητα, ο
αυτοέλεγχοσ και η εικόνα εαυτού, η αισιοδοξία, οι προσδοκίεσ και η αυτεπάρκεια. Σύµφωνα µε το Norman
(2003) οι εκτιµήσεισ τησ ΠΖ πάντα θα επηρεάζονται από
παράγοντεσ που σχετίζονται µε τη νόσο. Αυτό αποτελεί
την καλλιέπεια αλλά και την Αχίλλειο πτέρνα τησ.
∆εν υπάρχει ένα ‘εργαλείο πρότυπο’ (gold standard)

Πίνακασ 1.
Ενδεικτικοί ορισµοί τησ Ποιότητασ Ζωήσ
«…είναι το αίσθηµα ευεξίασ ενόσ ατόµου, η ικανοποίηση ή η δυσαρέσκεια από τη ζωή, η ευτυχία ή η δυστυχία»
(Dalkey & Rourke 1973)
«…είναι η εκτίµηση του ασθενούσ και η ικανοποίησή του από το παρόν επίπεδο λειτουργικότητασ του σε σύγκριση µε αυτό που ο ίδιοσ θεωρεί εφικτό ή ιδεατό» (Cella & Cherin 1988)
«…είναι η ικανοποίηση των αναγκών» (Ferrans & Powers 1990)
«…είναι η συνολική εικόνα από την εκτίµηση 1)τησ λειτουργικήσ κατάστασησ, 2)τα συµπτώµατα που σχετίζονται
µε τη νόσο και τη θεραπεία, 3)την ψυχολογική λειτουργικότητα, 4)την κοινωνική λειτουργικότητα, 5)την ικανοποίηση από την παρεχόµενη φροντίδα, 6)τα οικονοµικά προβλήµατα, 7)την επίδραση τησ ασθένειασ στην εικόνα
σώµατοσ και τη σεξουαλική λειτουργία, 8)ντα πνευµατικά και υπαρξιακά ενδιαφέροντα» (Ganz 1993).

Ψυχολογική ευεξία
Έλεγχοσ
Άγχοσ
Κατάθλιψη
Ψυχαγωγία/Απασχόληση
Φόβοσ υποτροπήσ
Ικανότητα προσοχήσ
Καταπόνηση από τη διάγνωση
και έλεγχοσ θεραπείασ

Σωµατική ευεξία και Συµπτώµατα
Λειτουργική ικανότητα
∆υναµηκότητα/κόπωση
Ύπνοσ και ανάπαυση
Ολική σωµατική υγεία
Γονιµότητα

Ποιότητα Ζωήσ
Κοινωνική ευεξία
Καταπόνηση οικογένειασ
Ρόλοι και σχέσεισ
Αγάπη /Σεξουαλικότητα
Εξωτερική εµφάνιση
Ψυχαγωγία
Αποµόνωση
Οικονοµική κατάσταση
Εργασία

Πνευµατική ευεξία
Νόηµα τησ νόσου
Θρησκευτικότητα
Υπερβατικότητα
Ελπίδα
Αβεβαιότητα
Εσωτερική δύναµη

Εικόνα 1. Το µοντέλο ποιότητασ ζωήσ ασθενών µε καρκίνο των Ferrell Β, Padilla G Padilla G, Vemury S
& Rhiner M (Πηγή: Grand MM & Rivera LM, 1998)
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Εικόνα 2. (1)Λειτουργική Κατάσταση, (2) Χαρακτηριστικά τησ Νόσου, (3). Ψυχολογική Συνιστώσα, (4)
Κοινωνική Συνιστώσα. Ο ασθενήσ Α και ο ασθενήσ Β έχουν ισοδύναµη εκτίµηση τησ ΠΖ γενικά. Όµωσ
εκτιµούν διαφορετικά τισ διάφορεσ συνιστώσεσ τησ ΠΖ. Η εκτίµηση γενικά τησ ΠΖ αλλά και ειδικά των
συνιστωσών τησ, δίνει διαφορετικέσ πληροφορίεσ και είναι πολύ σηµαντική. Πηγή: Ganz PA (1994).

