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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
£ÉÑÁÇÔÇ¼ Στη σύγχρονη εποχή, η παροχή φροντίδας υγείας υψηλής ποιότητας στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας
αποτελεί πρόκληση, δεδοµένης της αυξανόµενης ζήτησης, του υψηλού κόστους ηµερήσιας νοσηλείας και των περιορισµένων διαθέσιµων πόρων. Η ταυτόχρονη αξιολόγηση των εµπειριών των ασθενών και των αποτελεσµάτων
της εντατικής φροντίδας, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση υγειονοµικών υπηρεσιών υψηλής
ποιότητας.
ËÎ¾Õ Η διερεύνηση των εµπειριών των ασθενών από τη νοσηλεία τους σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και η
αξιολόγηση της ποιότητας της ζωής τους έξι έως δώδεκα µήνες µετά την έξοδό τους.
Μεθοδολογία: Πρόκειται για µη παρεµβατική συγχρονική µελέτη µε αναδροµική συλλογή δεδοµένων. Συνολικά, συµµετείχαν 108 ασθενείς εξελθόντες από τέσσερις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, τριών στρατιωτικών νοσοκοµείων της
Αττικής. Οι εµπειρίες και η ποιότητα της ζωής των ασθενών αξιολογήθηκαν µέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων, χρησιµοποιώντας το “Patient Empowerment Questionnaire” και το “Quality of life Questionnaire” αντίστοιχα. Η στατιστική
ανάλυση πραγµατοποιήθηκε µε το Στατιστικό πακέτο SPSS v.25.0.
¡ÎÒÅÌ»ÑuÁÒÁ Η πλειονότητα των συµµετεχόντων ανέφερε θετική αντιµετώπιση από το προσωπικό των Μονάδων
Εντατικής Θεραπείας και φυσιολογική ποιότητα ζωής. Ωστόσο, το 47% δήλωσε ότι δεν µπορούσε πάντα να κοιµηθεί το
βράδυ και το 32% ότι δεν ανακουφιζόταν πάντα επαρκώς από τον πόνο. Όσον αφορά την ποιότητα της ζωής, χειρότερα
αποτελέσµατα διαπιστώθηκαν στις «συνήθεις καθηµερινές δραστηριότητες». Οι µισοί ασθενείς ανέφεραν αδυναµία
εκτέλεσης δραστηριοτήτων υψηλής προσπάθειας και το 1/5 δυσκολίες στο περπάτηµα και στην κινητικότητα. Επιπλέον, το 43% ανέφερε δυσκολίες στην εργασία και στις καθηµερινές δραστηριότητες, οι οποίες αντικαταστάθηκαν ή
εγκαταλείφθηκαν οριστικά.
×uÅÐÑuÁÒÁ Οι θετικές εµπειρίες των ασθενών και η καλή ποιότητα της ζωής αποτελούν ένδειξη ότι η ποιότητα
της εντατικής φροντίδας των στρατιωτικών νοσοκοµείων είναι υψηλή. Παρεµβάσεις µε σκοπό την αποτελεσµατικότερη ανακούφιση του πόνου, την προαγωγή του νυχτερινού ύπνου και την πρόληψη των επιπτώσεων της κρίσιµης
ασθένειας στις δραστηριότητες των ασθενών, θα εξασφαλίσουν θετικότερα αποτελέσµατα.
Λέξεις-Κλειδιά: Βαρέως πάσχοντες, δείκτες αυτοαναφερόµενων εµπειριών και αποτελεσµάτων των ασθενών, ΜΕΘ,
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) αποτελεί ένα
ειδικό τµήµα του νοσοκοµείου, στο οποίο παρέχεται εξειδικευµένη και σύνθετη φροντίδα, καθιστώντας το κόστος λειτουργίας της ιδιαίτερα υψηλό
(Karabatsou et al 2016). Η δηµογραφική γήρανση του
πληθυσµού (OECD 2017a) και το αυξανόµενο ποσοστό
ασθενών µε κάποια χρόνια ασθένεια ή συνοσηρότητα
(Van Oostrom et al 2016), αποτελούν παράγοντες οι οποίοι δυνητικά µπορούν να οδηγήσουν σε απειλητικές καταστάσεις για τη ζωή, αυξάνοντας την ανάγκη νοσηλείας
σε ΜΕΘ. Η αυξανόµενη ζήτηση για εντατική φροντίδα, η
οποία συνεπάγεται και αύξηση των συνολικών δαπανών,
αποτελεί πρόκληση για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής υγείας, καθώς η χρηµατοδότηση των νοσηλευτικών
µονάδων είναι σταθερά µειούµενη κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης. Συνεπώς, η συνεχής αξιολόγηση της
ποιότητας της φροντίδας στη ΜΕΘ κρίνεται απαραίτητη,
ειδάλλως η έκπτωση της µπορεί να οδηγήσει σε αρνητικές εµπειρίες και δυσµενείς εκβάσεις για την υγεία ή την
ποιότητα της ζωής των ασθενών.
Παράλληλα, οι ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνολογία µε
συνεχώς καλύτερη υποστήριξη των βαρέως πασχόντων,
έχουν αυξήσει τις προσδοκίες των ασθενών σχετικά µε
την ποιότητα της παρεχόµενης φροντίδας και την επακόλουθη ποιότητα της ζωής. Η ικανοποίηση των αναγκών
τους εξασφαλίζεται παρέχοντας φροντίδα προσανατολισµένη στον ασθενή (Patient Centered Care), η οποία
προϋποθέτει την επίγνωση των αντιλήψεων τους για τις
εµπειρίες που βιώσαν κατά τη νοσηλεία και τα αποτελέσµατα στην κατάσταση της υγείας τους (Kingsley & Patel
2017).
Η ανάγκη για αντικειµενική µέτρηση αυτών των αντιλήψεων, οδήγησε σταδιακά στη δηµιουργία δεικτών µε
τους οποίους ο ίδιος ο ασθενής αξιολογεί την ποιότητα
της παρεχόµενης φροντίδας υγείας και ονοµάζονται «δείκτες αυτοαναφερόµενων εµπειριών και αποτελεσµάτων
των ασθενών» (OECD 2017b). Μάλιστα, η µέτρηση των
αυτοαναφερόµενων εµπειριών των ασθενών είναι µια
διεθνής τάση µε σκοπό την αξιολόγηση συγκεκριµένων
γεγονότων κατά τη λήψη φροντίδας υγείας, έναντι των
ερευνών ικανοποίησης οι οποίες κατά βάση αντανακλούν υποκειµενικές αξιολογήσεις βάσει προσωπικών
