
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ



ΟΡΙΣΜΟΙ
• «το ευ ζην και το ευ πράττειν» Αριστοτέλης

• «Ψυχική ευεξία και ικανοποίηση του ατόµου στη σχέση του µε το 
περιβάλλον»

Elkington 1966

• «ευεξία, λειτουργικότητα του ατόµου σε όλα τα επίπεδα της ζωής 
του»
ΠΟΥ1958



ΟΡΙΣΜΟΙ

« η υποκειµενική αντίληψη που έχει το άτοµο για τη θέση του στη ζωή,

η οποία διαµορφώνεται στο πλαίσιο των αξιών και των πολιτιστικών

χαρακτηριστικών της κοινωνίας στην οποία ζει και είναι σε συνάρτηση

µε τους προσωπικούς του στόχους, τις προσδοκίες, τα κριτήρια τα

ενδιαφέροντα και τις ανησυχίες του καθώς και το επίπεδο διαβίωσης

του» ΠΟΥ 1995



Συστατικά της ποιότητας ζωής

Σωµατική Υγεία Ψυχική Υγεία Κοινωνική Υγεία

Πόνοι, 
ενεργητικότητα 
και κόπωση, 
ύπνος, 

κινητικότητα, 
εξάρτηση από 
φάρµακα, 
καθηµερινές 
δραστηριότητες

Θετικά 
συναισθήµατα, 
συγκέντρωση, 

µνήµη 
αυτοεκτίµηση, 
άγχος, 
κατάθλιψη

Προσωπικές 
σχέσεις, 
υποστήριξη 
από 

οικογένεια

Ασφάλεια,
οικονοµικοί 
πόροι, 

διαθεσιµότητα 
υπηρεσιών 
υγείας, 

ικανότητα για 
εργασία, 
ψυχαγωγία, 
φυσικό 
περιβάλλον



Αυτοαναφερόµενη ποιότητα ζωής 

Οι αιµοκαθαιρόµενοι δηλώνουν 
Δυσαρεστηµένοι µε 

• τη σωµατική τους υγεία 

επιπλοκές, συχνές επανεισαγωγές, εξάρτηση από τα φάρµακα,
παρενέργειες φαρµάκων, περιορισµός στη λήψη υγρών και διαιτητικοί
περιορισµοί, σωµατική κόπωση, αλλαγή στη σωµατική εικόνα λόγω της
ΑΠ ή του καθετήρα αιµοκάθαρσης



Οι αιµοκαθαιρόµενοι δηλώνουν
Δυσαρεστηµένοι µε 
• τον ύπνο 

50% των αιµοκαθαιρόµενων ασθενών παραπονιούνται για υπνική άπνοια,
αυπνία, υπνηλία, κόπωση και το σύνδροµο ανήσυχων ποδιών

• την ερωτική ζωή

µείωση της συχνότητας της σεξουαλικής επαφής, ελάττωση της libido
µέχρι και πλήρης αποχή



Οι αιµοκαθαιρόµενοι δηλώνουν
Δυσαρεστηµένοι µε 

• την αποτελεσµατικότητα στην εργασία τους

πολλοί αναγκάζονται να τροποποιήσουν τις επαγγελµατικές δραστηριότητες ή να
συνταξιοδοτηθούν πρόωρα

• µε τον ελεύθερο χρόνο

οι διαδοχικές επισκέψεις και ο χρόνος παραµονής στη µονάδα για την
αιµοκάθαρση, µειώνουν δραστικά τον ελεύθερο χρόνο, τις επιλογές για διακοπές
και ψυχαγωγία, οδηγούν σε αποµόνωση



Λέξεις κλειδιά που αναφέρουν οι ίδιοι οι ασθενείς για να περιγράψουν πως

βιώνουν την αιµοκάθαρση

• «φυλακή, δουλεία, βασανιστήριο, απώλεια, αίσθηµα ανικανότητας,

εξάρτηση»

• Ελάχιστοι χαρακτηρίζουν την αιµοκάθαρση ως «σωτηρία»……



ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ

• 20 -30% των αιµοκαθαιρόµενων πάσχει από κατάθλιψη

• Η κατάθλιψη έχει συσχετιστεί µε αυξηµένη θνησιµότητα, συχνές

επανεισαγωγές στο νοσοκοµείο (νοσηρότητα), σεξουαλική

δυσλειτουργία στους άνδρες ασθενείς, απόσυρση από τη θεραπεία

δηλαδή παράλειψη συνεδριών, µη συµµόρφωση, υποσιτισµό µέχρι και

αυτοκτονική διάθεση αυξηµένη κατά 0.4 σε σχέση µε τον γενικό

πληθυσµό.



ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ

• Τα επεισόδια κατάθλιψης εµφανίζουν αύξηση κατά τον 1ο και 2ο χρόνο

της ένταξης στη θεραπεία και επανεµφανίζονται αυξηµένα µετά τον 6-10

χρόνο.

• Η κατάθλιψη είναι οικογενειακό θέµα. Ο φροντιστής βιώνει

κατάθλιψη στον ίδιο βαθµό µε τον αιµοκαθαιρόµενο. Το στρες της

θεραπείας βαραίνει όλη την οικογένεια ακόµη και τα παιδιά.



Η κατάθλιψη µειώνεται από 

• την καλή σχέση µε το προσωπικό,

• την στήριξη από την οικογένεια,

• το υψηλό µορφωτικό επίπεδο

• και …την συχνότητα της αιµοκάθαρσης. Όσοι κάνουν πάνω από τρεις

φορές την εβδοµάδα έχουν µείωση 30% των συµπτωµάτων

κατάθλιψης και νοιώθουν καλύτερα κατά 87 %.



Αυτοαναφερόµενη ποιότητα ζωής 

Ικανοποιηµένοι από

• την αποτελεσµατικότητα της θεραπείας,

• την ψυχολογική υποστήριξη που δέχονται από το ιατρικό και

νοσηλευτικό προσωπικό



Είναι ενιαία αυτή η εικόνα ή υπάρχουν διαφοροποιήσεις;

• Ηλικία: οι µεγαλύτεροι σε ηλικία δηλώνουν χαµηλά επίπεδα σωµατικής
ευεξίας και υψηλότερα επίπεδα κατάθλιψης. Οι νέοι έως και 45 ετών που
βρίσκονται σε επεκτατική φάση της ζωής τους βιώνουν υψηλά επίπεδα
άγχους

• Φύλο: οι γυναίκες εµφανίζουν υψηλότερα επίπεδα άγχους και
κατάθλιψης σε συνδυασµό µε µειωµένα θετικά συναισθήµατα. Αντίθετα
οι άνδρες εµφανίζονται να έχουν περισσότερες κοινωνικές
δραστηριότητες και να δηλώνουν καλύτερη ποιότητα ζωής.



Είναι ενιαία αυτή η εικόνα ή υπάρχουν διαφοροποιήσεις;

• Οικονοµικό µορφωτικό επίπεδο: το χαµηλό οικονοµικό επίπεδο

επηρεάζει σηµαντικά την ποιότητα ζωής. Το επικαλούνται ως

αρνητικό παράγοντα για την ποιότητα ζωής οι ασθενείς σε ΤΝ σε

ποσοστό διπλάσιο σχεδόν από τους ασθενείς σε ΣΦΠΚ.

• Οι έχοντες καλύτερο µορφωτικό επίπεδο φαίνεται να απολαµβάνουν

καλύτερη ποιότητα ζωής



Είναι ενιαία αυτή η εικόνα ή υπάρχουν διαφοροποιήσεις;

• Οικογενειακή κατάσταση: η οικογενειακή ζωή σχετίζεται µε

καλύτερη σωµατική υγεία και ευεξία

• Μέθοδος κάθαρσης: οι ασθενείς σε ΣΦΠΚ δηλώνουν

σηµαντικά καλύτερη ποιότητα ζωής σε σχέση µε τους ασθενείς

σε Τ.Ν.



Καλύτερα Χειρότερα
• Άνδρες Γυναίκες

• Νέοι Ηλικιωµένοι

• Έγγαµοι Μόνοι

• Με οικονοµική ευχέρεια Φτωχοί

• Με υψηλό µορφωτικό επίπεδο µε χαµηλή µόρφωση

• Ένταξη σε ΣΦΠΚ ένταξη σε ΤΝ



Τι µπορεί να αλλάξει αυτή την εικόνα;

Η επάρκεια κάθαρσης είναι µια παγκόσµια έννοια που περιλαµβάνει

την κλινική εκτίµηση της γενικής ευηµερίας, την διατροφή, τον

αντίκτυπο στην ποιότητα της ζωής του ασθενή, την αναιµία, την

αρτηριακή πίεση καθώς και τα µέτρα για την εκκαθάριση των

ουραιµικών τοξινών από την διαδικασία αιµοκάθαρσης.