µ
µ

µ

µ
/

Εικόνα 3. Το µοντέλο των Padilla and Grant για τη σχέση τησ νοσηλευτικήσ διεργασίασ µε τισ διαστάσεισ
τησ Ποιότητασ Ζωήσ Πηγή: Padilla G & Padilla G (1985)
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για την εκτίµηση τησ ΠΖ, για το λόγο αυτό κάθε ερευνητήσ πρέπει να εξετάζει προσεκτικά το θεωρητικό υπόβαθρο που υποστηρίζει κάθε εργαλείο και σε δεύτερο
χρόνο να επιλέγει το πλέον κατάλληλο για τουσ σκοπούσ
τησ µελέτησ του (Aaronson et al 1991; Ganz 1994;
Haberman & Bush 1998).
Είναι έννοια πολυδιάστατη, η οποία εµπεριέχει όλα τα
θετικά και αρνητικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη ζωή
ενόσ ατόµου σε διαφορετικούσ τοµείσ (σωµατικό, ψυχολογικό, κοινωνικό, πνευµατικό) (Jalowien 1990; Meeberg
1993; Ganz 1994; Haberman & Bush 1998). (Εικόνα 4).
Συνοψίζοντασ, η ΠΖ µπορεί να αναφέρεται σε όλα τα
στάδια τησ νόσου, από τη διάγνωση, τη θεραπεία µέχρι
και τον επικείµενο θάνατο, και φυσικά οι διαστάσεισ τησ
είναι πολλαπλέσ. Εξαρτάται από πλήθοσ παραγόντων που
σχετίζονται µε τη νόσο (συµπτώµατα τησ νόσου, επιτυχία
αντιµετώπισησ τουσ, κ.α), τη θεραπεία (το είδοσ, την έκταση, τισ παρενέργειεσ τησ υποστηρικτικήσ θεραπείασ), την
προσωπικότητα και ψυχολογία του πάσχοντοσ, την οικογενειακή στήριξη, την επαγγελµατική ζωή, την κοινωνική αποδοχή, την γνωστική, συµπεριφορική και πνευµατική του καλλιέργεια και υπόσταση (Ρηγάτοσ, 2000).
Η ΣΗΜΑΣIΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛOΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙOΤΗΤΑΣ ΖΩHΣ
ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ
Η επίδραση του καρκίνου και τησ µακροχρόνιασ θεραπείασ δεν µπορεί επαρκώσ να µετρηθεί µε τουσ δείκτεσ θνησιµότητασ, επίπτωσησ και επικράτησησ ή το µέσο χρόνο
διαµονήσ στο νοσοκοµείο καθώσ ο καρκίνοσ επηρεάζει
όλεσ τισ διαστάσεισ τησ ζωήσ και του ‘ευ ζην’(King 1998).
Τα πλεονεκτήµατα που απορρέουν από την αξιολόγηση τησ ΠΖ των ασθενών µε καρκίνο αφορούν στα τρία
επίπεδα φροντίδασ, το µίκρο-επίπεδο, το µεσαίο επίπεδο και το µάκρο-επίπεδο. Στο µίκρο-επίπεδο, πληθυσµόσ στόχοσ είναι ο ίδιοσ ο ασθενήσ και ο σκοπόσ τησ
αξιολόγησησ είναι η διασφάλιση των πλεονεκτηµάτων
για την υγεία του σε ατοµικό επίπεδο όπωσ για παράδειγµα η περιγραφή και εκτίµηση τησ φύσησ και τησ
