Η ΥΕΣΘΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΣΗΝ ΤΓΕΘΑ ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΖΩΗ (HEALTH-RELATED
QUALITY OF LIFE) ΣΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΚΩΗ ΝΩΣΘΑΘΟΤ ΜΤΕΛΟΤ
(ΚΝΜ) ΚΑΘ ΣΩΝ ΦΡΟΝΣΘΣΩΝ ΣΟΤ. ΜΕΛΕΣΗ ΑΝΑΚΟΠΗΗ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Νηθνιατδνπ Οπξαλία, Λίηνο Γεώξγηνο, Σηβεηίδνπ Σνθία, Μίγθνπ Σηεθαλία,
Κνηξώλε Αηθαηεξίλε
Κιηληθή Φπζηθήο Ιαηξηθήο θαη Απνθαηάζηαζεο, ΓΝΑ ΚΑΤ,Αζήλα
Ειζαγωγή: Η ζρεηηδόκελε κε ηελ πγεία Πνηόηεηα δσήο θαη ε Κάθσζε
Νσηηαίνπ Μπεινύ είλαη δύν παξάκεηξνη-θιεηδηά ζηελ έξεπλα γηα εμειίμεηο ζηνλ
ηνκέα ηεο Απνθαηάζηαζεο πνπ ζα πξνζθέξνπλ ζεηηθά ζηνηρεία ζηηο
πξνζδνθίεο ησλ αζζελώλ κε ΚΝΜ. Τα άηνκα κε ΚΝΜ έρνπλ πεξηνξηζκνύο ηεο
ιεηηνπξγηθόηεηαο ηνπο θαη ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπο αλαιόγσο ηνπ επηπέδνπ ηεο
βιάβεο ζην Νσηηαίν Μπειό. Σε ηέηνηεο πεξηπηώζεηο είλαη αλαγθαία ε παξνρή
βνήζεηαο από άιιν άηνκν, ζπλήζσο κέινο ηεο νηθνγέλεηαο. Η επζύλε
θξνληίδαο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζσκαηηθνύο ηξαπκαηηζκνύο θαη ςπρνινγηθή
θαηαπόλεζε, όρη κόλν ηνλ θξνληηζηή αιιά θαη ην άηνκν κε ΚΝΜ.
κοπός: Η αλαζθόπεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ «ζρεηηδόκελε
κε ηελ πγεία Πνηόηεηα δσήο» ησλ αζζελώλ κε ΚΝΜ θαη ησλ θξνληηζηώλ
ζπγγελώλ ηνπο.
Μέθοδος: Αλαζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο κειεηώλ ζε εζληθό θαη δηεζλέο
επίπεδν ζηηο βάζεηο Δεδνκέλσλ PubMed θαη Scopus ρξεζηκνπνηώληαο ηηο
ιέμεηο-θιεηδηά: ΚΝΜ, θξνληηζηέο, πνηόηεηα δσήο, ζσκαηηθή δξαζηεξηόηεηα,
ππνθεηκεληθή αίζζεζε ηεο θαιήο θαηάζηαζεο, πξναγσγή πγείαο, θαηάζιηςε
(spinal cord injury, caregivers, quality of life, physical activity, subjective wellbeing, health promotion, depression).
Αποηελέζμαηα: Μεγάινο αξηζκόο κειεηώλ θαηαδεηθλύεη ηε ζεηηθή επίπησζε
ησλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο/θπζηθήο θαηάζηαζεο θαη
ησλ θνηλσληθώλ ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο πνπ κπνξεί λα πξνζθεξζνύλ ζηνπο
αζζελείο θαη ηνπο θξνληηζηέο ηνπο.
σμπεράζμαηα: (α)Η θξνληίδα αζζελώλ έρεη κειεηεζεί εθηελώο θπξίσο ζε
όζνπο θξνληίδνπλ ειηθησκέλνπο θαη άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε.
(β) Αληίζεηα είλαη ζρεηηθά ιίγα ηα δεδνκέλα πνπ εζηηάδνληαη ζηε θξνληίδα
αζζελώλ κε Κάθσζε Νσηηαίνπ Μπεινύ.
(γ)Αλαδύεηαη ε αλάγθε πεξηζζνηέξσλ εξεπλώλ γηα ηε ράξαμε ζηξαηεγηθώλ
πνπ ζα κπνξνύζαλ απνηειεζκαηηθά λα βειηηώζνπλ ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ
πνηόηεηα δσήο ησλ θξνληηζηώλ θαη ησλ αηόκσλ κε Κάθσζε Νσηηαίνπ
Μπεινύ.