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προσδοκιών (Chen 2015). Στη ΜΕΘ, οι δείκτες αυτοαναφερόµενων εµπειριών των ασθενών αξιολογούν τις
εµπειρίες που βιώνουν οι ίδιοι κατά τη νοσηλεία και διαµορφώνονται από κάθε διαδικασία που παρατηρούν ή τη
συµπεριφορά των επαγγελµατιών υγείας (Anhang Price
et al 2014). Ο συνηθέστερος δείκτης αυτοαναφερόµενων
αποτελεσµάτων σε ασθενείς ΜΕΘ είναι η ποιότητα της
ζωής που σχετίζεται µε την υγεία (Health Related Quality
of Life) (McKinley et al 2016, Ferrand et al 2019).
Σύµφωνα µε τον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD 2017b), η χρήση των παραπάνω
δεικτών την τελευταία δεκαετία είναι περιορισµένη και
υπάρχει ουσιαστική έλλειψη δεδοµένων τόσο σε εθνικό,
όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η αξιολόγηση συγκεκριµένων εµπειριών των ασθενών από τη ΜΕΘ είναι ιδιαίτερα
σηµαντική, λαµβάνοντας υπόψη το πλήθος των πιθανών
στρεσογόνων παραγόντων που καλούνται να αντιµετωπίσουν. Επιπρόσθετα, η συνεχής µέτρηση της σχετιζόµενης
µε την υγεία ποιότητα της ζωής είναι απαραίτητη, δεδοµένου ότι οι εξελθόντες από τη ΜΕΘ ασθενείς µπορεί να
αντιµετωπίσουν προβλήµατα σε µία ή περισσότερες διαστάσεις της.
Συνεπώς, η επίγνωση των εµπειριών και της ποιότητας ζωής των ασθενών θα συµβάλει στην ανάδειξη
παραγόντων που τις επηρεάζουν και στη συνέχεια στη
λήψη προληπτικών και διορθωτικών ενεργειών, µε τελικό σκοπό τη βελτίωση τους. Ο σκοπός της παρούσας
µελέτης ήταν διττός: α) να διερευνηθούν οι εµπειρίες των
ασθενών από τη νοσηλεία τους σε ΜΕΘ, και β) να αξιολογηθεί η ποιότητα της ζωής που σχετίζεται µε την υγεία
τους, έξι έως δώδεκα µήνες µετά την έξοδό τους από τη
ΜΕΘ.
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ
ÖÅÄÉÁÑu¾Õ
Πρόκειται για µη παρεµβατική, συγχρονική µελέτη µε
αναδροµική συλλογή δεδοµένων. Η µελέτη πραγµατοποιήθηκε µε τηλεφωνικές συνεντεύξεις σε ασθενείς που
είχαν νοσηλευτεί και εξέλθει από ΜΕΘ.
Å½ÇuÁ
Τον πληθυσµό της µελέτης αποτέλεσαν 108 ασθενείς, οι οποίοι νοσηλεύτηκαν σε τέσσερις ΜΕΘ τριών
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στρατιωτικών νοσοκοµείων της Αττικής. Η µεθοδολογία
δειγµατοληψίας που εφαρµόστηκε ήταν αυτή της δειγµατοληψίας σκοπιµότητας. Συµπεριλήφθηκαν όσοι είχαν
συµπληρώσει τουλάχιστον έξι µήνες εκτός της ΜΕΘ τη
στιγµή της επικοινωνίας και όχι περισσότερο από ένα
χρόνο, διάστηµα στο οποίο παρατηρούνται οι περισσότερες κλινικά σηµαντικές βελτιώσεις στην ποιότητα της
ζωής (McKinley et al 2016). Προϋπόθεση ήταν, επίσης, η
διάρκεια νοσηλείας τουλάχιστον δύο ηµερών προκειµένου οι ασθενείς να έχουν βιώσει αρκετές εµπειρίες στη
ΜΕΘ. Από τη µελέτη αποκλείστηκαν ανήλικοι ασθενείς,
όσοι δε γνώριζαν Ελληνικά, δε µπορούσαν να επικοινωνήσουν, δε θυµόταν τίποτα, δεν παρείχαν συναίνεση για
συµµετοχή στη µελέτη ή δεν απάντησαν στην τηλεφωνική κλήση. Σύµφωνα µε τις συστάσεις της βιβλιογραφίας (Γαλάνης 2013), ο επαρκής αριθµός συµµετεχόντων
υπολογίζεται στους πέντε για κάθε υπό µελέτη µεταβλητή. Επειδή ο διαθέσιµος πληθυσµός ήταν περιορισµένος,
λόγω του ότι έπρεπε να πληρούν συγκεκριµένα κριτήρια,
ο προηγούµενος στόχος επιτεύχθηκε κατά προσέγγιση.
×ÌÌÎÇ¼ÄÅÄÎu»ÍÔÍ
Η συλλογή δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε από τον
Ιούλιο έως το Νοέµβριο του 2018, µε τηλεφωνικές συνεντεύξεις, χρησιµοποιώντας δύο εργαλεία ειδικά σχεδιασµένα για ασθενείς ΜΕΘ: το “Patient Empowerment
Questionnaire” (Wahlin et al 2017) και το “Quality of Life
Questionnaire” (Fernandez et al 1996) και για τα οποία
είχε εξασφαλιστεί προγενέστερη άδεια από τους δηµιουργούς.
Το ερωτηµατολόγιο “Patient Empowerment
Questionnaire” χρησιµοποιήθηκε για την αξιολόγηση
των εµπειριών των ασθενών από τη νοσηλεία στις ΜΕΘ.
Περιλαµβάνει 27 ερωτήσεις σχετικά µε την αντιµετώπιση
των ασθενών από το προσωπικό της ΜΕΘ, την ικανοποίηση των αναγκών τους κ.α. Οι δυνητικές απαντήσεις είναι
διαβαθµισµένης κλίµακας και µετρούν τη συχνότητα µε
την οποία ο ασθενής βίωσε κάθε εµπειρία (ποτέ, σπάνια, µερικές φορές, συνήθως, πάντα και δε θυµάµαι). Η
επιλογή «πάντα» αντιπροσωπεύει την θετικότερη δυνατή
εµπειρία (5 βαθµοί) και το «ποτέ» την χειρότερη (1 βαθµός).
Η ποιότητα ζωής των ασθενών αξιολογήθηκε µε το
ερωτηµατολόγιο “Quality of Life Questionnaire”. Αυτό
περιλαµβάνει 15 ερωτήσεις που διακρίνονται σε τρεις διαστάσεις: α) βασικές φυσιολογικές δραστηριότητες (0-9
βαθµοί), β) συνήθεις καθηµερινές δραστηριότητες (0-15
βαθµοί) και γ) συναισθηµατική κατάσταση (0-5 βαθµοί).
Όσο µικρότερη είναι η συνολική βαθµολογία, τόσο καλύτερη είναι η ποιότητα της ζωής των ασθενών.
Οι ασθενείς που πληρούσαν τα κριτήρια εισόδου στη
µελέτη δέχτηκαν τηλεφωνική κλήση. Αρχικά, ενηµερώνονταν προφορικά για το σκοπό, το αντικείµενο και τη

