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ΠΕΡΊΛΗΨΗ

Εισαγωγή. Οι ασθενείσ µε καρκίνο αντιµετωπίζουν έντονη σωµατική και ψυχοκοινωνική καταπόνηση, η οποία
επηρεάζει άµεσα την Ποιότητα Ζωήσ (ΠΖ) τουσ. Συχνά η κατάσταση τουσ δεν επιτρέπει την παροχή πληροφοριών από τουσ ίδιουσ για τη φροντίδα τουσ και στισ περιπτώσεισ αυτέσ η παροχή πληροφοριών από τουσ
πληρεξούσιουσ, ωσ εναλλακτική πηγή πληροφοριών, είναι πολύ σηµαντική για την πορεία τησ κατάστασησ
τουσ και τη λήψη αποφάσεων. Η παρούσα ανασκόπηση αποτελεί το τρίτο µέροσ του αφιερώµατοσ στην ΠΖ
των ασθενών µε καρκίνο.
Σκοπόσ τησ παρούσασ ανασκόπησησ είναι η παρουσίαση ευρηµάτων τησ βιβλιογραφίασ που σχετίζονται µε
την αξιολόγηση τησ ΠΖ από πληρεξούσιουσ και η αναφορά σε πιθανέσ ερµηνείεσ που σχετίζονται µε την
ασυµφωνία στην αξιολόγησή τησ από τουσ πληρεξούσιουσ.
Ανασκόπηση Βιβλιογραφίασ. Η συγγραφή του άρθρου πραγµατοποιήθηκε µετά από ανασκόπηση τησ διεθνούσ και ελληνικήσ βιβλιογραφίασ, τησ τελευταίασ τριακονταετίασ, η οποία διαπραγµατεύεται την αξιολόγηση τησ ΠΖ από τουσ πληρεξούσιουσ και τουσ παράγοντεσ που µπορεί να την επηρεάζουν. Η έκταση τησ
βιβλιογραφίασ στα δύο είδη χαρακτηρίζεται από υψηλού βαθµού ετερογένεια στη µεθοδολογία αλλά και ποικιλία στα αποτελέσµατα.
Συµπεράσµατα. Επίσηµοι και ανεπίσηµοι φροντιστέσ συχνά καλούνται να αξιολογήσουν τησ ΠΖ των ασθενών µε καρκίνο και τισ συνιστώσεσ αυτήσ εξαιτίασ τησ επιβεβαρυµένησ κατάστασησ των ασθενών. Μελέτεσ
επιδιώκουν να ερµηνεύσουν µε διάφορα εργαλεία, τη συµφωνία ή τη διαφωνία στισ εκτιµήσεισ τησ ΠΖ µεταξύ ασθενών και πληρεξούσιων. Τα αποτελέσµατα ποικίλουν ωσ προσ το µέγεθοσ τησ συµφωνίασ και τισ διαστάσεισ τησ ποιότητασ στισ οποίεσ παρατηρείται η συµφωνία. Οι ερευνητέσ πρέπει να αξιολογούν µε κριτική σκέψη και προβληµατισµό τα αποτελέσµατα των εκτιµήσεων, να είναι γνώστεσ των παραγόντων που µπορεί
να επηρεάσουν την κρίση των πληρεξούσιων και να προβαίνουν σε ανάλογεσ εξατοµικευµένεσ για τον ασθενή παρεµβάσεισ που θα βελτιώσουν την ΠΖ του σε κάθε φάση τησ νόσου.
Λέξεισ κλειδιά: ποιότητα ζωήσ, αξιολόγηση από πληρεξούσιουσ, συµφωνία ασθενών-πληρεξούσιων, επίσηµοι φροντιστέσ, ανεπίσηµοι φροντιστέσ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ολιστική και εξατοµικευµένη προσέγγιση των
ασθενών κατέχει κεντρική θέση στη φιλοσοφία
των επ. υγείασ. Η υποκειµενική φύση τησ ΠΖ
επιβάλει ο ασθενήσ να είναι η πρώτη και κύρια πηγή
πληροφοριών (gold standard) που σχετίζονται µε την
εκτίµησή τησ (Adamakidou & Kalokerinou 2011; Carr
& Higginson 2001; Carr et al, 2001; Sprangers 2002).
Εντούτοισ, συχνά η αξιολόγησή τησ από τον ίδιο τον
ασθενή µπορεί να είναι αδύνατη (µικρά παιδιά, ηλικιωµένοι, άτοµα µε διαταραχέσ τησ συµπεριφοράσ και
προβλήµατα επικοινωνίασ, ιδιαίτερα επιβεβαρυµένοι
από τη νόσο ασθενείσ). Στισ περιπτώσεισ αυτέσ, πληροφορίεσ συλλέγονται από πρόσωπα που εµπλέκονται
άµεσα στη φροντίδα, όπωσ είναι οι σηµαντικοί άλλοι
(informal caregivers) και οι επαγγελµατίεσ υγείασ
(formal caregivers), οι οποίοι µπορούν να υποκαταστήσουν, να ενισχύσουν ή να συµπληρώσουν τισ εκτιµήσεισ των ασθενών στισ κλινικέσ µελέτεσ, τη λήψη
αποφάσεων και την καθηµερινή φροντίδα, όταν οι
τελευταίοι αδυνατούν να εκφέρουν τη δική τουσ κρίση (Pickard & Knight 2005; Jocham et al, 2006). Τα
πρόσωπα αυτά αναφέρονται στη βιβλιογραφία ωσ «πληρεξούσιοι» (proxy raters) (Sprangers 2002).
Η συµµετοχή των πληρεξούσιων στην εκτίµηση τησ
ΠΖ διαπιστώνεται σε πολλέσ µελέτεσ µε µεγάλο εύροσ
διαγνώσεων όπωσ σε ασθενείσ µε ΑΕΕ (Pickard et al,
2004), µε σχιζοφρένια (Boyer et al, 2004), µε καρκίνο (Pearcy et al, 2008), µε ετερογενείσ διαγνώσεισ
κακοήθειασ (Sneeuw et al, 1998), άτοµα µε αναπηρία
(Andresen et al 2001), µε κατάγµατα ισχίου (Jones &
Feeny 2005), σε ηλικιωµένουσ (Tamim et al 2002),
καθώσ και σε άλλεσ περιπτώσεισ (Sprangers & Aaronson
1992; Sprangers 2002).
Αναφέρεται ότι οι εκτιµήσεισ τησ ΠΖ από τουσ πληρεξούσιουσ (proxy assessment) εγκυµονούν προβλήµατα σχετικά µε την internal and external validity
(Pickard SA & Knight SJ, 2005).
Σκοπόσ τησ παρούσασ βιβλιογραφικήσ ανασκόπησησ είναι η παρουσίαση ευρηµάτων τησ βιβλιογραφίασ που σχετίζονται µε την αξιολόγηση τησ ΠΖ από
πληρεξούσιουσ και η αναφορά των πιθανών εξηγήσεων που σχετίζονται µε την ασυµφωνία στην αξιολόγηση τησ ΠΖ από τουσ πληρεξούσιουσ.

