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συμπτώματα ψυχικής διαταραχής. 
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(Δ.Εκ.Συμ.) και του Δείκτη Συχνότητας των Συμπτωμάτων (Δ.Συχ.Συμ.) ψυχικής 

διαταραχής: α) στους ερωτηθέντες με επισκέψεις των δύο τελευταίων εβδομάδων και 

β) στους ερωτηθέντες με επισκέψεις για τα συμπτώματα ψυχικής διαταραχής. 
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Πίνακας Π6.12 : Εισαγωγή σε Νοσοκομείο κατά τον τελευταίο χρόνο 
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Πίνακας Π6.13 : Μέση τιμή του δείκτη εκδήλωσης των συμπτωμάτων 
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Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη κατά τον τελευταίο χρόνο. 

Πίνακας Π7.1.1 : Προβλήματα που αναφέρθηκαν από τους ενήλικες 

πάσχοντες για την πιο συχνά χρησιμοποιούμενη Εξωνοσοκομειακή Υπηρεσία Υγείας 

κατά τον τελευταίο χρόνο. 

Πίνακας Π7.1.2 : Άλλα προβλήματα που αναφέρθηκαν από τους 

ενήλικες πάσχοντες για την Εξωνοσοκομεική Υπηρεσία 

Πίνακας Π7.1.3 : Προβλήματα που αναφέρθηκαν από τους ενήλικες 

πάσχοντες για την Εξωνοσοκομεική Υπηρεσία σε σχέση με το πόσο ικανοποιημένοι 

δήλωσαν. 

Πίνακας Π7.2 : Δείκτες Ικανοποίησης του ενήλικος ασθενούς από τις 

Μονάδες Μετάγγισης, κατά το τελευταίο χρόνο. 

Πίνακας Π7.2.1 : Προβλήματα που αναφέρθηκαν από τους ενήλικες 

πάσχοντες για την μονάδα των τακτικών Μεταγγίσεων. 

Πίνακας Π7.2.2 : Άλλα προβλήματα που αναφέρθηκαν από τους 

ενήλικες πάσχοντες για την Μονάδα των τακτικών Μεταγγίσεων 

Πίνακας Π7.2.3 : Προβλήματα που αναφέρθηκαν από τους ενήλικες 

πάσχοντες για την μονάδα των τακτικών Μεταγγίσεων σε σχέση με το πόσο 

ικανοποιημένοι δήλωσαν. 

Πίνακας Π7.2.4 : Προβλήματα που αναφέρθηκαν από τους ενήλικες 

πάσχοντες για την «άλλη» Μονάδα Μεταγγίσεων. 
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Πίνακας Π7.2.5 : Άλλα προβλήματα που αναφέρθηκαν από τους 

ενήλικες πάσχοντες για την «άλλη» Μονάδα Μεταγγίσεων. 

Πίνακας Π7.2.6 : Προβλήματα που αναφέρθηκαν από τους ενήλικες 

πάσχοντες για την «άλλη» Μονάδα Μεταγγίσεων σε σχέση με το πόσο 

ικανοποιημένοι δήλωσαν από αυτήν. 

Πίνακας 13.1 : Βαθμός Ικανοποίησης από Εξωνοσοκομειακή 

Υπηρεσία υγείας Χ Εξωνοσοκομεική Υπηρεσία Υγείας.   Σελ. 115 

Πίνακας 13.2 : α-Μονάδα τακτικών μεταγγίσεων Χ Βαθμός 

ικανοποίησης από την α-Μονάδα.      Σελ. 116 

Πίνακας 13.3 : Πρόβλημα που αναφέρθηκε για την α-Μονάδα των 

τακτικών μεταγγίσεων Χ α-Μονάδα των τακτικών μεταγγίσεων. Σελ. 118 

Πίνακας 13.4 : α-Μονάδα τακτικών μεταγγίσεων Χ «άλλη» β-Μονάδα 

μεταγγίσεων.        Σελ. 119 

Πίνακας 13.5 : α-Μονάδα τακτικών μεταγγίσεων Χ Επίσκεψη σε 

«άλλη» β-Μονάδα μεταγγίσεων.      Σελ. 120 

Πίνακας 13.6 : «Άλλη» β-Μονάδα μεταγγίσεων Χ Βαθμός 

ικανοποίησης από την «άλλη» β-Μονάδα μεταγγίσεων.   Σελ. 120 

Πίνακας 13.7 : Βαθμός ικανοποίησης από την α-Μονάδα τακτικών 

μεταγγίσεων Χ Βαθμός ικανοποίησης από την «άλλη» β-Μονάδα μεταγγίσεων. 

       Σελ. 121 

Πίνακας 13.8 : Βαθμός ικανοποίησης από την «άλλη» β-Μονάδα 

μεταγγίσεων Χ Δείκτης Συμμόρφωσης Ασθενούς (Δ.Συμ.Ασθ.).  Σελ. 122 

 

Πίνακες Κεφαλαίου 14 

 

Πίνακας Π8.1 : Οικογενειακές αλληλεπιδράσεις - Σχέσεις πάσχοντος 

με γονείς και αδέλφια. Συναισθήματα διαφορετικότητας από φίλους/αδέλφια. Σχέσεις 

με το άλλο φύλο. 

Πίνακας Π8.2 : Κοινωνική ζωή και δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου 

του πάσχοντος. Δείκτης Αριθμού Δραστηριοτήτων (Δ.Αρ.Δρ.). 

Πίνακας Π8.2* : Κοινωνική ζωή και δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου 

του πάσχοντος (%). 
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Πίνακας Π8.3 : Η εικόνα που έχει ο ενήλικας πάσχων για τον εαυτό 

του. Δείκτης Αυτό-Εκτίμησης του πάσχοντος (Δ.Αυτ-Εκτ.). 

Πίνακας Π8.3* : Η εικόνα που έχει ο ενήλικας πάσχων για τον εαυτό 

του (%). 

Πίνακας Π8.4 : Συναισθήματα του ενήλικος πάσχοντος απέναντι στην 

ασθένεια και την πρόγνωση της. Δείκτης συναισθημάτων του πάσχοντος απέναντι 

στην κατάσταση της υγείας του (Δ.Συν.). 

Πίνακας Π8.4* : Συναισθήματα του ενήλικος πάσχοντος απέναντι στην 

ασθένεια και την πρόγνωση της (%). 

Πίνακας Π8.5 : Τρόπος προσέγγισης της ζωής από τον ενήλικα 

ασθενή. 

Πίνακας Π8.5* : Τρόπος προσέγγισης της ζωής από τον ενήλικα ασθενή 

(%). 

Πίνακας Π8.6 : Προσδοκίες του ενήλικος ασθενούς για το μέλλον. 

Πίνακας Π8.6* : Προσδοκίες του ενήλικος ασθενούς για το μέλλον (%). 

Πίνακας Π8.7 : Συναισθηματική υποστήριξη του ενήλικος ασθενούς. 

Πίνακας Π8.7* : Συναισθηματική υποστήριξη του ενήλικος ασθενούς 

(%). 

Πίνακας Π8.8 : Η κοινωνική Αντιμετώπιση του ενήλικος ασθενούς 

Πίνακας 14.1.1 : Συσχέτιση του Δ.Εκ.Συμ. και του Δ.Συχ.Συμ. 

ψυχολογικής διαταραχής με την παράμετρο: «Η Μ.Α επηρεάζει την σχέση του 

πάσχοντος με τα αδέλφια του».      Σελ. 123 

Πίνακας 14.1.2 : Η Μ.Α επηρεάζει την σχέση του πάσχοντος με τα 

αδέλφια του Χ Οικογενειακή κατάσταση του πάσχοντος.   Σελ. 124 

Πίνακας 14.1.3 : Συσχέτιση του Δ.Εκ.Συμ. ψυχολογικής διαταραχής με 

την παράμετρο: «Η Μ.Α επηρεάζει την σχέση του πάσχοντος με τους γονείς του».

        Σελ. 125 

Πίνακας 14.1.4 : Συσχέτιση του Δ.Συχ.Συμ. ψυχολογικής διαταραχής με 

την παράμετρο: «Η Μ.Α επηρεάζει την σχέση του πάσχοντος με τους γονείς του» 

(όταν ληφθεί υπόψη το φύλο του πάσχοντος).    Σελ. 125 

Πίνακας 14.1.5 : Συσχέτιση του Δ.Συχ.Συμ. ψυχολογικής διαταραχής με 

την παράμετρο: «Η Μ.Α επηρεάζει την σχέση του πάσχοντος με τους γονείς του» 

(όταν ληφθεί υπόψη η ηλικία του πάσχοντος).   Σελ. 125 
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Πίνακας 14.1.6 : Συσχέτιση του Δ.Εκ.Συμ. ψυχολογικής διαταραχής με 

την παράμετρο που αναφέρεται στα συναισθήματα διαφορετικότητας του πάσχοντος.

        Σελ. 126 

Πίνακας 14.1.7 : Συσχέτιση του Δ.Συχ.Συμ. ψυχολογικής διαταραχής με 

την παράμετρο που αναφέρεται στα συναισθήματα διαφορετικότητας του πάσχοντος 

(όταν ληφθεί υπόψη το φύλο του).    Σελ. 127 

Πίνακας 14.1.8 : Συσχέτιση του Δ.Συχ.Συμ. ψυχολογικής διαταραχής με 

την παράμετρο που αναφέρεται στα συναισθήματα διαφορετικότητας του πάσχοντος 

(όταν ληφθεί υπόψη η ηλικία του).    Σελ. 127 

Πίνακας 14.1.9 : Συναισθήματα διαφορετικότητας του πάσχοντος Χ 

Οικονομική κατάσταση του πάσχοντος.     Σελ. 127 

Πίνακας 14.1.10 : Συναισθήματα διαφορετικότητας του πάσχοντος Χ 

Ύπαρξη αδελφού/ ης με β-Μ.Α.      Σελ. 128 

Πίνακας 14.1.11 : Συναισθήματα διαφορετικότητας του πάσχοντος Χ 

Πρόβλημα χώρου στην «άλλη» β-Μονάδα μεταγγίσεων.   Σελ. 128 

Πίνακας 14.2.1 : Κατοχή άδεια οδήγησης από τον πάσχοντα Χ Δείκτης 

Συμμόρφωσης του Ασθενούς (Δ.Συμ.Ασθ.).   Σελ. 130 

Πίνακας 14.2.2 : Κατοχή άδεια οδήγησης από τον πάσχοντα Χ 

Κατάσταση της υγείας του πάσχοντος σε σύγκριση με την υγεία των συμπασχόντων.

        Σελ. 130 

Πίνακας 14.2.3 : Συσχέτιση του Δείκτη Αριθμού Δραστηριοτήτων 

ελεύθερου χρόνου (Δ.Αρ.Δρ.) του πάσχοντος με την οικονομική του κατάσταση. 

       Σελ. 131 

Πίνακας 14.2.4 : Συσχέτιση του Δείκτη Αριθμού Δραστηριοτήτων 

ελεύθερου χρόνου (Δ.Αρ.Δρ.) του πάσχοντος με την ύπαρξη άλλου ατόμου μέσα 

στην οικογένεια, που πάσχει από χρόνιο νόσημα ή αναπηρία (όταν ληφθεί υπόψη το 

φύλο του πάσχοντος).        Σελ. 132 

Πίνακας 14.2.5 : Συσχέτιση του Δείκτη Αριθμού Δραστηριοτήτων 

ελεύθερου χρόνου (Δ.Αρ.Δρ.) του πάσχοντος με την ύπαρξη άλλου ατόμου μέσα 

στην οικογένεια, που πάσχει από χρόνιο νόσημα ή αναπηρία (όταν ληφθεί υπόψη η 

ηλικία του πάσχοντος).        Σελ. 132 
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Πίνακας 14.2.6 : Συσχέτιση του Δείκτη Αριθμού Δραστηριοτήτων 

ελεύθερου χρόνου (Δ.Αρ.Δρ.) με την υποκειμενική εκτίμηση του πάσχοντος για την 

υγεία του (όταν ληφθεί υπόψη το φύλο του).    Σελ. 132 

Πίνακας 14.2.7 : Συσχέτιση του Δείκτη Αριθμού Δραστηριοτήτων 

ελεύθερου χρόνου (Δ.Αρ.Δρ.) με την υποκειμενική εκτίμηση του πάσχοντος για την 

υγεία του (όταν ληφθεί υπόψη η ηλικία του).    Σελ. 133 

Πίνακας 14.3.1 : Συσχέτιση του Δείκτη Αυτό-Εκτίμησης (Δ.Αυτ-Εκ.) με 

την υποκειμενική εκτίμηση του πάσχοντος για την υγεία του.  Σελ. 134 

Πίνακας 14.3.2 : Συσχέτιση του Δείκτη Αυτό-Εκτίμησης (Δ.Αυτ-Εκ.) με 

την εκτίμηση του πάσχοντος για την υγεία του, σε σύγκριση με την υγεία των 

συμπασχόντων του.        Σελ. 135 

Πίνακας 14.4.1 : Συσχέτιση του Δ.Συν. με την ύπαρξη ή μη ενεργούς 

απασχόλησης του πάσχοντος (όταν ληφθεί υπόψη το φύλο του).  Σελ. 136 

Πίνακας 14.4.2 : Συσχέτιση του Δ.Συν. με την ύπαρξη ή μη ενεργούς 

απασχόλησης του πάσχοντος (όταν ληφθεί υπόψη η ηλικία του).  Σελ. 137 

Πίνακας 14.4.3 : Συσχέτιση του Δ.Συν. με την μορφή (σοβαρή ή 

ενδιάμεση) της β-Μ.Α από την οποία πάσχει ο ασθενής.   Σελ. 137 

Πίνακας 14.4.4 : Συσχέτιση του Δ.Συν. με την εκτίμηση του πάσχοντος 

για την υγεία του, σε σύγκριση με την υγεία των συμπασχόντων του.  

      Σελ. 138 

Πίνακας 14.4.5 : Συσχέτιση του Δ.Συν. του πάσχοντος με την 

«συμπεριφορά του νοσηλευτικού προσωπικού της α-Μονάδας των τακτικών 

μεταγγίσεων» (όταν ληφθεί υπόψη το φύλο του πάσχοντος).  Σελ. 138 

Πίνακας 14.4.6 : Συσχέτιση του Δ.Συν. του πάσχοντος με την 

«συμπεριφορά του νοσηλευτικού προσωπικού της α-Μονάδας των τακτικών 

μεταγγίσεων» (όταν ληφθεί υπόψη η ηλικία του πάσχοντος).  Σελ. 139 

Πίνακας 14.4.7 : Συσχέτιση του Δ.Συν. του πάσχοντος με την ελλιπή ή 

μη ενημέρωση του από τους γιατρούς της α-Μονάδας των τακτικών μεταγγίσεων 

(όταν ληφθεί υπόψη το φύλο του πάσχοντος).  Σελ. 139 

Πίνακας 14.4.8 : Συσχέτιση του Δ.Συν. του πάσχοντος με την ελλιπή ή 

μη ενημέρωση του από τους γιατρούς της α-Μονάδας των τακτικών μεταγγίσεων 

(όταν ληφθεί υπόψη η ηλικία του πάσχοντος).  Σελ. 139 
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Πίνακας 14.4.9 : Συσχέτιση του Δ.Συν. του πάσχοντος με την ελλιπή ή 

μη ενημέρωση του από τους γιατρούς της «άλλης» β-Μονάδας μεταγγίσεων. 

        Σελ. 140 

Πίνακας 14.5.1 : Σύγκριση των μέσων τιμών του Δείκτη 

Προσαρμοστικότητας (Δ.Χαρ.) μεταξύ των ηλικιακών ομάδων.  Σελ. 141 

Πίνακας 14.5.2 : Σύγκριση των μέσων τιμών του Δείκτη 

Προσαρμοστικότητας (Δ.Χαρ.) μεταξύ των ηλικιακών ομάδων (όταν ληφθεί υπόψη 

το φύλο).        Σελ. 142 

Πίνακας 14.6.1 : Σύγκριση των μέσων τιμών του δείκτη προσδοκιών 

του πάσχοντος για την δημιουργία οικογένειας και την θεραπεία του (Δ.Θερ.) μεταξύ 

των ηλικιακών ομάδων.      Σελ. 143 

Πίνακας 14.7.1 : «Ο πάσχων μιλάει για τα προβλήματα και τις 

ανησυχίες του» Χ «Επίπεδο εκπαίδευσης του πάσχοντος».  Σελ. 144 

Πίνακας 14.7.2 : «Ο πάσχων μιλάει για τα προβλήματα και τις 

ανησυχίες του» Χ «Βαθμός ικανοποίησης του πάσχοντος από την α-Μονάδα των 

τακτικών μεταγγίσεων».        Σελ. 144 

Πίνακας 14.7.3 : «Ο πάσχων αισθάνεται την ανάγκη για περισσότερη 

συναισθηματική υποστήριξη» Χ «Ύπαρξη ή μη ενεργούς απασχόλησης του 

πάσχοντος».        Σελ. 145 

Πίνακας 14.7.4 : «Ο πάσχων αισθάνεται την ανάγκη για περισσότερη 

συναισθηματική υποστήριξη» Χ «Μορφή  της β-Μ.Α (σοβαρή ή ενδιάμεση) από την 

οποία πάσχει ο ασθενής».      Σελ. 145 

Πίνακας 14.7.5 : «Ο πάσχων αισθάνεται την ανάγκη για περισσότερη 

συναισθηματική υποστήριξη» Χ «Εισαγωγή του πάσχοντος στο Νοσοκομείο κατά 

τον τελευταίο χρόνο».        Σελ. 145 

Πίνακας 14.7.6 : Σύγκριση του Δείκτη Εκδήλωσης Συμπτωμάτων 

(Δ.Εκ.Συμ.) ψυχικής διαταραχής με την παράμετρο: «Ο πάσχων αισθάνεται την 

ανάγκη για περισσότερη συναισθηματική υποστήριξη» (όταν ληφθεί υπόψη το φύλο).

        Σελ. 146 

Πίνακας 14.7.7 : Σύγκριση του Δείκτη Εκδήλωσης Συμπτωμάτων 

(Δ.Εκ.Συμ.) ψυχικής διαταραχής με την παράμετρο: «Ο πάσχων αισθάνεται την 

ανάγκη για περισσότερη συναισθηματική υποστήριξη» (όταν ληφθεί υπόψη η 

ηλικία).        Σελ. 146 
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Πίνακας 14.7.8 : Σύγκριση των μέσων τιμών του Δείκτη 

Συναισθηματικής υποστήριξης του πάσχοντος (Δ.Συν.Υποστ.) ως προς το φύλο και 

την ηλικία.        Σελ. 147 

Πίνακας 14.7.9 : Σύγκριση των μέσων τιμών του Δείκτη 

Συναισθηματικής Υποστήριξης του πάσχοντος (Δ.Συν.Υποστ.) ως προς την 

οικονομική του κατάσταση (όταν ληφθεί υπόψη η ηλικία του).  Σελ. 147 

Πίνακας 14.7.10 : Σύγκριση των μέσων τιμών του Δείκτη 

Συναισθηματικής Υποστήριξης (Δ.Συν.Υποστ.) ως προς την ύπαρξη ή μη ενεργούς 

απασχόλησης του πάσχοντος (όταν ληφθεί υπόψη η ηλικία του).  Σελ. 148 

Πίνακας 14.7.11 : Σύγκριση των μέσων τιμών του Δείκτη 

Συναισθηματικής Υποστήριξης του πάσχοντος (Δ.Συν.Υποστ.) ως προς την 

οικογενειακή του κατάσταση (όταν ληφθεί υπόψη το φύλο του).  Σελ. 148 

Πίνακας 14.7.12 : Σύγκριση των μέσων τιμών του Δείκτη 

Συναισθηματικής Υποστήριξης του πάσχοντος (Δ.Συν.Υποστ.) ως προς την 

οικογενειακή του κατάσταση (όταν ληφθεί υπόψη η ηλικία του).  Σελ. 148 

Πίνακας 14.7.13 : Σύγκριση των μέσων τιμών του Δείκτη 

Συναισθηματικής Υποστήριξης του πάσχοντος (Δ.Συν.Υποστ.) ως προς την «διαμονή 

του για το μεγαλύτερο μέρος του 1996» (όταν ληφθεί υπόψη το φύλο του). 

       Σελ. 149 

Πίνακας 14.7.14 : Σύγκριση των μέσων τιμών του Δείκτη 

Συναισθηματικής Υποστήριξης του πάσχοντος (Δ.Συν.Υποστ.) ως προς την «διαμονή 

του για το μεγαλύτερο μέρος του 1996» (όταν ληφθεί υπόψη η ηλικία του). 

       Σελ. 149 

Πίνακας 14.7.15 : Σύγκριση των μέσων τιμών του Δείκτη 

Συναισθηματικής Υποστήριξης του πάσχοντος (Δ.Συν.Υποστ.) ως προς την μορφή 

της β-Μ.Α (σοβαρή ή ενδιάμεση).      Σελ. 149 

Πίνακας 14.7.16 : Σύγκριση των μέσων τιμών του Δείκτη 

Συναισθηματικής Υποστήριξης του πάσχοντος (Δ.Συν.Υποστ.) ως προς τον Δείκτη 

Συμμόρφωσης του πάσχοντος (Δ.Συμ.Ασθ.).     Σελ. 150 

Πίνακας 14.7.17 : Σύγκριση των μέσων τιμών του Δείκτη 

Συναισθηματικής Υποστήριξης του πάσχοντος (Δ.Συν.Υποστ.) ως προς «την 

επίσκεψη του πάσχοντος σε γιατρό κατά τις δύο τελευταίες εβδομάδες».  

 Σελ. 150 

 XXII



Πίνακας 14.7.18 : Σύγκριση των μέσων τιμών του Δείκτη 

Συναισθηματικής Υποστήριξης του πάσχοντος (Δ.Συν.Υποστ.) ως προς τη παράμετρο 

«Είναι πρόβλημα ο χώρος μεταγγίσεων στην α-Μονάδα». Σελ. 150 

Πίνακας 14.7.19 : Σύγκριση των μέσων τιμών του Δείκτη 

Συναισθηματικής Υποστήριξης του πάσχοντος (Δ.Συν.Υποστ.) ως προς τη παράμετρο 

«Είναι πρόβλημα ο χώρος μεταγγίσεων στην β-Μονάδα», όταν ληφθεί υπόψη το 

φύλο του πάσχοντος.      Σελ. 151 

Πίνακας 14.7.20 : Σύγκριση των μέσων τιμών του Δείκτη 

Συναισθηματικής Υποστήριξης του πάσχοντος (Δ.Συν.Υποστ.) ως προς τη παράμετρο 

«Είναι πρόβλημα ο χώρος μεταγγίσεων στην β-Μονάδα», όταν ληφθεί υπόψη η 

ηλικία του πάσχοντος.      Σελ. 151 

 

Πίνακες Κεφαλαίου 15 

 

Πίνακας Π9.1 : Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ενήλικες 

πάσχοντες σχετικά με την επάρκεια αίματος. 

Πίνακας Π9.2 : Τρόπος αντιμετώπισης της έλλειψης αίματος από τους 

ενήλικες πάσχοντες. 

Πίνακας Π9.3 : Χρηματισμός αιμοδότη από τον ενήλικα πάσχοντα 

κατά τα τελευταία 15 χρόνια. 

Πίνακας Π9.4 : Προβλήματα των ενηλίκων πασχόντων, που κάνουν 

αποσιδήρωση, σχετικά με την προμήθεια DF. 

Πίνακας Π9.5 : Τρόπος κάλυψης του κόστους του DF για τους 

ενήλικες πάσχοντες που κάνουν αποσιδήρωση. 

Πίνακας Π9.6 : Υπηρεσίες που χορηγούν επιδόματα στους ενήλικες 

πάσχοντες. 

Πίνακας Π9.7 : Χρήση Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των 

Ψυχοκοινωνικών αναγκών των ενηλίκων πασχόντων. 

Πίνακας Π9.7* : Χρήση Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των 

Ψυχοκοινωνικών αναγκών των ενηλίκων πασχόντων (%). 

Πίνακας Π9.7.1 : Προβλήματα που αναφέρθηκαν από τους ενήλικες 

πάσχοντες για τις κοινωνικές και άλλες Υπηρεσίες. 

 XXIII



Πίνακας Π9.7.2 : Προβλήματα που αναφέρθηκαν από τους ενήλικες 

πάσχοντες για τις άλλες Υπηρεσίες σε σχέση με το πόσο ικανοποιημένοι δήλωσαν 

από αυτές. 

 

Πίνακες Κεφαλαίου 16 

 

Πίνακας Π10 : Κατανομή των Κοινωνικο-Δημογραφικών 

χαρακτηριστικών του δείγματος των παιδιών ασθενών κατά φύλο και ομάδες 

ηλικιών. 

Πίνακας Π11.1 : Αριθμός ατόμων της κατοικίας του πάσχοντος παιδιού 

και οι Συνθήκες Διαβίωσης του. 

Πίνακας Π11.2 : Συνθήκες διαβίωσης του πάσχοντος παιδιού 

(συνέχεια). 

 

Πίνακες Κεφαλαίου 17 

 

Πίνακας Π12.1 : Γενική κατάσταση Υγείας των άλλων μελών της 

οικογένειας (πλην του παιδιού ασθενούς), κατά φύλο και ηλικία του παιδιού 

ασθενούς. 

Πίνακας Π12.2 : Υποκειμενική εκτίμηση της υγείας του παιδιού 

ασθενούς, Σύντομο περιγραφικό ιστορικό της νόσου και Συμμόρφωση στην 

προτεινόμενη θεραπευτική αγωγή. 

Πίνακας Π12.3(α) : Παρούσα κατάσταση υγείας του παιδιού ασθενούς - 

Παρουσία συγκεκριμένης χρόνιας ασθένειας - Προηγούμενη νόσηση - Εγχειρήσεις. 

Πίνακας Π12.3(β) : Παρούσα κατάσταση υγείας του παιδιού ασθενούς - 

Παρουσία συγκεκριμένης χρόνιας ασθένειας - Προηγούμενη νόσηση - Εγχειρήσεις - 

Μέση τιμή του «Δείκτη Αριθμού Χρονίων Ασθενειών» κατά φύλο και ομάδες 

ηλικιών. 

Πίνακας Π12.4 : Όραση και ακοή του παιδιού ασθενούς - Περιορισμός 

των καθημερινών δραστηριοτήτων εξ αιτίας της κατάστασης υγείας του παιδιού 

ασθενούς. 

Πίνακας 17.1 : Δείκτης Συμμόρφωσης Ασθενούς (Δ.Συμ.Ασθ.) Χ 

Επίπεδα φερριτίνης ορού.         Σελ. 159 

 XXIV



Πίνακας 17.2 : Δείκτης Χρόνιας Ασθένειας (Δ.Χ.Α) Χ Δείκτης 

Συμμόρφωσης Ασθενούς (Δ.Συμ.Ασθ.).      Σελ. 160 

 

Πίνακες Κεφαλαίου 18 

 

Πίνακας Π13 :Φυσική κατάσταση, Βάρος και Ύψος του παιδιού 

ασθενούς. 

 

Πίνακες Κεφαλαίου 19 

 

Πίνακας Π14.1 : Χρήση Υπηρεσιών εξωνοσοκομειακής περίθαλψης για 

το πάσχον παιδί, κατά τον τελευταίο χρόνο. 

Πίνακας Π14.2 : Επισκέψεις του πάσχοντος παιδιού στο γιατρό, τις 

τελευταίες δύο εβδομάδες και χαρακτηριστικά αυτών των επισκέψεων. 

Πίνακας Π14.3 : Εισαγωγές του πάσχοντος παιδιού στο Νοσοκομείο 

κατά το τελευταίο έτος και χαρακτηριστικά αυτών των εισαγωγών. 

Πίνακας Π14.4 : Διάρκεια νοσηλείας του πάσχοντος παιδιού στο 

Νοσοκομείο κατά εισαγωγή. 

Πίνακας 19.1 : Επίσκεψη σε γιατρό τις τελευταίες δύο εβδομάδες Χ 

Δείκτης Συμμόρφωσης Ασθενούς (Δ.Συμ.Ασθ.).     Σελ. 163 

Πίνακας 19.2 : Δείκτης Χρόνιας Ασθένειας (Δ.Χ.Α) Χ Εισαγωγή σε 

Νοσοκομείο κατά το τελευταίο χρόνο.      Σελ. 164 

Πίνακας 19.3 : Εγχείρηση Σπληνεκτομής Χ Εισαγωγή σε Νοσοκομείο 

κατά τον τελευταίο χρόνο.      Σελ. 164 

 

Πίνακες Κεφαλαίου 20 

 

Πίνακας Π15.1 : Ικανοποίηση των γονέων του πάσχοντος παιδιού από 

τις Υπηρεσίες Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης, κατά τον τελευταίο χρόνο. 

Πίνακας Π15.1.1 : Προβλήματα που αναφέρθηκαν από τους γονείς των 

πασχόντων παιδιών για την πιο συχνά χρησιμοποιούμενη εξωνοσοκομειακή 

Υπηρεσία Υγείας κατά τον τελευταίο χρόνο. 

 XXV



Πίνακας Π15.1.2 : Προβλήματα που αναφέρθηκαν από τους γονείς των 

πασχόντων παιδιών για την πιο συχνά χρησιμοποιούμενη εξωνοσοκομειακή 

Υπηρεσία σε σχέση με το πόσο ικανοποιημένοι δήλωσαν. 

Πίνακας Π15.2 : Ικανοποίηση των γονέων του πάσχοντος παιδιού από 

τις Υπηρεσίες των Μονάδων Μετάγγισης, κατά τον τελευταίο χρόνο. 

Πίνακας Π15.2.1 : Προβλήματα που αναφέρθηκαν από τους γονείς των 

πασχόντων παιδιών για την α-Μονάδα των τακτικών Μεταγγίσεων. 