έκτασησ των λειτουργικών και ψυχολογικών προβληµάτων µε αποτέλεσµα την καλύτερη προσέγγιση και αντιµετώπισή τουσ στα διάφορα στάδια κατά την πορεία τησ
νόσου (Higginson & Carr 2001; Κάβουρα και συν., 2003;
Sprangers & Sprangers 2002), η εκτίµηση τησ αποτελεσµατικότητασ των παρεµβάσεων (ιατρικών, νοσηλευτικών, ψυχολογικών) (Aaronson 1991; Osoba 1999; Grant
& Sun 2010), η πληροφορηµένη και αυτόνοµη λήψη
αποφάσεων (Ganz 1994), η ανακάλυψη των άδηλωνκρυφών προβληµάτων, ιδιαίτερα των ψυχολογικών και
των κοινωνικών που συνήθωσ αγνοούνται (Sprangers
2002; Grant & Sun 2010), η βελτίωση τησ επικοινωνίασ
µεταξύ του ασθενή και των επαγγελµατιών υγείασ για
την ανάπτυξη θεραπευτικήσ σχέσησ εµπιστοσύνησ
(Detmar et al 2000; Velikova et al 2004), η διαπίστωση
και καταγραφή των αλλαγών ή των απαντήσεων στο θεραπευτικό σχήµα (Haberman & Bush 1998).
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Στο µεσαίο επίπεδο φροντίδασ, ο πληθυσµόσ στόχοσ
είναι οι οµάδεσ των ασθενών, τα οφέλη είναι οµαδικά
και ενεργοποιούνται σε επίπεδο θεσµών και οργανισµών.
Για παράδειγµα η αξιολόγηση τησ ΠΖ στισ κλινικέσ δοκιµέσ είναι εξαιρετική δεδοµένου των αλλαγών που διαπιστώνονται και προτείνονται στη θεραπεία, την επιβίωση και τισ ανάγκεσ αποκατάστασησ (Moinpour et al 1989;
Osoba1999), η διατύπωση οδηγιών/πρωτοκόλλων για
την καλύτερη προσέγγιση των προβληµάτων ασθενών
που ανήκουν σε ειδικέσ οµάδεσ (Aaronson, 1991; Sprangers
& Sprangers 2002), η παρακολούθηση και καταγραφή
τησ ποιότητασ τησ παρεχόµενησ φροντίδασ µε στόχο τη
συνεχή βελτίωσή τησ (Aaronson, 1991; Haberman &
Bush 1998; Higginson & Carr 2001; Grant & Sun 2010),
η εστίαση του ενδιαφέροντοσ των επαγγελµατιών υγείασ από τα κλινικά συµπτώµατα σε µια περισσότερο ευρύτερη προσέγγιση (Velikova et al 2004).
Τέλοσ, το µάκρο-επίπεδο, έχει πληθυσµό στόχο µεγάλεσ κοινότητεσ, από τουσ δήµουσ έωσ ολόκληρη τη χώρα,
τα πλεονεκτήµατα ενεργοποιούνται σε κυβερνητικό επίπεδο και διανέµονται σε όλο τον πληθυσµό (Sutherland
& Till 1993; Osoba 2002; Sprangers & Sprangers 2002).
Σε επίπεδο πολιτικήσ και σχεδιασµού για την υγεία, τα
αποτελέσµατα των ερευνητικών µελετών επιβάλλεται