Η

Ανασκόπηση τησ βιβλιογραφίασ
Για την ανασκόπηση τησ βιβλιογραφίασ τέθηκαν στη
βάση δεδοµένων Pubmed οι λέξεισ κλειδιά quality of
life, cancer, proxy, spouse, health care providers,
significant others, family assessment. Συνολικά βρέθηκαν 234 άρθρα από το έτοσ 1980. Από τη µελέτη των
περιλήψεων των άρθρων διαπιστώθηκε ότι 139 αναφέρονταν σε συγκρίσεισ τησ ποιότητασ ζωήσ ή διαστάσεων αυτήσ ασθενών µε καρκίνο και των πληρεξούσεών τουσ, 9 σε παιδιατρικούσ ασθενείσ, 33 σε
άλλα νοσήµατα εκτόσ του καρκίνου (π.χ. Αlzheimer,
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σχιζοφρένεια, ΑΕΕ, ηλικιωµένοι ασθενείσ, ασθενείσ
µε διαβήτη, µε ρευµατοειδή αρθρίτιδα, µε αναπηρία,
κ.α), 37 αναφέρονταν σε διαφορετικέσ προσεγγίσεισ
στη φροντίδα των ογκολογικών ασθενών και 16 ήταν
σε άλλη γλώσσα πλην τησ αγγλικήσ. Από τα 139 σχετικά άρθρα, τα 46 αναφερόταν στην αξιολόγηση από
επαγγελµατίεσ υγείασ (επίσηµοι φροντιστέσ), 51 από
τουσ σηµαντικούσ άλλουσ (ανεπίσηµοι φροντιστέσ) και
42 και από τουσ δύο (εικόνα 1).
Οι «πληρεξούσιοι» στο επίκεντρο των µελετών
Οι ασθενείσ µε προχωρηµένη νόσο που λαµβάνουν
έξω- ή ένδο-νοσοκοµειακή φροντίδα, χρειάζονται
ακρίβεια στην αξιολόγηση των συµπτωµάτων, παροχή ανακουφιστικήσ και υποστηρικτικήσ φροντίδασ,
οργανωµένη και καλά συντονισµένη φροντίδα από τουσ
formal and informal caregivers και φυσικά επαρκή
ροή πληροφοριών και προσ τισ δύο κατευθύνσεισ
(Horton 2002).
Οι µελέτεσ σχετικά µε την αξιολόγηση τησ ΠΖ ζωήσ
των ασθενών από τουσ proxy διακρίνονται σε αυτέσ
που εκτιµούν την ποιότητα ζωήσ µε αυτοαναφορέσ των
ασθενών σε σύγκριση µε τισ αναφορέσ (1)των informal
caregiver (σύζυγοι, φίλοι, γείτονεσ, σηµαντικοί άλλοι,
κ.α) (Rothman et al 1991; Rubenstein et al 1984;
Lampic, Sjoden 2000; Sneeuw et al 1999; Sneeuw et
al 1997; Santos-Eggimann et al 1999; Tang & McCorkle
2002; Lobchuk & Denger 2002; McPherson et al 2003;
Steel et al, 2005; Kutner et al, 2006; Pearcy et al,
2008), (2) των formal caregiver (νοσηλευτέσ, ιατροί)
(Idvall et al 2002, Zhao et al 2003; Lampic et al 1996;
Stromgren et al 2000).
Η έκταση τησ βιβλιογραφίασ στα δύο είδη χαρακτηρίζεται ετερογένεια στη µεθοδολογία αλλά και ποικιλία στα αποτελέσµατα (Sneeuw et al 1997).
Μελέτεσ επιδιώκουν να εκτιµήσουν µε διάφορα
εργαλεία και να ερµηνεύσουν, τη συµφωνία ή τη διαφωνία στισ εκτιµήσεισ τησ ποιότητασ ζωήσ µεταξύ
ασθενών και επίσηµων ή/και ανεπίσηµων φροντιστών.
Τα αποτελέσµατα ποικίλουν ωσ προσ το µέγεθοσ τησ
συµφωνίασ και τισ διαστάσεισ τησ ποιότητασ στισ οποίεσ παρατηρείται η συµφωνία ενώ υπό αµφισβήτηση
βρίσκετε η άποψη ότι οι ανεπίσηµοι φροντιστέσ έχουν
το πλεονέκτηµα τησ συνεχούσ παρακολούθησησ των
ασθενών για µεγάλο εύροσ δραστηριοτήτων, στο οποίο
οι formal caregivers υστερούν (Magaziner et al, 1988;
Aaronson, 1991; Sneeuw et al 1999).
Ενδεικτικά αναφέρονται τα αποτελέσµατα µελετών
εκτίµησησ τησ ΠΖ ογκολογικών ασθενών (in-outpatient)
από τουσ ίδιουσ και από τουσ πληρεξούσιουσ.
Οι Jones et al (2011) µελέτησαν 167 ασθενείσ και
118 µέλη τησ οικογένειασ και 7 επαγγελµατίεσ υγείασ µε το εργαλείο McGill Quality of Life Questionnaire
την 3η και 6η µέρα τησ εισαγωγήσ τουσ στη µονάδα
ανακουφιστικήσ φροντίδασ και διαπίστωσαν ότι οι πληρεξούσιοι τείνουν να υποεκτιµούν τη ΠΖ των ασθενών,
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ενώ η συµφωνία ήταν µεγαλύτερη µε τουσ περισσότερο σωµατικά επιβεβαρυµένουσ ασθενείσ και αυτούσ
µε γνωστικέσ δυσκολίεσ. Μεγαλύτερη συµφωνία διαπιστώθηκε στην αξιολόγηση των συµπτωµάτων όπωσ
ο πόνοσ, η ναυτία, η κόπωση από τουσ επ. υγείασ σε
σύγκριση µε τουσ άτυπουσ φροντιστέσ.
Οι Pearcy et al (2008) σε µελέτη 47 ασθενών µε καρκίνο του προστάτη, 25 συζύγων και των ιατρών τουσ, µε
το εργαλείο SEIQoL-DW, VAS και FACT G και P, αναφέρουν ότι οι σύντροφοί τουσ ήταν ικανοί να αξιολογούν µε ακρίβεια τοµείσ τησ ζωήσ που ήταν σηµαντικοί για τουσ ασθενείσ ενώ οι ιατροί, οι οποίοι ελάµβαναν
αποφάσεισ για τουσ ασθενείσ, ήταν κακοί κριτέσ των
προτεραιοτήτων (οικογένεια, οικογενειακή ζωή, χόµπι)
που είχαν στη ζωή τουσ οι ασθενείσ και τησ ΠΖ τουσ.
Ο Brunelli και οι συνεργάτεσ του (1998) µελέτησαν
159 ασθενείσ τελικού σταδίου, οι οποίοι συµπλήρωσαν µαζί µε το προσωπικό υγείασ το εργαλείο Therapy
Impact Questionnaire (ΤΙQ), και διαπίστωσαν ότι το
ποσοστό συµφωνίασ ήταν υψηλότερο για τα σωµατικά συµπτώµατα παρά για τα ψυχολογικά ή τα συµπεριφορικά συµπτώµατα τα οποία υπερτιµήθηκαν από
το προσωπικό. Η οµοφωνία ήταν µεγαλύτερη στην
απουσία παρά στην παρουσία κάποιου προβλήµατοσ.
Ο Ηorton (2002) µελέτησε 55 ζεύγη ασθενών στο
σπίτι και νοσηλευτών πού συµπλήρωσαν το εργαλείο
Palliative Care Outcome Scale (ΡΟS). ∆ιαπίστωσε
πωσ υπάρχει καλή συσχέτιση και συµφωνία µεταξύ
τουσ στην εκτίµηση του πόνου -σε αντίθεση µε άλλεσ
µελέτεσ- και τον έλεγχο των συµπτωµάτων. Σηµαντικέσ διαφορέσ διαπιστώθηκαν στην εκτίµηση του άγχουσ,
τησ πληροφόρησησ, των προσωπικών σκέψεων και
άλλων πρακτικών θεµάτων. Αναφέρεται ότι η ακρίβεια-ορθότητα τησ εκτίµησησ του προσωπικού είναι
χαµηλότερη µε την παρουσία του προβλήµατοσ.
Οι Sneeuw et al (1999) µελέτησαν την εκτίµηση
τησ ποιότητασ ζωήσ σε ένα ετερογενέσ δείγµα 90 ασθενών και τισ αναφορέσ των σηµαντικών άλλων, των
ιατρών και των νοσηλευτών, µε το εργαλείο Dartmouth
COOP Functional Health Assessment charts/WONCA.
Αναφέρουν ότι οµοφωνία παρατηρήθηκε µεταξύ τουσ
σε περισσότερο αναγνωρίσιµα προβλήµατα (καθηµερινέσ δραστηριότητεσ, πόνοσ) η οποία επηρεάζεται
θετικά από την καλή λειτουργική κατάσταση του ίδιου του ασθενούσ. Επισηµαίνουν ότι ο βαθµόσ συµφωνίασ-διαφωνίασ δε σχετίζεται πάντα µε το είδοσ του
‘φροντιστή’ (proxy), ενώ οι νοσηλευτέσ είναι η καλύτερη πηγή πληροφόρησησ τησ κατάστασησ των ασθενών. Ανάλογα ήταν τα αποτελέσµατα και παλαιότερησ
µελέτησ τουσ (Sneeuw et al, 1997).
Οι Widmark-Petersson et al (2000) µελέτησαν 21
ζεύγη ασθενών – νοσηλευτών που συµπλήρωσαν το
εργαλείο Caring Assessment Instrument (CARE).
Αναφέρουν ότι δεν βρέθηκε συσχέτιση των απόψεων