Πίνακας Π15.2.2 : Άλλα προβλήματα που αναφέρθηκαν από τους γονείς 

πασχόντων παιδιών για την α-Μονάδα των τακτικών Μεταγγίσεων. 

Πίνακας Π15.2.3 : Προβλήματα που αναφέρθηκαν από τους γονείς των 

πασχόντων παιδιών για την α-Μονάδα των τακτικών Μεταγγίσεων σε σχέση με το 

πόσο ικανοποιημένοι δήλωσαν. 

Πίνακας Π15.2.4 : Προβλήματα που αναφέρθηκαν από τους γονείς των 

πασχόντων παιδιών για την «άλλη» β-Μονάδα Μεταγγίσεων. 

Πίνακας Π15.2.5 : Προβλήματα που αναφέρθηκαν από τους γονείς των 

πασχόντων παιδιών για την «άλλη» β-Μονάδα Μεταγγίσεων σε σχέση με το πόσο 

ικανοποιημένοι δήλωσαν από αυτήν. 

 

Πίνακες Κεφαλαίου 21 

 

Πίνακας Π16.1 : Συγκέντρωση και γνωστική επιδεξιότητα του παιδιού 

ασθενούς - Γνώμη των γονέων για την διαφορετικότητα του παιδιού ασθενούς από 

τους συνομηλίκους του/ τα αδέλφια του - Ανεξαρτησία και Αυτονομία του παιδιού 

ασθενούς. 

Πίνακας Π16.2 : Δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου του παιδιού 

ασθενούς (π.χ. παιγνίδι, διασκέδαση, ψυχαγωγία). 

Πίνακας Π16.3 : Η κοινωνική ζωή του παιδιού ασθενούς. Φιλίες. 

Πίνακας Π16.4 : Κοινωνικές αλληλεπιδράσεις - Συμπεριφορά του 

παιδιού ασθενούς - Αντιδράσεις φίλων. 

Πίνακας Π16.5 : Συναισθηματική υποστήριξη των παιδιών ασθενών και 

ενθάρρυνση για την έκφραση των φυσιολογικών τους συναισθημάτων. 

 

 

 XXVI



Πίνακες Κεφαλαίου 22 

 

Πίνακας Π17.1 : Προβλήματα επάρκειας αίματος που αντιμετωπίζουν 

τα πάσχοντα παιδιά. 

Πίνακας Π17.2 : Τρόπος αντιμετώπισης της έλλειψης αίματος από τους 

γονείς των πασχόντων παιδιών. 

Πίνακας Π17.3 : Χρηματισμός Αιμοδότη από τους γονείς των 

πασχόντων παιδιών. 

Πίνακας Π17.4 : Προβλήματα σχετικά με την προμήθεια DF για όσα 

πάσχοντα παιδιά κάνουν αποσιδήρωση. 

Πίνακας Π17.5 : Τρόπος κάλυψης του κόστους του DF για όσα 

πάσχοντα παιδιά κάνουν αποσιδήρωση. 

Πίνακας Π17.6 : Υπηρεσίες που χορηγούν επιδόματα στα πάσχοντα 

παιδιά. 

 

Πίνακες Κεφαλαίου 23 

 

Πίνακας Π18.1 : Επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων των ασθενών 

Πίνακας Π18.2 : Κοινωνικο-Οικονομικά χαρακτηριστικά των γονέων 

των ενηλίκων πασχόντων. 

Πίνακας Π18.3 : Κοινωνικο-Οικονομικά χαρακτηριστικά των γονέων 

των πασχόντων παιδιών. 

 

Πίνακες Κεφαλαίου 24 

 

Πίνακας Π19.1 : Οικονομική λειτουργικότητα της γονεϊκής οικογένειας 

- Κοινωνική ζωή και κοινωνικές επαφές - Κοινωνική αντιμετώπιση. 

Πίνακας Π19.2 : Οικογενειακές αλληλεπιδράσεις - Σχέσεις γονέων. 

Σχέσεις γονέα με το άρρωστο παιδί/ με τα άλλα παιδιά - Σχέσεις αδελφών. 

Πίνακας Π19.3 : Συναισθηματική υποστήριξη των γονέων και 

Ενθάρρυνση της έκφρασης φυσιολογικών συναισθημάτων. 

Πίνακας Π19.4 : Στάση και συναισθήματα των γονέων απέναντι στην 

ασθένεια του παιδιού των και την πρόγνωση της. 

 XXVII



Πίνακας Π19.5 : Προσδοκίες των γονέων για το μέλλον των παιδιών 

των. 

Πίνακας Π19.6 : Πρακτική κοινωνική υποστήριξη της οικογένειας - 

Συμμετοχή των γονέων στη λειτουργία του Συλλόγου Γονέων πασχόντων από Μ.Α. 

 

 

 

 XXVIII



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής 
 

 

 

 

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ 

ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ β-ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ 

(β-Μ.Α): ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 

 

 

 
 

 

 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 

ΤΗΣ 

ΜΑΡΙΑΣ ΒΑΡΔΑΚΗ 
 

 

Ηράκλειο 2004 
 

 

 

 

 

 

 1



ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Οι βελτιώσεις που έχουν σημειωθεί, από τα μέσα της δεκαετίας του '70, στην 
θεραπευτική αντιμετώπιση των πασχόντων από β-Μεσογειακή Αναιμία, έφεραν 
σημαντικές βελτιώσεις στην κατάσταση της υγείας και στην αναμενόμενη διάρκεια 
ζωής των πασχόντων. Παράλληλα όμως, αναγνωρίσθηκε η ανάγκη για επανεκτίμηση 
της όλης θεραπευτικής και υποστηρικτικής στρατηγικής που εφαρμόζεται, με σκοπό 
την κατά το δυνατόν καλύτερη κοινωνική ένταξη και ολοκλήρωση των πασχόντων. 

Ο πληθυσμός-στόχος της παρούσας μελέτης είναι οι πάσχοντες από β-ΜΑ που 
κατοικούν στην Κρήτη και ο αντικειμενικός της σκοπός είναι: η διερεύνηση των 
ιατρικών και κοινωνικών αναγκών και του είδους της ιατρικής και κοινωνικής 
μέριμνας που παρέχεται στον προς μελέτη πληθυσμό, καθώς και η εντόπιση 
παραμέτρων των οποίων ο ρόλος, στην αποτελεσματική «σφαιρική» αντιμετώπιση του 
πάσχοντος, δεν έχεί ακόμα διαπιστωθεί, ως εκ της έλλειψης άλλης συγκεκριμένης 
σχετικής έρευνας. 

Το ότι επρόκειτο να ερευνήσουμε έναν πληθυσμό με συγκεκριμένες ανάγκες, 
υπαγόρευσε την ανάγκη για χρήση ενός τεκμηριωμένου «ερωτηματολογίου υγείας» 
στους πάσχοντες από β-Μ.Α. Για την συλλογή στοιχείων από τις ασχολούμενες περί 
αυτούς (πάσχοντες & οικογένειες πασχόντων) υπηρεσίες (Υγείας, Πρόνοιας, ΟΑΕΔ 
κ.ά.) χρησιμοποιήσαμε ημιδομημένες, για κάθε κατηγορία, συνεντεύξεις. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής δείχνουν ότι η πλειοψηφία των πασχόντων 
από β-ΜΑ που κατοικούν στην Κρήτη, είναι συγκεντρωμένοι στα μεγάλα αστικά κέντρα 
και η ηλικία τους κυμαίνεται μεταξύ 12 και 30 χρόνων. Επίσης, στην πλειοψηφία τους 
διαθέτουν μορφωτικό επίπεδο πάνω από το στοιχειώδες και ζουν σε μάλλον ευνοϊκές 
συνθήκες κατοικίας. Ο πάσχον πληθυσμός φαίνεται επιβαρημένος με αποθέματα σιδήρου 
που ξεπερνούν κατά πολύ τα επιτρεπτά όρια, ενώ η έλλειψη συμμόρφωσης στην 
συνιστώμενη θεραπεία της αποσιδήρωσης είναι γεγονός, για την πλειοψηφία των 
πασχόντων. Παράλληλα οι δείκτες υγείας δείχνουν υψηλή νοσηρότητα που αυξάνει με την 
ηλικία. Επίσης, ποσοστό που ξεπερνάει το 60% των ενηλίκων πασχόντων, αναφέρει τη 
ύπαρξη του ενός ή του άλλου συμπτώματος ψυχολογικής διαταραχής (νευρικότητα, 
αϋπνία, άγχος, μελαγχολία). Διαπιστώθηκαν υψηλοί δείκτες χρήσης υπηρεσιών 
εξωνοσοκομειακής και νοσοκομειακής περίθαλψης. Σημαντικό ποσοστό των πασχόντων 
φαίνεται να προσφεύγει σε Νοσοκομεία της πρωτεύουσας με σκοπό την κάλυψη των 
νοσοκομειακών και εξωνοσοκοειακών αναγκών περίθαλψης, η οποία παρόλα αυτά 
φαίνεται να παραμένει ελλιπής. 

Η όλη διαδικασία της αγωγής της αποσιδήρωσης του ενήλικος πάσχοντος, 
φαίνεται να σχετίζεται αφενός με τις δραστηριότητες εκείνες που συμβάλλουν στην 
κοινωνική του ένταξη και αφετέρου με τον βαθμό ικανοποίησης του ενήλικος 
πάσχοντος από τις προσφερόμενες υπηρεσίες σε Μονάδα μεταγγίσεων. Επίσης, 
διαπιστώθηκε η συσχέτιση της παρουσίας ψυχολογικών συμπτωμάτων στις πάσχουσες 
γυναίκες, με την συμμόρφωση των στην σιδηροχυλική αγωγή. Παράγοντες δε που 
απεδείχθη ότι επηρεάζουν την παρουσία συμπτωμάτων ψυχολογικής διαταραχής στους 
ενήλικες πάσχοντες, είναι: οι ενδοοικογενειακές σχέσεις, η έλλειψη συναισθηματικής 
υποστήριξης και τα συναισθήματα διαφορετικότητας του πάσχοντος. Είναι άξιο 
προσοχής το εύρημα σύμφωνα με το οποίο τα συναισθήματα διαφορετικότητας των 
ενηλίκων πασχόντων, εντείνονται από την δυσαρέσκεια που τους προκαλεί ο χώρος 
των Μονάδων στον οποίο ευρισκόμενοι υποβάλλονται σε τακτικές μεταγγίσεις. Εξίσου 
αξιόλογη είναι η διαπίστωση ότι τόσο η συμπεριφορά του ιατρονοσηλευτικού 
προσωπικού όσο και η επαρκής ενημέρωση από τους γιατρούς για την κατάσταση της 
υγείας του ενήλικος πάσχοντος, συμβάλλουν σημαντικά στην άμβλυνση των φόβων ή 
των ανησυχιών, που επηρεάζουν την ικανοποίηση του από και κατά τη χρήση των 
υπηρεσιών υγείας. 

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων τεκμηριώνει την αξιοπιστία της μεθόδου μας 
και δίνει ενδιαφέροντα ευρήματα τα οποία με την σειρά τους οδηγούν στο συμπέρασμα 
ότι, μια νέα προσέγγιση με πιο συγκεκριμένες υποδείξεις προς τις υπηρεσίες υγείας και 
πρόνοιας, είναι χρήσιμη. Όλο το φάσμα των ενδιαφερομένων δηλαδή, οικογένεια - 
πάσχοντες -υπηρεσίες Υγείας & Πρόνοιας - υπηρεσίες παροχής Περίθαλψης, - 
υπηρεσίες Πρόληψης, φαίνεται ότι θα μπορούσαν να συγκροτηθούν καλύτερα, ως προς 
την αντιμετώπιση αλλά και την επιθυμούμενη βαθμιαία εξαφάνιση της νόσου. 
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Social and Medical care of patients suffering from β-

Thalassaemia: Needs and Realities. 
 

 

SUMMARY 

 

Improved therapeutic methods in the 1970’s lead to increased life expectancy 

for patients suffering from homozygous β-Thalassaemia. Consequently a reassessment 

of the supportive care that they receive became necessary, in order to achieve their 

social integration. 

The current study aims at identifying the needs for medical and social care of 

the patients suffering from β-thalassaemia who receive treatment on the island of 

Crete, Greece. 

A specially designed health questionnaire was used to assess the needs of the 

patients and their satisfaction with the services provided. A semi-structured interview 

was used to collect data from those providing medical and social services to this group 

of patients. 

The age of the majority of the respondents ranged between 12 and 30 years and 

they mostly live in the larger cities of Crete. Their educational level is relatively good 

and their housing conditions are adequate. However, the majority suffers from iron 

overload and the level of compliance to the required treatment is low. Mortality rises as 

the respondents grow older and 60% report at least one symptom of mental 

disturbance. Utilization of hospital and primary care services is high and respondents 

frequently seek specialized care in the larger hospitals of Athens. 

The whole process of iron chelation therapy is related to the degree of 

satisfaction of the adult respondents with the services provided and the presence of 

psychiatric symptoms affects compliance to the treatment for iron overload in the 

female respondents. The conditions of the treatment units affect adult respondents 

while the behaviour of the health professionals and the adequacy of explanations 

provided by the medical staff contribute to lowering fears and improving satisfaction. 

The answers of 67 adult respondents were further analyzed to extract 

component indicators which reflected the respondents’ attitudes and expectations from 

life and these were then tested against the respondents’ socio-demographic 

characteristics, health status and satisfaction with the services. The results of this 
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analysis showed the importance of issues such as health education and psychological 

support of patients as well as the communication skills of the staff. This part of the 

study was published in the Scandinavian Journal of Caring Sciences (Vardaki ΜΑ, 

Philalithis ΑΕ, Vlachonikolis Ι. Factors associated with the attitudes and expectations 

of patients suffering from β-thalassaemia -A cross-sectional study-. Scand J Caring Sci 

2004; 18:1-11). 
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1. ΣΚΟΠΟΣ & ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

 

Οι εξελίξεις των τελευταίων χρόνων στο χώρο της ιατρικής, συνετέλεσαν στο 

να επέλθουν σημαντικές βελτιώσεις, στην θεραπευτική αντιμετώπιση των ατόμων 

που πάσχουν από β-Μεσογειακή Αναιμία (β-Μ.Α). Έτσι η πρόγνωση της νόσου έχει 

αλλάξει από τα μέσα της δεκαετίας του ’70. Αυτό επετεύχθη με την χρήση νέων 

θεραπευτικών πρωτοκόλλων τα οποία δίνουν έμφαση στις τακτικές μεταγγίσεις 

αίματος και στην έγκαιρη χρήση σιδηροχυλικών παραγόντων, προκειμένου να 

αποφευχθεί η αιμοσιδήρωση. 

Ο σύγχρονος τρόπος αντιμετώπισης της ασθένειας είχε σαν αποτέλεσμα την 

σημαντική αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης των ασθενών (Pearson et al 1987, 

Politis et al 1990, Pearson et al 1994), ενώ τα κλασικά συμπτώματα της νόσου ολοένα 

και σπανίζουν. Επιπλέον, τώρα υπάρχει περισσότερη αισιοδοξία για μελλοντικές 

βελτιώσεις με την εξέλιξη νέων φαρμάκων (π.χ. χάπια αποσιδήρωσης), την γονιδιακή 

θεραπεία ή την μεταμόσχευση μυελού των οστών. 

Αυτές οι νέες πιθανότητες συνετέλεσαν σε μια επανεκτίμηση της όλης 

στρατηγικής στην παρέμβαση που απαιτείται (WHO 1989, Masera et al 1990a). 

Φαίνεται όμως, ότι τώρα μια πολύ σημαντική συνιστώσα της νόσου είναι τα 

ψυχολογικά προβλήματα, τα οποία δημιουργούνται αναπόφευκτα, διότι οι ασθενείς, 

λόγω των βελτιώσεων στην αγωγή, εντάσσονται πιο εύκολα στο κοινωνικό σύνολο 

με εύλογη «απαίτηση» να είναι σαν όλους τους φυσιολογικούς ανθρώπους, πράγμα 

που ακόμη είναι πολύ δύσκολο. Με την έννοια αυτή, η «παλαιού τύπου» 

ιατρονοσηλευτική φροντίδα για τους πάσχοντες, έχει παραχωρήσει τη θέση της σε 

μια «σφαιρική» αντίληψη της θεραπείας, που περιλαμβάνει την απαραίτητη 

ψυχοκοινωνική υποστήριξη των πασχόντων και των οικογενειών τους. Η βελτίωση 

της επιβίωσης των ασθενών από β-Μ.Α σημαίνει ότι θα πρέπει να αναγνωρίσουμε και 

να διευθετήσουμε τα ψυχοκοινωνικά προβλήματα που σχετίζονται με την ασθένεια. 

Εξάλλου, τα πάσχοντα άτομα που είναι κατά το δυνατόν καλύτερα κοινωνικά 

ενταγμένα και ολοκληρωμένα, επιτυγχάνουν το μέγιστο ατομικό, κοινωνικό αλλά και 

οικονομικό όφελος τόσο για τον ίδιο τον εαυτό τους και τις οικογένειες τους όσο και 

για την πολιτεία γενικότερα (Lubeck & Yelin 1988, Anderson 1990, Browne et al 

1990). 
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Στα πλαίσια λοιπόν, της «συνολικής» αντιμετώπισης, είναι απαραίτητο να 

εξασφαλιστεί μια θεραπευτική στρατηγική, που θα περιλαμβάνει, όχι μόνο ιατρικές 

αλλά και ψυχολογικές και κοινωνικές παρεμβάσεις, από την παιδική ηλικία μέχρι την 

ενηλικίωση. Αυτό μπορεί να συμβάλλει ώστε, να επιτευχθεί η επιθυμητή 

φυσιολογική ανάπτυξη και η κοινωνική ολοκλήρωση των πασχόντων, στον 

μεγαλύτερο δυνατό βαθμό (WHO 1989). 

Από την άλλη μεριά, ακόμα και σε χώρες με ικανοποιητικό επίπεδο 

ιατροκοινωνικών υπηρεσιών, έχει επισημανθεί ότι υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στη 

φροντίδα που παρέχεται στα ανάπηρα και στα χρονίως πάσχοντα άτομα. Ένα από τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζει η πολιτική υγείας και η κοινωνική πολιτική είναι η 

πιθανή ύπαρξη αλληλεπικαλύψεων σε συγκεκριμένες παροχές, και μεγάλα κενά σε 

άλλες εξ’ ίσου σημαντικές (Sutton et al 1995, Bergman & Homer 1998). Εξάλλου, 

όταν ο συντονισμός των προσφερομένων ιατρικών και κοινωνικών υπηρεσιών είναι 

αποσπασματικός, τότε η βοήθεια που λαμβάνει το πάσχον άτομο, είναι συχνά 

υπόθεση τύχης (Johnson & Johnson 1977). 

Στην βιβλιογραφική ανασκόπηση των Thomas et al (1985), η οποία 

αναφέρεται στην κοινωνική πολιτική και πολιτική της υγείας που εφαρμόζει το 

Ηνωμένο Βασίλειο για τα σωματικώς ανάπηρα άτομα νεαρής ηλικίας, σχολιάζεται 

ότι, η περιορισμένη επαφή των νεαρών πασχόντων με τις υπηρεσίες υγείας και η 

έλλειψη υποστήριξης από τις κοινωνικές υπηρεσίες, οφείλεται σε τρεις πιθανούς 

λόγους: α) Φτωχά οργανωμένες υπηρεσίες και έλλειψη εκπαιδευμένου προσωπικού, 

β) Έλλειψη συντονισμού και επικοινωνίας μεταξύ υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, με 

αποτέλεσμα τις ανακριβείς πληροφορίες για τον τύπο και τον αριθμό των αναγκών 

των ανάπηρων ατόμων (προκειμένου να βελτιωθεί η οργάνωση των υπηρεσιών 

υγείας) και γ) Ανεπάρκεια πληροφοριών προσιτών στο ανάπηρο άτομο, γεγονός που 

μπορεί να οδηγήσει στην φτωχή απoρρόφηση των διαθέσιμων υπηρεσιών. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και έχοντας κατά νου ότι είναι απαραίτητο 

να γίνεται ο σχεδιασμός των υπηρεσιών υγείας με τρόπο ορθολογικό και ευαίσθητο 

στις ανάγκες των πασχόντων από β-Μ.Α, προχωρήσαμε στην εκπόνηση της 

παρούσας μελέτης. Ένας τέτοιος σχεδιασμός είναι πλέον απαραίτητος για υπηρεσίες 

υγείας, οι οποίες καλούνται να θέσουν σε εφαρμογή μια νέα φιλοσοφία και 

προσέγγιση δηλαδή, την «σφαιρική» αντιμετώπιση των πασχόντων από β-Μ.Α και 

γενικότερα των χρονίως πασχόντων ατόμων. 
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Αντικείμενο της εν λόγω έρευνας είναι: 

α) Η διερεύνηση και εκτίμηση των ιατρικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών 

(ιδιαίτερα αυτών που δεν έχουν εκδηλωθεί ή δεν καλύπτονται από τις προσφερόμενες 

υπηρεσίες) των πασχόντων από β-Μ.Α που κατοικούν στην Κρήτη. 

β) Η διερεύνηση και εκτίμηση των προσφερομένων υπηρεσιών υγείας και 

κοινωνικών υπηρεσιών, για την κάλυψη των αναγκών των πασχόντων που κατοικούν 

στον συγκεκριμένο τόπο και η ανάλυση των παραγόντων που οδηγούν στη χρήση (ή 

στη μη χρήση) αυτών. 

Η σημασία της έρευνας αυτής συνίσταται στο ότι τόσο η συστηματική γνώση 

και κατανόηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των προσφερομένων υπηρεσιών και 

παροχών όσο και η γνώση των αναγκών των πασχόντων και των οικογενειών τους 

από την άλλη, θα δώσει την δυνατότητα να αποκαλυφθούν οι τυχόν ανεπάρκειες ή 

υπερκαλύψεις, καθώς και το μέγεθος της αποδοτικότητας του ισχύοντος συστήματος 

Υγείας-Πρόνοιας (Tanahashi T 1978). Περαιτέρω, μπορεί να συμβάλλει στη 

διατύπωση εμπεριστατωμένων προτάσεων που θα συντελέσουν στην βελτίωση των 

ήδη εφαρμοζομένων προγραμμάτων Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής ή και στο 

καταρτισμό νέων, με σκοπό την αποδοτικότερη λειτουργία των υπηρεσιών και το 

μέγιστο όφελος για τον πάσχοντα, την οικογένεια του και την κοινωνία ολόκληρη. 

Έτσι, για παράδειγμα, η παροχή φροντίδας στους πάσχοντες και στις οικογένειες τους 

που βρίσκονται σε κίνδυνο να εκδηλώσουν ψυχολογικά και κοινωνικά προβλήματα, 

μπορεί να επιτευχθεί με την εφαρμογή προγραμμάτων παρέμβασης στην κοινότητα, 

που υλοποιούνται με βάση συγκεκριμένα δεδομένα και σαφείς στόχους. 

Επίσης, η κάλυψη ολόκληρου του πληθυσμού των πασχόντων από β-Μ.Α, 

που κατοικεί στην Κρήτη, αποτελεί σημαντικό έργο για την χώρα μας και τα 

ευρήματα μπορούν να συμβάλλουν στον καλύτερο σχεδιασμό των υπηρεσιών υγείας 

και κοινωνικών υπηρεσιών που αναφέρονται στους πάσχοντες από β-Μ.Α, αλλά και 

στους χρονίως πάσχοντες γενικότερα, όχι μόνο στην Κρήτη αλλά και σε εθνικό 

επίπεδο. Εξάλλου, η διεκπεραίωση αυτής της μελέτης μπορεί να δώσει το έναυσμα 

για την διεξαγωγή ανάλογων μελετών σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και σε 

διάφορους πληθυσμούς-στόχους, που αντιμετωπίζουν χρόνια προβλήματα υγείας. 

Στην ενότητα που ακολουθεί επιχειρείται η ανασκόπηση της ελληνικής και 

ξένης βιβλιογραφίας, η οποία αναφέρεται τόσο στα προβλήματα υγείας όσο και στα 

ψυχολογικά και κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πάσχοντες από β-
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Μ.Α, καθώς και το άμεσο κοινωνικό τους περιβάλλον, το οποίο αναπόφευκτα 

επηρεάζεται από την παρουσία της χρόνιας ασθένειας. 
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2. Η ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΖΥΓΗΣ 

Β- ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ 

 

2.1 Πρόληψη και Συχνότητα της β-Μεσογειακής Αναιμίας (β-Μ.Α)  

 

Η β-Μ.Α είναι μια χρόνια, σοβαρή, υπολειμματικά κληρονομούμενη 

αιματολογική διαταραχή και ο πιο συνηθισμένος και σοβαρός τύπος Μεσογειακής 

Αναιμίας (Μ.Α). Ο υπολειπόμενος τύπος της κληρονομικότητας σημαίνει ότι: α) Ο 

αριθμός των φορέων σε ένα πληθυσμό ξεπερνάει κατά πολύ τον αριθμό των ατόμων 

που πάσχουν. Η αναλογία ποικίλει με την συχνότητα εμφάνισης του παθολογικού 

γόνου. β) Οι περισσότεροι φορείς δεν έχουν οικογενειακό ιστορικό της ασθένειας, και 

τα περισσότερα πάσχοντα παιδιά γεννιούνται απροσδόκητα σε ζευγάρια που δεν 

έχουν ιδέα ότι βρίσκονται σε κίνδυνο (Modell 1993). 

Σε πολλούς πληθυσμούς ένα σημαντικό ποσοστό ανθρώπων είναι φορείς της 

β-Μ.Α. Οι φορείς είναι τελείως υγιείς αλλά αντιμετωπίζουν την πιθανότητα να 

γεννήσουν παιδιά που πάσχουν από Μ.Α. Όταν ο σύντροφος δεν είναι φορέας (που 

είναι και η πλειοψηφία των περιπτώσεων) τότε σε κάθε εγκυμοσύνη υπάρχει: μια 

πιθανότητα 50% ότι το παιδί θα είναι επίσης φορέας αλλά δεν υπάρχει κίνδυνος για 

εκδήλωση της ασθένειας και μια πιθανότητα 50% ότι δεν θα είναι φορέας. Πάντως, 

όταν κατά τύχη και οι δύο σύντροφοι είναι φορείς, σε κάθε εγκυμοσύνη υπάρχει 25% 

πιθανότητα το παιδί να κληρονομήσει το ελάττωμα (abnormality) του γόνου της 

αιμοσφαιρίνης και από τους δύο γονείς. Σ’ αυτή την περίπτωση το παιδί μπορεί να 

εκδηλώσει την ασθένεια. 

Σήμερα η τεχνολογία της γενετικής έχει τη δυνατότητα: α) Να προσδιορίσει 

αυτούς που βρίσκονται σε κίνδυνο να αποκτήσουν παιδιά με ορισμένες γενετικές 

καταστάσεις (screening) και β) Προγεννητικής διάγνωσης (prenatal diagnosis) -

δηλαδή, ελέγχοντας έμβρυα μπορεί να ανιχνεύσει εάν ή όχι έχουν κληρονομήσει μια 

γενετική ανωμαλία. Ο προληπτικός έλεγχος (screening) για την ανίχνευση των 

φορέων της β-Μ.Α, μπορεί να πραγματοποιηθεί σε κάθε ηλικία, παρ’ όλο που πριν 

την ηλικία του πρώτου έτους δεν επιτρέπει την διευκρίνηση του στίγματος της β-
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Μ.Α. Στην δεύτερη περίπτωση, του προγεννητικού ελέγχου, το ζευγάρι έχει την 

επιλογή να διακόψει την εγκυμοσύνη εάν το έμβρυο έχει προσβληθεί. Ζευγάρια που 

βρίσκονται σε κίνδυνο να αποκτήσουν ένα άρρωστο παιδί (αν είναι και οι δυο φορείς 

της β-Μ.Α) έχουν ανάγκη από εκτενή συμβουλευτική αγωγή και υποστήριξη έως 

ότου αποφασίσουν εάν ή όχι θα προχωρήσουν σε προγεννητικό έλεγχο και, σε 

περίπτωση που το έμβρυο έχει προσβληθεί από τον παθολογικό γόνο της 

αιμοσφαιρίνης, εάν θα συνεχίσουν ή θα διακόψουν την εγκυμοσύνη (Καραμπαμπά & 

συν 1991, Anionwu 1993, Davies et al _). 

Η θεραπεία του ατόμου που πάσχει από Μ.Α θεωρείται σαν μια εναλλακτική 

αντιμετώπιση του προβλήματος, ως προς την πρόληψη με τον προληπτικό έλεγχο 

(screening) και την προγεννητική διάγνωση (prenatal diagnosis). Κατά τον 

Λουκόπουλο (1988, 1996), η νόσος μπορεί να προληφθεί σε όλους τους πληθυσμούς 

από ένα πρόγραμμα: α) Εκπαίδευσης της κοινότητας (community education), β) 

Ελέγχου του πληθυσμού (population screening), γενετικής συμβουλευτικής αγωγής 

(genetic councelling) και γ) Προσφοράς προγεννητικής διάγνωσης (prenatal 

diagnosis) στο πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης. 