να συµβάλουν στην επιτήρηση τησ κατάσταση τησ υγείασ του πληθυσµού, στον καθορισµό και την παρακολούθηση τησ κατανοµήσ των πόρων τησ δηµόσιασ υγείασ
(Drummond 1987), στο σχεδιασµό και συντονισµό των
προγραµµάτων φροντίδασ υγείασ και στην αξιολόγηση
των επιπτώσεων που οφείλονται στην εφαρµογή τησ
εκάστοτε πολιτικήσ υγείασ (Dean 1990; Κάβουρα και
συν. 2003; Nordenfelt 1999; Kaplan 2003; Sprangers
& Sprangers 2002).
ΟΙ ∆ΙΑΣΤAΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤIΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙOΤΗΤΑΣ ΖΩHΣ
ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚH ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚH
Ποια είναι όµωσ η σχέση τησ ΠΖ µε την παρεχόµενη
φροντίδα στην ογκολογική νοσηλευτική; Σύµφωνα µε
τουσ Grant & Rivera (1998) η έννοια τησ ΠΖ αναφέρεται σε «αυτό που δίνει αξία και νόηµα στη ζωή και συνδυάζεται µε τισ απόψεισ τησ νοσηλευτικήσ διαδικασίασ
και φροντίδασ, διότι η νοσηλευτική δεν ενδιαφέρεται
µόνο για την επιβίωση και τη µείωση τησ θνησιµότητασ
αλλά ενδιαφέρεται για τον ασθενή σαν ολότητα». Η νοσηλευτική περιλαµβάνει την προαγωγή και διατήρηση τησ
υγείασ και την αποκατάσταση τησ λειτουργικότητασ του
ασθενούσ ενώ οι νοσηλευτικέσ παρεµβάσεισ έχουν σκοπό να προάγουν την αίσθηση τησ ευεξίασ του ατόµου
και άρα την ποιότητα στη ζωή του.
Οι Padilla & Grand διατύπωσαν ένα µοντέλο (Εικόνα 3) το οποίο αναγνωρίζει τη σχέση τησ νοσηλευτικήσ
διεργασίασ µε την ΠΖ, και την παρουσιάζει ωσ το αποτέλεσµα θετικών και αρνητικών παραγόντων που επηρεάζουν τη ζωή του ατόµου (Padilla & Grant, 1985; Vellerand,
Breckenridge &Hodgson 1998; Πατηράκη 2003).
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Το µοντέλο οµαδοποιεί τισ συνιστώσεσ τησ ΠΖ σε
πέντε κατηγορίεσ, την ψυχολογική ευεξία, το κοινωνικό ενδιαφέρον, την αντίληψη τησ εικόνασ σώµατοσ, την
οργανική ευεξία και ανταπόκριση στην διάγνωση και
θεραπεία. Οι παρεµβάσεισ τησ νοσηλευτικήσ διεργασίασ θεωρούνται ανεξάρτητεσ µεταβλητέσ ικανέσ να τροποποιηθούν από το νοσηλευτή-ερευνητή. Οι ενδιάµεσεσ µεταβλητέσ που επηρεάζουν την ΠΖ αφορούν αλλαγέσ
γνωστικήσ/συναισθηµατικήσ φύσεωσ, οι οποίεσ προάγουν την αυτοαντίληψη και µπορούν να τροποποιηθούν
από την νοσηλευτική πράξη. Οι εξωτερικέσ παράµετροι