µεταξύ τουσ για τη σηµασία των συµπεριφορών φροντίδασ, την υγεία του ασθενή, την ποιότητα ζωήσ ή
γενικότερα το ενδιαφέρον για την κατάστασή του. Καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι το προσωπικό δεν µπορεί να εκτιµήσει επιτυχώσ τισ παραπάνω παραµέτρουσ.
Τονίζουν τη σηµαντικότητα τησ αναγνώρισησ αντιλήψεων του ασθενή για το τι ο ίδιοσ θεωρεί σηµαντικό
στη φροντίδα του καθώσ και την ανάγκη επαναπροσδιορισµού των αντιλήψεων του προσωπικού όσον αφορά τισ ανάγκεσ και τα ενδιαφέροντα των ασθενών.
Οι Nekolaichuk και συν (1999a) στην προσπάθειά
τουσ να συγκρίνουν την εκτίµηση, από ιατρικό και
νοσηλευτικό προσωπικό, των συµπτωµάτων 49 ασθενών µε κακοήθεια µε την κλίµακα Edmonton Symptom
Assessment System (ESAS), διαπίστωσαν ότι ο µέσοσ
όροσ των εκτιµήσεων των νοσηλευτών παρουσίασε
µεγαλύτερη συµφωνία µε τισ εκτιµήσεισ των ασθενών, σε αντίθεση µε τισ εκτιµήσεισ των ιατρών. Οι εκτιµήσεισ τησ έντασησ των συµπτωµάτων από το ιατρικό
προσωπικό ήταν σηµαντικά χαµηλότερεσ από τισ αυτόαναφορέσ των ασθενών.
Οι Steel et al (2005) πραγµατοποίησαν µελέτη µε
σκοπό την διερεύνηση τησ συµφωνίασ των εκτιµήσεων τησ ποιότητασ ζωήσ 82 ασθενών µε ηπατοκυτταρικό καρκίνο και των φροντιστών τουσ (µέλοσ τησ οικογένειασ και ιατρικό προσωπικό) µε το εργαλείο FACT-Hep,
διαπίστωσαν συµφωνία µεταξύ ασθενών –ογκολόγων
τη στιγµή τησ διάγνωσησ µόνο στη διάσταση τησ φυσικήσ ευεξίασ τησ ΠΖ, σε επανεκτίµηση 3 µήνεσ από τη
διάγνωση συµφωνία δεν υπήρχε στη διάσταση τησ κοινωνικήσ και οικογενειακήσ ευεξίασ και τησ συνολικήσ
εκτίµησησ τησ ΠΖ, ενώ σε επανεκτίµηση σε 6 µήνεσ,
δεν διαπιστώθηκε συµφωνία σε καµία από τισ διαστάσεισ τησ ΠΖ. Γενικότερα, οι ογκολόγοι υποεκτίµησαν
την σχετιζόµενη µε την υγεία ποιότητα ζωήσ και βρέθηκε να συµφωνούν λιγότερο µε τουσ ασθενείσ σε
σύγκριση µε τουσ οικογενειακούσ φροντιστέσ τουσ.
Οι Fitzsimmons et al (1999) διερεύνησαν τισ διαφορετικέσ απόψεισ σχετικά µε την ασθένεια, τη θεραπεία και τη φροντίδα 21 ασθενών µε κακοήθεια του
παγκρέατοσ και 6 επαγγελµατιών υγείασ µε τη συµπλήρωση του εργαλείου EORTC QLQ-C30. Αναφέρουν ότι
οι επαγγελµατίεσ υγείασ κράτησαν µια ‘µηχανιστική
θεώρηση’ διότι υποστήριξαν πωσ η επίδραση των
συµπτωµάτων και των προβληµάτων είναι άµεση στην
ποιότητα τησ ζωήσ. Οι ασθενείσ υποστήριξαν ότι αυτή
επηρεάζεται από τισ στρατηγικέσ αντιµετώπισησ (άρνηση, επίκριση, ορθολογισµόσ, βοήθεια από άλλουσ και
άµεση δράση) γεγονόσ που αιτιολόγησαν αφενόσ από
το µέγεθοσ τησ απειλήσ που νιώθει ο ασθενήσ βιώνοντασ το πρόβληµα και αφετέρου από την επιτυχή εφαρµογή των στρατηγικών αντιµετώπισησ για τη διατήρηση του ελέγχου.
Οι Petersen et al (2006) σε µελέτη τουσ µε σκοπό
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την εκτίµηση τησ συµφωνίασ µεταξύ ασθενών που
ελάµβαναν ανακουφιστική φροντίδα και των ιατρών
τουσ στην αξιολόγηση τησ HRQoL, µε τη χρήση του
ερωτηµατολογίου EORTC QLQ-C30, κατέληξαν στο
συµπέρασµα ότι παρατηρήθηκαν σηµαντικέσ διαφορέσ µεταξύ ασθενών και ιατρών στην εκτίµηση των
διαστάσεων τησ ΠΖ. Συγκεκριµένα οι ιατροί ανάφεραν λιγότερα προβλήµατα-συµπτώµατα σε σύγκριση
µε τουσ ασθενείσ για όλεσ τισ διαστάσεισ τησ ΠΖ εκτόσ
από την φυσική και κοινωνική λειτουργικότητα. Η συµφωνία µεταξύ τουσ χαρακτηρίστηκε φτωχή.
Οι Zloklikovits et al (2005) σε µελέτη τουσ για την
εκτίµηση των συµπτωµάτων σε ασθενείσ τελικού σταδίου από επίσηµουσ και ανεπίσηµουσ φροντιστέσ µε
το εργαλείο 13-item Symptom List for Quality Assurance
in Palliative Care διαπίστωσαν ότι το προσωπικό υπερεκτιµά τα ψυχολογικά και κοινωνικά συµπτώµατα
αλλά όχι τα βιολογικά συµπτώµατα και τη λειτουργικότητα. Η οικογένεια είχε την τάση να υπερεκτιµά την
ένταση των συµπτωµάτων.
Οι Bahrami et al (2008) στη µελέτη τουσ για τη
σύγκριση των αντιλήψεων των ασθενών και των νοσηλευτών για την ποιότητα ζωήσ των πρώτων, σε ένα ετερογενέσ δείγµα ογκολογικών ασθενών (in-outpatients)
µε το εργαλείο WHOQoL-BREF, αναφέρουν µέτρια
συµφωνία για την σωµατική διάσταση τησ ποιότητασ
ζωήσ και χαµηλή συµφωνία για τισ υπόλοιπεσ διαστάσεισ. Επίσησ, οι νοσηλευτέσ εκτιµούν χαµηλότερα από
τουσ ασθενείσ τισ διαστάσεισ τησ ποιότητασ ζωήσ που
σχετίζονται µε την κοινωνικότητα και το περιβάλλον,
ενώ η µεγαλύτερη κλινική εµπειρία των νοσηλευτών
βρέθηκε να σχετίζεται µε την καλύτερη εκτίµηση τησ
ποιότητασ ζωήσ των ασθενών.
Μελέτη τησ Αδαµακίδου (2009) σε ελληνικό πληθυσµό 150 κατ’οίκον ογκολογικών ασθενών και των 5
νοσηλευτών τουσ µε το εργαλείο EORTC QLQ -C30,
ανέδειξε υψηλά επίπεδα συµφωνίασ στο συνολικό
σκορ τησ ΠΖ των ασθενών και µικρού βαθµού υποεκτίµηση σε έντεκα από τισ 15 συνιστώσεσ τησ ΠΖ που