Η Μεσογειακή Αναιμία (Μ.Α) είναι μεταξύ των πλέον κοινών Μεντελιανών 

(mendelian) νόσων της ανθρωπότητας. Τουλάχιστον 200.000 ασθενείς γεννιούνται 

ετησίως σε όλο τον κόσμο και περίπου 240 εκατομμύρια άτομα είναι φορείς 

(ετεροζυγότες). Η νόσος είναι διαδεδομένη σε ανθρώπους που κατάγονται από την 

περιοχή της Μεσογείου, την Μέση Ανατολή, την Αφρική, την Ασιατική Χερσόνησο 

(Asian subcontinent) και την Νοτιοανατολική Ασία (Ostrowfky et al 1985). Η 

μετανάστευση των πληθυσμών έχει οδηγήσει στην εξάπλωση της Μ.Α σε άλλες 

Ευρωπαϊκές χώρες, στις χώρες της Βόρειας και Νότιας Αμερικής και στην 

Αυστραλία. Πολλά παιδιά γεννιούνται ακόμα με Μ.Α και αναμένεται αύξηση της 

συχνότητας της νόσου, αν ληφθεί υπόψη η πληθυσμιακή έκρηξη στις 

αναπτυσσόμενες χώρες, όπου οι β-αιμοσφαιρινοπάθειες είναι ιδιαίτερα συχνές. 

Η συχνότητα εμφάνισης του παθολογικού γόνου της αιμοσφαιρίνης, που 

ευθύνεται για την εμφάνιση της β-Μ.Α, στον Ελληνικό πληθυσμό και στις διάφορες 

περιοχές της Ελλάδος, συνιστά ένα μεγάλο δημόσιο πρόβλημα υγείας με δύο όψεις: 

την πρόληψη και την θεραπευτική αντιμετώπιση. Σήμερα ο πραγματικός αριθμός των 

ατόμων που πάσχουν από Μ.Α και εξαρτώνται από μετάγγιση, υπολογίζεται ότι είναι 

3.500, σε ένα πληθυσμό περίπου 10 εκατομμυρίων κατοίκων. Περίπου το 8% του 
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πληθυσμού είναι φορείς, με μια τάση για υψηλότερη συχνότητα στις χαμηλά κείμενες 

πεδιάδες (Tegos et al 1987, Δημοξένου-Μπιμπίρη 1993) 

Στην χώρα μας η πρόληψη είναι οργανωμένη σε εθνική κλίμακα από τις αρχές 

της δεκαετίας του ‘70: α) Αφ’ ενός με την αιματολογική διάγνωση της κατάστασης 

του ετεροζυγώτη (screening), που είναι διαθέσιμη σε 25 μονάδες Μεσογειακής 

Αναιμίας τοποθετημένες στις μεγαλύτερες πόλεις και στις περιοχές με την υψηλότερη 

συχνότητα φορέων Μ.Α. β) Αφ’ ετέρου με την προγεννητική διάγνωση (prenatal 

diagnosis) της ομόζυγης β-Μ.Α που άρχισε να γίνεται στην Ελλάδα το 1977 και 

καθιερώθηκε γρήγορα λόγω των μεγάλων αναγκών (Αλεπόρου-Μαρίνου 1982, 

Loukopoulos 1996). Το πρόγραμμα αρχίζει με την ευαισθητοποίηση και την 

διαφώτιση του κοινού (community education), συνεχίζεται με την αναγνώριση των 

ετεροζυγωτών φορέων (screening) και την επισήμανση των ζευγαριών που έχουν 

πιθανότητα να αποκτήσουν άρρωστο παιδί και τελειώνει με την προγεννητική 

διάγνωση (prenatal diagnosis) και την εκλεκτική διακοπή της εγκυμοσύνης στις 

περιπτώσεις, όπου το αποτέλεσμα της εξέτασης δεν είναι ευνοϊκό (Loukopoulos 

1996). Στο άρθρο του Παπαδάκη και των συνεργατών του (1991) επισημαίνεται ότι η 

ουσιαστική συμβολή της δυνατότητας προγεννητικής διάγνωσης (prenatal diagnosis) 

είναι όχι μόνο ότι δόθηκε η δυνατότητα στα ζευγάρια που είναι σε κίνδυνο, να 

αποκτήσουν υγιή παιδιά, αλλά και (κατά βάση) ότι δημιούργησε ένα ισχυρό 

επιχείρημα για την ανάγκη διάγνωσης των ετεροζυγωτών (screening) και προήγαγε 

την ανάπτυξη του εκούσιου προγαμιαίου ελέγχου. 

Η επιτυχία του προγράμματος πρόληψης που εφαρμόζεται στην χώρα μας, 

φαίνεται από το γεγονός ότι ο ετήσιος αριθμός γεννήσεων παιδιών που πάσχουν από 

Μ.Α, έχει πέσει τα τελευταία χρόνια περίπου στο 20% του προηγουμένου επιπέδου. 

Ο αριθμός των νέων ασθενών που απευθύνονται στα μεγαλύτερα Νοσοκομεία της 

χώρας με την ανάγκη της μετάγγισης, έχει μειωθεί δραματικά. Μέσα στα τελευταία 5 

χρόνια αυτός ο αριθμός κυμαίνεται από 10 μέχρι 15 κάθε χρόνο (Loukopoulos 1996). 

Σε σχετικό άρθρο του Φέσσα (1991) αναφέρεται ότι ο αριθμός προγεννητικών 

ελέγχων, που διεκπεραιώνει η Μονάδα Προγεννητικής Διάγνωσης, ξεπερνά τους 500 

ελέγχους τον χρόνο. Όσο αφορά την συμβολή στη μείωση των γεννήσεων βαρέων 

πασχόντων, αυτή είναι προφανής: με 500 επιτυχείς ελέγχους το χρόνο, 

προλαμβάνεται η γέννηση τουλάχιστον 125 πασχόντων. Ο αριθμός αυτός βρίσκεται 

πολύ κοντά στις αναμενόμενες γεννήσεις ετησίως. Τα πλεονεκτήματα δε από τη 
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διατήρηση του αριθμού των πασχόντων στα σημερινά επίπεδα είναι πολύ σημαντικά 

για τους ήδη νοσούντες, άλλα και για την εξοικονόμηση ιατρικών δυνάμεων και 

πόρων και για την ψυχική ευρωστία των οικογενειών. 

 

2.2 Πρόγνωση και θεραπεία της β-Μεσογειακής Αναιμίας (β-Μ.Α) 

Με τον όρο Μ.Α εννοούμε μια ετερογενή ομάδα από γενετικές ανωμαλίες, εξ’ 

αιτίας κληρονομικών ατελειών, που επηρεάζουν την παραγωγή της ανθρώπινης 

αιμοσφαιρίνης. Η β-Μ.Α χαρακτηρίζεται από σοβαρή αιμολυτική αναιμία πού 

οφείλεται στην ελλιπή σύνθεση των β-αλυσίδων της αιμοσφαιρίνης. Οι κλινικές 

εκδηλώσεις της ομόζυγης β-Μεσογειακής Αναιμίας εξαρτώνται από την σοβαρότητα 

της αναιμίας και διακρίνουμε δύο κυρίως κλινικές μορφές: Την σοβαρή και την 

ενδιάμεση β-Μ.Α (Kattamis et al 1990, Porth 1990). 

Στη σοβαρή β-Μεσογειακή Αναιμία η ανάπτυξη και ωρίμανση του παιδιού 

καθυστερούν. Οι ασθενείς παρουσιάζουν έντονη ωχρότητα, ίκτερο και διόγκωση του 

ήπατος και του σπλήνα. Η εξωτερική εμφάνιση των πασχόντων χαρακτηρίζεται από 

το σκούρο χρώμα του δέρματος (επειδή μαζεύεται πολύς σίδηρος στο δέρμα και τους 

ιστούς, εξαιτίας της χρόνιας αιμόλυσης και πολυμετάγγισης) και σε μερικές 

περιπτώσεις από αλλοιώσεις στον σκελετό και τα κόκαλα. Οι αλλοιώσεις αυτές είναι 

φανερές στα οστά της γνάθου και τα μετωπιαία οστά του προσώπου, ενώ τα μακριά 

οστά, τα πλευρά και οι σπόνδυλοι γίνονται επιρρεπή στα κατάγματα (Καρακλής & 

συν 1979, Καράγιωργα-Λαγανά & συν 1980). Εξαιτίας της αναιμίας οι πάσχοντες 

νοιώθουν μεγάλη κούραση, ταχυκαρδία κ.λ.π. Επίσης, η κακή οξυγόνωση των ιστών 

βλάπτει τη λειτουργία των οργάνων, που χειροτερεύει λόγω της αιμοσιδήρωσης 

(Davies & Wonke 1991). Εφ’ όσον δεν γίνει έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία, οι 

περισσότεροι ασθενείς με σοβαρή β-Μ.Α πεθαίνουν πριν την ηλικία των 5 χρόνων 

(Modell & Berdouskas 1984). Στη χώρα μας η πιο συχνή μορφή Μεσογειακής 

Αναιμίας είναι η σοβαρή β-Μεσογειακή Αναιμία. 

Στην ενδιάμεση β-Μ.Α η κλινική εικόνα είναι πιο ήπια από ότι είναι στην 

σοβαρή β-Μ.Α. Οι ασθενείς αναπτύσσονται και μεγαλώνουν κανονικά και τα 

συμπτώματα είναι πιο ελαφρά και εμφανίζονται μετά τον έκτο χρόνο ηλικίας. Οι 

επιπλοκές οι οποίες συνήθως αντιμετωπίζονται σε αυτή την ομάδα ασθενών είναι: 

υπερσπληνισμός, χολολιθίαση και άτονα έλκη. Η αιμοχρωμάτωση 
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(Haemochromatosis) από την υπερβολική απορρόφηση του σιδήρου των τροφών 

είναι σπανίως σημαντική (Davies & Wonke 1991). Η αναιμία είναι μετρίου βαθμού 

και η ανάπτυξη του σώματος σε ύψος είναι συνήθως φυσιολογική, χωρίς ιδιαίτερα 

ενδοκρινολογικά προβλήματα. Η εξέλιξη όμως της ενδιάμεσης β-Μ.Α ποικίλλει από 

άρρωστο σε άρρωστο, τόσο ως προς τα επίπεδα αιμοσφαιρίνης και κατ' επέκταση την 

ανάγκη αντιμετώπισης της αναιμίας με μεταγγίσεις, όσο και ως προς τη σωματική 

ανάπτυξη, τις οστικές αλλοιώσεις και την ηπατική διόγκωση (Karaklis 1991). 

Σταθμός για την θεραπευτική αντιμετώπιση της β-Μ.Α στάθηκε η εισαγωγή 

των μεταγγίσεων του αίματος σε τακτικά χρονικά διαστήματα. Σκοπός των 

μεταγγίσεων είναι η διατήρηση της αιμοσφαιρίνης σε σχετικά σταθερά επίπεδα, ώστε 

να επιτευχθεί η ικανοποιητική οξυγόνωση των ιστών και να παρεμποδισθεί η 

υπερτροφία του μυελού των οστών, που ευθύνεται για τις αλλοιώσεις στα κόκαλα. 

Επίσης, με την εισαγωγή των μεταγγίσεων αίματος, είναι δυνατόν να προληφθεί και 

να καθυστερήσει η υπερλειτουργία του σπλήνα, που οδηγεί σε υπερσπληνισμό, ο 

οποίος σχετίζεται με την χειροτέρευση της αναιμίας (Rebulla & Modell 1991). 

Η σπληνεκτομή θα πρέπει να αποφεύγεται πριν την ηλικία των 5 χρόνων, 

εξαιτίας του κινδύνου πνευμονιοκοκκικής σήψης (pneumococcal sepsis) στα βρέφη. 

Μετά την σπληνεκτομή συνίσταται προφύλαξη με πενικιλίνη (penicillin prophylaxis). 

Ιδιαίτερα στους ασθενείς με ενδιάμεση β-Μ.Α, μπορεί να προκληθούν 

θρομβοεμβολικές επιπλοκές μετά την σπληνεκτομή (Μανδαλά & συν 1995). Θα 

πρέπει, λοιπόν, να ληφθούν προφυλάξεις με χαμηλές δόσεις διαλυμένης ασπιρίνης 

(75 mg ημερησίως), ή άλλου παράγοντα που προλαμβάνει το συνωστισμό των 

αιμοπεταλίων (anti-platelet aggregating agent) (Davies & Wonke 1991). Επίσης, η 

χολολιθίαση που σχετίζεται με όλες τις αιμολυτικές αναιμίες, συναντάται και στους 

ασθενείς με β-Μ.Α. Μπορεί να εμφανισθεί ακόμα και από την ηλικία των 10 ετών. Οι 

Feretis et al (1985) προτείνουν την προφυλακτική χολοκυστεκτομή, ιδιαίτερα κατά 

την διάρκεια της σπληνεκτομής, προκειμένου να προφυλαχθούν οι ασθενείς από την 

δημιουργία χολολίθων. 

Η συνιστώμενη θεραπεία της ομόζυγης β-Μ.Α περιλαμβάνει τακτικές 

μεταγγίσεις αίματος, μη επιτρέποντας στα επίπεδα της αιμοσφαιρίνης να πέσουν 

κάτω από 10 gr/dl. Πρακτικά, σκοπός είναι η μετάγγιση όχι περισσοτέρων από 20 ml 

συμπυκνωμένων ερυθρών/Kg βάρους σώματος σε περίοδο 2-3 ωρών. Ασθενείς με 

καρδιακή ανεπάρκεια ή πολύ χαμηλά αρχικά επίπεδα αιμοσφαιρίνης (≤5.0 gr/dl) θα 

 9



πρέπει να λαμβάνουν 5 ml συμπυκνωμένα ερυθρά /Kg βάρους σώματος σε περίοδο 3-

4 ωρών. Η αποτελεσματικότητα της μετάγγισης αίματος μπορεί να μετρηθεί από τον 

ρυθμό με τον οποίο πέφτει η αιμοσφαιρίνη. Στους ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε 

σπληνεκτομή είναι της τάξης του 1 gr αιμοσφαιρίνης την βδομάδα, ενώ στους 

ασθενείς που δεν έχουν υποβληθεί σε σπληνεκτομή μπορεί να είναι μέχρι 1.5 gr 

αιμοσφαιρίνης την βδομάδα. Η συχνότητα των μεταγγίσεων αίματος μπορεί να 

υπολογισθεί από τον ρυθμό πτώσης της αιμοσφαιρίνης. Όταν η πτώση της 

αιμοσφαιρίνης είναι μεγαλύτερη από ότι αναμενόταν, όπως υπολογίστηκε παραπάνω, 

τότε θα πρέπει να εξετασθούν οι ακόλουθες αιτίες: αλλο-ανοσοποίηση των ερυθρών 

αιμοσφαιρίων (alloimmunization of red cells), υπερσπληνισμός ή ακόμα και η φτωχή 

ποιότητα αίματος που χρησιμοποιήθηκε για μετάγγιση (Davies & Wonke 1991). 

Για την μετάγγιση χρησιμοποιούνται συμπυκνωμένα ερυθρά, φτωχά σε 

λευκοκύτταρα (πλυμένα ή φιλτραρισμένα) για να αποφεύγονται ή να μετριάζονται, 

κατά τη μετάγγιση: οι πυρετικές, κνιδωτικές και άλλες αντιδράσεις, η μόλυνση με τον 

μεγαλοκυτταροϊό (CMV) και η ανοσο-καταστολή (Immunosuppression) (Rebulla 

1990). Προτιμάται πρόσφατο αίμα ηλικίας μικρότερης των 7 ημερών, γιατί αυτό σε 

σύγκριση με αίμα μεγαλύτερης ηλικίας έχει μεγαλύτερο χρόνο ζωής και γενικά 

καλύτερες λειτουργίες. Επίσης, απαιτείται ο σχολαστικός έλεγχος του αίματος στις 

αιμοδοσίες για την διασφάλιση του ποιοτικά κατάλληλου. 

Οι μολύνσεις που μεταφέρονται με μετάγγιση, είναι ιδιαίτερα κοινές στους 

πολυμεταγγιζόμενους ασθενείς με β-Μ.Α. Οι πιο συνηθισμένες τέτοιες μολύνσεις 

σχετίζονται με την ηπατίτιδα Β, την ηπατίτιδα C και το ΑIDS (Kattamis & Ladis 

1991). Όπως αναφέρουν οι Politis et al (1986), στην Ελλάδα το ποσοστό των 

πασχόντων από Μ.Α, που έχουν μολυνθεί από τον ιό του AIDS, είναι μεταξύ 2% και 

4%. 

Ασθενείς με αντιερυθροκυτταρικά αντισώματα θα πρέπει να μεταγγίζονται με 

το κατάλληλο συμβατό αίμα, ώστε να αποφεύγονται επιπλοκές, όπως η επίταση της 

χρόνιας αιμόλυσης. Δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στους πάσχοντες από ενδιάμεση β-

Μ.Α, που αρχίζουν μεταγγίσεις σε μεγαλύτερη ηλικία και συνήθως μεταγγίζονται 

σποραδικά, γιατί στα άτομα αυτά η συχνότητα ανάπτυξης αλλο-αντισωμάτων είναι 

μεγαλύτερη από εκείνη στους ασθενείς με σοβαρή β-Μ.Α (Rebulla & Modell 1991, 

Πολίτη 1992). Στα πλαίσια βελτίωσης των τεχνικών μετάγγισης αίματος, συζητείται 

και η μεταγγισοθεραπεία με νεοκύτταρα. Τα αποτελέσματα της μεθόδου και η 
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δυνατότητα εφαρμογής της σε ευρεία κλίμακα, είναι υπό έρευνα και συζήτηση 

(Politis et al 1991). 

Επικίνδυνη επιπλοκή των πολλαπλών μεταγγίσεων είναι η αιμοσιδήρωση, η 

συσσώρευση, δηλαδή, στους ιστούς σιδήρου, που προκύπτει από την αποδομή της 

αιμοσφαιρίνης των μεταγγιζόμενων ερυθροκυττάρων στους πάσχοντες από Μ.Α. 

Ένας άλλος μηχανισμός αύξησης των ολικών αποθεμάτων σιδήρου στη Μ.Α 

οφείλεται στην αυξημένη απορρόφηση σιδήρου από το έντερο (σίδηρος τροφών). 

Δηλαδή, ο υπερενεργητικός μυελός των οστών επαυξάνει την γαστρο-εντερική 

απορρόφηση του σιδήρου καταλήγοντας σε αιμοσιδήρωση. Η υπερφόρτωση του 

οργανισμού με σίδηρο και η αποθήκευσή του στο μυοκάρδιο, στο συκώτι και στο 

πάγκρεας έχει σαν αποτέλεσμα να προκληθεί βλάβη αυτών των οργάνων. Η 

αιμοσιδήρωση είναι υπεύθυνη για σοβαρές, μερικές φορές, επιπλοκές της νόσου: 

καρδιακή και ηπατική ανεπάρκεια, καθυστέρηση στην ανάπτυξη, διαβήτης, 

καθυστέρηση και διαταραχές της ήβης, στειρότητα και άλλες ενδοκρινολογικές 

διαταραχές (Davies &Wonke 1991). 

Η εισαγωγή της ενδομυϊκής χυλικής θεραπείας στη δεκαετία του 1960 και της 

υποδόριας και ενδοφλεβικής έκχυσης στη δεκαετία του 1970 (Οικονομίδου 1977, 

Pippard et al 1978, Καρακλής & συν 1979), oδήγησε στη μεγάλη βελτίωση της 

πρόγνωσης της Μ.Α. Το φάρμακο που συνήθως χρησιμοποιείται στην χυλική 

θεραπεία είναι το Desferrioxamine (DF). Χορηγείται υποδορίως και ενδοφλεβίως, 

ενώ ο ενδομυϊκός τρόπος δεν είναι αποτελεσματικός (Kattamis et al 1991). Η 

απαλλαγή του οργανισμού από τον πλεονάζοντα σίδηρο -που επιτυγχάνεται κυρίως 

με την αργή υποδόρια έκχυση DF με την βοήθεια μικρής, φορητής, ειδικής αντλίας- 

είναι θεραπεία, που για να αποδώσει ευνοϊκό αποτέλεσμα, απαιτείται να γίνεται 

τουλάχιστον 5-6 ημέρες την εβδομάδα επί 8-12 ώρες κάθε μέρα. Η σιδηροχυλική 

θεραπεία θα πρέπει να αρχίζει από την στιγμή που η φερριτίνη ορού έχει φθάσει τα 

1000 μg/l. Αυτό πρακτικά συμβαίνει γύρω στην 12η με 14η μετάγγιση. Συνίσταται δε 

η ταυτόχρονη χορήγηση βιταμίνης C, καθώς αυτή αυξάνει την αποβολή του σιδήρου 

με τα ούρα. Πάντως, η συχνότητα και η διάρκεια, κάθε φορά, της έκχυσης του DF 

καθώς και η συνιστώμενη δόση εξαρτώνται από την ηλικία του ασθενούς, το φορτίο 

του σιδήρου με το οποίο είναι επιβαρημένος ο οργανισμός του και την κατάσταση της 

υγείας του (αν υφίστανται καρδιακές επιπλοκές κ.λ.π.). 
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Κατά την υποδόρια ενστάλαξη του φαρμάκου DF αυτό έχει την τάση να 

αφήνει επίπονους σβόλους στη περιοχή της έκχυσης, εξ’ αιτίας της σχετικά αργής 

απορρόφησης του από το οργανισμό. Φτωχές τεχνικές υγιεινής μπορεί να επιφέρουν 

μόλυνση και να προκαλέσουν αποστήματα, απαιτώντας ακόμα και χειρουργική 

παροχέτευση καθώς και αντιβιοτικά. Γι’ αυτό το λόγο, είναι σημαντικό οι γονείς και 

ο ασθενείς να είναι καλά ενημερωμένοι για τις σωστές τεχνικές της αποσιδήρωσης 

και εφοδιασμένοι με τον κατάλληλο εξοπλισμό -βαμβάκι, γάζες, πεταλούδες, 

αποστειρωμένο νερό και σύριγγες. Η υπερευαισθησία (hypersensitivity) στο DF, που 

αναπτύσσεται μερικές φορές από τον πάσχοντα, αντιμετωπίζεται με επιτυχία από 

τους περισσότερους ασθενείς με απευαισθητοποίηση, χρησιμοποιώντας μικρές, 

επαναλαμβανόμενες εκχύσεις DF και σταδιακή αύξηση των δόσεων (Davies & 

Wonke 1991). 

Μια συνηθισμένη επιπλοκή στους ασθενείς που υπόκεινται σε σιδηροχυλική 

θεραπεία με DF είναι η μόλυνση με το είδος Yersinia, ένας σημαντικός κίνδυνος για 

κάθε ασθενή, στον οποίο χορηγείται αυτό το φάρμακο. Εξάλλου οι ασθενείς, που 

έχουν υποστεί σπληνεκτομή εξαιτίας του υπερσπληνισμού, έχουν αυξημένο κίνδυνο 

να υποστούν συντριπτική μόλυνση (overwhelming infection) κατά την κανονική 

θεραπεία με Desferrioxamine, που μπορεί να ευνοήσει την μόλυνση με Yersinia 

enterocolitica (Rebulla & Modell 1991). Οι κλινικοί γιατροί θα πρέπει να είναι σε 

επιφυλακή για την πιθανότητα μόλυνσης από Yersinia σε κάθε παιδί που παρουσιάζει 

έντονη κοιλιά, πόνο, διάρροια, εμετό, πυρετό και πονόλαιμο. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις θα πρέπει να σταματά αμέσως η θεραπεία με DF. Επίσης οφθαλμικές 

(όπως καταρράκτης) και ωτικές επιπλοκές έχουν παρατηρηθεί σε ασθενείς που 

παίρνουν υψηλές δόσεις ενδοφλέβιου DF ή ακατάλληλα υψηλές δόσεις υποδόριου 

DF. Για την έγκαιρη διάγνωση των τοξικών αποτελεσμάτων των υψηλών δόσεων του 

DF (οφθαλμολογικών και ωτολογικών επιπλοκών), απαιτούνται τακτικοί 

οφθαλμολογικοί και ωτολογικοί έλεγχοι των ασθενών (Καρακλής & συν 1979, 

Davies & Wonke 1991). 

Μια άλλη θεραπευτική προσέγγιση της Μ.Α, πέρα από την συμβατική 

θεραπεία με τακτικές μεταγγίσεις αίματος και εντατική αποσιδήρωση, είναι η 

μεταμόσχευση του μυελού των οστών. Η θεραπευτική αυτή μέθοδος προσφέρει 

υψηλές πιθανότητες οριστικής ίασης για ένα ποσοστό ασθενών (Lucarelli et al 1990), 

αλλά ενέχει μικρού βαθμού κίνδυνο θανατηφόρων επιπλοκών. Η θεραπεία με 
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μεταμόσχευση μυελού των οστών είναι τώρα δυνατή για νεότερους ασθενείς με ένα 

πλήρως HLA συμβατό αδελφό δότη, των οποίων η υπερφόρτωση σιδήρου ελέγχεται 

καλά, και οι οποίοι δεν έχουν ηπατίτιδα ή άλλο ηπατικό πρόβλημα (Lucarelli et al 

1990, Lucarelli et al 1991). Η μακροπρόθεσμη πρόγνωση για τους μεταμοσχευμένους 

ασθενείς είναι άγνωστη (Modell 1993, Rebulla & Modell 1991). 

Θάνατοι ατόμων που πάσχουν από Μ.Α συμβαίνουν ακόμα: από την 

υπερφόρτωση με σίδηρο, από την καταστροφή οργάνου εξαιτίας παλαιότερης 

υπερφόρτωσης σιδήρου, από επιπλοκές της θεραπείας μετάγγισης, όπως ηπατίτιδα ή 

AIDS, και από επιπλοκές της μεταμόσχευσης μυελού των οστών. Σε έρευνα που έγινε 

από τους Zurlo et al (1989) σε 1087 Ιταλούς πάσχοντες από β-Μ.Α που γεννήθηκαν 

την 1η Ιανουαρίου 1960 και μετά, βρέθηκε ότι η πιο συνηθισμένη αιτία θανάτου των 

πασχόντων ήταν καρδιακή νόσος, ακολουθούμενη από μόλυνση, ηπατική νόσο και 

κακοήθεια (malignancy). 

Στις νεώτερες θεραπευτικές προσεγγίσεις της Μεσογειακής Αναιμίας 

συγκαταλέγονται: η φαρμακευτική τροποποίηση της έκφρασης των γονιδίων της 

αιμοσφαιρίνης και η γονιδιακή θεραπεία. Η πρώτη θεραπευτική προσέγγιση δεν 

ενδείκνυται να χρησιμοποιηθεί ευρέως σε ασθενείς με β-Μ.Α διότι η 

αποτελεσματικότητα της στηρίζεται στη χρήση φαρμάκου (αζακυτιδίνη) το οποίο 

είναι δυνητικά καρκινογόνο. Εάν ληφθεί υπόψη και η διαφαινόμενη δυνατότητα 

γονιδιακής θεραπείας των αιμοσφαιρινοπαθειών με την εισαγωγή φυσιολογικών 

γονιδίων αιμοσφαιρίνης στα κύτταρα του μυελού των ασθενών, φαίνεται ότι 

διανοίγονται πολλές προοπτικές για την αντιμετώπιση των πασχόντων από Μ.Α 

(Μπαλταδάκης & Μηναδάκη 1993). 

Έως ότου, όμως, οι νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις, όπως η γονιδιακή 

θεραπεία, μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν με επιτυχία, η τρέχουσα θεραπεία της 

σοβαρής Μ.Α παραμένει η συμβατική θεραπεία των μεταγγίσεων και η 

μεταμόσχευση μυελού των οστών (Rombos 1991). Η συμβατική θεραπευτική 

αντιμετώπιση της β-Μ.Α έχει τρεις κύριες συνιστώσες: α) Τις τακτικές μεταγγίσεις 

αίματος με σκοπό την διατήρηση σχεδόν φυσιολογικών τιμών αιμοσφαιρίνης. β) Την 

νυχτερινή υποδόριο έκχυση του σιδηροχυλικού φαρμάκου desferrioxamine, για την 

απαλλαγή του οργανισμού από τον πλεονάζοντα σίδηρο. γ) Την έγκαιρη 

σπληνεκτομή και τους τακτικούς ιατρικούς ελέγχους εξ’ αιτίας της πιθανής 

εμφάνισης διαφόρων επιπλοκών, τέτοιων όπως: καρδιακή ανεπάρκεια, ζαχαρώδης 
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διαβήτης κ.λ.π. (Rebulla & Modell 1991). Όταν το παραπάνω σχήμα θεραπείας 

ακολουθείται σχολαστικά, το προσδόκιμο επιβίωσης των ασθενών με β-Μ.Α 

βελτιώνεται αισθητά και η ποιότητα ζωής τους μπορεί να είναι καλή. Συμβαίνει, 

όμως, πολλοί έφηβοι και ενήλικες ασθενείς να αδυνατούν να συμμορφωθούν με την 

απαιτούμενη θεραπεία, γιαυτό η μακροπρόθεσμη πρόγνωση είναι ακόμα άγνωστη. 

Όσο αφορά στο κόστος της θεραπευτικής αντιμετώπισης ενός πάσχοντος από 

β-Μ.Α αναφέρεται ότι το μέσο ετήσιο κόστος της θεραπείας είναι μεγάλο. Το μισό 

από αυτό το κόστος είναι για κανονικές μεταγγίσεις και έρευνες και το άλλο μισό για 

φάρμακα (κυρίως desferrioxamine και εξαρτήματα) (modell & Kuliev 1991). Ένας 

δείκτης-κλειδί της αποτελεσματικότητας της προσφερόμενης θεραπείας είναι 

αναμφισβήτητα, η επιβίωση του ασθενούς. 

Οι ετήσιες ανάγκες των πασχόντων που ζουν σήμερα στην Ελλάδα, 

υπολογίζεται ότι φθάνουν τις 100.000 μονάδες αίματος και 1.500 Kg. 

Desferrioxamine (Loukopoulos 1996). Αν στο παραπάνω κόστος προστεθούν τα 

έξοδα της ιατρικής παρακολούθησης των πασχόντων και της θεραπείας των 

επιπλοκών, τότε το αναμενόμενο κόστος κατά πολύ ξεπερνά τις διαθέσιμες πηγές. 