µεθοδολογία της µελέτης. Στην περίπτωση που έδιναν
προφορική πληροφορηµένη συναίνεση, απαντούσαν
ερωτήσεις σχετικές µε δηµογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά, τις εµπειρίες που έζησαν στη ΜΕΘ και την
ποιότητα της ζωής τους µετά τη ΜΕΘ. Αρχικά, διενεργήθηκε πιλοτική µελέτη µε 20 ασθενείς. Για τον έλεγχο
της αξιοπιστίας των µεταφρασµένων ερωτηµατολογίων
πραγµατοποιήθηκε η µέθοδος ελέγχου-επανελέγχου
(test-retest) και υπολογίστηκαν α) ο συντελεστής συσχέτισης του Spearman, και β) ο συντελεστής αξιοπιστίας
Cronbach alpha.
»uÁÒÁ¥ÓÉË¼ÕÅÎÍÒÎÌÎÇ½ÁÕ
Οι ∆ρ. Wahlin, ∆ρ. Vazquez-Mata και ∆ρ. Fernandez
παρείχαν άδεια για τη χρησιµοποίηση των ερωτηµατολογίων τους στην παρούσα µελέτη. Η συλλογή των δεδοµένων από τους ασθενείς ξεκίνησε, εφόσον είχε εξασφαλιστεί άδεια από την επιτροπή Ηθικής και ∆εοντολογίας
του Τµήµατος Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), από τους επιστηµονικούς φορείς του εκάστοτε νοσοκοµείου και από
τους διευθυντές της εκάστοτε ΜΕΘ. Όλοι οι ασθενείς ενηµερώνονταν για τους σκοπούς της µελέτης και για το δικαίωµα τους να αρνηθούν ή να διακόψουν τη συµµετοχή
τους σε αυτή (εθελοντική συµµετοχή). Επισηµαίνεται ότι
η παρούσα µελέτη δεν εξέθεσε την υγεία των συµµετεχόντων σε κίνδυνο, ούτε τους στέρησε την προκαθορισµένη
ιατρική αντιµετώπιση, καθώς πρόκειται για µη παρεµβατική µελέτη. Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση της µελέτης
συµβαδίζει µε τις αρχές του Γενικού Κανονισµού για την
Προστασία ∆εδοµένων (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και µε τις αρχές δεοντολογίας της ∆ιακήρυξης του Ελσίνκι (World Medical Association Declaration of Helsinki). Η
επεξεργασία δεδοµένων έγινε συλλογικά, προασπίζοντας
την εµπιστευτικότητα και το απόρρητο των πληροφοριών.
Η παροχή πληροφορηµένης συναίνεσης ήταν απαραίτητη
προϋπόθεση για τη συµµετοχή στην έρευνα.
ÒÁÒÉÑÒÉË¼ÁÍÌ×ÑÈ
Η στατιστική ανάλυση των δεδοµένων έγινε µε τη
χρήση του στατιστικού πακέτου για τις κοινωνικές επιστήµες IBM SPSS 25.0. ∆ιενεργήθηκε περιγραφική στατιστική ανάλυση, κατά την οποία οι κατηγορικές µεταβλητές παρουσιάστηκαν ως απόλυτες (n) και σχετικές (%)
συχνότητες, ενώ οι ποσοτικές µεταβλητές ως µέση τιµή,
τυπική απόκλιση, διάµεσος, ελάχιστη και µέγιστη τιµή.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ÈuÎÇÐÁÆÉËËÁÉËÌÉÍÉËÖÁÐÁËÒÈÐÉÑÒÉË
Οι ασθενείς που πληρούσαν τα κριτήρια εισόδου στη
µελέτη και απάντησαν στην τηλεφωνική κλήση ήταν 158,
από τους οποίους ανταποκρίθηκαν θετικά 108 (69%). Το
74,1% των συµµετεχόντων ήταν άνδρες. Η ηλικία τους
ΤΟΜΟΣ 13 - ΤΕΥΧΟΣ 4
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Πίνακας 1. ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά
Φύλο

