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Διζαγωγή

Τα ζπλαηζζήκαηα θαίλεηαη πσο επεξεάδνπλ ηελ εμέιημε ηεο πγείαο

ησλ αζζελώλ θαη ηελ πνηόηεηα ηεο δσήο ηνπο. Έξεπλεο δείρλνπλ

πσο ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζπλδένληαη κε έλαλ ζεηηθό ηξόπν

ζθέςεο θαη νη αζζελείο κε απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ζπρλά έρνπλ

ηαρύηεξε θαη ζεηηθή εμέιημε ηεο πγείαο ηνπο (Hurt et al., 2014). Τί

ζπκβαίλεη όκσο ζηνπο αζζελείο πνπ είλαη ιηγόηεξν ζεηηθνί ζηνλ

ηξόπν πνπ ζθέπηνληαη θαη εθθξάδνπλ ην ζπλαίζζεκά ηνπο; Σηελ

Κιηληθή Φπζηθήο Ιαηξηθήο θαη Απνθαηάζηαζεο ζπρλά θαινύκαζηε

λα δηαρεηξηζηνύκε ηέηνηεο πεξηπηώζεηο αζζελώλ. Η αληηκεηώπηζε

ηνπ θάζε αζζελή είλαη βαζηζκέλε ζην βηνςπρνθνηλσληθό κνληέιν.

Έηζη, νη παξεκβάζεηο απν ηνπο εηδηθνύο (ηαηξνύο, λνζειεπηέο,

εξγνζεξαπεπηέο, θπζηνζεξαπεπηέο, θνηλσληθνύο ιεηηνπξγνύο θαη

ςπρνιόγνπο) ζρεδηάδνληαη ιακβάλνληαο ππ 'όςηλ ηα αηνκηθά

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηόκνπ. Η έξεπλα αθνξά ηελ

απνηειεζκαηηθόηεηα απηώλ ησλ παξεκβάζεσλ ζε ζρέζε κε ηελ

δηάζεζε θαη ηελ πνηόηεηα ηεο δσήο ησλ αζζελώλ.

Σσμμεηέτονηες: Οη ζπκκεηέρνληεο (Ν=115, mean age x=53) πήξαλ κέξνο ζηελ έξεπλα εζεινληηθά θαη

ήηαλ όινη αζζελείο ζηελ θιηληθή (ΦΙΑΠ) Γ.Ν.Α.ΚΑΤ, άλδξεο = 71,3% θαη γπλαίθεο = 28,7%.

Γιαδικαζία: Η ζπιινγή ηνπ δείγκαηνο έγηλε απν ηνλ Ιαλνπάξην 2016 εσο ηνλ Δεθέκβξην 2017. Οη

ηαηξηθέο θαηαζηάζεηο ησλ αζζελώλ αθνξνύζαλ Αηκνξξαγηθά θαη Ιζραηκηθά Εγθεθαιηθά Επεηζόδηα

(22,6%), Κάθσζε Νσηηαίνπ Μπεινύ (47%), Κξαληνεγθεθαιηθέο θαθώζεηο (11,3%), Όγθν (9,6%) θαη

Πνιπηξαπκαηίεο (9,6%).

Σκοπός: Με ηελ ζπγθεθξηκέλε καθξόρξνλε έξεπλα,

εξεπλήζεθε ε δηάζεζε θαη ε πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ

απν ηελ εηζαγσγή (Τ1) ηνπο ζην πξόγξακκα

απνθαηάζηαζεο (ΦΙΑΠ) Γ.Ν.Α. ΚΑΤ, κέρξη ην εμηηήξην

(Τ2). Οη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο δηακνξθώζεθαλ σο εμήο:

H0: Δελ ππάξρεη θακία δηαθνξά ηεο δηάζεζεο θαη ηεο

πνηόηεηαο ηεο δσήο ησλ αζζελώλ απν ηελ εηζαγσγή (Τ1)

εσο ην εμηηήξην (Τ2).

H1: Υπάξρεη δηαθνξά ηεο δηάζεζεο απν ηελ εηζαγσγή

(Τ1) εσο ην εμηηήξην (Τ2).