Επιπροσθέτως, η συνολική επίπτωση της ασθένειας στην κοινωνία και στο σύστημα 

Δημόσιας Υγείας είναι πολύ δύσκολο να υπολογισθεί καθόσον οι περισσότεροι 

ασθενείς δεν είναι παραγωγικοί ενώ οι γονείς τους θα πρέπει συχνά να απουσιάζουν 

από την εργασία τους προκειμένου να τους φροντίσουν. 

 

2.3 Η «συμμόρφωση» του ασθενούς στις ιατρικές εντολές  

 

Η «συμμόρφωση» του ασθενούς προς την καθοριζόμενη θεραπευτική αγωγή 

και η πιστή ή όχι τήρηση από μέρους του των ιατρικών οδηγιών, είναι πρόβλημα 

τόσο παλαιό όσο και η ίδια η Ιατρική Επιστήμη και ένα από τα μεγαλύτερα άλυτα 

θεραπευτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα το ιατρικό επάγγελμα. Τα 

τελευταία χρόνια η πρόοδος της τεχνολογίας, με την δυνατότητα ανίχνευσης των 

φαρμάκων στα υγρά του σώματος, επέτρεψε τον ακριβέστερο έλεγχο της 

“συμμόρφωσης” (Γιώτης 1979). Στην κλινική πράξη το πρόβλημα της “μη 

συμμόρφωσης” αποκτά σημασία προκειμένου για τα χρόνια κυρίως νοσήματα όπου η 

θεραπεία πρέπει κατά κανόνα να συνεχίζεται για μακρύ χρονικό διάστημα.  
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Οι επιπτώσεις της “μη συμμόρφωσης” στον ασθενή, στον γιατρό και στο 

κοινωνικό σύνολο είναι τεράστιες. Tο φαινόμενο της “μη συμμόρφωσης” φέρνει 

ουσιώδη δυσμενή αποτελέσματα στην ποιότητα της θεραπείας τόσο άμεσα (π.χ 

καταστρέφοντας ή εμποδίζοντας τα δυνατά οφέλη των προληπτικών ή θεραπευτικών 

αγωγών) όσο και έμμεσα (π.χ χαλώντας την σχέση γιατρού-ασθενούς, εμπλέκοντας 

τον ασθενή σε παραπέρα άσκοπες διαγνωστικές διαδικασίες και θεραπείες ή 

κάνοντας αδύνατη την εκτίμηση της ποιότητας της θεραπείας). Τα φτωχά ιατρικά 

αποτελέσματα που απορρέουν από την “μη συμμόρφωση”, μπορεί να εξηγήσουν ένα 

σημαντικό μέρος της τρέχουσας γενικής δυσαρέσκειας σχετικά με την προσφορά και 

κατανομή της φροντίδας υγείας (Becker & Maiman 1975). 

Παράγοντες που με περισσότερη συνέπεια σχετίζονται με την “μη 

συμμόρφωση” του ασθενούς είναι οι παρακάτω: α) Οι ψυχολογικοί παράγοντες, 

ιδιαίτερα: οι προσωπικές εκτιμήσεις των ασθενών για την τρωτότητα τους από την 

ασθένεια και για την σοβαρότητα της ασθένειας, η πίστη τους στην 

αποτελεσματικότητα της θεραπείας και οι μηχανισμοί άμυνας και αντιμετώπισης που 

χρησιμοποιούν. β) Οι περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί παράγοντες: Φαίνεται π.χ. ότι η 

συμμόρφωση ενός παιδιού στη φαρμακευτική αγωγή εξαρτάται από την ιδέα που 

σχηματίζει η μητέρα του για την σοβαρότητα της κατάστασης του. Επίσης, η ανεργία, 

η φτώχια, η οικογενειακή αστάθεια και δυσαρμονία, η κοινωνική απομόνωση, 

τείνουν να επηρεάζουν αρνητικά την συμμόρφωση του ασθενούς. γ) Τα 

χαρακτηριστικά της θεραπευτικής αγωγής: Κάθε ιατρική αγωγή απαιτεί μερικές 

αλλαγές στην συμπεριφορά του ασθενούς και είναι πιο πιθανόν ότι αυτός θα 

συμμορφωθεί με τις πλευρές εκείνες της θεραπείας που είναι λιγότερο δύσκολες για 

αυτόν και διασπαστικές όσον αφορά στην προϋπάρχουσα συμπεριφορά του. δ) 

Χαρακτηριστικά της αλληλεπίδρασης ασθενούς-γιατρού: Είναι εύλογη η σημασία της 

καλής σχέσης και ελεύθερης επικοινωνίας μεταξύ γιατρού και ασθενούς. Εάν η 

επικοινωνία γιατρού ασθενούς είναι τόσο λάθος που ο ασθενής ποτέ δεν μαθαίνει, δεν 

καταλαβαίνει ή δεν θυμάται την αγωγή του, είναι καθαρό ότι θα επακολουθήσει “μη 

συμμόρφωση” (Gillum & Barsky 1974, Becker & Maiman 1975, Γιώτης 1979, 

Cameron 1996). 

Η αντιμετώπιση του προβλήματος της “μη συμμόρφωσης” έχει επηρεασθεί 

σημαντικά από τις κοινωνιολογικές επιδράσεις που δέχθηκε τα τελευταία χρόνια η 

προσέγγιση της θεραπείας του ασθενούς και στις οποίες περιλαμβάνεται η σταδιακή 
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παρακμή του ιατρικού πατερναλισμού που χαρακτήριζε άλλοτε τον γιατρό και η 

αναγνώριση από μέρους του των δικαιωμάτων του ασθενούς στα προβλήματα της 

θεραπείας του. Στην εργασία της Connelly (1987), αναφέρεται ότι μια σχετιζόμενη 

έννοια προς την “συμμόρφωση” του ασθενούς (patient compliance), είναι η έννοια 

της “αυτοφροντίδας” (self-care). Η διαφορά μεταξύ των δύο εννοιών είναι 

σημαντική. H “συμμόρφωση” του ασθενούς σημαίνει προσκόλληση στις 

επιβαλλόμενες θεραπευτικές συστάσεις, ενώ η αυτοφροντίδα είναι η διαδικασία της 

σκόπιμης δράσης του ασθενούς, για την προαγωγή της υγείας του, την πρόληψη της 

ασθένειας και την ανίχνευση και θεραπεία των αποκλίσεων της υγείας. Η 

“αυτοφροντίδα” δεν δίνει έμφαση μόνο σε δραστηριότητες αντιμετώπισης της 

ασθένειας, αλλά επίσης περιλαμβάνει την όλη κλίμακα των συμπεριφορών που είναι 

ουσιώδεις για την συνολική ευημερία (Grieco & Kopel 1983). O έλεγχος, από τον 

ασθενή, της θεραπείας του, είναι ουσιώδης στην χρόνια σωματική ασθένεια, διότι ο 

ασθενής είναι ο ειδικός στους δικούς του σκοπούς και αξίες. Ο ρόλος του 

«αρρώστου» είναι ακατάλληλος στην χρόνια σωματική ασθένεια και μπορεί να έχει 

καταστρεπτικές συναισθηματικές συνέπειες. Στην πραγματικότητα ο ασθενής είναι 

αυτός που εξασφαλίζει την φροντίδα υγείας (Brady 1990, Baker & Stern 1993). 

Η υποστήριξη της αρχής της αυτονομίας και του ελέγχου του ασθενούς στην 

θεραπεία του, μπορεί να έχει μερικές συνέπειες στην επαγγελματική πρακτική και 

στην φροντίδα του αρρώστου: Οι επαγγελματίες θα χρειασθεί να κάνουν χρήση ενός 

μοντέλου αμοιβαίας ή συμμετοχικής λήψης αποφάσεων, για την προαγωγή και 

υποστήριξη των συμπεριφορών “αυτοφροντίδας” και «αυτοβοήθειας» (self-help) 

στην χρόνια ασθένεια (Connelly 1987, Braden 1990). Θα χρειασθεί να αφιερωθεί 

περισσότερος χρόνος και ενέργεια για την πραγματική ενημέρωση του ασθενούς, την 

λήψη της συγκατάθεσης του μετά από ενημέρωση και την παροχή αποτελεσματικών 

εκπαιδευτικών εμπειριών στον ασθενή (Strowing 1982, Rubin et al 1986, 

Μπενρουμπή 1991). Επίσης διαφορετικά κριτήρια, τέτοια όπως «επίτευξη των 

σκοπών του ασθενούς», μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση της φροντίδας 

του ασθενούς και των προγραμμάτων εκπαίδευσης. 

Όσον αφορά στις επιπλοκές της β-Μ.Α, οι περισσότερες από αυτές 

αποδίδονται στην υπερφόρτωση του οργανισμού με σίδηρο και στην μη συμμόρφωση 

του ασθενούς στην προτεινόμενη θεραπευτική αγωγή. Δεδομένου λοιπόν, ότι σήμερα 

οι ασθενείς μπορούν να αντιμετωπιστούν χωρίς την συγκέντρωση αποθεμάτων 
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σιδήρου, θεωρητικά, το προσδόκιμο επιβίωσης των δεν περιορίζεται. Η θεραπεία, 

όμως, με τον σιδηροχυλικό παράγοντα (Desferrioxamine) είναι ακριβή, δυσάρεστη 

και καθόλου εύκολα αποδεκτή από ένα χρόνιο άρρωστο. Η υπερφόρτωση λοιπόν, του 

οργανισμού με σίδηρο μπορεί να είναι το αποτέλεσμα οικονομικών καταστάσεων, 

καθυστερημένης έναρξης της σιδηροχυλικής θεραπείας ή φτωχής συμμόρφωσης στην 

θεραπεία με Desferrioxamine. Η συμμόρφωση στη θεραπεία ποικίλει από κέντρο σε 

κέντρο. Όπως αναφέρει η Karagiorga-Lagana (1991), παράγοντες που μπορεί να 

συντελέσουν στη φτωχή συμμόρφωση του ασθενούς είναι: α) Η ψυχολογική 

αντίδραση στην τακτική, απεχθή θεραπεία με DF, β) Η αυξανόμενη απώλεια της 

αυτοεκτίμησης συνδεόμενη με τη θεραπεία, ιδιαίτερα στην εφηβεία και γ) Η 

αυξανόμενη συχνότητα τοπικών αντιδράσεων στη Desferrioxamine. 

 

2.4 Οι ψυχο-κοινωνικές πλευρές της ομόζυγης β-Μεσογειακής Αναιμίας (β-Μ.Α) 

Έχοντας κατά νου την σημασία του προβλήματος θεωρούμε ότι ο αριθμός των 

μελετών πάνω στις ψυχοκοινωνικές πλευρές της β-Μ.Α, είναι μικρός. Αυτές έχουν 

κύρια εστιάσει στα παιδιά και στους εφήβους με σοβαρή β-Μ.Α και μέχρι πρόσφατα 

δεν υπήρχαν μελέτες πάνω στις ψυχοκοινωνικές πλευρές της ενδιάμεσης β-Μ.Α. 

Η ομόζυγη β-Μ.Α έχει όλα τα χαρακτηριστικά της χρόνιας ασθένειας, όπως: 

τακτικοί ιατρικοί έλεγχοι, συχνές μεταγγίσεις αίματος, εισαγωγές στο νοσοκομείο, 

ενδεχόμενες χειρουργικές επεμβάσεις, περιορισμοί και στερήσεις που επιβάλλονται 

από την ασθένεια κ.λ.π. Παρακάτω επιχειρείται η ανασκόπηση σχετικής 

βιβλιογραφίας πάνω στο θέμα των ψυχο-κοινωνικών επιπτώσεων της χρόνιας 

ασθένειας και πιο συγκεκριμένα της β-Μ.Α, στην οικογένεια του πάσχοντος, στο 

άρρωστο παιδί, στον έφηβο και στον ενήλικα. Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα 

πολλών ερευνών διαφέρουν μεταξύ τους και εξαρτώνται κυρίως από τους 

πληθυσμούς που μελετώνται και την μεθοδολογία που ακολουθείται. 

 

2.4.1 Η οικογένεια 

Η ψυχοκοινωνική επίδραση της β-Μ.Α στην ανάπτυξη του ασθενούς και της 

οικογένειας του είναι μια συνεχής διαδικασία καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής. Οι 

επιπτώσεις της ασθένειας χαρακτηρίζονται και καθορίζονται από τις αλληλεπιδράσεις 

του ασθενούς και της οικογένειας με την ιατρική διάγνωση και θεραπεία (Nash 
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1990). Η χρόνια αρρώστια αποτελεί πηγή χρόνιου στρες για την οικογένεια με 

πολλαπλές επιπτώσεις στο συναισθηματικό, κοινωνικό ακόμα και στο οικονομικό 

επίπεδο (Sabbeth 1984, Τσιάντης 1987, Knoll 1992, Ward & Cavanagh 1997, Politis 

1998). 

Μια κρίσιμη περίοδος στη ζωή της οικογένειας είναι στη φάση της αρχικής 

διάγνωσης του ασθένειας του παιδιού (Waibren 1980). Σ’ αυτή την περίοδο του 

αναπόφευκτου σοκ, μπαίνουν σε λειτουργία μια σειρά από αντιδράσεις και 

προκαλείται μια αναδιάρθρωση των οικογενειακών σχέσεων. Αυτή η αναδιάρθρωση 

κινητοποιεί διαδικασίες προσαρμογής και δυσπροσαρμογής και γενικά 

ανασχηματισμό των σχέσεων μέσα στην οικογένεια (Τσιάντης 1990). 

Εάν, στη πορεία της ανάπτυξης του παιδιού και του κύκλου ζωής της 

οικογένειας, θα επικρατήσουν τελικά διαδικασίες προσαρμογής ή δυσπροσαρμογής 

εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Μερικοί από αυτούς είναι: η ηλικία έναρξης της 

αρρώστιας, η παρουσία ή η απουσία προηγούμενης ψυχολογικής διαταραχής στα 

μέλη της οικογένειας, η παρουσία ή η απουσία άλλων υγιών παιδιών στην οικογένεια, 

η ωριμότητα και οι προηγούμενες εμπειρίες των γονέων, η ποιότητα των σχέσεων 

τους, η σοβαρότητα και οι επιπλοκές της νόσου (π.χ. AIDS, ηπατίτιδα κ.λ.π.) (Larkin 

1987, Tsiantis et al 1990, Tsiantis & Meyer 1992). 

Οι ίδιοι οι γονείς των πασχόντων παιδιών περιγράφονται συχνά σαν 

υπερπροστατευτικοί, αυτομεμφόμενοι, πλημμυρισμένοι με συναισθήματα ενοχής. Η 

αυτομομφή συνδέεται με την κληρονομική φύση της ασθένειας και το γεγονός ότι οι 

γονείς την μετέφεραν στο παιδί. Επίσης, είναι ενδιαφέρον ότι παρόλο που η 

πρόγνωση της ασθένειας έχει βελτιωθεί σημαντικά, οι στάσεις των γονέων απέναντι 

στο θάνατο που εγκυμονεί η ίδια η ασθένεια και ιδιαίτερα οι επιπλοκές της, δεν έχουν 

αλλάξει σε σημαντικό βαθμό. Οι πιο συχνές συναισθηματικές αντιδράσεις των 

γονέων είναι: άγχος θανάτου, πανικός, κατάθλιψη, έντονος ψυχικός πόνος. 

(“Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης” 1979, Tsiantis et al 1982, Tsiantis 1990, Tsiantis 

& Meyer 1992).  

Η παρουσία ενός χρόνια πάσχοντος παιδιού μπορεί να προκαλέσει ρήγματα 

στην συζυγική σχέση. Οι κλινικές παρατηρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και αυτών 

που αναφέρονται στην βιβλιογραφία, δείχνουν ότι η χρόνια παιδική ασθένεια μπορεί 

να επιδεινώσει τα προβλήματα του γάμου με πολλούς τρόπους: Οι γονείς μαθαίνουν, 

μερικές φορές για πρώτη φορά, πώς οι σύντροφοι τους αντιμετωπίζουν την σοβαρή 
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απογοήτευση και απώλεια. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι τρόποι αντιμετώπισης του 

ενός γονέα συμπληρώνουν αυτούς του άλλου⋅ σε άλλες πάλι περιπτώσεις -όπως όταν 

οι γονείς προσαρμόζονται σε μια διάγνωση με διαφορετικές ταχύτητες- υπάρχει 

περισσότερη δυσκολία. Ένας αριθμός μελετών δείχνει ότι οι γονείς των χρόνια 

ασθενών παιδιών βιώνουν περισσότερη δυσφορία μέσα στον γάμο τους από ότι οι 

άλλοι γονείς⋅ για άλλα πάλι ζευγάρια, το γεγονός ότι έχουν ένα παιδί με μια χρόνια 

ασθένεια, ενώνει τα ζευγάρια αυτά και βελτιώνει την σχέση τους (Sabbeth & 

Leventhal 1984, Beresford 1994). 

Όπως αναφέρεται στην βιβλιογραφική ανασκόπηση των Ratip & Modell 

(1996), σε μια σχετικά πρόσφατη μελέτη (Tsiantis et al 1995) που έγινε σε διεθνές 

επίπεδο σε οικογένειες πασχόντων από β-Μ.Α, βρέθηκε ένα μικρό ποσοστό 

διαλυμένων γάμων. Συγκεκριμένα, το 7% των Ελληνικών ζευγαριών και το 5% των 

Ιταλικών είχαν χωρίσει, ενώ κανένα ζευγάρι από την Κύπρο ή από το Ηνωμένο 

Βασίλειο, δεν είχε χωρίσει. Στην ίδια μελέτη βρέθηκε ότι το χαμηλό μορφωτικό 

επίπεδο του πατέρα και η παρουσία μειζόνων επιπλοκών της ασθένειας, συντελούν 

στην φτωχή προσαρμογή της οικογένειας. Επίσης, σε μια συγκριτική μελέτη της 

σοβαρής β-Μ.Α και της ενδιάμεσης β-Μ.Α (Ratip et al 1995), βρέθηκε ότι το 19% 

των γονέων των πασχόντων από σοβαρή β-Μ.Α και το 21% από ενδιάμεση β-Μ.Α 

ανέφεραν ότι έχουν συχνές διαμάχες ή ένταση μέσα στην οικογένεια, σαν 

αποτέλεσμα της ασθένειας. 

Αποτελέσματα ερευνών και προσωπικές αναφορές (Beresford 1994) δείχνουν 

ότι η συζυγική υποστήριξη είναι ίσως ο πιο σημαντικός τύπος υποστήριξης στους 

γονείς με χρόνια πάσχοντα ή ανάπηρα παιδιά. Ο τρόπος που αντιλαμβάνεται κανείς 

ότι είναι διαθέσιμη η συζυγική στήριξη είναι τόσο σημαντικό όσο και η αντικειμενική 

της ύπαρξη. Η συμμετοχή των πατεράδων στα καθήκοντα φροντίδας αποτελεί ένα 

σημαντικό μέρος της υποστήριξης που παρέχει η συζυγική σχέση. Οι μητέρες μπορεί 

να βλέπουν την υποστήριξη του συζύγου αποκλειστικά από την πρακτική άποψη. Η 

πεποίθηση ότι η υποστήριξη, εάν χρειαζόταν, θα ευρισκόταν είναι μια σημαντική 

πηγή ανακούφισης για τις μητέρες. Το αίσθημα ασφάλειας στην συζυγική σχέση 

αυξάνει τα συναισθήματα ικανότητας των μητέρων, για την αντιμετώπιση των 

αναγκών του παιδιού. 

Όσον αφορά το οικονομικό κόστος, είναι διαισθητικά εύλογο ότι η ασθένεια ή 

η αναπηρία σε ένα παιδί μπορεί να επηρεάσει την οικονομική λειτουργικότητα της 

 19



οικογένειας αλλάζοντας και τις μορφές απασχόλησης και το εισόδημα των γονέων: 

Οι απαιτήσεις της φροντίδας ενός ανάπηρου παιδιού μπορεί να καταλήξουν σε 

παραίτηση της μητέρας από την εργασία της ή σε αναζήτηση δεύτερης απασχόλησης 

από τον πατέρα. Τα παιδία με αναπηρίες είναι πιο πιθανό να χρειάζονται την συνεχή 

παρουσία ενός γονέα -για φροντίδα, έλεγχο και για επαφή με τα νοσοκομεία, τα 

σχολεία, και άλλες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας. Συχνά οι οικογένειες έρχονται 

αντιμέτωπες με επιπρόσθετα έξοδα όπως η μεταφορά, η στέγαση, τα στρωσίδια και ο 

ρουχισμός (για παιδιά που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της ακράτειας), επιπλέον 

έξοδα θέρμανσης, ιδιαίτερες διαιτολογικές απαιτήσεις, επισκευές και προσαρμογές 

στο σπίτι κ.λ.π. Άλλες ανάγκες της οικογένειας (π.χ. δημιουργία και διατήρηση 

κοινωνικών σχέσεων) παραβλέπονται και οι γονείς εξαντλούνται σωματικά και 

ψυχολογικά, πράγμα που τελικά μπορεί να οδηγήσει σε φαύλο κύκλο (Piachaud et al 

1981, Baldwin et al 1983, Τσιάντης 1987, Wallander et al 1989). 

Οι Modell & Berdoukas (1984) παρατήρησαν το καταστρεπτικό αποτέλεσμα 

της β-Μ.Α, πριν την περίοδο εφαρμογής της σύγχρονης θεραπευτικής αντιμετώπισης, 

στην απασχόληση και στα οικονομικά των γονέων. Στην μελέτη των Kaloustian et al 

(1987) προβάλλονται τα σοβαρά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που 

δημιουργούνται, κυρίως εξαιτίας του υψηλού κόστους της Desferrioxamine, στις 

οικογένειες με χαμηλό κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο που ζουν στις λιγότερο 

ανεπτυγμένες χώρες. 

Κατά την μελέτη πέντε οικογενειών στις Ηνωμένες Πολιτείες με παιδιά 

πάσχοντα από β-Μ.Α (Georganta 1988), όλοι οι γονείς παρατήρησαν το οικονομικό 

κόστος της ασθένειας. Οι Ratip et al (1995), στη συγκριτική μελέτη της σοβαρής και 

ενδιάμεσης β-Μ.Α παρατήρησαν ότι, το 25% των γονέων και στις δύο ομάδες, ήταν 

είτε ανήμποροι να εργασθούν ή σε οικονομική δυσχέρεια εξ αιτίας της ασθένειας, 

παρόλο που οι οικογένειες ήταν κάτοικοι του Ηνωμένου Βασιλείου και δεν τους 

απασχολούσε το κόστος της θεραπείας. Οι λόγοι που πρόβαλλαν ήταν ότι έπρεπε να 

απουσιάσουν από την εργασία τους ή να ημιαπασχολούνται ένεκα των συχνών 

επισκέψεων στο Νοσοκομείο και της δυσκολίας τους να συγκεντρωθούν στη δουλειά 

εξ αιτίας της στεναχώριας. 

Το οικονομικό λοιπόν, κόστος στην περίπτωση της χρόνιας αρρώστιας ενός 

παιδιού, αναμφισβήτητα αποτελεί βάρος, ακόμα και όταν υπάρχει πλήρης 

ασφαλιστική κάλυψη. Φυσικά το πρόβλημα είναι οξύτερο για τις οικογένειες με 
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περιορισμένα εισοδήματα και συμβάλλει στη δημιουργία πίεσης και άγχους. Τα 

χρήματα σαν πηγή αντιμετώπισης (coping resource), μπορούν να καλύψουν μερικές 

από τις πρακτικές και οικονομικές ανάγκες που συνδέονται με την φροντίδα του 

ανάπηρου παιδιού. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μελέτης (Beresford 1993), σχετικά 

μέτριες βελτιώσεις στο οικονομικό επίπεδο ή και στην κάλυψη πρακτικών αναγκών, 

επηρεάζουν σημαντικά, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, τον βαθμό στον οποίο οι 

μητέρες αντιμετωπίζουν με επιτυχία την φροντίδα του παιδιού τους και βελτιώνουν 

την ευημερία και προσαρμογή των μητέρων. Επιπροσθέτως, η διδασκαλία 

δεξιοτήτων για την διαχείριση των οικονομικών της οικογένειας από τους γονείς, 

μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά στην ανακούφιση από την οικονομική πίεση 

και το άγχος (Worley et al 1991). 

Η από νωρίς αποδοχή από τους γονείς, της ασθένειας του παιδιού τους και 

των συνεπειών της στην οικογένεια, είναι κρίσιμη για την προαγωγή της ανάπτυξης 

μιας υγιούς προσωπικότητας του παιδιού (Mattsson 1972). Πάντως σε μερικές 

περιπτώσεις οι γονείς το βρίσκουν αδύνατο να συμβιβαστούν με την ασθένεια του 

παιδιού και φθάνουν στο σημείο να αρνούνται την ύπαρξη της (Massaglia & 

Carpignano 1985, Tsiantis 1990). 

Κοινωνικοί παράγοντες φαίνεται να εντείνουν τον μηχανισμό της άρνησης. 

Πολλές οικογένειες αισθάνονται ότι το άρρωστο παιδί τους είναι μια ζωντανή 

απόδειξη της αποτυχίας τους, και η ντροπή που αυτοί νοιώθουν σαν αποτέλεσμα, 

τους οδηγεί σε κοινωνική απομόνωση (Tilden & Weinert 1987, Tsiantis 1988). Η 

απομόνωση μπορεί να αυτο-επιβάλλεται και για άλλους λόγους όπως, π.χ. οι γονείς 

μπορεί να θέλουν να προστατευθούν από τις αντιδράσεις του κοινωνικού περίγυρου. 

Επίσης, η εξουθένωση από την φροντίδα του παιδιού μπορεί να αποκλείει τους γονείς 

από την διατήρηση φιλικών σχέσεων ενώ, φίλοι και συγγενείς μπορεί να συμβάλλουν 

στα συναισθήματα απομόνωσης διότι δεν είναι σίγουροι για το πώς να προσφέρουν 

βοήθεια. Τέλος, η δύσκολη ή αντικοινωνική συμπεριφορά του πάσχοντος παιδιού 

μπορεί να περιορίζει την κοινωνική ζωή των γονέων. Στη συγκριτική μελέτη της 

σοβαρής και ενδιάμεσης β-Μ.Α (Ratip et al 1995) η κοινωνική απομόνωση ήταν 

παρούσα στο 38% των γονέων πασχόντων από σοβαρή β-Μ.Α και στο 42% των 

γονέων που τα παιδιά τους έπασχαν από ενδιάμεση β-Μ.Α. 

Από την άλλη μεριά, η κοινωνική υποστήριξη, σαν μια σημαντική πηγή 

αντιμετώπισης (coping resource), περιλαμβάνει ένα αριθμό από λειτουργίες: την 
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συναισθηματική υποστήριξη, την πληροφορία, την πρακτική βοήθεια ή την 

ενθάρρυνση φυσιολογικών συναισθημάτων (feelings of normality). Οι γονείς βιώνουν 

την κοινωνική υποστήριξη με διάφορους τρόπους. Ένας σύντροφος ή φίλος για να 

τον εμπιστευθούν, ένας γείτονας που προσφέρει πρακτική βοήθεια, ένα πρόγραμμα 

για την ανακούφιση από την φροντίδα του άρρωστου παιδιού (respite care scheme), 

μια ομάδα υποστήριξης ή ένας εξυπηρετικός γιατρός είναι μερικές από τις πολλές 

πηγές κοινωνικής υποστήριξης για τους γονείς ανάπηρων παιδιών (Spinetta et al 

1988, Wallander et al 1989, Beresford 1994). 

 

2.4.2 Τα παιδιά, οι έφηβοι και οι νέοι ενήλικες 

Παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την ομαλή συναισθηματική, νοητική 

και κοινωνική ανάπτυξη του χρόνια πάσχοντος ή ανάπηρου παιδιού είναι: Η ηλικία 

του παιδιού κατά την έναρξη της ασθένειας, το φύλο, οι προσωπικές ιδιότητες και τα 

χαρακτηριστικά του παιδιού, η διαπροσωπική λειτουργία της οικογένειας, το δίκτυο 

κοινωνικής υποστήριξης, η οικονομική κατάσταση, οι αντιδράσεις των αδελφών και 

συνομηλίκων προς το άρρωστο παιδί και οι αντιδράσεις των δασκάλων, γιατρών, 

νοσοκόμων και άλλων επαγγελματιών (Perrin & Gerrity 1984, Τσιάντης 1987). 

Άλλοι παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την ανάπτυξη του παιδιού, 

αναφέρονται στις λεπτομέρειες της ασθένειας και τέτοιοι είναι: Η φύση (π.χ. 

κληρονομική ή όχι), η σοβαρότητα και η αναμενόμενη πρόγνωση της νόσου, ο 

βαθμός των περιορισμών που συνδέονται με αυτήν σε κάθε φάση της ανάπτυξης του 

παιδιού, η παρουσία ή η προσδοκία διανοητικής καθυστέρησης, η αναγκαιότητα για 

την εφαρμογή συγκεκριμένης θεραπευτικής αγωγής καθώς και οι δυσκολίες που την 

συνοδεύουν και ο βαθμός στον οποίο η ασθένεια είναι ορατή και έτσι γνωστή, στην 

ευρύτερη κοινότητα (Perrin & Gerrity 1984, Τσιάντης 1987). 