Πίνακας 2. Κλινικά χαρακτηριστικά

Ν

%

Άνδρες

80

74,1

§ÁÒÑÒÁÑÈÒÈÕ×ÇÅ½ÁÕÐÉÍÒÈÍÅÉÑÁÇÔÇ¼

Γυναίκες

28

25,9

Υγιής

81

75

Χρόνια ασθένεια µε περιορισµούς στις
καθηµερινές δραστηριότητες

15

13,9

Χρόνια ασθένεια χωρίς περιορισµούς στις
καθηµερινές δραστηριότητες

12

11,1

Παθολογικά αίτια

79

73,1

Προγραµµατισµένο χειρουργείο

10

9,3

Μη προγραµµατισµένο χειρουργείο

8

7,4

Πολυτραυµατίας

11

10,2

Όχι

67

62

Ναι

41

38

Ηλικία
Μέση τιµή

52,42

(τυπική απόκλιση)

(20,302)

∆ιάµεση τιµή

55

Ελάχιστη-µέγιστη τιµή

19-89

κυµαίνονταν από 19 ως 89, µε µέση τιµή τα 52 έτη (Πίνακας 1). Η πλειονότητα των ασθενών ήταν συνταξιούχοι (38%) και είχαν µέσο εκπαιδευτικό επίπεδο (38%). Το
75% ήταν υγιείς πριν την εισαγωγή τους στη ΜΕΘ, ενώ
οι υπόλοιποι είχαν ιστορικό χρόνιας ασθένειας µε ή χωρίς περιορισµούς στην καθηµερινότητα (13,9% και 11,1%,
αντίστοιχα). Οι περισσότεροι ασθενείς εισήχθησαν για παθολογικά αίτια (73,1%), ενώ οι υπόλοιποι ήταν πολυτραυµατίες (10,2%) ή είχαν υποβληθεί σε προγραµµατισµένο
ή µη χειρουργείο (9,3% και 7,4%, αντίστοιχα). Το 62% των
ασθενών δεν έλαβε µηχανικό αερισµό. Η διάρκεια νοσηλείας τους κυµαίνονταν από δύο έως 37 ηµέρες, µε µέση
τιµή τις πέντε ηµέρες (Πίνακας 2).

Χαρακτηριστικό

Ν

ÉÁÇÍÔÑÒÉË¼ËÁÒÈÇÎÐ½ÁÅÉÑ¾ÄÎ×

¨ÈÖÁÍÉË¼×ÎÑÒ¼ÐÉÊÈÒÈÕÁÍÁÍÎ¼Õ

¥u»ÐÅÕÍÎÑÈÌÅ½ÁÕÑÒÈ¨£
Μέση τιµή (τυπική απόκλιση)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

5,20 (5,714)

∆ιάµεση τιµή

3,00

Ελάχιστη-µέγιστη τιµή

2-37

∆ιάγραµµα 1. Ποσοστά των ασθενών που είχαν απαντήσει «πάντα» στο πόσο συχνά είχαν βιώσει κάθε µία από τις
εµπειρίες του PEQ κατά τη διάρκεια νοσηλείας τους στη ΜΕΘ
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
∆ιάγραµµα 1. Ποσοστά των ασθενών που είχαν απαντήσει «πάντα» στο
πόσο συχνά είχαν βιώσει κάθε µία από τις εµπειρίες του PEQ κατά τη
διάρκεια νοσηλείας τους στη ΜΕΘ

Επίπεδο Ι= φυσιολογική ποιότητα της ζωής, Επίπεδο II= ήπια, Επίπεδο
III= µέτρια, Επίπεδο IV= σοβαρά προβλήµατα στην ποιότητα της ζωής