αξιολογήθηκαν µε το ερωτηµατολόγιο. Η λειτουργική
κατάσταση του ασθενούσ (ECOG performance status)
βρέθηκε να επηρεάζει στατιστικά σηµαντικά τη συµφωνία αλλά και το βαθµό τησ υποεκτίµησησ.
Οι Sprangers & Aaronson (1992) στην πολύ περιεκτική ανασκόπησή τουσ, συνέκριναν ένα µεγάλο αριθµό µελετών που αξιολογούσαν την εκτίµηση των ασθενών και των
πληρεξούσιων (ιατροί, νοσηλευτέσ, σύζυγοσ, φροντιστήσ).
Τα συµπεράσµατά τουσ όσον αφορά τισ εκτιµήσεισ
των επαγγελµατιών υγείασ, όπωσ και άλλων µελετών,
µπορούν να συνοψιστούν (Holmes et al 1989; von
Essen et al,1994; Faller et al, 1995; Merluzzi et al,1997;
Grootendorst et al, 1997; Lampic & Sjoden, 2000;
Sprangers & Aaronson 1992; Sneeuw et al, 2002;
Steel et al, 2005; Broberger et al, 2005; Kutner et al,
2006; Pearcy et al, 2008) ωσ εξήσ:
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1. το προσωπικό υγείασ έχει την τάση να υποτιµά
την ποιότητα ζωήσ των ασθενών,
2. το προσωπικό υγείασ φαίνεται να εκτιµά την ποιότητα ζωήσ των ασθενών µε ένα συγκριτικό βαθµό
ακρίβειασ ή ανακρίβειασ
3. το προσωπικό υγείασ τείνει να υποτιµά τη λειτουργικότητα, την υγεία και την ποιότητα ζωήσ των
ασθενών και να υπερεκτιµά τα συµπτώµατα,
4. η οµοφωνία προσωπικού-ασθενών είναι µεγαλύτερη όταν αφορά παραµέτρουσ τησ ποιότητασ ζωήσ
των οποίων η εκτίµηση βασίζεται στην απλή παρατήρηση.
Βέβαια, οι διαφορέσ του µεγέθουσ του δείγµατοσ,
τα σφάλµατα (bias) και οι διαφορέσ στη µεθοδολογία
των ερευνών που µελετήθηκαν, επιτρέπουν µόνο περιορισµένεσ γενικεύσεισ.
Ωσ συµπέρασµα µπορεί να αναφερθεί ότι η υποστήριξη και η θετική επίδραση στην ΠΖ των ασθενών µε
καρκίνο κατά τη διάρκεια τησ φροντίδασ τουσ αποτελεί ένα είδοσ δέσµευσησ για τουσ επ. υγείασ. Η δέσµευση αυτή αντανακλάται στη επαγγελµατική δεοντολογία και εκπαίδευση ότι η ΠΖ είναι µια εκτίµηση η οποία
είναι χρόνο-εξαρτώµενη και γεγονότων-εξαρτώµενη
δεδοµένου ότι εσωτερικοί (π.χ κυτταρική απάντηση
στη θεραπεία) και εξωτερικοί παράγοντεσ (π.χ παρεµβάσεισ φροντίδασ) µπορούν να τη µεταβάλλουν. Η
δέσµευση αυτή σε συνδυασµό µε την επίγνωση τησ
επίδρασησ των απόψεων του ασθενούσ για την ΠΖ του,
µπορούν να έχουν ωσ αποτέλεσµα τη θετική έκβαση
σε όλεσ τισ συνιστώσεσ τησ ζωήσ του.
Εξηγήσεισ τησ υπερεκτίµησησ ή τησ υποεκτίµησησ τησ
ΠΖ από τουσ πληρεξούσιουσ
Η παραδοχή ότι ο ασθενήσ είναι η καλύτερη πηγή
παροχήσ πληροφοριών για την ποιότητα ζωήσ του δεν
συνεπάγεται και την γενική απόρριψη άλλων πηγών
παροχήσ πληροφοριών (Sprangers & Aaronson 1992,
Αdamakidou & Kalokerinou 2012).
Η σηµαντικότητα τησ επίγνωσησ τησ επαρκούσ εκτίµησησ τησ κατάστασησ του ασθενούσ, τησ ΠΖ και τησ
ποιότητασ τησ φροντίδασ του από τουσ φροντιστέσ
έγκειται αφενόσ στο µεγάλο βαθµό επίδρασησ των
εκτιµήσεων στη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται µε
τη θεραπεία και την γενικότερη φροντίδα του και αφετέρου στο µεγάλο αριθµό ασθενών που δεν µπορούν
να επικοινωνήσουν και να δώσουν οι ίδιοι πληροφορίεσ για την κατάστασή τουσ µε αποτέλεσµα οι αποφάσεισ να λαµβάνονται ερήµην τουσ (Aaronson 1991;
Sneeuw et al 1997; Sneeuw et al 1999; Brunelli et al
1998; Sprangers & Sneeuw 2000). Ακόµη συµβάλλει
στη µείωση τησ έκτασησ τησ απώλειασ των missing
data (Brunelli et al 1998) και στην αύξηση τησ αξιοπιστίασ των εργαλείων (Nekolaichuk et al 1999).
Για τουσ παραπάνω λόγουσ συχνά οι proxies χρησιµοποιούνται ωσ εναλλακτικέσ πηγέσ πληροφόρη-
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σησ, µε την υπόθεση ότι παρέχουν αξιόπιστεσ και έγκυρεσ εκτιµήσεισ για την ΠΖ του συγκεκριµένου ασθενούσ (Detmar & Aaronson, 1998; Detmar et al 2000;
Gundy & Aaronson 2008).
Οι ερευνητέσ προσπαθούν να ερµηνεύσουν τισ αιτίεσ
που οδηγούν στην υπερεκτίµηση ή την υποεκτίµηση
του άγχουσ, των συµπτωµάτων, τησ ΠΖ των ασθενών
από τουσ proxies.
Αναφέρεται η υπόθεση τησ «ανάγκησ του πένθουσ»
(requirement of mourning, ROM) δηλαδή την ανάγκη
των φροντιστών να πιστεύουν ότι οι ασθενείσ υποφέρουν προκειµένου να προστατέψουν το δικό τουσ σύστηµα αξιών και ιδιαίτερα την σωµατική τουσ υγεία. ∆ιακρίνεται στην «ανάγκη πένθουσ από ενσυναίσθηση»
(empathic requirement of mourning) στην οποία ο
φροντιστήσ φαντάζεται τον εαυτό του στη θέση του
ασθενούσ (σκέφτεται για παράδειγµα, ‘εγώ θα ήµουν
πολύ αγχωµένοσ και θα υπέφερα τροµερά’), και στην
«ανάγκη πένθουσ λόγω αυτο-υπεροχήσ» (self-aggrandizing
requirement of mourning) δηλαδή την ανάγκη του
φροντιστή να διαφυλάξει, να εξυψώσει τη δική του
κατάσταση και να νιώσει την δική του υπεροχή όσον
αφορά βασικέσ θεµελιώδησ αξίεσ (‘είναι καλύτερο να