Το στάδιο της εφηβείας είναι μια ταραγμένη συναισθηματικά περίοδος για 

κάθε παιδί και ιδιαίτερα για το χρόνια πάσχον παιδί, αφού αποτελεί ένα μεταβατικό 

στάδιο που περιλαμβάνει έντονα και εκτεταμένα βιολογικά, ψυχολογικά και 

κοινωνικά προβλήματα (Zeltzer et al 1980, Siegel 1987, Gortmaker et al 1990). Από 

τα πλέον συνηθισμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χρόνια πάσχοντες έφηβοι 

και νεαροί ενήλικες, είναι: Οι σχέσεις με τους συνομηλίκους, η σχολική και 
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ακαδημαϊκή λειτουργικότητα, οι σχέσεις με το άλλο φύλο, η σεξουαλικότητα, το 

επάγγελμα, η επαγγελματική σταδιοδρομία, ο γάμος και η οικογένεια (Orr et al 1984). 

Εν τω μεταξύ, κατά την εφηβεία και τα πρώτα χρόνια της ενηλικίωσης του 

ατόμου που πάσχει από β-Μ.Α, υπάρχει μια τάση για την εκδήλωση μιας ποικιλίας 

παθολογικών καταστάσεων και κρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της συγγενούς 

καρδιακής νόσου και του διαβήτη, που δημιουργούν ανησυχία και ένταση στους 

ίδιους τους ασθενείς και στις οικογένειες τους και στο τέλος επηρεάζουν την 

ποιότητα της ζωής τους (Giordano 1985). Η ψυχολογική αναστάτωση των εφήβων 

που πάσχουν από β-Μ.Α, συνδέεται με τις στερήσεις, τους περιορισμούς και τις 

αλλαγές που προκαλούνται από την ασθένεια, καθώς και με τις δικές τους ανήσυχες 

φαντασιώσεις που εστιάζουν στο σώμα τους. Η υπολειτουργία των ενδοκρινών 

αδένων σαν αποτέλεσμα της αποθήκευσης πλεονάζοντος σιδήρου, μπορεί να 

αντιμετωπιστεί με ορμόνες αλλά παράλληλα μπορεί να έχει συνέπειες στις 

δραστηριότητες των νέων και, γενικά, στις σχέσεις τους με τους συνομηλίκους και 

στην κοινωνική τους ολοκλήρωση (Τσιάντης 1988). 

2.4.2.1 Ψυχολογικά - Ψυχιατρικά χαρακτηριστικά 

Από μελέτη (Τσιάντης 1984) που έγινε σε 40 παιδιά με μεσογειακή αναιμία 

ηλικίας από 71/2 έως 12 χρόνων, διαπιστώθηκε ότι εμφανίζουν σε υψηλό ποσοστό 

συμπτώματα ψυχικής διαταραχής με συχνότερη διάγνωση τη νεύρωση (neurosis) και 

το άγχος (anxiety), ενώ δεύτερη σε συχνότητα την κατάθλιψη (depression). Η 

νοημοσύνη των παιδιών με Μ.Α βρέθηκε μέσα στα φυσιολογικά όρια. 

Επίσης, κατά την μελέτη 23 πασχόντων από β-Μ.Α ηλικίας 6-16 χρόνων 

(Sherman et al 1985) βρέθηκε φτωχή ψυχιατρική προσαρμογή (psychiatric 

adaptation), κακή ψυχική διάθεση (dysphoric moods) και χαμηλή αυτοεκτίμηση (self-

esteem) σε ποσοστό 23%. Μια τάση για φτωχότερη ψυχιατρική προσαρμογή 

(psychiatric adjustment) παρατηρήθηκε στους πάσχοντες με λανθασμένη κατανόηση 

της ασθένειας τους. 

Οι πάσχοντες φοβούνται τον πρώιμο θάνατο, τις επιπλοκές της ασθένειας και 

της θεραπείας, την απώλεια της αυτονομίας και την αποτυχία τους να 

σταδιοδρομήσουν επαγγελματικά και να αποκτήσουν οικογένεια. Φοβούνται επίσης, 

μήπως, επειδή είναι άρρωστοι, απορριφθούν από τους άλλους και πληγωθούν 

(Georgada 1988). Από μελέτη (Woo et al 1985) που έγινε σε 22 πάσχοντες από 
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ομόζυγη β-Μ.Α ηλικίας 14-30 χρόνων, διαπιστώθηκε ότι τα δύο τρίτα (2/3) των 

πασχόντων στενοχωριούνται για τον πόνο, τον θάνατο και το άγνωστο. Οι Ratip et al 

(1995) βρήκαν ότι τα τρία τέταρτα (77%) των πασχόντων από την σοβαρή β-Μ.Α και 

περισσότεροι από τους μισούς (57%) πάσχοντες από την ενδιάμεση μορφή της νόσου, 

στενοχωριόντουσαν για την ασθένεια τους (π.χ. φόβος του πρώιμου θανάτου και 

δυσκολίες στην δημιουργία οικογένειας). 

Το πρόβλημα της «μη συμμόρφωσης» των πασχόντων από β-Μ.Α με την 

θεραπευτική ρουτίνα, και ιδιαίτερα με τη χρήση της αντλίας, είναι γνωστό (Modell & 

Berdoukas 1984). Η παρουσία ψυχιατρικών διαταραχών στους ασθενείς φαίνεται ότι 

είναι ένας επιβαρυντικός παράγοντας για την «μη συμμόρφωση» στη θεραπεία. Η 

Beratis (1989) παρατήρησε ότι μεγάλος αριθμός πασχόντων από β-Μ.Α δεν 

συμμορφωνόταν με την σιδηροχυλική θεραπεία η δε ψυχιατρική εξέταση έδειξε ότι η 

παρουσία ψυχιατρικών διαταραχών ήταν πιο συχνή στους ασθενείς αυτούς. Επίσης, 

οι ασθενείς που δεν συμμορφώνονταν έδειχναν μια τάση για φτωχότερη επίδοση στο 

σχολείο από ότι οι άλλοι ασθενείς. 

Σε άλλη μελέτη (Beratis 1993) 57 πασχόντων από β-Μ.Α ηλικίας από 5 έως 

και 12 χρόνων και 11 μηνών βρέθηκε ότι οι ασθενείς αυτοί βρίσκονται σε κίνδυνο να 

αναπτύξουν “αντιδραστική προκλητική διαταραχή” (oppositional defiant disorder) 

(δηλ. ένα πρότυπο αρνητισμού, εχθρικής και προκλητικής συμπεριφοράς για 

τουλάχιστον 6 μήνες), δεδομένου ότι ποσοστό 23% των πασχόντων είχαν 

“αντιδραστική προκλητική διαταραχή” συγκρινόμενο με το 5% των υγιών μαρτύρων. 

Ο κίνδυνος για “αντιδραστική διαταραχή” ήταν μεγαλύτερος για τα αγόρια παρά για 

τα κορίτσια ασθενείς με β-Μ.Α. Οι πάσχοντες με “αντιδραστική προκλητική 

διαταραχή” είχαν υψηλότερα επίπεδα φερριτίνης ορού, το οποίο αποδόθηκε στη «μη 

συμμόρφωση» με την θεραπεία. Τα πάσχοντα παιδιά παρουσίασαν διαταραγμένη 

συμπεριφορά απέναντι σε συγγενείς και φίλους με μεγαλύτερη συχνότητα από ότι οι 

μάρτυρες. 

 

2.4.2.2 Προσαρμογή της οικογένειας και κοινωνική απομόνωση 

Μερικές μελέτες βρήκαν ότι παιδιά με άλλες χρόνιες ασθένειες είναι 

περισσότερο κοινωνικά απομονωμένα από ότι είναι τα υγιή και ανέφεραν ένα υψηλό 

βαθμό εξάρτησης και απόσυρση από τις φυσιολογικές σχέσεις με τους συνομηλίκους 
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και τα μέλη της οικογένειας (Pless & Roughmann 1971, Le Pontois 1975, Kumar et al 

1976).  

Ανάλογες παρατηρήσεις έχουν γίνει για την β-Μ.Α. Ο Τσιάντης (1982, 1990) 

και οι Massaglia & Carpignano (1985) παρατήρησαν ότι πολλά από τα άτομα που 

πάσχουν από β-Μ.Α παρέμεναν εξαρτημένα από τους γονείς τους και με λίγους 

φίλους, εξαιτίας της υπερπροστατευτικής συμπεριφοράς των γονέων. Από την άλλη 

μεριά, στα πλαίσια της άρνησης του χρόνιου προβλήματος του παιδιού τους, οι γονείς 

μπορεί να εξασκούν υπερβολική πίεση στο πάσχον παιδί προκείμενου να επιτύχουν 

ακαδημαϊκές και αθλητικές επιδόσεις πέρα από τις δυνατότητες τους. 

Έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ του παιδιού και των γονέων όσο αφορά την 

ασθένεια μπορεί να συμβεί σαν αποτέλεσμα της άρνησης του προβλήματος και της 

«συνομωσίας σιωπής» (όλοι μέσα στην οικογένεια γνωρίζουν για την ασθένεια και 

βιώνουν τα βάρη που δημιουργεί αλλά κανείς δεν μιλάει ανοικτά για αυτό). Σε αυτό 

το κλίμα τα παιδιά δεν μπορούν να συζητήσουν τα συναισθήματα και τις στεναχώριες 

τους σχετικά με την ασθένεια και το αποτέλεσμα είναι η συναισθηματική 

απομόνωση. Μερικά παιδιά δεν εκδηλώνονται ούτε στο σχολείο και δεν αναφέρουν 

την ασθένεια τους φοβούμενα ότι θα απορριφθούν ή θα αντιμετωπισθούν 

διαφορετικά. Έτσι συχνά δεν εμπλέκονται στις συνήθεις δραστηριότητες της ηλικίας 

τους πράγμα που οδηγεί σε μεγαλύτερη κοινωνική απομόνωση. Η μητέρα μπορεί να 

αμελεί τα άλλα παιδιά καθότι δείχνει υπερβολική προσοχή στο άρρωστο παιδί, 

δημιουργώντας πιθανή ζήλια για το πάσχον παιδί με αποτέλεσμα την αντιζηλία και τα 

ψυχολογικά προβλήματα  (Massaglia & Carpignano 1985, Georganta 1988, Tsiantis 

1988, Tsiantis 1990). 

Στη συγκριτική μελέτη της σοβαρής και ενδιάμεσης β-Μ.Α των Ratip et al 

(1995) αναφέρεται ότι το 24% των πασχόντων από σοβαρή β-Μ.Α και ένα 

παραπλήσιο ποσοστό (28%) των πασχόντων από την ενδιάμεση β-Μ.Α είχαν πολύ 

περιορισμένες κοινωνικές δραστηριότητες. Ένας σημαντικός λόγος για την κοινωνική 

τους απομόνωση ήταν η ανάγκη να υποβάλλονται στις υποδόριες εγχύσεις της 

desferrioxamine επί πέντε τουλάχιστον από τις επτά νύκτες της εβδομάδας, μια 

διαδικασία η οποία παίρνει γύρω στις 10 ώρες κάθε φορά. Σε άλλες πάλι περιπτώσεις 

συμβάλλουν άλλοι παράγοντες τέτοιοι όπως τα έλκη στα πόδια για τους πάσχοντες 

από την ενδιάμεση β-Μ.Α. 

 25



Κατά την μελέτη 22 πασχόντων από β-Μ.Α Ιταλικής και Ελληνικής 

καταγωγής, ηλικίας 14-30 χρόνων βρέθηκε ότι σχεδόν όλοι οι ασθενείς (ποσοστό 

91%) ανέφεραν ότι αισθανόταν πως υπερπροστατεύοταν από τον ένα ή και από τους 

δύο γονείς (Woo et al 1985). 

2.4.2.3 Αυτοεκτίμηση (Self-image, self-esteem) 

Η αίσθηση των πασχόντων από β-Μ.Α ότι είναι διαφορετικοί πηγάζει από την 

ύπαρξη της ίδιας της ασθένειας και την χρονιότητα της (Georganta 1990) και είναι 

ένας παράγοντας που μπορεί να έχει συνέπειες στην συμπεριφορά, ιδιαίτερα, του 

νέου ασθενούς. Μερικοί ασθενείς νοιώθουν ότι είναι μοναδικοί, και σε κοινωνικό 

επίπεδο δημιουργούν κλειστούς κύκλους φίλων αποτελούμενους από άλλους νέους 

πάσχοντες. Στο άλλο άκρο είναι οι νέοι που αποφεύγουν ακόμα και την παραμικρή 

επαφή με συμπάσχοντες. Υπάρχουν, φυσικά, ενδιάμεσες καταστάσεις στις οποίες οι 

νέοι πάσχοντες παίζουν ένα φυσιολογικό ρόλο στις δραστηριότητες του κοινωνικού 

τους περιβάλλοντος (διασκέδαση, αθλητισμός κ.λ.π) και δεν είναι με κανένα τρόπο 

διαφορετικοί από τους νέους της ηλικίας τους (Tsiantis 1988). 

Ο Τσιάντης (1990) βρήκε ότι τα πάσχοντα παιδιά με παραμορφώσεις στο 

πρόσωπο και γενικά σωματικές δυσμορφίες που επηρέαζαν την εξωτερική τους 

εμφάνιση, έτειναν να έχουν αρνητική ιδέα για τον εαυτό τους (self-concept) όσο 

αφορά στην ανησυχία (anxiety), στην δημοτικότητα (popularity) και στην ευτυχία και 

ικανοποίηση (happiness and satisfaction). Ωστόσο αυτή η μελέτη έδειξε ότι, γενικά, 

οι αυτοεκτιμήσεις (self-concepts) των πασχόντων ήταν φυσιολογικές. 

Η Georganta (1988), σε ανοικτές συνεντεύξεις με πέντε εφήβους, παρατήρησε 

ότι αυτοί είχαν επίγνωση για το πως φαινόντουσαν και μερικές φορές ενοχλούταν από 

τους φίλους εξ αιτίας της εμφάνισης τους. Οι πάσχοντες έτειναν να αισθάνονται 

θλιμμένοι, αβέβαιοι και λυπημένοι για τους εαυτούς τους, και στενοχωριόταν γιατί 

μπορεί να μην ήταν αρεστοί στους άλλους και αυτοί να τους απέρριπταν επειδή ήταν 

άρρωστοι. Δεν ήθελαν να τους υπενθυμίζουν την ασθένεια τους και δεν τους άρεσε 

όταν τους μεταχειριζόντουσαν διαφορετικά. Πάντως, στην πραγματικότητα, οι φίλοι 

τους γενικά, δεν τους μεταχειριζόντουσαν διαφορετικά και ήταν υποστηρικτικοί. Οι 

προσδοκίες τους για το μέλλον ήταν όμοιες με αυτές του γενικού πληθυσμού στο ότι 

ήθελαν να σπουδάσουν, να αποκτήσουν χρήματα και δικό τους σπίτι. Επίσης, ήταν 

αισιόδοξοι για τις προόδους της Ιατρικής Επιστήμης. 
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Σε μια μελέτη 22 πασχόντων από β-Μ.Α ηλικίας 14-30 χρόνων, οι Woo et al 

(1985) βρήκαν ότι ποσοστό 54% των πασχόντων θεωρούσαν τους εαυτούς τους 

διαφορετικούς και τα δύο τρίτα ήθελαν να αλλάξουν το γεγονός ότι έπασχαν από β-

Μ.Α. Σχεδόν οι μισοί ήταν ευχαριστημένοι με τις προσωπικές τους καταστάσεις και 

δεν ήθελαν να είναι σαν οποιοσδήποτε άλλος. Οι ασθενείς που ήθελαν να 

παντρευτούν ξεπερνούσαν αυτούς που δεν ήθελαν με μια αναλογία 3 προς 1 και όλοι 

εκτός από δύο επιθυμούσαν να αποκτήσουν παιδιά. 

Οι Politis et al (1990) βρήκαν ότι το 70% των Ιταλών πασχόντων στην ομάδα 

μελέτης, θεωρούσαν τους εαυτούς τους φυσιολογικούς ενώ το ένα τέταρτο 

αισθανόταν ότι ήταν άρρωστοι αλλά μπορούσαν να χειριστούν τα δικά τους 

προβλήματα. 

Οι Ratip et al (1995) βρήκαν ότι το 48% των πασχόντων από την σοβαρή β-

Μ.Α και το 62% των πασχόντων από την ενδιάμεση μορφή της νόσου, ανέφεραν ότι 

αισθάνονται διαφορετικοί σε κάποιο βαθμό από τους συνομηλίκους και τα αδέλφια 

τους. Οι λόγοι περιλάμβαναν σωματικούς παράγοντες όπως αδυναμία και πόνο στα 

κόκαλα και κοινωνικούς όπως ανικανότητα να δημιουργήσουν οικογένεια. Η άρνηση 

ήταν ένα σημαντικό θέμα όπου 19% των πασχόντων από σοβαρή και 24% των 

πασχόντων από την ενδιάμεση β-Μ.Α δεν μιλάνε για την ασθένεια τους, παρά μόνο 

με τους καλύτερους φίλους τους. Οι εξηγήσεις που έδωσαν κυμαινόταν από «Δεν 

είναι δουλειά τους» μέχρι «Εάν μάθουν ότι μεταγγίσθηκα θα σκεφθούν ότι έχω 

AIDS». 

 

2.4.2.4 Εκπαίδευση - Κοινωνική ολοκλήρωση 

Σε μια συγκριτική μελέτη της σοβαρής και ενδιάμεσης β-Μ.Α στο Ηνωμένο 

Βασίλειο (Ratip et al 1995), 62% των πασχόντων από σοβαρή και 43% των 

πασχόντων από την ενδιάμεση β-Μ.Α παρατήρησαν ότι η εκπαίδευση τους 

επηρεάσθηκε από την ασθένεια τους, σαν αποτέλεσμα περισσότερο, του ότι έπρεπε 

να απουσιάσουν από το σχολείο. Το 90% των πασχόντων από την σοβαρή β-Μ.Α και 

περισσότεροι από τους μισούς (54%) πάσχοντες από την ενδιάμεση β-Μ.Α έπρεπε να 

απουσιάσουν από το σχολείο εξαιτίας ιατρικών καταστάσεων. Οι περίοδοι των 

απουσιών κυμαινόντουσαν από μία μέρα ή λιγότερο έως περισσότερο από μια 

βδομάδα τον μήνα. Η πλειοψηφία των πασχόντων που ανέφεραν ότι η εκπαίδευση 
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τους είχε επηρεασθεί, παραπονιόνταν ότι είχαν καταφέρει λιγότερα στον ακαδημαϊκό 

τομέα από ότι πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να επιτύχουν και απέδιδαν την σχετική 

τους αποτυχία στην β-Μ.Α. Αυτή η μελέτη περιλάμβανε κυρίως ενήλικες (21-26) των 

οποίων τα σχόλια θα αναφερόντουσαν στην κατάσταση που επικρατούσε 10 με 20 

χρόνια πριν. 

Η σύγχρονη θεραπευτική αντιμετώπιση της ασθένειας έχει σημαντικά μειώσει 

τις απουσίες που οφείλονται στην β-Μ.Α και σήμερα η επίπτωση της β-Μ.Α στην 

εκπαίδευση είναι πιθανόν να είναι λιγότερο σοβαρή (Massaglia & Carpignano 1985). 

Αυτό το συμπέρασμα υποστηρίχθηκε από την Beratis (1993) η οποία βρήκε ότι οι 

πάσχοντες από την β-Μ.Α ηλικίας από 5 έως και 12 χρόνων, γενικά κατάφεραν την 

ίδια σχολική επίδοση όπως οι υγιείς μάρτυρες. Σε μια μελέτη που περιλάμβανε 171 

ασθενείς από την Ελλάδα και 112 από την Ferrara της Ιταλίας ηλικίας 14-34 χρόνων, 

οι Politis et al (1990) βρήκαν ότι ποσοστό 22% των Ελλήνων πασχόντων δεν 

ξεπερνούσε το στοιχειώδες επίπεδο εκπαίδευσης (συγκρινόμενο με το 8% του 

αντίστοιχου γενικού πληθυσμού). 

Παρόλο που ένα σημαντικό ποσοστό των πασχόντων αποδίδει στην ασθένεια 

του κάποιες από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην εκπαίδευση, είναι δύσκολο να 

είμαστε σίγουροι ότι δεν υπεισέρχονται και άλλοι παράγοντες (Beratis 1989, Beratis 

1993, Lynch 1993). Εξάλλου οι μελέτες παιδιών με άλλες χρόνιες ασθένειες 

περιγράφουν ανάλογες δυσκολίες στο σχολείο (Wolfe 1985, Sillanpaa 1987, 

Wallander et al 1989). 

Κατά την μελέτη Ελλήνων και Ιταλών πασχόντων από β-Μ.Α, οι Politis et al 

(1990) ανέφεραν ότι ποσοστό 34% των Ελλήνων πασχόντων ηλικίας μεγαλύτερης 

των 18 χρόνων, σπούδαζαν στο πανεπιστήμιο ή είχαν ολοκληρώσει τις 

πανεπιστημιακές σπουδές, συγκρινόμενοι με το 22% στον γενικό πληθυσμό ηλικίας 

18-34 χρόνων. Αυτή η διαφορά ίσως εκφράζει τις συνέπειες της νομοθεσίας η οποία 

εξαιρεί τους πάσχοντες από τις εισαγωγικές εξετάσεις στο πανεπιστήμιο, 

προκειμένου να αντισταθμίσει τα δυσμενή αποτελέσματα της ασθένειας στην 

εκπαίδευση. 

Στην Ferrara της Ιταλίας όπου δεν υπάρχει τέτοια νομοθεσία, μόνο το 6% των 

πασχόντων παρακολουθούν Πανεπιστήμιο. Στην ίδια μελέτη βρέθηκε ότι 

περισσότεροι από το 25% των Ιταλών πασχόντων απασχολούνταν ενώ στην Αθήνα το 

εύρος της απασχόλησης ταίριαζε με αυτό του γενικού πληθυσμού. Πάντως, τα 

 28



επίπεδα απασχόλησης σε τέτοιες έρευνες μπορεί να είναι παραπλανητικά καθώς οι 

νέοι ενήλικες πάσχοντες συχνά αναγκάζονται να αναλάβουν έναν υποδεέστερο τύπο 

δουλειάς από αυτόν που πράγματι θα μπορούσαν να κάνουν, βασισμένοι στην ιατρική 

γνώμη ότι είναι ανήμποροι να λειτουργήσουν τόσο καλά όσο οι άλλοι νέοι ενήλικες 

(Modell & Berdoukas 1984, Thomas et al 1985, Masera et al 1990b). Επίσης, η 

δημιουργία οικογένειας ξεχώρισε σαν ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα αφού μόνο δύο 

στους 156 Έλληνες ενήλικες πάσχοντες ήταν παντρεμένοι. 

Η κλινική σοβαρότητα τη β-Μ.Α έχει επίσης, σημαντική επίδραση στην 

κοινωνική ολοκλήρωση. Στην συγκριτική μελέτη των Ratip et al (1995) δείχθηκε ότι 

48% των 21 ενήλικων πασχόντων από σοβαρή β-Μ.Α και 19% των πασχόντων από 

την ενδιάμεση β-Μ.Α, είχαν προβλήματα με την κοινωνική ολοκλήρωση όσο αφορά 

στο ότι ήταν είτε χωρίς απασχόληση ή ανίκανοι να ξεκινήσουν μια οικογένεια, σαν 

συνέπεια της ασθένειας τους. Σε αυτή την μελέτη, τρεις πάσχοντες από την σοβαρή 

β-Μ.Α ήταν παντρεμένοι και μόνο ο ένας από αυτούς είχε ένα παιδί. Ενώ στην ομάδα 

των πασχόντων από την ενδιάμεση β-Μ.Α επτά ασθενείς ήταν παντρεμένοι και έξι 

από αυτούς είχαν συνολικά 10 παιδιά. 
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3. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Με βάση το θεωρητικό υπόβαθρο και τους προβληματισμούς που 

αναπτύχθηκαν παραπάνω, θέσαμε σαν στόχο της εργασίας αυτής να μελετηθούν και 

να διερευνηθούν τα κατωτέρω: 

1. Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των πασχόντων και των οικογενειών 

τους. 

2. Οι παράμετροι που καθορίζουν το κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο των 

πασχόντων και των οικογενειών τους καθώς και οι συνθήκες κατοικίας. 

3. Η γενική εκτίμηση της υγείας των μελών της οικογένειας του πάσχοντος 

και η υποκειμενική εκτίμηση της υγείας των γονέων. 

4. Η υποκειμενική εκτίμηση της υγείας του πάσχοντος, το σύντομο 

περιγραφικό ιστορικό και το ιστορικό της νόσου και η συμμόρφωση στην 

προτεινόμενη θεραπευτική αγωγή και συγκεκριμένα στην σιδηροχυλική θεραπεία. 

5. Η παρούσα κατάσταση υγείας του πάσχοντος. 

6. Η εκδήλωση και συχνότητα συμπτωμάτων που αναφέρονται στις 

διαταραχές της ψυχικής υγείας του ενήλικος πάσχοντος. 

7. Ο περιορισμός των καθημερινών δραστηριοτήτων του πάσχοντος εξ αιτίας 

της κατάστασης της υγείας του. 

8. Οι ατομικές συνήθειες, η φυσική κατάσταση και τα σωματομετρικά 

χαρακτηριστικά. Επίσης, η υποκειμενική εκτίμηση της όρασης, ακοής και στοματικής 

υγείας των πασχόντων. 

9. Η χρήση υπηρεσιών εξωνοσοκομειακής και οδοντιατρικής περίθαλψης από 

τον πάσχοντα. 

10. Οι εισαγωγές του πάσχοντος σε νοσοκομείο, τα χαρακτηριστικά αυτών 

των εισαγωγών και η διάρκεια νοσηλείας κατά εισαγωγή. Επίσης, η επίσκεψη σε 

«άλλη» β-Μονάδα μεταγγίσεων, εκτός από την α-Μονάδα στην οποία μεταγγίζεται 

τακτικά 

11. Ο βαθμός ικανοποίησης των ερωτηθέντων από την πιο συχνά 

χρησιμοποιούμενη εξωνοσοκομειακή υπηρεσία (κέντρο υγείας, αγροτικό ιατρείο, 

ιατρεία του ΙΚΑ, εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείου) και τις Μονάδες μεταγγίσεων που 
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χρησιμοποίησαν καθώς και τα προβλήματα που αντιμετώπισαν στην κάθε μια από 

αυτές. 

12. Οι παράμετροι και οι δείκτες που αναφέρονται στο ψυχολογικό και 

κοινωνικό προφίλ των πασχόντων και η αντιμετώπιση του πάσχοντος από τον 

κοινωνικό περίγυρο 

13. Η χρήση κοινωνικών και άλλων υπηρεσιών για την υποστήριξη των 

ψυχολογικών και κοινωνικών αναγκών του πάσχοντος και ο βαθμός ικανοποίησης 

του από τις προσφερόμενες υπηρεσίες. 

14. Το Ψυχοκοινωνικό προφίλ των γονέων - Η λειτουργικότητα της γονικής 

οικογένειας και η προσαρμογή της. Επίσης, η διαθεσιμότητα της οικογένειας στις 

αιφνίδιες και άμεσες ανάγκες των πασχόντων. 

15. Η καταγραφή της οργάνωσης και λειτουργίας των διαθέσιμων πηγών της 

κοινότητας, για την αντιμετώπιση των αναγκών υγείας και των κοινωνικών αναγκών 

των πασχόντων. 

Επιπλέον, για τον ενήλικα πληθυσμό των πασχόντων, ο στόχος είναι η 

διερεύνηση και μελέτη της ύπαρξης ή μη σχέσεως μεταξύ: 

1. Της συμμόρφωσης του πάσχοντα στην σιδηροχυλική θεραπεία και: 

α) Των κοινωνικο-οικονομικών παραμέτρων 

β) Των παραμέτρων και δεικτών Υγείας 

γ) Των δεικτών χρήσης υπηρεσιών υγείας 

δ) Του βαθμού ικανοποίησης από τις υπηρεσίες υγείας που χρησιμοποίησε  

ε) Των προβλημάτων (συμπεριφορά γιατρών, νοσηλευτριών, χρόνος 

αναμονής, ελλιπής ενημέρωση από τους γιατρούς για την κατάσταση της υγείας των, 

χώρος μεταγγίσεων, επιστημονικές γνώσεις ιατρικού προσωπικού, και εξοπλισμός 

της μονάδας) τα οποία πιθανόν αντιμετώπισε στις υπηρεσίες υγείας που 

χρησιμοποίησε 

2. Των παραμέτρων και δεικτών υγείας και: 

α) Των δεικτών χρήσης υπηρεσιών  

β) Άλλων παραμέτρων και δεικτών υγείας 

γ) Του βαθμού ικανοποίησης από τις υπηρεσίες υγείας 

δ) Των προβλημάτων που πιθανόν αντιμετώπισε στις υπηρεσίες υγείας που 

χρησιμοποίησε 

3. Των ψυχοκοινωνικών παραμέτρων και δεικτών και:  
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α) Των κοινωνικο-οικονομικών παραμέτρων,  

β) Του δείκτη συμμόρφωσης του πάσχοντος,  

γ) Των δεικτών υγείας,  

δ) Των δεικτών χρήσης υπηρεσιών υγείας  

ε) Του βαθμού ικανοποίησης από τις υπηρεσίες υγείας που προσφέρθηκαν 

στους πάσχοντες κατά τον τελευταίο χρόνο. 

στ) Των προβλημάτων που αντιμετώπισαν κατά την χρήση των υπηρεσιών 

υγείας 

4. Του βαθμού ικανοποίησης των πασχόντων από την χρήση των υπηρεσιών 

υγείας και των προβλημάτων που αντιμετώπισαν σε αυτές. 