Τι µπορεί να αλλάξει αυτή την εικόνα;

Επαρκής αιµοκάθαρση= ποιότητα ζωής

Υψηλός Δείκτης Kt/V > 1,2  = αντίστοιχα υψηλή ποιότητα ζωής

;



Δεν έχει καταγραφεί άµεση σχέση του δείκτη επάρκειας της

κάθαρσης µε την αντίληψη της ποιότητας ζωής

ΣΕ ΚΑΜΜΙΑΜΕΛΕΤΗ



Όµως….
πόσο καλή ποιότητα ζωής µπορεί να έχει ένας άνθρωπος που 

• δυσπνοεί λόγω υπερβολικής λήψης υγρών;

• έχει ζαλάδες, ναυτίες και του κόβονται τα πόδια λόγω υψηλής ουρίας

• έχει φαγούρα και δεν κοιµάται το βράδυ ή δεν µπορεί να απολαύσει

ένα δείπνο µε φίλους / µια ταινία γιατί το φωσφόρο του είναι στα ύψη

λόγω µη σωστής διατροφής και λάθος λήψης των δεσµευτικών



Επαρκής κάθαρση + σωστή διατροφή + συνέπεια στην

φαρµακευτική αγωγή = καλύτερη σωµατική υγεία, λιγότερες

επιπλοκές

ΑΡΑ

καλύτερες ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ για βελτίωση της ποιότητας ζωής



ποιότητα ζωής vs ποιότητα αιµοκάθαρσης;

Η κα Μ.Κ. είναι 68 ετών υποβάλλεται σε απλή αιµοκάθαρση

µε ΤΝ τα 2 τελευταία χρόνια για 4 ώρες δύο φορές την

εβδοµάδα.Μετά από εξετάσεις η νοσηλεύτρια κατέγραψε Kt/V

0,9 σε δύο µετρήσεις σε διάστηµα 1 µηνός. Ήταν πιθανό ο

Kt/Vνα είχε πέσει λόγω µειωµένης παροχής αίµατος από τον

µόνιµο κεντρικό φλεβικό καθετήρα της.



Μια και η αύξηση της ροής δεν ήταν δυνατή και ήδη

χρησιµοποιούνταν µεγάλο φίλτρο, προτάθηκε η ασθενής να

υποβληθεί σε αιµοκάθαρση τρεις φορές την εβδοµάδα για να

βελτιωθεί η κάθαρση της, Η Μ.Κ. δεν επιθυµούσε αυτή την αλλαγή

γιατί µένει µακριά από την µονάδα και φροντίζει τα εγγόνια της.

ΠΟΙΟΣ ΘΑΠΑΡΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ



Γυµναστική στην αιµοκάθαρση

• 2014 µελέτη των Σακκά και Στεφανίδη της Ιατρικής σχολής του

Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας

70 αιµοκαθαιρόµενοι µελετήθηκαν για 10 συναπτά έτη, ενώ συγκεντρώθηκαν

δεδοµένα που σχετίζονταν µε την ποιότητα της ζωής τους, την προδιάθεσή

τους να αναπτύξουν σακχαρώδη διαβήτη, τα επίπεδα σωµατικού λίπους και

µυϊκού ιστού, την ποιότητα του ύπνου, τα επίπεδα κοιλιακής παχυσαρκίας,

καθώς και τα επίπεδα καθηµερινής σωµατικής δραστηριότητας.



συµπέρασµα…

ότι σε κάθε δεδοµένη χρονική στιγµή, µέσα στα 10

έτη που έγινε η µελέτη, η θνησιµότητα των

αιµοκαθαιρόµενων µε αυξηµένη καθηµερινή

σωµατική δραστηριότητα είχε µειωθεί κατά 74%.
(Περπάτηµα 30-60 min, δραστηριότητες αναψυχής)



η σωµατική δραστηριότητα 
είναι 

«θέµα ζωής και θανάτου»



Πρόγραµµα αερόβιας άσκησης ΜΤΝ  
Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Θεσσαλίας

Η αερόβια άσκηση ήταν επιβλεπόµενη από ειδικό Κλινικό

Εργοφυσιολόγο, και περιλάµβανε 45 λεπτά άσκησης στο στατικό

ποδήλατο, µε 45-50 περιστροφές (rpm) /λεπτό.