είσαι υγιήσ παρά άρρωστοσ’) (Fitzsimmons et al 1999;
Lampic et al 1996).
Οι προκαταλήψεισ και τα στερεότυπα (WidmarkPetersson et al, 2000) όπωσ για παράδειγµα ότι η νεαρή ηλικία του ασθενούσ επιτείνει την ένταση των συµπτωµάτων και η µακροχρόνια εργασία σε ογκολογικά τµήµα
φαίνεται να σχετίζονται µε την προβολή των συναισθηµάτων κατάθλιψησ στουσ ασθενείσ (Lampic et al, 1996).
Οι Widmark-Petersson et al (2000) αναδεικνύουν τισ
πιθανότητεσ αναποτελεσµατικήσ πληροφόρησησ και επικοινωνίασ (Aaronson 1991; Horton 2002; Zachariae et al
2003; Thorne et al, 2005; Travado et al 2005) ωσ αιτίεσ
οι οποίεσ µπορούν να επηρεάσουν σηµαντικά το είδοσ,
την ποιότητα και την έκβαση τησ παρεχόµενησ φροντίδασ.
Οι Brunelli C et al (1998) κάνουν νύξη για το Ηawthorne
effect, δηλαδή την αλλαγή στη συµπεριφορά που προκαλεί η γνώση τησ συµµετοχήσ στην έρευνα και των
σκοπών αυτήσ.
Η ελλιπήσ µεθοδολογική προσέγγιση µπορεί να κάνει
εντονότερο το φαινόµενο τησ ασυµφωνίασ µεταξύ ασθενών – πληρεξούσιων (Sprangers & Sneeuw 2000), η
ανεπαρκήσ επίγνωση τησ κατάστασησ που βιώνει ο
ασθενήσ καθώσ και η διαφορετική αντίληψη των ερω-