Σε παρακάτω σχετική ενότητα της εργασίας αυτής περιγράφεται αναλυτικά η 

μεθοδολογία που εφαρμόστηκε. 
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4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

 

Για να διεξάγουμε την παρούσα έρευνα, χρησιμοποιήσαμε το 

Ερωτηματολόγιο Υγείας (Health Interview Survey). Πρόκειται για ένα δόκιμο 

ερευνητικό εργαλείο το οποίο μας πληροφορεί για την υποκειμενική αντίληψη του 

προς διερεύνηση πληθυσμού, σε ερωτήματα περί σωματικής υγείας, ψυχικής υγείας, 

χρήσης υπηρεσιών κ.λ.π.. Το ερωτηματολόγιο αυτό χρησιμοποιείται σε γενικούς ή σε 

ειδικούς πληθυσμούς, αναλόγως των ερευνητικών αναγκών. Σήμερα, σε πολλές 

χώρες διενεργούνται συχνά τέτοιες έρευνες “ερωτηματολογίου υγείας”. Σε ορισμένες 

μάλιστα, όπως η Βρετανία και οι ΗΠΑ, τέτοιες μελέτες διενεργούνται τακτικά σε 

εθνική κλίμακα, για την παρακολούθηση των μεταβολών στην κατάσταση της υγείας 

και στη χρήση των υπηρεσιών υγείας (Kars-Marshall et al, 1988). Στην Ελλάδα, η 

μέθοδος του ερωτηματολογίου υγείας, (Health Interview Survey) χρησιμοποιήθηκε 

επίσης, στην έρευνα που διενεργήθηκε: σε πανελλήνιο δείγμα από το Εθνικό Κέντρο 

Κοινωνικών Ερευνών (Μαδιανός & συν. 1988), σε δείγμα των κατοίκων του δήμου 

Περάματος (Αλαμάνος & συν. 1986), του δήμου Αργυρούπολης (Αλαμάνος & συν 

1990), του Δήμου Αρχανών (Φιλαλήθης & συν 1990) και σε δείγμα παιδιών 

προσχολικής ηλικίας του Δήμου Περάματος (Παναγιωτόπουλος & συν. 1991). 

Όσον αφορά στην αδρή καταγραφή της οργάνωσης και λειτουργίας των 

διαφόρων ιατρικών, κοινωνικών και άλλων υπηρεσιών που διαθέτει η κοινότητα -για 

την κάλυψη των ιατρικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών των πασχόντων από 

Μεσογειακή Αναιμία- χρησιμοποιήθηκε η ημι-δομημένη συνέντευξη  με υπεύθυνους 

και ανώτερα στελέχη αυτών των υπηρεσιών. Ελλείψει κεντρικού συντονιστικού 

οργάνου, απευθυνθήκαμε στις υπηρεσίες τις οποίες υπέδειξαν οι ασθενείς, με 

απαντήσεις στα σχετικά ερωτήματα (η Μονάδα στην οποία μεταγγίζονται, το 

ασφαλιστικό τους ταμείο, ο ΟΑΕΔ κ.λ.π.). 

Τα κύρια σημεία της ημι-δομημένης συνέντευξης, που έγινε με τον υπεύθυνο 

γιατρό της Μονάδας στην οποία μεταγγιζόταν τακτικά ο πάσχων, είναι τα παρακάτω: 

α) Διοίκηση της Μονάδας, β) Στελέχωση με ανθρώπινο δυναμικό, γ) Εργαστηριακός 

εξοπλισμός, δ) Προτεινόμενο Θεραπευτικό σχήμα και προβλήματα που προκύπτουν 
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κατά την εφαρμογή του, ε) Ενδονοσοκομειακή παρακολούθηση και φροντίδα των 

πασχόντων, στ) Αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών, ζ) Προληπτικός έλεγχος των 

πασχόντων. Όσο για τις λοιπές πληροφορίες από ΟΑΕΔ κ.λ.π. ελήφθησαν δια της 

συνήθους οδού. 

Έχοντας υπ’ όψιν τον τελικό ερευνητικό στόχο, όπως περιγράφει 

προηγουμένως, θεωρήσαμε σκόπιμη την καταγραφή των αναγκών υγείας, όπως τις 

αξιολογεί ο ίδιος ο πάσχων αφ’ ενός και η οικογένεια του αφετέρου, δεδομένου ότι 

αυτή αποτελεί «αφ’ εαυτής» πλέον μια κοινωνική «μονάδα» με προβλήματα υγείας 

(Modrcin & Robison 1991, Shaw 1997). Αυτές οι ανάγκες είναι προφανές, ότι δεν 

μπορούν να εκτιμηθούν από τις εργαστηριακές μετρήσεις, παρ’ όλο που ο ρόλος τους 

είναι δεδομένο ότι συμβάλλει στην συνολική κλινική εικόνα και την εξέλιξη της 

νόσου καθ’ εαυτής. 

Βεβαίως, κατά την Mootz (1986), το βασικότερο μειονέκτημα των 

υποκειμενικών δεικτών μέτρησης, σύμφωνα με την ιατροκεντρική άποψη, είναι ότι η 

αντίληψη του ίδιου του ατόμου για την υγεία του, υπόκειται σε συστηματικό λάθος 

και δεν μπορεί να είναι αξιόπιστη, εφ’ όσον επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες 

που δεν έχουν άμεση σχέση με την ύπαρξη κάποιας νόσου⋅ επίσης, πολλές φορές οι 

μετρήσεις υγείας, που χρησιμοποιούν σαν πηγή πληροφόρησης τους «ειδικούς», 

παρουσιάζουν αρκετές διακυμάνσεις. 

Θεωρούμε όμως, ότι αυτό το μεθοδολογικό μειονέκτημα, αποτελεί με 

οξύμωρο τρόπο, ένα πλεονέκτημα. Μας πληροφορεί για τα αίτια της αντιφατικότητας 

των πληροφοριών και αυτό είναι πολύ σημαντικό όταν πρόκειται να σχεδιάσουμε 

υπηρεσίες υγείας. 

Επομένως, το ερωτηματολόγιο παρέχει πληροφορίες οι οποίες δεν 

περιορίζονται μόνο στις ανάγκες υγείας αλλά και σε άλλα φαινόμενα που είναι 

πιθανό να τις επηρεάζουν. Ακόμη και η ύπαρξη διαφορετικών αντιλήψεων για το τι 

είναι ασθένεια δεν αλλοιώνει την εικόνα που παρέχει το ερωτηματολόγιο υγείας 

(Hunt et al 1989) ειδικά όταν ο υπό μελέτη πληθυσμός έχει κοινές πολιτιστικές αξίες, 

αν και η μέθοδος έχει χρησιμοποιηθεί και για την σύγκριση της υγείας ανομοιογενών 

πληθυσμών (Cockerham et al 1988). Παρά τον όγκο δε και την ποικιλία 

πληροφόρησης που συγκεντρώνουν, τα ερωτηματολόγια υγείας προσφέρουν ένα 

συστηματικό τρόπο καταγραφής και ανάλυσης της άποψης του ατόμου, καθόσον 
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βοηθούνται σημαντικά από όλο και πιο τελειοποιημένες μεθόδους στατιστικής 

ανάλυσης, όπως εκείνη της παραγοντικής ανάλυσης. 

Εξάλλου, έχει επίσης, διαπιστωθεί ότι η υποκειμενική εκτίμηση της υγείας 

από τους ίδιους τους ερωτηθέντες στηρίζεται σε αντικειμενικά δεδομένα και 

εξαρτάται και από την ύπαρξη χρονίων ασθενειών που επηρεάζουν την ζωή τους. 

(Goldstein et al 1984). 
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5. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΔΙΟΥ 

5.1 Το Δείγμα 

Ο πληθυσμός της παρούσας ερευνητικής εργασίας αποτελείται από τους 

πάσχοντες από β-Μεσογειακή Αναιμία που ζουν στην Κρήτη, παρακολουθούνται και 

μεταγγίζονται τακτικά στα Νοσοκομεία της Κρήτης κατά το μεγαλύτερο μέρος του 

χρόνου. Τα Νοσοκομεία που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα άτομα αυτά είναι: 

Νοσοκομείο Χανίων (Χ), Νοσοκομείο Ρεθύμνης (Ρ) και Βενιζέλειο Νοσοκομείο 

Ηρακλείου (Η). Έτσι τα δεδομένα της παρούσας εργασίας προέρχονται από τους 

πάσχοντες από β-Μεσογειακή Αναιμία (Μ.Α) των οποίων τα ονόματα βρίσκονται 

γραμμένα στους καταλόγους των παρακάτω Νοσοκομειακών Μονάδων: 

• Στη Μονάδα Μ.Α του Νοσοκομείου Χανίων (35 ασθενείς), 

• Στην Αιμοδοσία του Νοσοκομείου Ρεθύμνης (6 ασθενείς) και 

• Στην Μονάδα Μ.Α του Βενιζέλειου Νοσοκομείου (68 ασθενείς). 

Η έρευνα διενεργήθηκε κατά το χρονικό διάστημα: Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 

1996. 

 

5.2 Το Ερωτηματολόγιο 

Η σύνταξη του ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήθηκε για την συλλογή των 

δεδομένων κατά την μελέτη πεδίου (field survey), έγινε μετά από μελέτη του 

“Ερωτηματολογίου Υγείας”, το οποίο χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα που 

διενεργήθηκε στον Δήμο Αρχανών (Φιλαλήθης 1990). Άλλες πηγές που 

χρησιμοποιήθηκαν στην προετοιμασία του ερωτηματολογίου είναι οι παρακάτω: 

• Τα πρακτικά των συναντήσεων της ομάδας “WHO working group on the 

Psychosocial Aspects of Thalassaemia and Sicle Cell Disease”, (1987). 

• Το “Thalassaemia Psychosocial profile questionnaire” με την άδεια των Dr. 

S. Ratip και Prof. B. Modell (1995), University College Hospital Medical School. 

• Το ερωτηματολόγιο που παρατίθεται στο παράρτημα της εργασίας της 

Sillanpaa Matti (1987) με θέμα: “Social Adjustment and Functioning of Chronically 

Ill and Impaired children and Adolescents, όπως επίσης και άλλο υλικό το οποίο 

προέκυψε μετά από προσωπική επικοινωνία. 
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Επίσης στην προετοιμασία του ερωτηματολογίου συνέβαλε το παράρτημα που 

παρατίθεται στην εργασία της Beratis (1993) με θέμα: “Psychosocial status in pre-

adolescent of children with β-Thalassaemia. 

Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην προσαρμογή των ερωτήσεων στα δεδομένα 

της Ελληνικής πραγματικότητας και στην διατύπωση των ώστε αυτές να είναι σαφείς 

και κατανοητές από τον ερωτώμενο. Έγινε προσπάθεια για την αποφυγή διατύπωσης 

ερωτήσεων που μπορεί να θίγουν τον ερωτώμενο και να προκαλούν ψυχολογικές 

αντιδράσεις, ενώ αποφεύχθηκαν ερωτήσεις που το περιεχόμενο τους προκαλεί έντονη 

κοινωνική αντίδραση. Επίσης, δόθηκε σημασία στην τοποθέτηση και διαδοχή των 

ερωτήσεων ώστε τα διάφορα ερωτήματα να έχουν μια λογική ακολουθία και η 

συνέντευξη να διεξάγεται ομαλά. Αφετέρου ελήφθη υπόψη ότι η απάντηση σε μία 

ερώτηση μπορεί να επηρεασθεί από ερωτήσεις που προηγήθηκαν από αυτήν (Laurent 

1972, Abramson 1990). 

5.2.1 Δομή του Ερωτηματολογίου 

Για τους σκοπούς της έρευνας το ερωτηματολόγιο χωρίστηκε σε 3 ξεχωριστά 

μέρη: Ερωτηματολόγιο Α - Ενηλίκων, Ερωτηματολόγιο Β - Παιδιών & Εφήβων και 

Ερωτηματολόγιο Γ - Κατοικίας και Γονέων. Το Β απευθύνεται σε ασθενείς ηλικίας 

μέχρι και 17 χρόνων, γεννηθέντες από το 1979 και μετά, ενώ το Α απευθύνεται σε 

ασθενείς ηλικίας μεγαλύτερης ή ίσης των 18 χρόνων, γεννηθέντες πριν το 1979. Ως 

διαχωριστική ηλικία για την χρήση του ερωτηματολογίου Β ορίστηκε η ηλικία στην 

οποία αναμένεται οι πάσχοντες να τελειώνουν την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και να 

έχουν προδιαγράψει τους στόχους των για την μετέπειτα Κοινωνική και 

Επαγγελματική των αποκατάσταση. Καθένα από τα Α, Β και Γ ερωτηματολόγια 

περιλαμβάνει ερωτήσεις που μπορούμε να τις χωρίσουμε σε διάφορες ενότητες, 

ανάλογα με την φύση των πληροφοριών που στοχεύουν να συγκεντρώσουν. 

Οι ενότητες του Ερωτηματολογίου Β είναι: 

• Ατομικές πληροφορίες: Φύλο, Ηλικία, Τόπος γέννησης και κατοικίας, 

Κοινωνική ασφάλιση υγείας και Εκπαίδευση του πάσχοντος. 

• Γενική κατάσταση της υγείας του πάσχοντος: Συνολική υποκειμενική εκτίμηση 

των γονέων για την υγεία του παιδιού των κατά τον τελευταίο χρόνο και σύγκριση με 

την υγεία των συνομηλίκων και συμπασχόντων, Σύντομο περιγραφικό ιστορικό της 
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νόσου, Ύπαρξη άλλων χρόνιων προβλημάτων υγείας, Συμμόρφωση του πάσχοντος 

στην προτεινόμενη θεραπευτική αγωγή, Προβλήματα λειτουργικότητας που 

οφείλονται στην κατάσταση της υγείας του πάσχοντος, Προβλήματα όρασης και 

ακοής, Βάρος, Ύψος και Υποκειμενική εκτίμηση των γονέων για την φυσική 

κατάσταση του πάσχοντος παιδιού των. 

• Ψυχο-κοινωνικό προφίλ των πασχόντων, όπως αυτό δίνεται από τους γονείς 

τους: Συγκέντρωση και γνωστική επιδεξιότητα των πασχόντων, Κοινωνική ζωή 

(Παιγνίδι - Διασκέδαση - Φιλίες), Ανεξαρτησία - Αυτονομία, Συναισθήματα του 

γονέα για την διαφορά του πάσχοντος από τους συνομηλίκους και τα αδέλφια του, 

Συναισθηματική υποστήριξη και ενθάρρυνση της έκφρασης φυσιολογικών 

συναισθημάτων των παιδιών-πασχόντων, Κοινωνικές αλληλεπιδράσεις (Συμπεριφορά 

πάσχοντος - Αντίδραση των φίλων στην ασθένεια του παιδιού). 

• Χρήση των Υπηρεσιών Υγείας: Χρήση υπηρεσιών εξωνοσοκομειακής 

περίθαλψης κατά τον τελευταίο χρόνο, Επισκέψεις σε γιατρό κατά τις 2 τελευταίες 

εβδομάδες, Εισαγωγές σε νοσοκομείο κατά τον τελευταίο χρόνο, Χρήση άλλων 

Μονάδων Μεσογειακής Αναιμίας κατά τον τελευταίο χρόνο. 

• Ικανοποίηση από τις προσφερόμενες υπηρεσίες Υγείας, Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων και Πρόνοιας για την αντιμετώπιση των Ιατροκοινωνικών Αναγκών των 

πασχόντων: Ικανοποίηση από την εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη, Ικανοποίηση από 

την/ τις Μονάδα/ ες Μεταγγίσεων, Προβλήματα αιμοδοσίας και αντιμετώπιση τους, 

Προβλήματα σχετιζόμενα με την προμήθεια και το κόστος του DF, Χορήγηση 

επιδομάτων. 

• Χρήση άλλων Υπηρεσιών που προσφέρουν Επαγγελματική υποστήριξη, 

Ψυχαγωγία, Επιμόρφωση, Πληροφορίες κ.λ.π για την κάλυψη των ψυχο-κοινωνικών 

αναγκών των πασχόντων και Ικανοποίηση από τις προσφερόμενες Υπηρεσίες. 

Το ερωτηματολόγιο Α, περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες: 

• Ατομικές πληροφορίες: Φύλο, Ηλικία, Τόπος γέννησης και κατοικίας, Διαμονή 

& συμβίωση του ασθενούς για το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου, Κοινωνική 

ασφάλιση υγείας, Εκπαίδευση, Επάγγελμα και Οικονομική κατάσταση του 

πάσχοντος. 

• Γενική κατάσταση της υγείας του πάσχοντος: Συνολική υποκειμενική εκτίμηση 

της υγείας του ασθενούς κατά τον τελευταίο χρόνο και σύγκριση με την υγεία των 

συνομηλίκων και συμπασχόντων, Σύντομο περιγραφικό ιστορικό της νόσου, Ύπαρξη 
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άλλων χρόνιων προβλημάτων υγείας, Ύπαρξη συμπτωμάτων που αναφέρονται στις 

διαταραχές της ψυχικής υγείας, Συμμόρφωση του ασθενούς στην προτεινόμενη 

θεραπευτική αγωγή, Προβλήματα λειτουργικότητας που οφείλονται στην κατάσταση 

της υγείας του πάσχοντος, Διαθέσιμη βοήθεια όταν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα 

λειτουργικότητας, Προβλήματα όρασης και ακοής, Στοματική υγεία, Βάρος, Ύψος, 

Κάπνισμα, Κατανάλωση οινοπνεύματος, και Υποκειμενική εκτίμηση του πάσχοντος 

για την φυσική του κατάσταση. 

• Ψυχοκοινωνικό προφίλ των πασχόντων: Οικογενειακές αλληλεπιδράσεις - 

Σχέσεις με γονείς - Σχέσεις με αδέλφια, Σχέσεις με το άλλο φύλο - Γάμος - Παιδιά, 

Κοινωνική ζωή - Διασκέδαση - Ψυχαγωγία - Φιλίες, Ανεξαρτησία - Αυτονομία, Η 

εικόνα που έχει ο πάσχων για τον εαυτό του - Συναισθήματα διαφορετικότητας από 

φίλους/ αδέλφια, Στάση του πάσχοντος απέναντι στην ασθένεια και την πρόγνωση 

της, Τρόπος προσέγγισης της ζωής, Προσδοκίες για το μέλλον, Συναισθηματική 

υποστήριξη και ενθάρρυνση της έκφρασης φυσιολογικών συναισθημάτων του 

πάσχοντος, Κοινωνικός στιγματισμός. 

• Χρήση των Υπηρεσιών Υγείας: Χρήση υπηρεσιών εξωνοσοκομειακής 

περίθαλψης τον τελευταίο χρόνο, Επισκέψεις σε γιατρό κατά τις 2 τελευταίες 

εβδομάδες, Επισκέψεις σε γιατρό για τα συμπτώματα ψυχικής διαταραχής, Εισαγωγές 

σε νοσοκομείο κατά τον τελευταίο χρόνο, Χρήση άλλων Μονάδων Μεσογειακής 

Αναιμίας κατά τον τελευταίο χρόνο, Οδοντιατρικές Υπηρεσίες. 

• Ικανοποίηση από τις προσφερόμενες υπηρεσίες Υγείας, Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων και Πρόνοιας για την αντιμετώπιση των Ιατροκοινωνικών Αναγκών των 

πασχόντων: Ικανοποίηση από την εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη, Ικανοποίηση από 

την/ τις Μονάδα/ ες Μεταγγίσεων, Προβλήματα αιμοδοσίας και αντιμετώπισή τους, 

Προβλήματα σχετιζόμενα με την προμήθεια και το κόστος του DF, Χορήγηση 

επιδομάτων. 

• Χρήση άλλων Υπηρεσιών, Συλλόγων κ.λ.π.: Χρήση άλλων Υπηρεσιών που 

προσφέρουν Επαγγελματική υποστήριξη, Ψυχαγωγία, Επιμόρφωση, Πληροφορίες 

κ.λ.π. για την κάλυψη των ψυχο-κοινωνικών αναγκών των πασχόντων και 

Ικανοποίηση από τις προσφερόμενες Υπηρεσίες, Συμμετοχή στη λειτουργία 

συλλόγων Συμπασχόντων και Ικανοποίηση από την δράση τους. 
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Το ερωτηματολόγιο Γ συνοδεύει και συμπληρώνει το καθένα από τα 

Ερωτηματολόγια Α και Β. Οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου Γ μπορούν να 

χωρισθούν στις παρακάτω ενότητες: 

• Γενικές πληροφορίες για τις συνθήκες της κατοικίας του πάσχοντος, 

δημογραφικά χαρακτηριστικά των μελών της και συγγένεια μεταξύ τους. 

• Κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά των γονέων του πάσχοντος: 

Εκπαίδευση και Επάγγελμα των γονέων, Οικονομική κατάσταση της οικογένειας. 

• Γενική κατάσταση της Υγείας των άλλων μελών της οικογένειας (πλην του 

πάσχοντος): Κατάσταση της υγείας των γονέων κατά τον τελευταίο χρόνο, Άλλο 

μέλος της οικογένειας που υποφέρει από χρόνια ασθένεια. 

• Ψυχοκοινωνικό Προφίλ των Γονέων και Λειτουργικότητα της γονικής 

οικογένειας: Οικογενειακές αλληλεπιδράσεις - Σχέσεις με σύζυγο, με το πάσχον 

παιδί, με τα άλλα παιδιά - Σχέσεις αδελφών, Οικονομική λειτουργικότητα της 

οικογένειας - Αλλαγή των μορφών απασχόλησης και του εισοδήματος των γονέων, 

Κοινωνική ζωή - Κοινωνικές επαφές, Στάση και συναισθήματα των γονέων απέναντι 

στην ασθένεια και την πρόγνωση της, Προσδοκίες των γονέων για το μέλλον του 

παιδιού των, Συναισθηματική στήριξη και ενθάρρυνση της έκφρασης φυσιολογικών 

συναισθημάτων των γονέων - Πρακτική υποστήριξη, Κοινωνικός στιγματισμός. 

• Χρήση υπηρεσιών Υγείας και άλλων υπηρεσιών: Χρήση των υπηρεσιών 

Νοσοκομείων και Μονάδων Μ.Α από την εποχή της διάγνωσης μέχρι το χρόνο που 

διεξάγεται η έρευνα, Συμμετοχή στη λειτουργία Συλλόγων Γονέων Πασχόντων και 

Ικανοποίηση από την δράση των. 

Στην περίπτωση των πασχόντων ηλικίας μέχρι και 17 χρόνων, τα 

ερωτηματολόγια Β και Γ απαντήθηκαν εξολοκλήρου από τον ένα εκ των 2 γονέων. 

Αν οι γονείς ήταν σε διάσταση ή χωρισμένοι απάντησε ο γονέας ο οποίος συμβίωνε 

με τον πάσχοντα και είχε την καθημερινή του φροντίδα. 

Το ερωτηματολόγιο Α απαντήθηκε εξολοκλήρου από τον ίδιο τον ενήλικα 

πάσχοντα. Οι ερωτήσεις 17, και 20,…,41 του Ερωτηματολογίου Γ, που αναφέρονται 

στη κατάσταση της υγείας των γονέων του πάσχοντος -εφόσον αυτοί συμβίωναν με 

τον πάσχοντα- και στην λειτουργικότητα της γονικής οικογένειας, απαντήθηκαν 

αποκλειστικά από τον ένα εκ των 2 γονέων. 
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Οι ερωτήσεις είναι δύο ειδών: “κλειστές” και “ανοιχτές”. Στις πρώτες 

παρατίθεται κατάλογος συγκεκριμένων απαντήσεων από τις οποίες ο ερωτώμενος 

επέλεγε εκείνη που τον αντιπροσώπευε καλύτερα, ενώ στις δεύτερες έδινε την δική 

του απάντηση. Για την μορφή των ερωτήσεων θα ακολουθήσει διεξοδική περιγραφή 

σε παρακάτω ενότητα. 

 

5.3 Συλλογή των στοιχείων 

Η συμπλήρωση κάθε ερωτηματολογίου έγινε μέσα στο χώρο που γινόταν οι 

μεταγγίσεις και κατά τη διάρκεια της μετάγγισης του πάσχοντος. Η μέση διάρκεια της 

συνέντευξης, για όσους έπρεπε να απαντήσουν στις περισσότερες ερωτήσεις για την 

συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, ήταν περίπου 45 λεπτά της ώρας. Σε πολλές 

περιπτώσεις, όμως, ο χρόνος αυτός δεν επαρκούσε. 

 

5.4 Η Έρευνα - Πιλότος 

Το ερωτηματολόγιο πριν την οριστική του μορφή, δοκιμάστηκε σε τρία άτομα 

που πάσχουν από μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, αιματολογική ασθένεια πολύ 

συγγενική με την Μ.Α. Τα ένα από αυτά τα άτομα, ηλικίας μικρότερης των 18 ετών, 

νοσηλευόταν στο ΠΕΠΑΓΝΗ, το δεύτερο και το τρίτο, ηλικίας πάνω από 18, 

νοσηλευόταν στη Μονάδα Μ.Α. του Βενιζέλειου Νοσοκομείου και στη Μονάδα 

Μ.Α. του Νοσοκομείου Χανίων αντίστοιχα. Τα άτομα που πήραν μέρος στην μελέτη-

πιλότο επελέγησαν έτσι ώστε να μην είναι μέλη του υπό μελέτη πληθυσμού. Αυτό 

έγινε σκόπιμα διότι, η συμμετοχή στην δοκιμαστική συνέντευξη θα μπορούσε να 

μειώσει την προθυμία για συμμετοχή στη κανονική έρευνα ή να επηρεάσει τις 

απαντήσεις στην κανονική έρευνα. Σκοπός της δοκιμαστικής αυτής εφαρμογής ήταν 

να αξιολογηθούν οι επί μέρους ερωτήσεις και το ερωτηματολόγιο στο σύνολο του, να 

εξακριβωθούν οι πιθανές δυσκολίες πριν την τελική εφαρμογή του, καθώς και να 

εκτιμηθεί η διάρκεια της συνέντευξης. 

Η δοκιμαστική εφαρμογή του ερωτηματολογίου θεωρείται απαραίτητη 

(Abramson, 1990) για να επισημανθούν πιθανά ελαττώματα στο ερωτηματολόγιο. 

Ειδικότερα ελήφθησαν υπόψη: ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκε γενικά από 
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τους ερωτώμενους (πλήξης, ανυπομονησία, εκνευρισμός, κ.λ.π.), η ευκολία με την 

οποία ο συνεντευκτής παρέλειπε τις ερωτήσεις που δεν αφορούσαν τον ερωτώμενο 

και προχωρούσε στις επόμενες (skip patterns), η αλληλουχία των ενοτήτων και των 

ερωτήσεων στην κάθε ενότητα. Η αναθεώρηση και βελτίωση του ερωτηματολογίου 

βασίστηκε στον προσδιορισμό των “δύσκολων” ερωτήσεων (αυτών που ήταν 

ενοχλητικές, δύσκολες στην κατανόηση, ή φαίνονταν να μην εκμαιεύουν την 

πληροφορία στην οποία στόχευαν), στη συνέπεια μεταξύ των απαντήσεων σε 

σχετιζόμενες ερωτήσεις και στην καταλληλότητα των κατηγοριών των απαντήσεων. 

 

5.5 Άλλες πρακτικές προετοιμασίες 

Πριν την διενέργεια της μελέτης πεδίου επιδιώχθηκε, με επίσημες επιστολές, 

αφενός η συνεργασία των Διευθύνσεων των τριών Νοσοκομείων και αφετέρου των 

διευθυντών των αντιστοίχων μονάδων Μ.Α. Εστάλησαν ξεχωριστές επιστολές προς: 

τον πρόεδρο του κάθε Νοσοκομείου, προς τον πρόεδρο της επιστημονικής επιτροπής 

του κάθε Νοσοκομείου, προς τον Διευθυντή της κάθε μονάδας Μ.Α. και προς τον 

γιατρό, τον άμεσα υπεύθυνο για την φροντίδα των πασχόντων της κάθε μονάδας στο 

αντίστοιχο Νοσοκομείο. Η βοήθεια των γιατρών και νοσηλευτριών, άμεσα 

εμπλεκομένων στην φροντίδα των μεταγγιζομένων στα τρία Νοσοκομεία, ήταν 

ιδιαίτερης σημασίας κατά την φάση της συλλογής των στοιχείων. 

Έγινε ευρεία ενημέρωση των πασχόντων Μ.Α. και των γονέων τους, για την 

διενέργεια της έρευνας. Ενημερώθηκαν για τους σκοπούς της έρευνας, μέσα από τους 

συλλόγους τους. Επίσης, ενημέρωση έγινε και μέσα στο χώρο των μεταγγίσεων με 

σύγχρονη διανομή ειδικής επιστολής στην οποία τονιζόταν ότι το ερωτηματολόγιο 

ήταν ανώνυμο, εμπιστευτικό και απόρρητο. Η ανωνυμία του ερωτηματολογίου 

επιβαλλόταν από το γεγονός ότι απευθυνόταν σε ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο και 

ταλαιπωρημένο (σωματικά και ψυχικά) πληθυσμό και περιείχε ερωτήσεις 

προσωπικής φύσεως. Αποσκοπούσε δε στο να εξασφαλίσει την αποφυγή εσφαλμένων 

εντυπώσεων, για την χρήση των στοιχείων που συγκέντρωνε, πετυχαίνοντας έτσι μια 

όσο το δυνατόν καλύτερη συνεργασία με τους ερωτώμενους. 
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6. ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

 

Η πλειοψηφία των ερωτήσεων συνοδευόταν από προκαθορισμένες και 

κωδικοποιημένες απαντήσεις, άλλοτε της μορφής “Ναι/ Όχι”, άλλοτε με κλίμακα 

τριών ή περισσοτέρων βαθμίδων (π.χ. Η φυσική κατάσταση του ασθενούς: Ερωτήσεις 

Α-84 και Β-68) και άλλοτε με τη δυνατότητα επιλογής μιας απάντησης από τις 

προσφερόμενες (π.χ. Επίπεδα Φερριτίνης ορού του ασθενούς: Ερωτήσεις Α-18 και Β-

14). Σε ορισμένες από τις ερωτήσεις της τελευταίας μορφής υπήρχε η δυνατότητα 

συμπληρωματικής απάντησης (π.χ. Αναφορά προβλημάτων εξωνοσοκομειακής 

περίθαλψης: Ερωτήσεις Α-92h και Β-76h). 