δεν µπορούν να ελεγχθούν από τον νοσηλευτή-ερευνητή αλλά επηρεάζουν την έκβαση (Padilla & Grant, 1985).
Σύµφωνα µε τουσ ερευνητέσ η ΠΖ των ασθενών επηρεάζεται από την ικανότητα των νοσηλευτών να τουσ βοηθούν να αντιµετωπίζουν και να διαχειρίζονται τισ αλλαγέσ που επιφέρει στη ζωή τουσ ο καρκίνοσ και η θεραπεία
του (Padilla & Grant 1985). Οι νοσηλευτέσ µε τισ παρεµβάσεισ τουσ µπορούν να βοηθήσουν τον ασθενή µε καρκίνο να κάνει τισ απαραίτητεσ αλλαγέσ στη ζωή του προκειµένου να προσαρµοστεί σε κάθε φάση τησ ασθενείασ
(διάγνωση, θεραπεία, επιβίωση, υποτροπή, τελικό στάδιο, το στάδιο τησ απώλειασ και του θρήνου τησ οικογένειασ) και να ανακαλύψει νέεσ διαστάσεισ στη ζωή
του µέσα από αυτή την εµπειρία του (Jocham et al 2006).
Η άρρητη σχέση τησ νοσηλευτικήσ επιστήµησ και
πράξησ µε την ΠΖ, λειτουργεί ωσ πρόκληση για τουσ
νοσηλευτέσ-επαγγελµατίεσ υγείασ προκειµένου να επιδιώξουν να διατηρήσουν ή/και να προάγουν την ΠΖ στα
άτοµα µε καρκίνο, παρά το µεγάλο εύροσ των προβληµάτων τουσ (Holmes et al 1989). Οι µελέτεσ σχετικά µε
την ΠΖ στην ουσία εξυπηρετούν, διευκρινίζουν και προσανατολίζουν αυτή την πρόκληση. ∆εν είναι τυχαίο το
γεγονόσ ότι ένα µεγάλο µέροσ τησ έρευνασ σχετικά µε
την ΠΖ των ασθενών διεξάγεται από νοσηλευτέσ και αναφέρεται στον τρόπο που η παρεχόµενη νοσηλευτική φροντίδα µπορεί να βελτιώσει την ΠΖ των ασθενών.
Η αξιολόγηση τησ ΠΖ βρίσκει εφαρµογή στη διαχείριση των συµπτωµάτων των ογκολογικών ασθενών. Τα
συµπτώµατα, πολυδιάστατα στη φύση τουσ, αντιµετωπίζονται επαρκώσ µε τα πολυδιάστατα µοντέλα φροντίδασ (Jocham et al, 2006). Η ΠΖ ωσ έκβαση τησ παρεχόµενησ νοσηλευτικήσ φροντίδασ, µπορεί να αποτελέσει
έναν από τουσ πιο σηµαντικούσ και ενδεικτικούσ δείκτεσ τησ ποιότητασ τησ παρεχόµενησ φροντίδασ υγείασ
(Grant & Sun 2010; Mager & Andrykowski, 2004).
Η βελτίωση τησ ποιότητασ ζωήσ των ασθενών και των
οικογενειών τουσ και η ολιστική αντιµετώπιση των ασθενών µε καταληκτική για τη ζωή τουσ νόσο αποτελούν το
στόχο και τη φιλοσοφία τησ ανακουφιστικήσ φροντίδασ
στο περιβάλλον του σπιτιού και των hospices (Ferrell &
Coyle, 2002; Jocham et al, 2006). Ιδιαίτερη µέριµνα λαµβάνουν η ανακούφιση από τον πόνο και ο έλεγχοσ των
συµπτωµάτων, η αποφυγή παράτασησ του θανάτου, η καλλιέργεια αισθήµατοσ ελέγχου, η ανακούφιση από τη z