£uÅÉÐ½ÅÕÒÔÍÁÑÓÅÍÏÍÑÒÉÕ¨ÎÍÄÅÕ£ÍÒÁÒÉË¼ÕÅÐÁÅ½ÁÕ
Η πλειονότητα των συµµετεχόντων ανέφερε εξαιρετικά θετικές εµπειρίες κατά τη νοσηλεία στη ΜΕΘ. Συγκεκριµένα, το ποσοστό των ασθενών που απάντησαν
«πάντα» στο πόσο συχνά είχαν βιώσει κάθε µία από τις
θετικές εµπειρίες ήταν τουλάχιστον 80% (∆ιάγραµµα 1).
Αξίζει να σηµειωθεί ότι είχαν πάντα εµπιστοσύνη στο
προσωπικό (96,3%), για το οποίο πίστευαν ότι πάντα είχε
«ανθρώπινη ζεστασιά» (97,2%), παρείχε πληροφορίες
µε ηρεµία και σαφήνεια (99%) και τους ενθάρρυνε να
αγωνιστούν για να γίνουν καλύτερα (92,3%). Ωστόσο, το
47% των ασθενών δήλωσαν ότι δεν µπορούσαν πάντα να
κοιµηθούν το βράδυ και το 32% ότι δεν ανακουφίζονταν
πάντα επαρκώς από τον πόνο.
ÎÉ¾ÒÈÒÁÒÈÕØÔ¼ÕÑÖÅÒÉØ¾uÅÍÈuÅÒÈÍ×ÇÅ½Á
Στο ∆ιάγραµµα 2 παρουσιάζεται γραφικά η κατάταξη
των ασθενών σε τέσσερα επίπεδα ποιότητας της ζωής,
ανάλογα µε τη συνολική βαθµολογία που συγκέντρωσαν
στις τρεις διαστάσεις του ερωτηµατολογίου της ποιότητας της ζωής (Fildissis et al 2007). Το 83% των ασθενών ανέφερε ότι είχε φυσιολογική ποιότητα της ζωής ή
αντιµετώπιζε ήπια προβλήµατα σε αυτή. Η διάσταση της
ποιότητας ζωής που επηρεάστηκε περισσότερο ήταν οι
«συνήθεις καθηµερινές δραστηριότητες». Συγκεκριµένα,
οι µισοί ασθενείς ανέφεραν αδυναµία εκτέλεσης δραστηριοτήτων υψηλής προσπάθειας και το 1/5 δυσκολίες στο
περπάτηµα και στην κινητικότητα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι
το 43% των ασθενών ανέφεραν δυσκολίες στην εργασία
και στις δραστηριότητες που είχαν πριν να νοσηλευθούν
στη ΜΕΘ, τις οποίες είτε αντικατέστησαν, είτε εγκατέλειψαν οριστικά.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Οι εµπειρίες των ασθενών στη ΜΕΘ αποτελούν διαχρονικά αντικείµενο µελέτης πολλών ερευνών, στις
οποίες αναδεικνύονται διάφοροι στρεσογόνοι παράγοντες. Στην παρούσα µελέτη διαπιστώθηκε ότι οι ασθενείς ανέφεραν κατά κύριο λόγο θετικές εµπειρίες από
τη ΜΕΘ. Η µικρή µέση διάρκεια νοσηλείας και η θετική
συµπεριφορά του προσωπικού πιθανότατα συνέβαλαν
σε αυτό το αποτέλεσµα. Άλλωστε, υπάρχει θετική προδιάθεση για τα στρατιωτικά νοσοκοµεία στο ευρύ κοινό,
καθώς είναι γνωστά για την οργάνωση που διαθέτουν και
για την πειθαρχία του προσωπικού. Βέβαια, το χρονικό
διάστηµα που µεσολάβησε από τη νοσηλεία στη ΜΕΘ µέχρι τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων ήταν αρκετά µεγάλο
και ενδεχοµένως να έχουν ξεχαστεί κάποιες αρνητικές
εµπειρίες. Είναι, επίσης, πιθανό ασθενείς που αρνήθηκαν
να συµµετέχουν, δεν απάντησαν στην κλήση και όσοι δεν
πληρούσαν τα κριτήρια εισόδου στη µελέτη, να είχαν διαφορετική αντίληψη για την παρεχόµενη φροντίδα.
Λιγότερο θετικές εµπειρίες των ασθενών ήταν ο
«ύπνος το βράδυ» και η «ανακούφιση από τον πόνο»,
δύο από τις πιο συχνά αναφερόµενες αρνητικές εµπειρίες κατά τη νοσηλεία σε ΜΕΘ (Hofhuis et al 2008a). Περίπου το ένα τρίτο των ασθενών, ανέφερε ότι η ανακούφιση
από τον πόνο δεν ήταν πάντα επαρκής κατά τη νοσηλεία,
γεγονός που υποδεικνύει ότι η µέτρηση και αντιµετώπιση του πόνου χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. Σε προγενέστερες µελέτες, οι ασθενείς αναφέρουν ανεπαρκή
ανακούφιση από τον πόνο σε ποσοστό περίπου 46%-72%
(Hofhuis et al 2008a, Usta et al 2016). Σε αντίθεση, στη µελέτη των Wahlin et al (2017), το αντίστοιχο ποσοστό ήταν
17%. Οι διαφορετικοί τύποι αναλγητικών, η υποκειµενική
αίσθηση του πόνου, ο αριθµός των συµµετεχόντων και
τα διαφορετικά κριτήρια εισαγωγής στη µελέτη είναι µερικοί παράγοντες που συνέβαλλαν στη µεγάλη απόκλιση
των αποτελεσµάτων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει
το γεγονός ότι σχεδόν οι µισοί συµµετέχοντες ανέφεραν
ότι δεν µπορούσαν πάντα να κοιµηθούν το βράδυ. Οι διαταραχές του ύπνου είναι συχνές στους ασθενείς της ΜΕΘ
και οι πιο σηµαντικές αιτίες πρόκλησης τους είναι ο θόρυβος και ο πόνος (Wahlin et al 2017, Stewart et al 2017).
Στην παρούσα µελέτη διαπιστώθηκε, επιπλέον, ότι οι
ασθενείς έχουν γενικότερα καλή ποιότητα της ζωής έξι
έως δώδεκα µήνες µετά την έξοδό τους από τη ΜΕΘ,
δεδοµένου ότι το 83% συγκέντρωσε χαµηλή συνολική
βαθµολογία στις τρεις διαστάσεις της. Σε αντίθεση, τα
αντίστοιχα ποσοστά σε άλλες µελέτες κυµαίνονταν από
52% έως 61,9% (Wehler et al 2001, Fildissis et al 2007).