H2:Υπάξρεη δηαθνξά ηεο πνηόηεηαο δσήο

(απηνεμππεξέηεζε) απν ηελ εηζαγσγή Τ1 εσο ην εμηηήξην

Τ2.Παξάιιεια εμεηάδνληαη θαη άιιεο κεηαβιεηέο, όπσο

ην θύιν, ην κνξθσηηθό, θνηλσληθννηθνλνκηθό επίπεδν, ε
δηάγλσζε θαη ην αίηην
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Υλικό/ Μέθοδος: Εηδηθό εξσηεκαηνιόγην θαηαζθεπάζηεθε γηα

ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, κε βαζκό αμηνπηζηίαο, Cronbach’s

Alpha= 0.67. Γηα ηελ δηάζεζε, ειέγρζεθαλ 6 δηαθνξεηηθά

ζπλαηζζήκαηα (αηζηνδνμία/ειπίδα, ζπκόο, ραξά, ζιίςε, άγρνο

θαη άξλεζε). Επηπξόζζεηα, ε πνηόηεηα ηεο δσήο εμεηάζζεθε

ζηνλ ηνκέα ηεο απηνεμππεξέηεζεο (πιήξεο, κεξηθή θαη απνπζία

απηνλνκίαο). Οη αζζελείο απάληεζαλ κέζσ ζπλεληεύμεσλ ην

εξσηεκαηνιόγην. Οη κεηξήζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε δπν

ρξόλνπο Τ1: θαηα ηελ έληαμή ηνπο ζην πξόγξακκα θαη Τ2: θαηα

ην εμηηήξην. Πξαγκαηνπνηήζεθε πνζνηηθή αλάιπζε Paired

Samples t-test κε ηελ ρξήζε ηνπ SPSS v.18.

Αποηελέζμαηα: Τα απνηειέζκαηα έδεημαλ ζηαηηζηηθά

ζεκαληηθέο δηαθνξέο ηόζν ζηελ δηάζεζε όζν θαη ζηελ

απηνεμππεξέηεζε γηα ηνπο ρξόλνπο Τ1 & Τ2 (p<0.05). Η

αηζηνδνμία/ ειπίδα απν 7% (Τ1) απμήζεθε 60,9% (Τ2), ε ζιίςε

απν 45,2% (Τ1) κεηώζεθε 13,9% (Τ2) θαη ην άγρνο απν 41,7%

(Τ1) κεηώζεθε 17,4% (Τ2). H κεηαβιεηή ηνπ ζπκνύ παξακέλεη ζε

παξόκνηα πνζνζηά θαη ζηνπο δπν ρξόλνπο, ελώ ε άξλεζε πνπ

εκθαλίδεηαη ζηελ πξώηε κέηξεζε (0,9%), δελ παίξλεη θακία

βαζκνινγία ζηελ δεύηεξε κέηξεζε. Τν αληίζεην ζπκβαίλεη ζηελ

ραξά, ελώ δελ έρεη θακία βαζκνινγία ζηελ πξώηε κέηξεζε

εκθαλίδεηαη κε ρακειό πνζνζηό (4,3%) ζηελ δεύηεξε κέηξεζε

(Γξάθεκα 1).

Η κεηαβιεηή ηεο απηνεμππεξέηεζεο, ζηελ απνπζία απηνλνκίαο,

αιιάδεη απν 92,2% (Τ1) ζε 4,3% (Τ2), ε κεξηθή απηνλνκία απν

7% (Τ1) ζε 72,2% (Τ2) θαη ηέινο ε πιήξεο απηνλνκία απν 0,9%

(Τ1) ζε 23,5% (Τ2). (Γξάθεκα 2,3)

Γράφημα 2. Αυτοεξυπηρέτηςη Τ1 Γράφημα 3. Αυτοεξυπηρέτηςη Τ2

Γράυημα 1. Διάθεση Τ1 & Τ2
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Σσμπεράζμαηα: Σε απηή ηελ έξεπλα, βξέζεθαλ

ζεκαληηθέο δηαθνξέο ηόζν ζηελ δηάζεζε όζν θαη

ζηελ απηνεμππεξέηεζε/ πνηόηεηα δσήο ησλ

αζζελώλ, απν ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηελ Κιηληθή

ηεο ΦΙΑΠ κέρξη ην εμηηήξην. Οη δηαθνξέο απηέο

αθνξνύλ ζηελ ζεηηθή εμέιημε ηεο πγείαο ησλ

αζζελώλ ηόζν ζηελ ζσκαηηθή (απηνλνκία) όζν

θαη ζηελ ςπρηθή (αηζηνδνμία θαη ειπίδα). Τέινο,

είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό λα αλαθέξνπκε πσο ε

βηνςπρνθνηλσληθή καηηά ηεο θιηληθήο θέξλεη

θνληά όιεο ηηο εηδηθόηεηεο, ηαηξνύο, λνζειεπηέο,

εξγνζεξαπεπηέο, θπζηνζεξαπεπηέο, θνηλσληθνύο

ιεηηνπξγνύο θαη ςπρνιόγνπο, επηηξέπνληαο

εμαηνκηθεπκέλεο ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο

πξνζαξκνζκέλεο ζηηο αλάγθεο ηνπ αζζελή κε

ζθνπό ηελ βειηίσζε ηεο πγείαο θαη ηεο πνηόηεηαο

ηεο δσήο ηνπ.
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