καταπόνηση και η ενδυνάµωση-ενίσχυση των σχέσεων
µεταξύ αγαπηµένων προσώπων (Jocham et al, 2006;
Diehr 2007; Grant & Sun 2010). Ανάλογεσ είναι οι διαστάσεισ που αποτελούν τισ θεµατικέσ ενότητεσ στο αντικείµενο εκπαίδευσησ των νοσηλευτών από την End of life
Nursing Education Consortium (http://www.aacn.nche.edu/
elnec/about/factsheet).
Η γρήγορη αλλά ασφαλήσ έξοδοσ των ασθενών από
το νοσοκοµείο και η παρακολούθησή τουσ ωσ εξωτερικούσ, αποτελεί τη νέα τάση στην παροχή φροντίδασ. Κριτήρια ποιότητασ ζωήσ χρησιµοποιούνται αφενόσ για να
καθορίσουν την ασφάλεια τησ εξόδου από την ιδρυµατική φροντίδα και αφετέρου για την προαγωγή τησ αυτοφροντίδασ και τη διδασκαλία τησ οικογένειασ για την
παροχή φροντίδασ (Ferrell et al1998; Jocham et al 2006).
Ο άξονασ που κατευθύνει τη φροντίδα στο σπίτι των
ογκολογικών ασθενών είναι η σχέση νοσηλευτή/ασθενούσ/οικογένειασ-φροντιστή. Αυτή η σχέση θα αποτελέσει το σηµείο
αναφοράσ για να ‘χτιστεί’ και να ‘βιωθεί’ η ευεξία από τα
µέλη τησ (Hughes et al 2000;Melin-Johansson et al 2008).
Η οικογένεια αποτελεί εστία παροχήσ φροντίδασ σε
ασθενείσ µε καρκίνο αλλά και πηγή ενδιαφέροντοσ για τουσ
νοσηλευτέσ-επαγγελµατίεσ υγείασ (Stetz 1998). Ο ρόλοσ
τησ οικογένειασ στη φροντίδα των ασθενών µε καρκίνο
είναι σήµερα ιδιαίτερα έντονοσ λόγω τησ αύξησησ τησ επιβίωσησ των ασθενών, τησ µείωσησ του χρόνου νοσηλείασ,
τησ προσαρµογήσ των διαδικασιών και των θεραπειών για
τουσ εξωτερικούσ ασθενείσ και φυσικά λόγω τησ βελτίωσησ και εύκολησ χρήσησ τησ ιατρικήσ τεχνολογίασ (Grant
& Sun 2010). Οι νοσηλευτικέσ παρεµβάσεισ πρέπει να είναι
πολυπαραγοντικέσ, άµεσεσ και σε συνάρτηση µε τισ ανάγκεσ του κάθε µέλουσ τησ οικογένειασ αλλά και τησ οικογένειασ ωσ µονάδα. Επίσησ, οι παρεµβάσεισ πρέπει να
λαµβάνουν υπόψη τη δοµή και τησ λειτουργικέσ αλλαγέσ
τησ οικογένειασ και να είναι σύµφωνεσ µε το αναπτυξιακό στάδιο κάθε µέλουσ. Είναι αναγκαίο να εστιάζονται σε
αυτό που η οικογένεια αντιλαµβάνεται ωσ τη µεγαλύτερη
πρόκληση-πρόβληµα (Stetz, 1998).
ΣΥΜΠEΡΑΣΜΑ
Η παρούσα ανασκόπηση δίνει την ευκαιρία τησ ‘πανοραµικήσ’ διερεύνησησ τησ ΠΖ από το παρελθόν και στο
µέλλον, διαπιστώνοντασ ότι το έντονο ενδιαφέρον γι’αυτήν τισ περασµένεσ δεκαετίεσ αποτελεί ένα αισιόδοξο
µήνυµα ελπίδασ και προσδοκίασ για το µέλλον. Αναφέρθηκε ότι η ΠΖ είναι έννοια υποκειµενική, δύσκολα οριζόµενη και απουσιάζει το «χρυσό εργαλείο» για την
εκτίµησή τησ εντούτοισ ο ρόλοσ τησ παρεχόµενησ νοσηλευτικήσ φροντίδασ είναι καθοριστικόσ για τη βελτίωση και διασφάλισή τησ σε κάθε φάση τησ ζωήσ και σε
κάθε φάση τησ νόσου. Η νοσηλευτική φροντίδα καθοδηγούµενη από την ολιστική και ανθρώπινη προσέγγιση, επηρεάζει και επηρεάζεται, συµπληρώνει και συµπληρώνεται, τροποποιεί και τροποποιείται, µέσα στο πλαίσιο
τησ θεραπευτικήσ σχέσησ ασθενούσ/οικογένειασ/νοση-
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λευτή-επαγγελµατία υγείασ. Η προσέγγιση του Dow
(1990) καταδεικνύει ακριβώσ το ρόλο του νοσηλευτή
γενικότερα στη ογκολογία αλλά και στη διασφάλιση τησ
ΠΖ, αναφέρει «..ότι ο ρόλοσ του νοσηλευτή δεν έγκειται στο να αποβάλλει την αβεβαιότητα από τον ασθενή
αλλά στο να τον καθοδηγήσει µέσα στο άγνωστο».
References
Aaronson NK, (1991). Methodologic issues in assessing the quality
of life of cancer patients. Cancer, 67(3):844-850
Allison PJ, Locker D & Feine JS (1997). Quality of life: a dynamic
construct. Soc Sci Med., 45(2): 221-230