∆ιαφορές στην ποιότητα της ζωής µπορεί να οφείλονται
στα διαφορετικά κριτήρια εισόδου, στα κοινωνικά και δηµογραφικά χαρακτηριστικά των ασθενών, στη διάρκεια
νοσηλείας, στην ποιότητα της ζωής πριν από τη νοσηλεία
στη ΜΕΘ, στις διαφορετικές διαγνωστικές κατηγορίες ειΤΟΜΟΣ 13 - ΤΕΥΧΟΣ 4
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σόδου και σε διαφορές στη βαρύτητα των ασθενειών.
Σε συµφωνία µε προγενέστερες µελέτες (Fildissis
et al 2007, Soliman et al 2015), οι «συνήθεις καθηµερινές δραστηριότητες» ήταν η διάσταση της ποιότητας
της ζωής στην οποία οι ασθενείς ανέφεραν τις περισσότερες δυσκολίες. Ένας πιθανός λόγος είναι ότι το 34,3%
των ασθενών ήταν άνω των 65 ετών, ηλικίες οι οποίες
παρουσιάζουν συχνότερα προβλήµατα στις καθηµερινές
δραστηριότητες. Επιπλέον, µπορεί οι ασθενείς να είχαν
ήδη επηρεασµένη αυτή τη διάσταση και πριν από τη νοσηλεία. Παρόλα αυτά, η µέση βαθµολογία ήταν καλύτερη
στην παρούσα µελέτη συγκριτικά µε άλλες µελέτες (2,23
έναντι 3,39-3,76, αντίστοιχα) (Fildissis et al 2007, Schenk
et al 2012).
Συγκεκριµένα, οι ασθενείς ανέφεραν µεγαλύτερη δυσκολία στην εκτέλεση δραστηριοτήτων µέγιστης προσπάθειας (49%), δηλώνοντας ότι δεν µπορούσαν να εκτελέσουν καµία τέτοια δραστηριότητα. Περίπου το ένα πέµπτο
των ασθενών είχε δυσκολίες στην κινητικότητα και στο
περπάτηµα. Ασθενείς σε προγενέστερες µελέτες ανέφεραν προβλήµατα στην κινητικότητα σε ποσοστό 33%-58%
(Pandian et al 2013, Busico et al 2016).
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η κρίσιµη ασθένεια είχε αρνητικές επιπτώσεις στο 40% των ασθενών που εργάζονταν
πριν τη νοσηλεία, οι οποίοι ανέφεραν ότι πλέον εργάζονται µε δυσκολίες, έχουν στραφεί σε εργασία που απαιτεί
λιγότερη ενέργεια ή δεν εργάζονται πια λόγω της κατάστασης τους. Το αντίστοιχο ποσοστό σε άλλες έρευνες
κυµαίνεται κατά κύριο λόγο από 32% έως 46% (Schaaf
et al 2009, Griffiths et al 2013). Το ποσοστό των ατόµων
που επιστρέφουν στην προηγούµενη εργασία τους έχει
αναφερθεί ως µη βιολογικός δείκτης της κατάστασης της
υγείας ενός ατόµου (Lizana et al 2003), όµως θα πρέπει
να αξιολογείται µε προσοχή, καθώς επηρεάζεται και από
άλλους παράγοντες, όπως η ηλικία και ο τύπος της εργασίας.
Όσον αφορά τα άτοµα που δεν εργάζονταν πριν τη νοσηλεία, το 42% ανέφερε δυσκολίες στις καθηµερινές δραστηριότητες, τις οποίες έχουν αντικαταστήσει µε άλλες µικρότερης προσπάθειας ή τις εγκατέλειψαν οριστικά. Στη
µελέτη των Granja et al (2005) αναφέρεται ότι η κούραση
είναι ένας σηµαντικός επιβαρυντικός παράγοντας. Ο αρνητικός αντίκτυπος στην ικανότητα του ατόµου να εργαστεί ή να εκτελέσει τις καθηµερινές του δραστηριότητες,
αντικατοπτρίζει τις κοινωνικοοικονοµικές επιπτώσεις της
κρίσιµης ασθένειας.
×ÍÁÒÑÈuÅ½ÁÒÈÕuÅÌ»ÒÈÕ
Ο πληθυσµός προς µελέτη προήλθε από τέσσερις διαφορετικές ΜΕΘ τριών νοσοκοµείων, µε σκοπό τα αποτελέσµατα να µην φωτογραφίζουν συγκεκριµένα άτοµα,
συγκεκριµένη ΜΕΘ ή νοσοκοµείο. Το γεγονός αυτό αυξάνει την πιθανότητα τα αποτελέσµατα να µπορούν να
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γενικευτούν τουλάχιστον για τα στρατιωτικά νοσοκοµεία.
Τα ερωτηµατολόγια που χρησιµοποιήθηκαν είναι ειδικά σχεδιασµένα για τους ασθενείς που νοσηλεύονται σε
ΜΕΘ. Η τηλεφωνική συνέντευξη διευκόλυνε όσους επιθυµούσαν να συµµετέχουν στην έρευνα, καθώς δεν χρειάστηκε προγραµµατισµός συνάντησης στο νοσοκοµείο.
ÅÐÉÎÐÉÑuÎ½ÒÈÕuÅÌ»ÒÈÕ
Οι ασθενείς που αποκλείστηκαν από τη µελέτη ή αρνήθηκαν να συµµετέχουν είναι πιθανό να είχαν δυσάρεστες εµπειρίες και χειρότερη ποιότητα ζωής. Το χρονικό
διάστηµα που πέρασε από τη νοσηλεία στη ΜΕΘ ήταν
αρκετά µεγάλο, γεγονός που µπορεί να συνέβαλε στο να
ξεχαστούν αρνητικές εµπειρίες ή οι αναµνήσεις να έχουν
επηρεαστεί από περιγραφές των συγγενών. Βέβαια, αυτό
το διάστηµα επιλέχθηκε µε σκοπό να υπάρχει η µέγιστη
δυνατή βελτίωση της ποιότητας της ζωής και η κατάσταση της υγείας να µην εµποδίσει τη συµµετοχή τους στην
έρευνα.
Η ποιότητα της ζωής µετρήθηκε στιγµιαία µετά την
έξοδο από τη ΜΕΘ χωρίς να υπάρχει µέτρηση για την
αντίστοιχη προ νοσηλείας, µε αποτέλεσµα να µην εξάγεται κάποιο συµπέρασµα αν η νοσηλεία στη ΜΕΘ επιδείνωσε την ποιότητα της ζωής, ή αν ήταν από πριν µειωµένη. Ένας ακόµη περιορισµός έγκειται στο γεγονός ότι