Η άσκηση λάµβανε χώρα µεταξύ της δεύτερης και τρίτης ώρας της

αιµοκάθαρσης, χρησιµοποιώντας τα ειδικά κυκλοεργόµετρα MONARK

που προµηθεύτηκε η οµάδα µας από την Science Technologies



Πρόγραµµα θεραπευτικής άσκησης ΜΤΝ ΑΧΕΠΑ

«Η θεραπευτική άσκηση που εφαρµόζουµε εµείς στους περισσότερους

ασθενείς, στη διάρκεια της αιµοκάθαρσης, γίνεται µε τα κατάλληλα

ποδήλατα, τα οποία µπαίνουν στο ειδικό κάθισµα ή στο κρεβάτι του

νεφροπαθή. Εξειδικευµένες γυµνάστριες καθοδηγούν τους

νεφροπαθείς στη διάρκεια της αιµοκάθαρσης, ιδιαίτερα τις δύο πρώτες

ώρες, να κάνουν αυτή την άσκηση. Κάνουν άσκηση µε τα πόδια ή µε το

ελεύθερο χέρι.Μάλιστα το έχουµε συνδυάσει και µε µουσική».



“Βλέπουµε τη βελτίωση στους µυς, στην καρδιά, µείωση της

χοληστερίνης και των τριγλυκεριδίων, µείωση του άγχους και της

κατάθλιψης. Το δεύτερο είναι ότι κερδίζουν χρόνο γιατί δεν

χρειάζεται να πάνε την επόµενη ηµέρα στο γυµναστήριο και το τρίτο

είναι ότι τους ψυχαγωγεί µε άσκηση, µε µουσική και περνούν τον

χρόνο της αιµοκάθαρσης πολύ πιο ευχάριστα.”

Δεληγιάννης Κ. Δ/ντης ΜΤΝ



ΤΑΞΙΔΙΑ

• Holiday dialysis, global dialysis, Fresenius medical dialysis centers

• Επικοινωνήστε το σχέδιο σας µε τη µονάδα σας 6-8 εβδοµάδες νωρίτερα από

την προγραµµατισµένη αναχώρηση σας

• Να γνωρίζετε ότι οι µονάδες φιλοξενίας ζητούν ιατρικό ιστορικό, πρόσφατες

εργαστηριακές εξετάσεις ειδικά σε ότι αφορά αιµατογενείς και

σταφυλοκοκκικές λοιµώξεις, οι οποίες πρέπει να τους αποσταλούν

µεταφρασµένες



ΤΑΞΙΔΙΑ

• Η µονάδα σας οφείλει να ρωτήσει και να σας ενηµερώσει εάν

στην µονάδα φιλοξενίας εφαρµόζεται η πρακτική

επαναχρησιµοποίησης των φίλτρων.

• Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το κόστος των

συνεδριών καλύπτεται από την κάρτα Υγείας Ευρωπαϊκής

Ένωσης



ΤΑΞΙΔΙΑ
• Μην κλείσετε εισιτήρια ή ξενοδοχείο πριν εξασφαλίσετε θέση στη

µονάδα φιλοξενίας. Είναι πιθανό να χρειαστεί επικοινωνία µε αρκετές

µονάδες µέχρι να εξασφαλιστεί θέση στο επιθυµητό χρονικό διάστηµα.

• Μην έχετε υπερβολικές απαιτήσεις για το προγραµµατισµένο ωράριο

των συνεδριών.

• Φτιάξτε το πρόγραµµα σας προβλέποντας αρκετό χρόνο για ξεκούραση.



ΤΑΞΙΔΙΑ

• Προσέχετε τι τρώτε για να αποφύγετε όχι µόνο την υπερβολική

πρόσληψη υγρών αλλά και πιθανές δηλητηριάσεις.

• Μην δοκιµάζετε φαγητά που δεν γνωρίζετε τι περιέχουν. Η

µονάδα φιλοξενίας µπορεί να σας δώσει χρήσιµες πληροφορίες για

την τοπική κουζίνα.



ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Οι ψυχοθεραπευτικές παρεµβάσεις δύναται να είναι:

• εξατοµικευµένες στοχεύοντας πρωτίστως στην πιο ευαίσθητη κατά τη
βιβλιογραφία κατηγορία ασθενών i.e. µεγάλοι ηλικιακά, χωρίς
οικογενειακή υποστήριξη , λιγότερο µορφωµένοι

• ή να έχουν τη µορφή ψυχο εκπαιδευτικού προγράµµατος, που να
εστιάζει την ενίσχυση της πεποίθησης ότι οι ίδιοι οι αιµοκαθαιρόµενοι µε
την σωστή εκπαίδευση µπορούν να έχουν καθοριστικό ρόλο στα θέµατα
που αφορούν την υγεία τους



Η Ζωή  είναι 
όµορφη και αξίζει 
να παλεύεις για να 
την κερδίσεις