Ferrell Β, Grant Μ, Padilla G, Vemury S &Rhiner M (1991). The
experiences of pain and perceptions of QoL: Validation of a
conceptual model. The Hospice Journal, 7(3): 9-24
Ganz PA (1994). Quality of life and the patient with cancer. Cancer,
74: 1445-1452
Grant MM & Rivera (1998). Evolution of quality of life in oncology
and oncology nursing. In King CR & Hinds PS (eds). Quality of
life: From nursing and patient perspectives. Theory-Research–Practice.
Jones and Bartlett Publishers. Sudbury Massachusetts, (pp.322)
Grant MM & Sun V (2010) Advances in quality of life at the end of
life. Seminars in Oncology Nursing, 26(1): 26-35

Birnbacher D (1999). Quality of life- evaluation or description?
Ethical Theory and Moral Practice, 2: 25-36

Haberman MR & Bush N (1998). Quality of Life: Methodological
and Measurement Issues. In King CR & Hinds PS (eds). Quality
of life: From nursing and patient perspectives. Theory-Research–Practice.
Jones and Bartlett Publishers. Sudbury Massachusetts, (pp.117139)

Carr AJ & Higginson IJ (2001). Measuring quality of life. Are quality
of life measures patient centered? BMJ, 322: 1357-1360

Higginson IJ & Carr AJ (2001). Using quality of life measures in
the clinical setting. BMJ, 322: 1297-1300

Carr AJ, Gibson B & Robinson PG (2001). Measuring quality of
life. Is quality of life determined by expectations or experience?
BMJ, 322: 1240-1243

Hughes SL, Weaver F, Giobbie-Hurde A, et al (2000). Effectiveness
of team-managed home based primary care: A randomized
multicenter trial. JAMA, 284: 2877-2885

Cella DF. & Cherin EA (1988). Quality of life during and after
cancer treatment. Comprehensive Therapy, 14(5): 69-75

Jalowien A (1990). Issues in using multiple measures of quality
of life. Sem Oncol Nurs., 6: 271-277

Cohen SR, Mount BM (1992). Quality of life in terminall illness:
defining and measuring subjective well-being in the dying. J
Palliat Care, 8: 40-45

Jocham H, Dassen T, Widdershoven G & Halfens R (2006). Quality
of life in palliative care cancer patients: literature review. J Clin
Nurs., 15(9): 1188-1195

Dalkey N & Rourke D (1973). The delphi procedure and rating
quality of life factors. In The quality of life. Washington DC:
Environmental Protection Agency (page 210)

Kaplan RM (2003) The significance of quality of life in health care.
Quality of life Research, 12: 3-16

Axelsson B, Sjoden P (1999). Assessment quality of life in palliative
care. Acta Oncol, 38:229-37

Dean HE (1990). Political and ethical implications of using quality
of life as an outcome measure. Sem Oncol Nurs, 6: 303-308
Detmar SB, Aaronson NK, Wever LD, Muller M, Schornagel JH
(2000). How are you feeling? Who wants to know? Patients and
oncologists preferences for discussing health related quality of
life issues. J Clin Oncol, 18: 3295-301
Diehr P., Lafferty W., Patrick D., et al. (2007) Quality of life at the
end of life. Health and Quality of Life Outcomes. 5(1): 51-62
Dow KH (1990). The onduring seasons in survival. Oncol Nurs
Forum, 17: 511-516
Drummond MF (1987). Resources allocation decisions in health
care : A role for quality of life assessment? J Chron Dis, 40: 605616
End of life Nursing Education Consortium [online] available from
http://www.aacn.nche.edu/elnec/about/factsheet (January 2012)
Farquhar M (1995). Definitions of quality of life: a taxonomy. J
Adv Nurs, 22: 502-8
Ferrans CE (1990). Quality of life: Conceptual issues. Seminars
in Oncology Nursing, 6(4): 248-254
Ferrel B, Hassey Dow K, Leigh S, Ly J & Gulasekaram P (1995).
Quality of life in long term cancer survivors. Oncology Nursing
Forum, 22(6): 915-922
Ferrell BR & Coyle N (2002). An overview of palliative nursing
care. AJN, 102(5): 26-31
Ferrell et all, (1992). The meaning of QoL for bone marrow
transplant survivors. Part 2. Improving QoL for bone marrow
transplant survivors. Cancer Nursing, 15(4): 247-253