δεν υπήρχε διαθέσιµη η βαθµολογία Apache II εισόδου
για όλους τους ασθενείς, οπότε και δεν χρησιµοποιήθηκε
ως δείκτης βαρύτητας της κατάστασης κατά την εισαγωγή
τους.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η θετική αντίληψη των ασθενών για τις εµπειρίες και
την ποιότητα της ζωής τους αποτελεί ένδειξη ότι η ποιότητα της φροντίδας στις ΜΕΘ των στρατιωτικών νοσοκοµείων είναι υψηλή. Το προσωπικό θα πρέπει να λάβει
υπόψη τα αποτελέσµατα της µελέτης µε σκοπό την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας της παρεχόµενης φροντίδας υγείας.
Προκειµένου να προαχθεί η ποιότητα του ύπνου στις
ΜΕΘ, κρίνεται απαραίτητη η διερεύνηση των παραγόντων
που επηρεάζουν τον ύπνο των ασθενών. ∆εδοµένου ότι
ο θόρυβος είναι ένας από τους πιο σηµαντικούς παράγοντες (Wahlin et al 2017, Stewart et al 2017), σκόπιµο
είναι να µετρηθούν τα επίπεδα θορύβου στις συµµετέχουσες ΜΕΘ και να ληφθούν παρεµβάσεις περιορισµού
(πχ χαµηλόφωνες οµιλίες του προσωπικού, χαµηλότερη
ένταση ηχητικών συναγερµών). Εναλλακτικά, µπορεί να
µειωθεί η ενόχληση που προκαλεί ο θόρυβος µε χρήση
µουσικής ή ωτοασπίδων. Ευεργετικά αποτελέσµατα στην
προαγωγή του ύπνου των ασθενών που εκτίθενται στο
θόρυβο της ΜΕΘ έχει ο «λευκός θόρυβος» (Stanchina et
al 2005).
Σηµαντική είναι, επίσης, η διατήρηση του κιρκάδιου
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κύκλου των ασθενών µέσω κατάλληλης ρύθµισης του
φωτισµού κατά τη διάρκεια της ηµέρας (Engwall et al
2015). Συγκεκριµένα, προτείνεται τις νυχτερινές ώρες τα
φώτα να µένουν σβηστά για να διευκολύνεται η διάκριση της ηµέρας από τη νύχτα. Όσον αφορά τις νοσηλευτικές παρεµβάσεις, σηµαντική είναι η καλύτερη δυνατή
οµαδοποίηση τους τις νυχτερινές ώρες, προκειµένου να
αυξηθούν τα µεσοδιαστήµατα για ξεκούραση. Αξίζει να
σηµειωθεί ότι η µεγαλύτερη δυνατή κινητοποίηση των
ασθενών κατά τη διάρκεια της ηµέρας θα οδηγήσει στο
να ξεκουράζονται το βράδυ.
Η ποιότητα του ύπνου µπορεί να βελτιωθεί µε την
εξασφάλιση της άνεσης του ασθενούς. Αυτή µπορεί να
επιτευχθεί µε άνετο κρεβάτι, άνετη θέση στο κρεβάτι,
συγχρονισµό του ασθενούς µε τον αναπνευστήρα, κατάλληλο τύπο µηχανικής αναπνοής και κατάλληλη ρύθµιση
της θερµοκρασίας. Επίσης, θα πρέπει να γίνεται συστηµατικότερη αξιολόγηση του πόνου και επαναπροσδιορισµός των πρακτικών αντιµετώπισης του, µε σκοπό την
αποτελεσµατικότερη ανακούφιση των ασθενών.
Η προσπάθεια για συνεχή βελτίωση των εµπειριών
είναι σηµαντική, καθώς οι θετικές εµπειρίες µπορούν
να µειώσουν τον αντίκτυπο των αρνητικών εµπειριών
(Samuelson 2011). Πρωταρχικό βήµα προς αυτή την κατεύθυνση είναι η διερεύνηση των αναγκών που έχουν οι
ασθενείς στις ελληνικές ΜΕΘ και των πιθανών στρεσογόνων παραγόντων που επηρεάζουν αρνητικά τις εµπειρίες τους. Το προσωπικό, έτσι, θα µπορεί να προβεί σε
στοχευµένες διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες.
Η ενσυναίσθηση και ψυχολογική υποστήριξη από
τους επαγγελµατίες υγείας κατά τη διάρκεια της νοσηλείας, συµβάλει στην ψυχική ενδυνάµωση των ασθενών.
Οι ίδιοι µπορούν να αναπτύξουν αποτελεσµατικές στρατηγικές αντιµετώπισης του στρες ήδη από το νοσοκοµείο
(Hofhuis et al 2008b). Ο διάλογος και η επικοινωνία είτε
λεκτικά, είτε εξωλεκτικά και ανεξάρτητα από το επίπεδο
συνείδησης, αποφορτίζει τους ασθενείς από αρνητικά
συναισθήµατα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το επισκεπτήριο
θα µπορούσε να είναι περισσότερο ευέλικτο σε ασθενείς
που είναι ξύπνιοι και επικοινωνούν, καθώς η επαφή µε
οικεία πρόσωπα γεµίζει την ηµέρα τους µε όµορφα συναισθήµατα. Σε ασθενείς µε δυσκολίες επικοινωνίας, η
παροχή χαρτιού-µολυβιού για να γράψουν ή να επιδείξουν λέξεις σε τυπωµένα γράµµατα της αλφαβήτας είναι
ενδεικτικές λύσεις. Η σηµασία της κοινωνικής υποστήριξης των ασθενών µετά τη ΜΕΘ θα πρέπει να γίνει κατανοητή από το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον, καθώς
βελτιώνει την ψυχική υγεία και την ποιότητα της ζωής
γενικότερα.
Στις περιπτώσεις που οι ασθενείς εισάγονται προγραµµατισµένα στη ΜΕΘ, χρήσιµη θα ήταν η εκ των προτέρων ενηµέρωση σχετικά µε το περιβάλλον της ΜΕΘ
και τους πιθανούς στρεσογόνους παράγοντες που θα