Εικόνα 1. Ευρήµατα Βιβλιογραφικήσ αναζήτησησ
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τήσεων του ερωτηµατολογίου από ασθενείσ και πληρεξούσιουσ (Groenvold et al 1997) και η παρουσία ή
όχι του ερευνητή (Groenvold et al,1997; Addington
–Hall & Karla 2001) αναφέρονται ωσ πιθανέσ ερµηνείεσ τησ ασυµφωνίασ στην εκτίµηση τησ ΠΖ.
Οι Pickard & Knight (2005) διακρίνουν την «προοπτική πληρεξούσιου-πληρεξούσιου» (proxy-proxy
perspective) κατά την οποία οι proxy αξιολογούν την
ΠΖ του ασθενούσ από τη δική τουσ οπτική γωνία και
την «προοπτική πληρεξούσιου-ασθενή» (proxy-patient
perspective) κατά την οποία ο πληρεξούσιοσ καλείται να εκτιµήσει την ΠΖ του ασθενούσ αναλογιζόµενοσ πώσ θα την εκτιµούσε ο ίδιοσ ο ασθενήσ, «να µπει
στα παπούτσια του ασθενή», να σκεφτεί και να απαντήσει όπωσ αυτόσ. Εντούτοισ, οι Gundy & Aaronson
(2008) που διερεύνησαν τισ δύο προοπτικέσ αναφέρουν ότι δε διαπιστώθηκε κανένα είδουσ πλεονέκτηµα για τη µία ή την άλλη προοπτική και ότι χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση για εύρεση πιθανήσ συσχέτισησ.
Αναφέρουν όµωσ, ότι υπάρχουν ενδείξεισ για την υιοθέτηση τησ οπτικήσ γωνίασ του «πληρεξούσιου-πληρεξούσιου» όταν χρησιµοποιούνται ερωτηµατολόγια
του EORTC.
Βιβλιογραφική ανασκόπηση (McPherson & Addington
–Hall 2003) για την αξιοπιστία των πληροφοριών που
παρέχουν οι πληρεξούσιοι αναφέρει παράγοντεσ που
σχετίζονται µε τον ασθενή και τον πληρεξούσιο (όπωσ
η σχέση τουσ, οι προσδοκίεσ και οι απόψεισ, οι στρατηγικέσ αντιµετώπισησ των προβληµάτων) (Καλλέργησ, Αθανασοπούλου 1993; Ιακωβίδησ και συν., 2004;
Καλλέργησ και συν., 2008), παράγοντεσ που σχετίζονται µε την εκτίµηση (το εργαλείο, πολύπλοκεσ ερωτήσεισ, µεγάλο εύροσ επιλογήσ απάντησησ, η περίοδοσ, ο χρόνοσ εκτίµησησ και τα συναισθήµατα),
παράγοντεσ που σχετίζονται µε την εγκυρότητα των
µελετών (το δείγµα, ο τρόποσ εύρεσησ τησ συµφωνίασ) και το πόσο χειροπιαστό, ορατό και σηµαντικό
είναι το πρόβληµα που επηρεάζει την ΠΖ (Addington
–Hall & Karla 2001; McPherson & Addington –Hall
2003).
Συµπεράσµατα
Η παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση αναδεικνύει
την αναγκαιότητα τησ εξατοµικευµένησ προσέγγισησ
κάθε ασθενή για την αξιολόγηση τησ ΠΖ του, τη δυνατότητα αξιοποίησησ των πληρεξούσιων ωσ εναλλακτικέσ πηγέσ πληροφόρησησ αλλά και την αναγκαιότητα
περαιτέρω έρευνασ προκειµένου να διευκρινιστούν τα
χαρακτηριστικά των πληρεξούσιων και πωσ αυτά επηρεάζουν την κρίση τουσ για την εκτίµηση τησ ΠΖ των
ασθενών. Οι κλινικοί και οι ερευνητέσ οφείλουν να
αξιοποιούν τισ πληροφορίεσ από τουσ πληρεξούσιουσ, να αξιολογούν τουσ περιορισµούσ, να είναι ενήµεροι για τα κενά που υπάρχουν έχοντασ συνειδητά ωσ
υπόβαθρο ότι ο ασθενήσ είναι αυτόσ που πρέπει να
έχει την ‘τελευταία λέξη’..