Όπου οι ερωτηθέντες δήλωσαν “Δεν ξέρω”, “Δεν μπορώ να πω”, “Δεν 

απαντώ”, καταγράφηκε αυτή η απάντηση. Στην περίπτωση που η απάντηση αυτή δεν 

υπήρχε σαν προκαθορισμένη και κωδικοποιημένη απάντηση στην αντίστοιχη 

ερώτηση, αυτή εξαιρέθηκε από την ανάλυση, δηλαδή θεωρήθηκε “missing value” και 

αυτό εξηγεί γιατί τα σύνολα των απαντήσεων δεν είναι τα ίδια σε όλες τις αναλύσεις. 

Όπου η απάντηση στην ερώτηση είχε αριθμητική αξία, καταγράφηκε ο 

κατάλληλος αριθμός. Οι απαντήσεις αυτές άλλοτε παρουσιάζονται όπως δηλώθηκαν, 

π.χ. Διάρκεια νοσηλείας στο Νοσοκομείο: Ερωτήσεις Α-89e, Β-73e, άλλοτε σε 

κατάλληλες ομάδες, π.χ. Αριθμός ατόμων κατοικίας: Ερώτηση Γ-1 και άλλοτε μετά 

από ειδική ανάλυση (π.χ. Το ύψος και το βάρος των πασχόντων ηλικίας από 18 

χρονών και πάνω χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του δείκτη Quetelet). 

Ορισμένες ερωτήσεις είχαν ανοιχτές απαντήσεις οι οποίες κωδικοποιήθηκαν 

κατά την επεξεργασία του ερωτηματολογίου. Έτσι, για την ταξινόμηση και 

κωδικοποίηση των ασθενειών που αναφέρθηκαν στις αντίστοιχες ερωτήσεις ανοικτής 

μορφής, χρησιμοποιήθηκε η 9η Αναθεώρηση της Διεθνούς Ταξινόμησης των Νόσων, 

Κακώσεων και αιτιών θανάτου (Δ.Τ.Ν.9), (Π.Ο.Υ., 1980). Συγκεκριμένα 

χρησιμοποιήθηκε ο κατάλογος των τριψηφίων κατηγοριών (Δ.Τ.Ν.9, σελ. 3-52). Οι 

τελικές κατηγορίες φαίνονται στον Πίνακα Π1.1. 

Η κωδικοποίηση και ταξινόμηση των ειδικοτήτων των γιατρών, και των 

δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου των ενηλίκων ασθενών, φαίνονται στον Πίνακα 

Π1.2 και Πίνακα Π1.4 αντίστοιχα. 
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Επίσης, θα πρέπει να αναφερθεί ότι ορισμένοι προκαθορισμένοι κωδικοί 

επανακωδικοποιήθηκαν για την εξυπηρέτηση των σκοπών της στατιστικής ανάλυσης. 

Άλλοι πάλι κωδικοί συγχωνεύτηκαν κατά την επεξεργασία των στοιχείων λόγω του 

μικρού αριθμού των απαντήσεων σε κάποιες από τις κατηγορίες που είχαν 

προβλεφθεί αρχικά. Οι περιπτώσεις όπου έγινε αυτό, αναφέρονται στα αποτελέσματα 

ή φαίνονται από την σύγκριση των αποτελεσμάτων με το ερωτηματολόγιο. 

 

6.1 Μέτρηση των Κοινωνικο-Δημογραφικών μεταβλητών 

6.1.1 Τόπος Γέννησης & Κατοικίας του ασθενούς: 

Οι απαντήσεις των ασθενών ταξινομήθηκαν σε κατηγορίες. Έτσι, οι 

απαντήσεις της ερώτησης που αναφέρεται στον τόπο γέννησης του πάσχοντος 

(Ερωτήσεις Α-3, Β-3), ταξινομήθηκαν στις εξής κατηγορίες: (1) Ηράκλειο, (2) Χανιά, 

(3) Ρέθυμνο, (4) Άλλη πόλη της Κρήτης (Ιεράπετρα/ Άγιος Νικόλαος), (5) Εκτός 

Κρήτης, (6) Εκτός Ελλάδος. Οι απαντήσεις που αφορούν στον τόπο κατοικίας του 

πάσχοντος, ταξινομήθηκαν στις παρακάτω κατηγορίες: (1) Ηράκλειο, (2) Χανιά, (3) 

Ρέθυμνο, (4) Άγιος Νικόλαος, (5) Επαρχία Ηρακλείου, (6) Επαρχία Χανίων (7) 

Επαρχία Ρεθύμνης, (8) Επαρχία Λασιθίου (Πίνακες Π2.1 & Π2.2). 

6.1.2 Φύλο και Ηλικία των ασθενών 

Τόσο στο ερωτηματολόγιο Α όσο και στο ερωτηματολόγιο Β η ηλικία 

σημειώθηκε υπό την μορφή της χρονολογίας γεννήσεως των ατόμων (ερωτήσεις Α-2, 

Β-2). Για την διενέργεια όμως της στατιστικής ανάλυσης δημιουργήθηκαν 4 ομάδες 

ηλικιών για τους ενήλικες και δύο ομάδες ηλικιών για τα παιδιά. Συγκεκριμένα για 

τους ενήλικες δημιουργήθηκαν οι εξής 4 ομάδες ηλικιών: 18-22, 23-28, 29-45, 46+. 

Η δημιουργία αυτών των ηλικιακών ομάδων, με διαφορετικό εύρος η καθεμιά, 

υπαγορεύτηκε κυρίως από το διάγραμμα της κατανομής των συχνοτήτων των ηλικιών 

των ενηλίκων ασθενών (Διάγραμμα 4). Κατά την στατιστική επεξεργασία των 

αποτελεσμάτων και την εφαρμογή των διαφόρων στατιστικών δοκιμασιών 

εξαιρέθηκε η ηλικιακή ομάδα 46+, η οποία περιλαμβάνει έναν μόνο ασθενή ηλικίας 

55 χρόνων, στα διαγράμματα δε φαίνεται σαν ακραία (extreme) περίπτωση 

(Διαγράμματα 1, 4). 
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Για τα παιδιά δημιουργήθηκαν οι εξής δύο ηλικιακές ομάδες: 0-14 και 15-

17 χρόνων (Πίνακας Π10, Διάγραμμα 5) 

6.1.3 Άτυπο Κοινωνικό Δίκτυο Φροντίδας & Υποστήριξης - Δομή της οικογένειας 

Η οικογένεια αναφέρεται στο Άτυπο Κοινωνικό Δίκτυο με την πιο στενή 

έννοια του όρου, θεωρείται δε και το πιο σημαντικό, όπως προκύπτει από διάφορες 

έρευνες, τόσο στην χώρα μας όσο και στις χώρες με διευρυμένα συστήματα κράτους 

πρόνοιας (Κατάκη 1984, Στασινοπούλου 1992). 

Οι μεταβλητές που μελετήθηκαν στην παρούσα εργασία και αναφέρονται 

στην δομή της οικογένειας και στο οικογενειακό περιβάλλον του πάσχοντος είναι: α. 

Οικογενειακή Κατάσταση του πάσχοντος, β. Ο συνολικός αριθμός των ατόμων της 

κατοικίας, στην οποία διαμένει ο πάσχων και γ. Το είδος της συμβίωσης του 

πάσχοντος. 

6.1.3.1 Οικογενειακή κατάσταση του πάσχοντος 

Η οικογενειακή κατάσταση του πάσχοντος (Ανύπανδρος, Παντρεμένος, 

Χήρος ή Διαζευγμένος) προκύπτει από τις απαντήσεις που δόθηκαν στις ερωτήσεις 

Α-55 και Γ-10. 

6.1.3.2 Συνολικός αριθμός των ατόμων της κατοικίας 

Η σχετική ερώτηση που αφορά το συνολικό αριθμό των ατόμων της κατοικίας 

στην οποία διαμένει ο πάσχων, είναι η Γ-1 όπου σαν απάντηση καταγράφηκε ο 

κατάλληλος αριθμός. Ας σημειωθεί ότι για τους φοιτητές ή σπουδαστές πάσχοντες, 

που για κάποιο χρονικό διάστημα διέμεναν μακριά από την οικογενειακή στέγη, 

καταγράφηκε ο συνολικός αριθμός των ατόμων και τα χαρακτηριστικά της πατρικής 

στέγης και όχι της φοιτητικής. 

Κατά την στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου Α 

των ενηλίκων και με βάση τον συνολικό αριθμό των ατόμων της κατοικίας του 

πάσχοντος δημιουργήθηκαν τρεις ομάδες: 1) μόνο ένα άτομο, 2) από δύο έως 

τέσσερα άτομα, 3) πέντε άτομα και πάνω. 
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6.1.3.3 Είδος συμβίωσης: 

Συγκεντρώθηκαν πληροφορίες για τον ίδιο τον πάσχοντα και για τα άτομα 

που μένουν στην κατοικία του, όσον αφορά: την σχέση των ατόμων αυτών με τον 

αρχηγό του νοικοκυριού, το φύλο, την ηλικία τους, και την οικογενειακή τους 

κατάσταση (ερώτηση Γ-10). Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιήθηκαν για την 

καταχώριση τιμών στις εξής μεταβλητές: 1. Οικογενειακή κατάσταση του πάσχοντος 

(mpat), 2. Αριθμός παιδιών του πάσχοντος (chpat), και 3. Οικογενειακή κατάσταση 

των γονέων του πάσχοντος, εφόσον διαμένει μαζί τους (ΗΝΟ19). Αξίζει να 

σημειωθεί ότι κατά την καταχώρηση των τιμών της μεταβλητής ΗΝΟ19 

υπολογίστηκαν και οι γονείς των φοιτητών/ σπουδαστών πασχόντων (που 

απαντώντας στην ερώτηση Α-8 δήλωσαν ότι μένουν με συγγενείς/ μόνοι/ με αδέλφια 

κ.λ.π). -Αυτό προκύπτει και από την σύγκριση των επί μέρους πινάκων των 

μεταβλητών ΑΝΟ10 & ΗΝΟ19 του Πίνακα Π3.1. 

Το σύνολο των τιμών της μεταβλητής mpat είναι: α) Ανύπανδρος, β) 

Παντρεμένος, γ) Χήρος, δ) Διαζευγμένος. Οι τιμές της μεταβλητής (chpat) 

διασταυρώθηκαν με τις τιμές που προέκυψαν από την συναφή ερώτηση Α-56 

(συμβάλλοντας έτσι στον έλεγχο της εγκυρότητας και αξιοπιστίας των πληροφοριών). 

Η μεταβλητή ΗΝΟ19 παίρνει τις τιμές: α) Οι γονείς συμβιώνουν, β) Οι γονείς είναι 

σε διάσταση/ διαζευγμένοι, γ) Ο ένας γονέας έχει πεθάνει. Κατά τη στατιστική 

ανάλυση οι τρεις αυτές κατηγορίες συμπτύχτηκαν σε δύο (Πίνακες Π3.1 & Π10). 

Με την ερώτηση Α-8 συγκεντρώνονται πληροφορίες για την διαμονή και 

συμβίωση του ενήλικος πάσχοντος για το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου, κατά τον 

οποίο γίνεται η έρευνα. Στην αρχή είχαν προταθεί 8 κατηγορίες απαντήσεων οι 

οποίες, κατά την στατιστική ανάλυση, συμπτύχτηκαν σε τρεις (Πίνακας Π3.1). 

6.1.4 Οι συνθήκες διαβίωσης του πάσχοντος 

Καταγράφηκαν οι συνθήκες άνεσης και υποδομής της κατοικίας του 

πάσχοντος (ερωτήσεις από Γ-2 έως Γ-9). Ο δείκτης του αριθμού δωματίων ανά άτομο 

στην κατοικία προκύπτει από τις απαντήσεις στις ερωτήσεις Γ-1 (που αντιστοιχεί 

στην μεταβλητή ΗΝΟ1) & Γ-3 (που αντιστοιχεί στην μεταβλητή ΗΝΟ3). Πιο 

συγκεκριμένα η μεταβλητή “rmpat: δωμάτιο ανά άτομο” προκύπτει ως εξής: 

(rmpat=ΗΝΟ1÷ΗΝΟ3) -Πίνακες Π3.2.3, Π11.1.3). 
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6.1.5 Ατομικοί και Κοινωνικοί Δείκτες 

6.1.5.1 Ταμείο ασφάλισης υγείας: 

Η ερώτηση (Α-7, Β-7) που αναφέρεται στο ταμείο ασφάλισης υγείας του 

πάσχοντος περιλαμβάνει 6 κατηγορίες απαντήσεων. Στη στατιστική ανάλυση οι 6 

αυτές κατηγορίες συμπτύχτηκαν σε τρεις: 1) ΟΓΑ, 2) ΙΚΑ, 3) Άλλο ταμείο. Το 

«Άλλο» ταμείο είναι ένα από τα παρακάτω ταμεία: ΤΕΒΕ, Δημόσιο, Πρόνοια, Ταμείο 

Δικηγόρων, ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΔΕΗ, Ταμείο εμπόρων, ΤΥΔΚΥ, ΤΑΞΥ, ΤΥΠΕΤ. 

6.1.5.2 Εκπαίδευση: 

Η ερώτηση (Α-9) που αφορά στην εκπαίδευση των πασχόντων ηλικίας από 18 

χρόνων και πάνω, αποτελείται από 8 κατηγορίες απαντήσεων με διαβάθμιση από το 

χαμηλότερο (“δεν πήγε σχολείο”) μέχρι το υψηλότερο επίπεδο (“απόφοιτος ή 

φοιτητής Ανωτάτης Σχολής”). Κάθε άτομο καταγράφεται στο στάδιο της 

εκπαίδευσης το οποίο είχε ολοκληρώσει ή φοιτούσε μέχρι ή κατά την χρονική στιγμή 

της έρευνας. Η αντίστοιχη ερώτηση (Γ-11) που αναφέρεται στην εκπαίδευση των 

γονέων των πασχόντων αποτελείται επίσης από 8 κατηγορίες απαντήσεων. Για κάθε 

γονέα σημειωνόταν το στάδιο της εκπαίδευσης, το οποίο αυτός είχε ολοκληρώσει 

κατά την χρονική στιγμή της έρευνας. Κατά την στατιστική ανάλυση των 

αποτελεσμάτων έγινε σύμπτυξη των κατηγοριών σε τρεις. 

Η εκπαίδευση των πασχόντων ηλικίας μικρότερης ή ίσης των 17 χρόνων, 

προκύπτει από τις απαντήσεις στις ερωτήσεις: Β-8, Β-9 και Β-10. 

6.1.5.3 Ενεργός απασχόληση: 

Ζητήθηκε από τους πάσχοντες ηλικίας από 18 χρόνων και πάνω να δηλώσουν 

την κύρια ασχολία τους. Η σχετική ερώτηση (Α-10) ήταν “κλειστή” και είχαν 

προταθεί οι εξής κατηγορίες απαντήσεων: α) Εργαζόμενος, β) Νοικοκυρά, γ) 

Μαθητής/ Σπουδαστής/ Φοιτητής, δ) Άνεργος, ε) Άεργος, στ) Συνταξιούχος. Στην 

στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων, οι έξι αυτές κατηγορίες συμπτύχτηκαν σε 

δύο, γιατί αυτό που ενδιέφερε τελικά ήταν η αντιδιαστολή μεταξύ αυτών που έχουν 

ενεργό απασχόληση και εκείνων που δεν έχουν. Έτσι στην τιμή “1” της μεταβλητής 

συνενώθηκαν οι “εργαζόμενοι” και οι “Μαθητές/ Σπουδαστές/ Φοιτητές”. Στην τιμή 

“2” της μεταβλητής ανήκουν όλες οι άλλες κατηγορίες. Η κατηγορία των Μαθητών/ 
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Σπουδαστών/ Φοιτητών εντάχθηκε στους «εργαζόμενους», διότι τα άτομα αυτής της 

κατηγορίας επιτελούν έργο που έχει να τους προσφέρει αρκετά οφέλη σε προσωπικό 

επίπεδο (αίσθηση δημιουργίας, εύρεση κάποιων απώτερων στόχων, ανάπτυξη 

κοινωνικών σχέσεων). Αντίθετα οι νοικοκυρές, για παράδειγμα, αν και επιτελούν 

σημαντική εργασία, είναι γενικά αποδεκτό ότι δεν αποδίδει στο ίδιο το άτομο 

ανάλογα οφέλη με εκείνα όσων συμμετέχουν στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό. 

Επίσης, καταγράφηκε η ενεργός απασχόληση των γονέων των ασθενών, οι 

οποίοι συμβιώνουν με τα πάσχοντα παιδιά τους. Στην σχετική ερώτηση (Γ-12) που 

αναφέρεται στους γονείς, είχαν προταθεί οι εξής 4 κατηγορίες: α) Εργαζόμενος, β) 

Νοικοκυρά, γ) Συνταξιούχος, δ) Άνεργος. 

6.1.5.4 Μορφή εργασίας όσων εργάζονται: 

Τόσο στους εργαζόμενους πάσχοντες ηλικίας από 18 χρόνων και πάνω, όσο 

και στους εργαζόμενους γονείς των πασχόντων, οι οποίοι ζουν μαζί με τα πάσχοντα 

παιδία τους, απευθύνθηκε “κλειστή” ερώτηση (Α-12, Γ-15) που περιλάμβανε τις εξής 

κατηγορίες απαντήσεων: α) Εργοδότης, β) Αυτοαπασχολούμενος, γ) Βοηθάει σε 

οικογενειακή δουλειά και δ) Μισθωτός. Κατά την στατιστική ανάλυση των 

αποτελεσμάτων του Ερωτηματολογίου Α των ενηλίκων πασχόντων, έγινε σύμπτυξη 

των κατηγοριών σε δύο. 

6.1.5.5 Επάγγελμα όσων εργάζονται: 

Η αντίστοιχη ερώτηση του ερωτηματολογίου ήταν “ανοικτής μορφής” και 

απευθυνόταν χωριστά τόσο στους πάσχοντες ηλικίας 18 χρόνων και πάνω (ερώτηση 

Α-11) όσο και στους γονείς των πασχόντων οι οποίοι συμβίωναν με τα πάσχοντα 

παιδιά τους (ερωτήσεις Γ-13 & Γ-14). 

Με την ερώτηση Α-11 συγκεντρώθηκαν πληροφορίες, με τις κατάλληλες επί 

μέρους ερωτήσεις, για το επάγγελμα των πασχόντων, ηλικίας από 18 χρόνων και 

πάνω, που εργάζονται ή είναι συνταξιούχοι (επάγγελμα πριν την σύνταξη), ή για το 

προηγούμενο επάγγελμα όσων ζητάνε δουλειά, ή για το επάγγελμα των συζύγων των 

νοικοκυρών-πασχόντων ή για το επάγγελμα του πατέρα των φοιτητών-πασχόντων. 

Εντούτοις η ένταξη των πασχόντων που δεν εργάζονται, στις ομάδες επαγγελμάτων, 

σύμφωνα με το επάγγελμα του πατέρα ή συζύγου ή σύμφωνα με το τελευταίο 
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επάγγελμα (για τους άνεργους & συνταξιούχους) δεν παρουσιάζει ενδιαφέρον, 

παρόλο που οι ανάλογες πληροφορίες συγκεντρώθηκαν. Στην ανάλυση το επάγγελμα 

χρησιμοποιήθηκε ενδεικτικά μόνο. 

Με την ερώτηση Γ-13 συγκεντρώθηκαν ανάλογες πληροφορίες για το 

επάγγελμα των γονέων των πασχόντων, οι οποίοι συμβιώνουν με τα πάσχοντα παιδιά 

των. Η ερώτηση Γ-14 συγκέντρωσε πληροφορίες για την ύπαρξη δεύτερου 

επαγγέλματος ή άλλης απασχόλησης του εργαζόμενου γονέα που προσφέρει δεύτερο 

εισόδημα στην οικογένεια. 

Για την ταξινόμηση των επαγγελμάτων χρησιμοποιήθηκαν οι διψήφιοι 

κώδικες ατομικών επαγγελμάτων της Ε.Σ.Υ.Ε. (Ε.Σ.Υ.Ε., 1981) και για την 

επεξεργασία των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκαν οι αντίστοιχοι μονοψήφιοι 

κώδικες. Οι κατηγορίες 0/1 και 2 της Ε.Σ.Υ.Ε συγχωνεύτηκαν λόγω του μικρού 

αριθμού των απαντήσεων σε αυτές τις 2 κατηγορίες. Οι τελικές κατηγορίες των 

επαγγελμάτων φαίνονται στον Πίνακα Π1.3. 

Κατά την ανάλυση των αποτελεσμάτων της ερώτησης Α-11 του 

ερωτηματολογίου Α των ενηλίκων πασχόντων, έγινε σύμπτυξη των κατηγοριών σε 

τρεις (Πίνακας Π3.5). 

6.1.5.6 Οικονομική κατάσταση: 

Ζητήθηκε από τους ενήλικες πάσχοντες να απαντήσουν σε ερώτηση (Α-13) 

σχετική με την οικονομική τους ανεξαρτησία δίνοντας τους την δυνατότητα να 

επιλέξουν μια απάντηση από ένα σύνολο 7 προκαθορισμένων απαντήσεων. Στην 

ανάλυση έγινε σύμπτυξη των κατηγοριών αυτών σε δύο (Πίνακας Π3.5). 

Επίσης, ζητήθηκε από τους ίδιους να χαρακτηρίσουν την οικονομική τους 

κατάσταση (ερώτηση Α-14) επιλέγοντας μια απάντηση από μια κλίμακα 4 

προκωδικοποιημένων απαντήσεων. Στην ανάλυση έγινε σύμπτυξη των τάξεων σε δύο 

(Πίνακας Π3.5). 

Στην περίπτωση που οι ασθενείς συμβίωναν με τους γονείς τους ζητήθηκε από 

τον ερωτώμενο (πάσχοντα ή γονέα) να χαρακτηρίσει την οικονομική κατάσταση της 

γονικής οικογένειας (ερώτηση Γ-16), χρησιμοποιώντας μια κλίμακα των 4 βαθμίδων. 
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6.2 Μέτρηση των αναγκών υγείας 

6.2.1 Η γενική κατάσταση της υγείας των άλλων μελών της οικογένειας (πλην του 

ασθενούς) 

Η υποκειμενική εκτίμηση της κατάστασης της υγείας των άλλων μελών της 

οικογένειας (πλην του πάσχοντος) προκύπτει από τις ερωτήσεις: Γ-17, Γ-18, Γ-19 και 

Α-57. Η ερώτηση Γ-17 αναφέρεται στην υγεία των γονέων του πάσχοντος οι οποίοι 

συμβιώνουν μαζί του και απαντήθηκε από τον ένα εκ των δύο γονέων ο οποίος 

συνόδευε τον πάσχοντα στο χώρο των μεταγγίσεων. Ζητήθηκε από τον ερωτώμενο 

γονέα να δώσει μια γενική εκτίμηση της υγείας του καθενός εκ των 2 γονέων κατά 

τους τελευταίους 12 μήνες, χρησιμοποιώντας μια κλίμακα με πέντε διαβαθμίσεις: α) 

Πολύ καλή, β) Αρκετά καλή, γ) Μέτρια δ) Μάλλον κακή ε) Κακή. Κατά την ανάλυση 

των αποτελεσμάτων έγινε σύμπτυξη των βαθμίδων. 

Οι ερωτήσεις Γ-18 & Γ-19 αναφέρονται στην οικογένεια με την οποία 

συμβιώνει ο πάσχων, που μπορεί να είναι η γονική οικογένεια ή αυτή που ο ίδιος 

δημιούργησε. Η ερώτηση Γ-18 απαντήθηκε ανάλογα, από τον ίδιο τον ασθενή ή από 

τον γονέα του. Με την ερώτηση αυτή ζητήθηκε από τον ερωτώμενο να απαντήσει με 

ναι/ όχι στο ερώτημα αν άλλο μέλος της οικογένειας υποφέρει από κάποια χρόνια 

αρρώστια ή αναπηρία. Η ερώτηση περικλείει και ένα σύντομο ορισμό της χρόνιας 

ασθένειας. 

Με την ερώτηση Γ-19 ζητήθηκε από τον ερωτώμενο να αναφέρει ποιο άλλο 

μέλος της οικογένειας πάσχει από χρόνια ασθένεια και τι ακριβώς του συμβαίνει. 

Επειδή όμως, αυτό που περισσότερο ενδιέφερε ήταν να διαπιστωθεί η ύπαρξη ή μη 

άλλου μέλους της οικογένειας (πέρα από το ήδη μεταγγιζόμενο άτομο) που υποφέρει 

από κάποιο χρόνιο πρόβλημα υγείας, δεν κρίθηκε σκόπιμο να αναλυθούν ως έχουν τα 

αποτελέσματα της παραπάνω ερώτησης. Αντί αυτού χρησιμοποιήθηκε η μεταβλητή: 

«ΗΝΟCΗ: Άλλο μέλος της οικογένειας που πάσχει από χρόνια ασθένεια». Οι 

απαντήσεις στην ερώτηση Γ-19 βοήθησαν στην καταχώρηση τιμών στην παραπάνω 

μεταβλητή. Συγκεκριμένα το σύνολο των τιμών της μεταβλητής ΗΝΟCΗ είναι: α) 

Ένας γονέας του πάσχοντος β) Και οι δυο γονείς γ) Αδελφός/ ή του πάσχοντος δ) 

Σύζυγος του πάσχοντος ε) Ένας γονέας και άλλος ζ) Οι 2 γονείς & άλλος (αδελφός/ ή 

ανίψι του πάσχοντος) (Πίνακες Π4.1, Π12.1). 
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Επίσης ορίστηκε η μεταβλητή «ΗΝΟΤΗ: Ο/Η ασθενής έχει/ είχε αδελφό με β-

Μ.Α» η οποία περιλαμβάνει 3 επιλογές: α) Όχι β) Ναι γ) Ναι, αλλά έχει πεθάνει. 

Πληροφορίες για την καταχώρηση τιμών σε αυτή την μεταβλητή συγκεντρώθηκαν 

από τον πάσχοντα, από τον γονέα του, από τον γιατρό της Μονάδας, και από τον 

φάκελο του πάσχοντος (Πίνακες Π4.1, Π12.1). 

Με την ερώτηση Α-57 συγκεντρώθηκαν πληροφορίες σχετικά με την υγεία 

των παιδιών του ενήλικος πάσχοντος και την Μεσογειακή Αναιμία. Συγκεκριμένα ο 

ερωτώμενος καλούνταν να απαντήσει αν τα παιδιά του ήταν φορείς ή ομόζυγοι της β-

Μ.Α. 

6.2.2 Γενική κατάσταση της υγείας του πάσχοντα - Υποκειμενική Εκτίμηση 

Η υποκειμενική εκτίμηση της κατάστασης της υγείας του πάσχοντος 

προκύπτει από τις ερωτήσεις Α-39 και Α-52 για τους ενήλικες πάσχοντες και Β-34, 

Β-42 για τους ανήλικες. Με την ερώτηση Α-39 ζητήθηκε από τον ερωτώμενο ενήλικα 

πάσχοντα να δώσει μια γενική εκτίμηση της υγείας του, κατά τους τελευταίους 12 

μήνες, χρησιμοποιώντας μια κλίμακα με 5 διαβαθμίσεις: α) Πολύ καλή, β) Καλή, γ) 

Μέτρια, δ) Μάλλον κακή, ε)Κακή. Επίσης, με την ερώτηση Α-52 του ζητήθηκε να 

συγκρίνει την υγεία του με αυτή των συμπασχόντων του χρησιμοποιώντας μια 

κλίμακα με όμοιες διαβαθμίσεις: α) Πολύ καλή β) Καλή γ) Μέτρια δ) Κακή/ Πολύ 

κακή. Κατά την στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων έγινε σύμπτυξη των 

τάξεων. 

Η γενική εκτίμηση της υγείας του ανήλικου πάσχοντος κατά τους τελευταίους 

12 μήνες, σύμφωνα με την αντίληψη του γονέα του, προκύπτει από την ερώτηση Β-

34 με την χρήση μιας κλίμακας με 4 διαβαθμίσεις: α) Πολύ καλή, β) Καλή, γ) 

Μέτρια, δ) Κακή/ Πολύ κακή. Επιπλέον, με την ερώτηση Β-42 ζητήθηκε από τον 

γονέα να εκτιμήσει την υγεία του πάσχοντος παιδιού του συγκρίνοντας την με την 

υγεία των άλλων συμπασχόντων και συνομηλίκων του, χρησιμοποιώντας την ίδια 

κλίμακα. Κατά την στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων έγινε σύμπτυξη των 

τάξεων. 

Οι σχετικές ερωτήσεις που αναφέρονται α) στην υποκειμενική εκτίμηση της 

υγείας και β) στην σύγκριση με την υγεία των συμπασχόντων (ερωτήσεις Α-39 & Α-

52 για τον ενήλικα και Β-34 & Β-42 για τον ανήλικα) δεν ήταν στο ίδιο σημείο του 
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ερωτηματολογίου, για να μην επηρεάζεται ο τρόπος απάντησης της μιας ερώτησης 

από το τι έχει αναφερθεί στην άλλη. Επίσης, οι ερωτήσεις που αναφέρονται στην 

αξιολόγηση της κατάστασης της υγείας του πάσχοντος από τον ίδιο τον πάσχοντα ή 

από τον γονέα του (ερωτήσεις Α-39 και Β-34 αντίστοιχα) θέτουν και ένα χρονικό 

όριο αυτής της εκτίμησης (“Η υγεία τους τελευταίους 12 μήνες”), προκειμένου να 

επιτευχθεί ο στόχος που ήταν η μέτρηση της μέσης κατάστασης υγείας του 

πάσχοντος. 