αντιµετωπίσουν, προκειµένου να είναι προετοιµασµένοι.
Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας, σηµαντική είναι η πληροφόρηση και επεξήγηση των ασθενών πριν από κάθε
παρέµβαση, κατά τη διάρκεια και µετά το πέρας αυτών.
Με αυτό τον τρόπο, οι ασθενείς είναι προετοιµασµένοι για
το τι θα ακολουθήσει και λαµβάνουν ανατροφοδότηση για
το τι συνέβη. Έτσι, οι εµπειρίες γίνονται λιγότερο στρεσογόνες, δίνοντας παράλληλα την ευκαιρία στους ασθενείς
να αποκτήσουν πάλι τον έλεγχο.
Κατά την εισαγωγή στη ΜΕΘ θα πρέπει να προσδιορίζονται οι οµάδες υψηλού κινδύνου για µειωµένη
κινητικότητα, προκειµένου να λαµβάνονται στοχευµένες προληπτικές ενέργειες. Με σκοπό να µειωθούν οι
επιπτώσεις της κρίσιµης ασθένειας στις καθηµερινές
δραστηριότητες των ασθενών, είναι σηµαντική η πρώιµη κινητοποίηση τους µε περισσότερη φυσικοθεραπεία
ή παθητική κινησιοθεραπεία κατά τη νοσηλεία στη ΜΕΘ
(Callahan & Supinski 2016). Μετά την έξοδο από τη ΜΕΘ,
θα πρέπει να προγραµµατίζονται συναντήσεις παρακολούθησης (follow up), προκειµένου να ελέγχεται η εξέλιξη της υγείας των ασθενών και να αναδεικνύονται πρώιµα τα προβλήµατα τους. Σηµαντικό είναι οι ασθενείς να
νοσηλεύονται στο ελάχιστο δυνατό χρονικό διάστηµα, καθώς η επιµήκυνση της διάρκειας νοσηλείας επιδρά αρνητικά στην ποιότητα της ζωής τους (McKinley et al 2016).
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ
ΠΠ: συµµετείχε στη σύλληψη και το σχεδιασµό της
µελέτης, στη συλλογή και ανάλυση δεδοµένων, στην ερµηνεία αποτελεσµάτων και στη συγγραφή κειµένου. ΟΣ:
συµµετείχε στη σύλληψη και το σχεδιασµό της µελέτης,
κατεύθυνε την ΠΠ σε όλη την ερευνητική διαδικασία και
επιµελήθηκε το τελικό κείµενο. ΠΓ: συµµετείχε στην ανάπτυξη
της µεθοδολογίας της έρευνας και στην ανάλυση
δεδοµένων. ΟΚ: συνέβαλε στην αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της πιλοτικής µελέτης. ∆Κ: συµµετείχε στο
σχεδιασµό της µελέτης και είχε γενικότερα την εποπτεία
εκπόνησης της. Όλοι οι συγγραφείς αξιολόγησαν κριτικά
και ενέκριναν την υποβολή του τελικού κειµένου.
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
Η παρούσα µελέτη δεν χρηµατοδοτήθηκε από κάποια
πηγή.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Οι συγγραφείς θα ήθελαν να ευχαριστήσουν τους
ασθενείς που συµµετείχαν στην µελέτη, τους επιστηµονικούς φορείς των νοσοκοµείων και τους διευθυντές των
ΜΕΘ που παρείχαν συναίνεση για τη διεξαγωγή της.
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*OUSPEVDUJPO Providing high quality care in todays’ Intensive Care Units is a challenge because of
the constant increase in demand, the high functional cost and the restricted availability of resources.
Evaluating both patients’ experiences and outcomes from the care provided is necessary for ensuring
high quality in health care.
"JN The investigation of patient reported experiences in Intensive Care Units and the evaluation of their
health related quality of life six to twelve months after discharge.
.FUIPET It is a non-interventional cross-sectional study with retrospective data collection. The
participants were 108 patients, discharged from four Intensive Care Units of three military hospitals in
Athens. Telephone interviews were conducted using “Patient Empowerment Questionnaire” and “Quality
of life Questionnaire” to evaluate patients’ experiences and health related quality of life respectively.
Statistical analysis was conducted using the statistical package SPSS v.25.0.
3FTVMUT The majority of the study population reported positive experiences with the critical care staff
and normal quality of life after discharge. However, 47% reported that they could not always sleep at
night and 32% did not always receive adequate pain relief. In regards to patients’ quality of life, “normal
daily activities” were affected the most. Specifically, half of the patients reported inability to carry out
activities requiring high level of physical effort and 1/5 expressed difficulties in walking and in mobility.
Additionally, 43% reported difficulties in the job or their daily activities, have changed or completely
abandoned them.
$PODMVTJPOT The patients’ positive experiences and good health related quality of life after discharge
gave the impression that quality of intensive care in Greek military hospitals is high. Interventions
intending to achieve more adequate pain relief, better sleep at night, and prevention of critical illness’
negative impact on day-to-day activities would ensure more positive results.
Key words: Critically ill patients, HRQOL, ICU, patient reported experiences and outcomes, quality of
healthcare.
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