[14] Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήµης

King CR, (1998). Clinical implications of quality of life. In King CR
& Hinds PS (eds). Quality of life: From nursing and patient
perspectives. Theory-Research–Practice. Jones and Bartlett
Publishers. Sudbury Massachusetts, (pp.197 -203)
Kristjanson LJ & Ashcroft T (1994). The family’s cancer journey:
A literature review. Cancer Nursing, 17(1): 1-17
Kάβουρα Μ, Γείτονα Μ, Βανδώρου Χ & Κυριόπουλοσ Γ (2003). Ποιότητα ζωήσ. Εκδ. Janssen – Cilag, Αθήνα
Leigh SA & Stovall EL (1998). Cancer survivorship quality of life.
In King CR & Hinds PS (eds). Quality of life: From nursing and
patient perspectives. Theory-Research–Practice. Jones and
Bartlett Publishers. Sudbury Massachusetts, (pp.287-300)
Lindbland AK, Ring L, Glimelius B & Hansson MG (2002). Focus
on the individual. Quality of life assessments in oncology. Acta
Oncologica. 41(6): 507-516
Macduff C (2000). Responded generated quality of life measures:
useful tools for nursing or more fool’s gold? J Adv Nurs, 32: 37582
Mager WM, Andrykowski MA (2004). Communication in the cancer
“bad news” consultation: patient perceptions and psychological
adjustment. Psycho-Oncology, 11: 35-46
Meeberg GA (1993). Quality of life: a concept analysis. J Adv Nurs,
18:32-38
Melin-Johansson C, Odling G, Axelsson B, Danielson E (2008).
The meaning of quality of life: narrations by patients with incurable
cancer in palliative home care. Palliat Support Care, 6: 231-238
Moinpour CM, Feigl P, Metch B, Hayden KA, Meyskens FL &
Crowley J (1989). Quality of life endpoints in cancer clinical trials:
Review and recommendations. Journal of the national Cancer

Tomos5_t3_soma_FINAL

10/10/13

10:26 AM

Page 15

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Institute, 81:485-495
Nordenfelt L (1999). Quality of life: the concept and the application
in health care. Introduction. Ethic Theory Moral Pract, 2: 3-10
Norman G (2003). Hi! How are you? Response shift, implicit
theories and differing epistemologies. Qual Life Res, 12: 239-249
Osoba D (1999). What has been learned from measuring health
related quality of life in clinical oncology? Eur J Cancer, 35(11):
1565-1570
Padilla GV& Grant MM (1985). Quality of life as a cancer nursing
outcome variable. Adv Nurs Science, 8:45-60
Πατηράκη (2003) Ογκολογική Νοσηλευτική. Πανεπιστηµιακέσ παραδόσεισ. Αθήνα, ΕΚΠΑ
Ρηγάτοσ Γ. (2000) Ψυχοκοινωνική ογκολογία. Εκδόσεισ Ascent,
Αθήνα, (σελ 75-86)
Sprangers MA & Sprangers M (2002) An introduction to quality
of life assessment in oncology:the value of measuring patient
reported outcomes. Am J Manag Care, 8:550-559 suppl
Sprangers MA (2002). Quality of life assessment in oncology.
Achievements and challenges. Acta Oncol, 41(3): 229-237

Stetz KM (1998). Quality of life in families experiencing cancer.
In King CR & Hinds PS (eds). Quality of life: From nursing and
patient perspectives. Theory-Research–Practice. Jones and
Bartlett Publishers. Sudbury Massachusetts, (pp.157 -175)
Sutherland H, Till J (1993). Quality of life assessments and levels
of decision making: differentiating objectives. Qual Life Res, 2:
297-303
Velikova G, Stark D & Selby P (1999). Quality of life instruments
in oncology. Eur J Cancer, 13(11):1571-1580
Vellerand AH, Breckenridge NA &Hodgson NA, (1998). Theories
and conceptual models to guide quality of life related research.
In King CR & Hinds PS (eds). Quality of life: From nursing and
patient perspectives. Theory-Research–Practice. Jones and
Bartlett Publishers. Sudbury Massachusetts, (pp.37-53)
WHO (1996) WHOQOL-BREF. Geneva, WHO (pp 5)
Wood-Dauphinee S (1999). Assessing quality of life in clinical
research: from where have we come and where are we going? J
Clin Epidemiol, 52(4): 355-363

Τόµος 5 - Τεύχος 3

[15]