[34]

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Aaronson NK, (1991). Methodologic issues in assessing the quality
of life of cancer patients. Cancer, 67(3):844-850
Adamakidou T (2009) Cancer patients self-assessment of quality
of life at home in comparison with nursing assessment. PhD
Thesis, National and Kapodistrian University of Athens, Faculty
of Nursing, Greece
Adamakidou T & Kalokerinou A (2011) Quality of life and cancer
patient (part I): meaning and concept. Balkan Military Medical
Review, 14(4): 289-302
Adamakidou T & Kalokerinou A (2012) Quality of life and cancer
patient (part II): instruments for its assessment. Balkan Military
Medical Review, 15(1): 47-56
Addington –Hall J & Karla L (2001). Measuring quality of life. Who
should measure quality of life? BMJ, 322: 1417-1420
Andresen EM, Vahle VJ, & Lollar D (2001). Proxy reliability: health
related quality of life measures for people with disability. Qual
Life Res, 10:609-619
Bahrami M, Parker S, Blackman I (2008). Patients’ quality of life:
a comparison of patient and nurse perceptions. Contemp Nurse,
29:67-79
Broberger E, Tishelman C & von Essen L (2005). Discrepancies
and similarities in how patients with lung cancer and their
professional and family caregivers assess symptom occurrence
and symptom distress. J Pain Symptom Manage, 29: 572-583
Brunelli C, Costantini M, Di Giulio P, et al (1998). Quality of life
evaluation: when do terminal cancer patients and health care
providers agree? Journal of Pain and Symptom Management,
15(3): 151-158
Carr AJ & Higginson IJ (2001). Measuring quality of life. Are quality
of life measures patient centered? BMJ, 322: 1357-1360
Carr AJ, Gibson B & Robinson PG (2001). Measuring quality of
life. Is quality of life determined by expectations or experience?
BMJ, 322: 1240-1243
Detmar SB, Aaronson NK (1998). Quality of life assessment in
daily oncology clinical practice: a feasibility study. Eur J Cancer
34:1181-1186
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
Faller H, Lang H, Schilling S (1995). Emotional distress and hope
in lung cancer patients, as perceived by patients, relatives,
physicians, nurses and interviewers. Psycho-Oncology, 4: 21-31
Fitzsimmons D, George S, Payne S, Johnson CD (1999). Differences
in perception of quality of life issues between health professionals
and patients with pancreatic cancer. Psychooncology, 8(2 MarApr):135-43.
Gundy C& Aaronson NK (2008). The influence of proxy perspective
on patient-proxy agreement in the evaluation of health related
quality of life. An empirical study. Med Care, 46:209-216
Holmes CA (1989). Health care and the quality of life: a review.
J Adv Nurs, 14:833-839
Horton R(2002). Differences in assessment of symptoms and
quality of life between patients with advanced cancer and their
specialist palliative care nurses in a home care setting. Palliat
Med, 16 Nov (6):488-94
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
Jones A & Feeny D (2005). Agreement between patient and proxy
responses of health related quality of life after hip fracture. J Am
Geriatr Soc, 53: 1227-1233

Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήµης

Tomos6_t1_2013

11/5/13

11:05 AM

Page 35

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΉ AΝΑΣΚΌΠΗΣΗ
Jones J, McPherson C, Zimmerman C, et al 2011 Assessing
Agreement Between Terminally Ill Cancer Patients’ Reports of
Their Quality of Life and Family Caregiver and Palliative Care
Physician Proxy Ratings. J Pain Sympt Manage 42(3): 354-365
Kutner JS, Bryant L, Beaty B & Fairclough D (2006). Symptom
distress and quality of life assessment at the end of life: the role
of proxy response. J Pain Sympom Manage, 32: 300-310
Lampic C & Sjoden PO (2000). Patient and staff perceptions of
cancer patients' psychological concerns and needs. Acta Oncol,
39(1):9-22
Lampic C, von Essen L, Peterson VW, Larsson G, Sjoden PO
(1996). Anxiety and depression in hospitalized patients with cancer:
agreement in patient-staff dyads. Cancer Nurs, 19 Dec (6):41928.
Lobchuk MM & Degner LF (2002). Patients with cancer and nextof-kin response comparability on physical and psychological
symptom well-being. Cancer Nursing, 25: 358-374
Magaziner J, Simonsick EM, Kashner TM, et all (1988). Patientproxy response comparability on measures of patient health and
functional status. J Clin Epidemiol, 41: 1065-1078
McPherson CJ & Addington –Hall JM (2003). Judging the quality
of care at the end of life: can proxies provide reliable information?
Soc Sci Med, 56:95-109
Merluzzi TV& Martinez Sanchez MA (1997). Perceptions of coping
behaviours by persons with cancer and health care providers.
Psychooncology, 6(3):197-203.
Nekolaichuk CL, Bruera E, Spachynski K, MacEachern T, Hanson J,
Maguire TO (1999). A comparison of patient and proxy symptom
assessments in advanced cancer patients. Palliat Med, 13(4):311-23
Pearcy et al (2008) Proxy assessment of quality of life in patients
with prostate cancer: how accurate are partners and urologists?
J R Soc Med 2008: 101: 133 138. DOI 10.1258/jrsm.2008.081002
Pearcy R, Waldron D, O’Boyle C & MacDonagh R (2008). Proxy
assessment of quality of life in patients with prostate cancer:
how accurate are partners and urologists? J R Soc Med, 101:
133-138
Petersen MA, Larsen H, Pedersen L, Sonne N, Groenvold M (2006).
Assessing health related quality of life in palliative care: Comparing
patient and physician assessments. European Journal of Cancer,
42: 1159-1166
Pickard AS & Knight SJ (2005). Proxy evaluation of health related
quality of life: a conceptual framework of understanding multiple
proxy perspectives. Med Care, 43: 493-499
Rothman M, Hedrick SC, Bulcroft KA, Hickman D & Rubenstein
LZ (1991). The validity of proxy-generated scores as measures
of patient health status. Med Care, 29(2): 115-124
Rubenstein LV, Schairer C, Wieland DG et all (1984). Systematic
biases in functional status assessment of elderly adults: effects
on different data sources. J Gerontol, 39: 686-695
Sneeuw KC, Aaronson NK, Osoba D, Muller MJ, Hsu MA, Yung
WK, Brada M, Newlands ES (1997). The use of significant others
as proxy raters of the quality of life of patients with brain cancer.
Med Care, 35(5):490-506.
Sneeuw KC, Aaronson NK, Sprangers MA, Detmar SB, Wever LD,
Schornagel JH (1999). Evaluating the quality of life of cancer
patients: assessments by patients, significant others, physicians
and nurses. Br J Cancer, 81 Sep (1):87-94.
Sneeuw KC, Aaronson NK, Sprangers MA, et all (1998). Comparison
of patient and proxy EORTC QLQ-C30 ratings in assessing the
quality of life of cancer patients. J Clin Epidemiol, 51:617-631

Sneeuw KC, Sprangers MA & Aaronson NK (2002). The role of
health care providers and significant others in evaluating the
quality of life of patients with chronic disease. J Clin Epidemiol,
55: 1130-1143
Sprangers MA & Sneeuw K, (2000). Are health care providers
adequate raters of patients quality of life –Perhaps more than
we think? Acta Oncologica, 39(1): 5-8
Sprangers MA (2002). Quality of life assessment in oncology.
Achievements and challenges. Acta Oncol, 41(3): 229-237
Sprangers MA, Aaronson NK (1992). The role of health care
providers and significant others in evaluating the quality of life
of patients with chronic disease: a review. J Clin Epidemiol, 45
Jul (7):743-60.
Steel JL, Geller D & Carr BI (2005). Proxy ratings of health related
quality of life in patients with hepatocellular carcinoma. Qual Life
Res, 14: 1025-1033
Stromgren AS, Groenvold M, Sorensen A & Andersen L (2001).
Symptom recognition in advanced cancer. A comparison of nursing
records against patient self-rating. Acta Anaesthesiol Scand, 45:
1080-1085
Tamim H, McCusker J & Dendukuri N (2002). Proxy reporting of
quality of life using the EQ-5D. Med Care, 40:1186-95
Tang ST & McCorkle R (2002). Use of family proxies in quality of
life research for cancer patients at the end of life: a literature
review. Cancer Invest, 20(7-8):1086-104.
Thorne SE, Bultz BD, Baile WF. Is there a cost to poor communication
in cancer care? a critical review of the literature. Psychooncology.
2005;14(10): 875-884
Travado L, Grassi L, Gil F, Ventura C, Martins C. Physician-patient
communication among Southern European cancer physicians:
the influence of psychosocial orientation and burnout. Psychooncology.
2005;14(8):661-670.
von Essen L (2004). Proxy ratings of patient quality of life. Acta
Oncol, 43:229-234
Widmark-Petersson V, von Essen L, Sjoden PO (2000). Perceptions
of caring among patients with cancer and their staff. Differences
and disagreements. Cancer Nurs, 23 Feb (1):32-9.
Zachariae R, Pedersen CG, Jensen AB, Ehrnrooth E, Rossen PB,
von der MH. Association of perceived physician communication
style with patient satisfaction, distress, cancer-related selfefficacy, and perceived control over the disease. Br J Cancer.
2003;88(5):658-665.
Zhao H, Kanda K, Liu SJ & Mao XY (2003). Evaluation of quality
of life in Chinese patients with gynecological cancer: assessment
by patients and nurses. Int J Nurs Pract, 9: 40-48
Zloklikovits S, Andritsch E, Frohlich B, Verebes J, Dietmaier G &
Samonigg H (2005). Assessing symptoms of terminally-ill patients
by different raters: A prospective study. Palliat Support Care, 3:
87-98
Ιακωβίδησ Β, Καλλέργησ Γ, Σπυροπούλου Β, Μπεντενίδησ Χ (2004).
∆ιασυνδετική ψυχιατρική σε ογκολογικό νοσοκοµείο: εκπαίδευση
του ογκολογικού προσωπικού. Ψυχιατρική, 15(2): 57-66
Καλλέργησ Γ, Αθανασοπούλου Χ (1993). Εκπαιδευτικέσ οµάδεσ
νοσηλευτριών. ∆εκαεπτά χρόνια επιστηµονικήσ δραστηριότητασ.
Ελληνική Ιατρική Εταιρία Μελέτησ Ψυχοσωµατικών Προβληµάτων,
Αθήνα, σελ. 75-78
Καλλέργησ Γ, Σπυροπούλου Β, Μπεντενίδησ Χ (2008). Η δραµατοθεραπεία στην εκπαίδευση των επαγγελµατιών υγείασ στα πλαίσια
τησ διασυνδετικήσ Ψυχιατρικήσ. 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικήσ, Κρήτη

Τόµος 6 - Τεύχος 1

[35]