6.2.3 Σύντομο περιγραφικό ιστορικό της νόσου 

Ένα σύντομο περιγραφικό ιστορικό της νόσου προκύπτει από τις ερωτήσεις 

που αναφέρονται: α) Στην σοβαρότητα της ασθένειας -σύμφωνα με τον κλινικό 

ορισμό της νόσου- (ερωτήσεις: Α-6, Β-6). β) Στην ηλικία κατά την οποία έγινε: η 

διάγνωση της νόσου (Α-5, Β-5), η έναρξη των μεταγγίσεων (Α-15, Β-11) και η 

έναρξη της αποσιδήρωσης (Α-16, Β-12). γ) Στη μέση τιμή της αιμοσφαιρίνης του 

πάσχοντος -κατά το τελευταίο εξάμηνο- (Α-17, Β-13). δ) Στα επίπεδα φερριτίνης 

ορού του πάσχοντος (Α-18, Β-14). ε) Στον τρόπο χορήγησης του DF -για όσους 

πάσχοντες κάνουν αποσιδήρωση- (Α-19, Β-15). 

Οι ηλικίες: διάγνωσης της νόσου, έναρξης των μεταγγίσεων και έναρξης της 

αποσιδήρωσης, σημειώθηκαν στο ερωτηματολόγιο με την μορφή της χρονολογίας 

που έγινε καθένα από αυτά. Για τους σκοπούς όμως, της στατιστικής ανάλυσης 

δημιουργήθηκαν ομάδες ηλικιών (Πίνακες Π4.2, Π12.2). Στην ερώτηση που 

αναφέρεται στα επίπεδα αιμοσφαιρίνης του πάσχοντος κατά το τελευταίο εξάμηνο, ο 

ερωτώμενος είχε να επιλέξει ανάμεσα σε τρεις προκαθορισμένες απαντήσεις: α) 

Επίπεδα αιμοσφαιρίνης στο “επιθυμητό” όριο, β) Επίπεδα αιμοσφαιρίνης πιο κάτω 

από το “επιθυμητό” όριο και γ) Δεν ξέρω. 

Επίσης, η ερώτηση που αναφέρεται στα επίπεδα φερριτίνης ορού του 

πάσχοντος, συνοδευόταν από επτά (7) προκαθορισμένες απαντήσεις, χωρίζοντας έτσι 

τους πάσχοντες σε ομάδες, ανάλογα με τα επίπεδα φερριτίνης ορού. Όπως αναφέρει η 

Πολίτη (1992), οι ασφαλέστερες τιμές φερριτίνης για τους πάσχοντες βρίσκονται 

μεταξύ 1000-1500. Αυτό συμβαίνει διότι, αφενός αποφεύγονται οι παρενέργειες του 

φαρμάκου εξαιτίας της υπερβολικής χρήσης του και αφετέρου η συσσώρευση 

σιδήρου στους ιστούς βρίσκεται μέσα σε επιτρεπτά όρια. Κατά την στατιστική 
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επεξεργασία των αποτελεσμάτων έγινε σύμπτυξη των κατηγοριών σε δύο (Πίνακες 

Π4.2, Π12.2). Όσον αφορά στο τρόπο χορήγησης του DF για όσους ασθενείς κάνουν 

αποσιδήρωση, ο ερωτώμενος είχε να επιλέξει από ένα κατάλογο πέντε 

προκαθορισμένων απαντήσεων (Πίνακες Π4.3, Π12.2). 

6.2.4 Συμμόρφωση του ασθενούς στην προτεινόμενη θεραπευτική αγωγή 

Η συμμόρφωση του ασθενούς στην προτεινόμενη θεραπευτική αγωγή 

προκύπτει από δύο ερωτήσεις (Α-20 & Α-21 για τους ενήλικες, Β-16 & Β-17 για τους 

ανήλικες). Η πρώτη ερώτηση (Α-20, Β-16) αναφερόταν στην δόση του 

χρησιμοποιούμενου DF κάθε φορά που κάνει αποσιδήρωση ο πάσχων. Ο ερωτώμενος 

είχε δυνατότητα επιλογής από ένα κατάλογο τεσσάρων προκωδικοποιημένων 

απαντήσεων: α) Ακριβώς όση προτείνει ο γιατρός, β) Μικρότερη από την 

προτεινόμενη δόση γ) Μεγαλύτερη από την προτεινόμενη δόση και δ) Άλλη. Η 4η 

απάντηση συγκέντρωσε τους πάσχοντες που χρησιμοποιούσαν «τυχαία δόση DF». 

Η δεύτερη ερώτηση (Α-21, Β-17) αναφερόταν στο κατά πόσο η αποσιδήρωση 

εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού, όσο αφορά την συχνότητα και την 

διάρκεια εφαρμογής της. Ο ερωτώμενος είχε να επιλέξει από ένα κατάλογο έξι 

προκαθορισμένων απαντήσεων. Η 6η επιλογή συγκέντρωσε τους πάσχοντες που “δεν 

κάνουν αποσιδήρωση” ή “κάνουν αποσιδήρωση στην τύχη”. 

Κατά την στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων τόσο της πρώτης όσο 

και της δεύτερης ερώτησης, έγινε σύμπτυξη των κατηγοριών σε δύο (Πίνακες Π4.3, 

Π12.2). 

Για να διερευνηθεί η συμμόρφωση του ασθενούς στην προτεινόμενη 

θεραπευτική αγωγή σε σχέση με άλλες παραμέτρους, υπολογίστηκε ο Δείκτης 

Συμμόρφωσης του Ασθενούς (Δ.Συμ.Ασθ). Η τιμή του δείκτη καθορίζεται ως εξής: 

Δ.Συμ.Ασθ.=1 αν ο ερωτώμενος απάντησε ότι: α) ο πάσχων χρησιμοποιεί ακριβώς 

την δόση του DF που προτείνει ο θεράπων ιατρός του (Ερώτηση: Α-20 για τους 

ενήλικες, Β-16 για τους ανήλικες) και β) ο πάσχων ακολουθεί αυστηρά τις οδηγίες 

του γιατρού του όσον αφορά στην εφαρμογή της αντλίας αποσιδήρωσης (Ερώτηση: 

Α-21 για τους ενήλικες, Β-17 για τους ανήλικες). Διαφορετικά Δ.Συμ.Ασθ.=0 

(Πίνακες Π4.3, Π12.2). 
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6.2.5 Παρούσα κατάσταση υγείας του ασθενούς - Παρουσία συγκεκριμένης χρόνιας 

ασθένειας - Ιστορικό προηγούμενης νόσησης - Εγχειρήσεις. 

Παρόλο που πολλές φορές έχει αμφισβητηθεί η ακρίβεια και η 

αντικειμενικότητα των αυτό-αναφερόμενων νόσων είναι γεγονός ότι οι περισσότεροι 

ερωτώμενοι δεν θα ήταν ικανοί να αναγνωρίσουν αυτά τα προβλήματα υγείας σε ένα 

κατάλογο ασθενειών, αν δεν είχε προηγηθεί κάποια ιατρική διάγνωση και ερμηνεία 

του προβλήματος τους από ειδικούς (Rosencranz & Pihlblad 1970). 

Για να διερευνηθεί, λοιπόν, η ύπαρξη άλλων χρόνιων προβλημάτων ή 

αναπηριών στους πάσχοντες, υπήρχαν “κλειστές” ερωτήσεις και μια 

συμπληρωματική “ανοικτή” ερώτηση (Α-32(a) για τους ενήλικες & Β-27(a) για τους 

ανήλικες) για πιθανή ύπαρξη άλλων προβλημάτων, που δεν αναφέρθηκαν. Η μέθοδος 

κωδικοποίησης των απαντήσεων στην “ανοικτή” ερώτηση, έχει αναπτυχθεί σε 

παραπάνω παράγραφο. Οι “κλειστές” ερωτήσεις (Α-22, Α-23, Α-25, Α-26, Α-28, Α-

29 (1), Α-29 (2), Α-29 (3) για τους ενήλικες & Β-18, Β-19, Β-21, Β-22, Β-24, Β-25 

(1), Β-25 (2), Β-25 (3) για τους ανήλικες) κάλυπταν συγκεκριμένες χρόνιες 

ασθένειες, οι οποίες συγκαταλέγονται στα πιο συχνά εμφανιζόμενα χρόνια 

προβλήματα υγείας στα άτομα με β-Μ.Α. Προκειμένου να διερευνηθούν και άλλες 

σοβαρές παράμετροι της υγείας των πασχόντων, υπήρχαν επίσης, “κλειστές” 

ερωτήσεις που αναφερόταν σε ιστορικό προηγούμενης νόσησης (Α-31 & Α-29 (4) για 

ενήλικες, Β-25 (4) για ανήλικες), σε χειρουργικές επεμβάσεις του παρελθόντος (Α-27 

& Α-30 για ενήλικες, Β-23 & Β-26 για παιδιά) και σε “κάτι άλλο” που δεν 

αναφέρθηκε (Α-32 για ενήλικες, Β-27 για ανήλικες). Για τους ενήλικες πάσχοντες 

υπολογίστηκε ο δείκτης υποβολής σε εγχείρηση (Δ.Εγχ.). Ο Δ.Εγχ. παίρνει την τιμή 

ένα (1) για τους πάσχοντες που έχουν υποβληθεί σε τουλάχιστον μία εκ των δύο 

εγχειρήσεων, σπληνεκτομής ή χολοκυστεκτομής, διαφορετικά παίρνει την τιμή μηδέν 

(0). 

Για την περιεκτική διερεύνηση της παρουσίας της χρόνιας ασθένειας σε 

σχέση με άλλες παραμέτρους υπολογίστηκαν δύο δείκτες, τόσο για τους ενήλικες 

πάσχοντες όσο και για τους ανήλικες (Πίνακες Π4.4(β), Π12.3(β)). 

• Ο Δείκτης Παρουσίας Χρόνιας Ασθένειας (Δ.Χ.Α), όπου Δ.Χ.Α=1 αν ο 

ερωτώμενος είχε δώσει θετική απάντηση σε τουλάχιστον μια από τις ερωτήσεις που 

αναφερόταν σε: συγκεκριμένες χρόνιες ασθένειες, σε ιστορικό προηγούμενης 
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νόσησης ή σε “κάτι άλλο” που δεν αναφέρθηκε (Ερωτήσεις: Α-22, Α-23, Α-25, Α-26, 

Α-28, Α-29, Α-31, Α-32 για ενήλικες & Β-18, Β-19, Β-21, Β-22, Β-24, Β-25, Β-27 

για ανήλικες) διαφορετικά Δ.Χ.Α.=0. Είναι ποιοτικός δείκτης. 

• Ο Δείκτης αριθμού χρονίων παθήσεων (Δ.Αρ.Χ.Π) για το υπολογισμό του 

οποίου ελήφθησαν υπόψη πόσες θετικές απαντήσεις δόθηκαν στις ίδιες ερωτήσεις. 

Είναι ποσοτικός δείκτης. 

6.2.6 Συμπτώματα και ενοχλήσεις που αναφέρονται στις διαταραχές της ψυχικής 

υγείας του ενήλικος πάσχοντος. 

Η διερεύνηση της παρούσας κατάστασης της ψυχικής υγείας του ενήλικος 

πάσχοντος περιλάμβανε ερώτηση για την εκδήλωση 4 κοινών συμπτωμάτων και 

ενοχλημάτων (νευρικότητα, αϋπνία, άγχος, μελαγχολία), κατά τις τελευταίες δύο 

εβδομάδες και την συχνότητα εκδήλωσης τους σε κλίμακα με 4 διαβαθμίσεις: α)Ποτέ 

β)Σπάνια, γ)Συχνά, δ)Πολύ συχνά (ερώτηση Α-50). Κατά τη στατιστική επεξεργασία 

των αποτελεσμάτων και την εφαρμογή της δοκιμασίας Χ2, έγινε σύμπτυξη των 

βαθμίδων σε τρεις: α) Ποτέ, β) Σπάνια, γ) Συχνά/ Πολύ συχνά. Δηλαδή η τέταρτη 

βαθμίδα συγχωνεύτηκε με την αμέσως προηγούμενη λόγω των μικρών συχνοτήτων 

που περιείχε (Πίνακας Π4.5). 

Για την πληρέστερη διερεύνηση της παρούσας κατάστασης της ψυχικής 

υγείας του ενήλικος πάσχοντος σε σχέση με άλλες παραμέτρους, υπολογίστηκαν οι 

εξής δύο δείκτες: 

• Ο Δείκτης Εκδήλωσης Συμπτωμάτων (Δ.Εκ.Συμ.) τις τελευταίες 2 

εβδομάδες, οι τιμές του οποίου κυμαίνονται από 0 έως 4 και προκύπτουν ως εξής: Η 

τιμή “0” σημαίνει ότι το συγκεκριμένο άτομο δεν εμφάνισε το συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα κανένα σύμπτωμα από αυτά που συνθέτουν τον δείκτη (νευρικότητα, 

αϋπνία, άγχος, μελαγχολία). Η τιμή “1” σημαίνει ότι εμφάνισε ένα σύμπτωμα από 

αυτά που συνθέτουν τον δείκτη. Η τιμή “2”, δύο συμπτώματα κ.ο.κ. 

• Ο Δείκτης Συχνότητας Εκδήλωσης των Συμπτωμάτων (Δ.Συχ.Συμ.) τον 

τελευταίο χρόνο, του οποίου οι τιμές κυμαίνονται από 0 έως 12 και προκύπτουν ως 

εξής: Για κάθε ένα από τα 4 συμπτώματα (νευρικότητα, αϋπνία, έντονη ψυχική πίεση/ 

άγχος και μελαγχολία), που αναφέρονται στις διαταραχές της ψυχικής υγείας, 

υπήρχαν 3 πιθανές τιμές: H τιμή “1” ισοδυναμεί με το “σπάνια”, η τιμή “2” με το 

“συχνά” και η τιμή “3” με το “πολύ συχνά”. Από την πρόσθεση επομένως των 
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διαφορετικών τιμών που αναφέρονται στα 4 συμπτώματα προκύπτει μια τιμή του 

δείκτη για το κάθε άτομο. 

Κατά την στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων διερευνήθηκε η μεταβολή 

της Μέσης τιμής του Δ.Εκ.Συμ και του Δ.Συχ.Συμ κατά φύλο και ομάδες ηλικιών των 

ενηλίκων πασχόντων (Πίνακας Π4.5). Επίσης διερευνήθηκαν: 

•Η διαφορά της μέσης τιμής του (Δ.Εκ.Συμ.) και της μέσης τιμής του 

(Δ.Συχ.Συμ.) των ψυχικών συμπτωμάτων μεταξύ των ερωτηθέντων που έχουν θετικό 

δείκτη συμμόρφωσης (Δ.Συμ.Ασθ.) και αυτών που έχουν αρνητικό (Πίνακας Π4.6), 

καθώς και η μεταβολή της μέσης τιμής κατά φύλο και ομάδα ηλικίας. 

•Η διαφορά της μέσης τιμής του (Δ.Εκ.Συμ.) και της μέσης τιμής του 

(Δ.Συχ.Συμ.) των ψυχικών συμπτωμάτων μεταξύ των ερωτηθέντων που είχανε θετικό 

δείκτη χρόνιας ασθένειας (Δ.Χ.Α.) και αυτών που είχανε αρνητικό Δ.Χ.Α. (Πίνακας 

Π4.7), καθώς και η μεταβολή της μέσης τιμής κατά φύλο και ομάδα ηλικίας. 

•Η διαφορά της μέσης τιμής του (Δ.Εκ.Συμ.) και της μέσης τιμής του 

(Δ.Συχ.Συμ.) των ψυχικών συμπτωμάτων μεταξύ των ερωτηθέντων που αναφέρανε 

εγχείρηση στο παρελθόν (Δ.Εγχ.) και αυτών που δεν αναφέρανε. (Πίνακας Π4.8), 

καθώς και η μεταβολή της μέσης τιμής κατά φύλο και ομάδα ηλικίας. 

6.2.7 Όραση, ακοή και στοματική υγεία του πάσχοντα 

6.2.7.1 Όραση 

Η εκτίμηση της όρασης των πασχόντων (Ερωτήσεις: Α-33, Β-28) 

περιλάμβανε τις εξής ερωτήσεις: Μια για το αν φοράνε γυαλιά ή φακούς επαφής και 

μια για το πόσο καλή είναι η όραση, χωριστά για όσους δεν φοράνε γυαλιά και για 

όσους φοράνε, χρησιμοποιώντας μια κλίμακα με 4 διαβαθμίσεις για τους ενήλικες: α) 

Άριστη/ Πολύ καλή β) Καλή, γ) Μέτρια, δ) Κακή/ Πολύ κακή. Για τους ανήλικες 

πάσχοντες ο ερωτώμενος γονέας έδινε την εκτίμηση του για την δυσκολία που έχει το 

παιδί του να δει μακριά, χρησιμοποιώντας μια κλίμακα με 5 διαβαθμίσεις: α) Δεν 

ξέρω, β) Καθόλου, γ)Ελάχιστα, δ) Σε μεγάλο βαθμό, ε) Πολύ μεγάλη δυσκολία. Κατά 

την στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων έγινε σύμπτυξη των κατηγοριών σε 

δύο. Συμπτύχθηκαν οι κατηγορίες που είχαν μικρές συχνότητες με τις αμέσως 

προηγούμενες κατηγορίες (Πίνακες Π4.9, Π12.4). 
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6.2.7.2 Ακοή 

Η εκτίμηση της ακοής για τους ενήλικες (Ερώτηση Α-34) είχε αντίστοιχες 

ερωτήσεις με την εκτίμηση της όρασης (Πίνακας Π4.9). Κατά την στατιστική 

ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε σύμπτυξη των κατηγοριών με μικρές συχνότητες. 

Για τους ανήλικες υπήρχαν δυο ερωτήσεις που αφορούσαν την ακοή: Η μια (ερώτηση 

Β-29) αναφερόταν στο αν το παιδί φοράει ακουστικά και η άλλη (ερώτηση Β-30) στο 

αν το παιδί έχει πρόβλημα ακοής. Οι γονείς καλούνταν να απαντήσουν με όχι/ ναι 

(Πίνακας Π12.4). 

6.2.7.3 Στοματική Υγεία 

Η εκτίμηση της στοματικής υγείας των ενηλίκων ασθενών περιορίστηκε στην 

κατάσταση των δοντιών (Πίνακας Π4.9). Η ερώτηση Α-38 για το πόσα δόντια έχουν, 

παρά το ότι αφορά παράμετρο που είναι ποσοτική, πρέπει να εκτιμηθεί ως ποιοτική 

διότι δεν ζητήθηκε από τους ερωτηθέντες να προσδιορίσουν πόσα δόντια έχουν αλλά 

να απαντήσουν με βάση μια κλίμακα με 4 διαβαθμίσεις: α) όλα, β) τα περισσότερα, γ) 

μόνο μερικά, δ) κανένα. Επίσης δεν δόθηκαν οδηγίες για το τι σημαίνει “τα 

περισσότερα” ή “μόνο μερικά”. Η ερώτηση Α-38a που απευθύνεται σε αυτούς που 

έχουν όλα ή τα περισσότερα από τα δόντια τους, περιέχει τρεις κατηγορίες πιθανών 

απαντήσεων. Κατά την στατιστική ανάλυση οι τρεις αυτές κατηγορίες συμπτύχθηκαν 

σε δύο. 

6.2.8 Ο περιορισμός των δραστηριοτήτων από την ασθένεια - Ποιος παρέχει βοήθεια 

σε περίπτωση δυσκολίας; 

Οι μέρες περιορισμού των δραστηριοτήτων των πασχόντων εξαιτίας της β-

Μ.Α διερευνήθηκαν με τις ερωτήσεις: Α-40 για τους ενήλικες και Β-35 για τους 

ανήλικες. Ο ερωτώμενος είχε να επιλέξει μια απάντηση από μια κλίμακα με τέσσερις 

βαθμίδες. Στην στατιστική ανάλυση έγινε σύμπτυξη των βαθμίδων σε δύο: α) Καμία 

μέρα το μήνα και β) Μία μέρα και περισσότερο το μήνα. 

Επίσης, διερευνήθηκε η πιθανή παρεμπόδιση των συνηθισμένων ρόλων και 

δραστηριοτήτων (activities of daily living) των πασχόντων εξ αιτίας της κατάστασης 

της υγείας τους (Ερωτήσεις: Α-41 έως Α-47 & Β-36 έως Β-41). Συγκεκριμένα, όλοι 

οι ερωτηθέντες απάντησαν αν η κατάσταση της υγείας του πάσχοντος είναι: 
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• Εμπόδιο στην κύρια απασχόληση, εννοώντας όχι μόνο την βιοποριστική 

εργασία αλλά και την απασχόληση με το νοικοκυριό και το σχολείο. 

• Εμπόδιο στις κοινωνικές συναναστροφές. 

• Εμπόδιο στην αυτόνομη κίνηση μέσα ή έξω από το σπίτι. 

• Εμπόδιο στο ντύσιμο, στο φαγητό, στο πλύσιμο, στο λούσιμο και στην 

τουαλέτα. 

Οι παραπάνω τέσσερις παράμετροι αντιπροσωπεύουν την σταδιακή 

επιδείνωση της δυνατότητας ανταπόκρισης του πάσχοντος στις επαγγελματικές και 

κοινωνικές σχέσεις και της δυνατότητας αυτοεξυπηρέτησης. 

Για την διερεύνηση του βαθμού που η υγεία αποτελεί εμπόδιο σε κάθε μία 

από τις παραπάνω δραστηριότητες, χρησιμοποιήθηκε μια κλίμακα με 4 διαβαθμίσεις: 

α) καθόλου, β) ελάχιστα, γ) σε μεγάλο βαθμό δ) εντελώς (πλήρης εξάρτηση από τους 

άλλους). Κατά την ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε σύμπτυξη των βαθμίδων με 

μικρή συχνότητα (Πίνακας Π4.10). 

Με την ερώτηση Α-48 διερευνήθηκε κατά πόσο η κατάσταση της υγείας του 

ενήλικος πάσχοντος είναι εμπόδιο στην τοποθέτηση της αντλίας αποσιδήρωσης. 

Επίσης διερευνήθηκε ποιος παρέχει πρακτική βοήθεια στον ενήλικα 

πάσχοντα, όταν αυτός την χρειασθεί, προκειμένου να επιτελέσει δραστηριότητες της 

καθημερινής του ζωής (ερώτηση Α-49). 

6.2.9 Ατομικές συνήθειες και Φυσική κατάσταση του ασθενούς 

Οι ατομικές συνήθειες και ο τρόπος διαβίωσης (lifestyle) είναι από τους πιο 

σημαντικούς καθοριστικούς παράγοντες της υγείας (determinants of health) (Evans et 

al 1994). Οι ατομικές συνήθειες που διερευνήθηκαν σε αυτή την έρευνα είναι: το 

κάπνισμα  και η κατανάλωση οινοπνεύματος από τον ενήλικα πάσχοντα, επίσης, 

διερευνήθηκε η φυσική κατάσταση (fitness) και το σωματικό βάρος όλων των 

πασχόντων. 

6.2.9.1 Κάπνισμα 

Για το κάπνισμα υπήρχαν τέσσερις ερωτήσεις (Α-76, Α-77, Α-78, Α-79) και 

για κάθε μία από αυτές ο ερωτώμενος είχε την δυνατότητα να επιλέξει μια απάντηση 

από τον κατάλογο των προκαθορισμένων απαντήσεων. Κατά την στατιστική 
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επεξεργασία της ερώτησης Α-77, η οποία εξετάζει την καθημερινή ποσότητα των 

τσιγάρων που καπνίζουν οι καπνιστές, έγινε σύμπτυξη των κατηγοριών των 

απαντήσεων από τέσσερις σε δύο: α) Λιγότερο από μισό πακέτο β) Παραπάνω από 

μισό πακέτο. 

6.2.9.2 Κατανάλωση οινοπνεύματος 

Για την διερεύνηση των συνηθειών των ενηλίκων πασχόντων, όσον αφορά 

την κατανάλωση οινοπνεύματος, χρησιμοποιήθηκαν 2 ερωτήσεις (Α-80, Α-81). Κατά 

την στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων αξιολογήθηκαν οι απαντήσεις μόνο 

της μίας ερώτησης (Α-80), που αναφέρεται στην αδρή εκτίμηση της κατανάλωσης 

οινοπνεύματος από τον ενήλικα πάσχοντα κατά το τελευταίο έτος. Έγινε δε σύμπτυξη 

των πέντε κατηγοριών των πιθανών απαντήσεων αυτής της ερώτησης σε δύο: α) 2-3 

φορές τον μήνα και λιγότερο, β) 2-3 φορές το μήνα και περισσότερο. Η λεπτομερής 

διερεύνηση της κατανάλωσης οινοπνεύματος επιχειρείται με την δεύτερη ερώτηση 

(Α-81). Οι απαντήσεις που δόθηκαν σε αυτή κρίθηκαν ότι δεν είναι αξιόπιστες και γι’ 

αυτό το λόγο δεν έγινε αξιολόγηση των αποτελεσμάτων αυτής της ερώτησης. 

6.2.9.3 Φυσική κατάσταση του πάσχοντα 

Ζητήθηκε από τον ερωτώμενο -πάσχοντα ή γονέα- να εκτίμηση την φυσική 

κατάσταση του πάσχοντος χρησιμοποιώντας μια κλίμακα με τέσσερις διαβαθμίσεις 

(ερώτηση Α-84 για ενήλικες &  Β-68 για ανήλικες): α) Πολύ καλή, β) Καλή, γ) 

Μέτρια, δ) Κακή/ Πολύ κακή. Κατά την στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων 

έγινε συγχώνευση των βαθμίδων με μικρές συχνότητες. Έτσι προέκυψαν δύο 

βαθμίδες για την φυσική κατάσταση του πάσχοντος: α) Πολύ καλή/ Καλή και β) 

Μέτρια/ Κακή. 

Της παραπάνω ερωτήσεως που αναφερόταν στην φυσική κατάσταση του 

πάσχοντος, προηγήθηκαν 2 άλλες ερωτήσεις (Α-82, Α-83 & Β-66, Β-67) οι οποίες 

αναφέρονται στο: α) πόσο μακριά μπορεί να περπατήσει ο πάσχων χωρίς να 

κουραστεί και β) πόσα σκαλιά μπορεί να ανέβει με άνεση. Τα αποτελέσματα αυτών 

των ερωτήσεων κρίθηκαν ότι δεν ήταν αξιόπιστα για να αξιολογηθούν. Όμως, από 

την άλλη μεριά κρίνεται ότι χρησίμευσαν στο να κάνουν πιο σαφή στον ερωτώμενο 

την έννοια της “φυσικής κατάστασης” στην ερώτηση που ακολουθούσε. 
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6.2.9.4 Σωματικό Βάρος και ύψος 

Το σωματικό βάρος των ενηλίκων πασχόντων αξιολογήθηκε με την μέθοδο 

υπολογισμού του δείκτη Quetelet. Οι τιμές του δείκτη αυτού προκύπτουν από τον 

τύπο: Δείκτης Quetelet = βάρος (σε χιλιόγραμμα) δια του ύψους (σε μέτρα) στο 

τετράγωνο. Ο δείκτης Quetelet υποδιαιρείται σε τέσσερα επίπεδα: α) <20 Λιπόβαρος, 

β) 20-24.9 Κανονικός, γ) 25-29.9 Υπέρβαρος και δ) ≥30 Χονδρός (Negri et al 1988). 

Κατά την στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας έγινε 

συγχώνευση των παραπάνω κατηγοριών και τελικά οι ενήλικες πάσχοντες 

χωρίστηκαν σε δύο κατηγορίες, όσον αφορά στον δείκτη μάζας σώματος που 

παρουσίασαν: α) Κανονικός β) Όχι κανονικός. Σημειώνεται ότι η τιμή του δείκτη 

Quetelet βασίζεται σε πληροφορίες που δώσανε οι ίδιοι οι ερωτηθέντες είτε υπήρχαν 

μέσα στους φακέλους νοσηλείας των. 

Ζητήθηκε από τους ίδιους τους ερωτηθέντες -πάσχοντες ή γονείς- να 

εκτιμήσουν το βάρος του πάσχοντος χρησιμοποιώντας μια κλίμακα με τρεις 

διαβαθμίσεις: α) Πάνω από το κανονικό, β) Περίπου κανονικό και γ) Κάτω από το 

κανονικό (Ερωτήσεις: Α-37 & Β-33). Κατά την στατιστική ανάλυση έγινε σύμπτυξη 

των κατηγοριών των απαντήσεων και τελικά προέκυψαν οι εξής δύο κατηγορίες: α) 

Βάρος πάσχοντος περίπου κανονικό, β) Βάρος πάσχοντος όχι κανονικό. 

Όσοι ερωτηθέντες (πάσχοντες ή γονείς) ανέφεραν ότι το βάρος του πάσχοντος 

είναι πάνω από το κανονικό, ερωτήθηκαν αν ο πάσχων κάνει κάποια προσπάθεια για 

να αδυνατίσει (Ερωτήσεις: Α-37(a) & Β-33(a)). Αντίστοιχα στις περιπτώσεις που 

αναφέρθηκε ότι το βάρος του πάσχοντος είναι κάτω από το κανονικό έγινε η ερώτηση 

αν ο πάσχων έχει χάσει βάρος αδικαιολόγητα κατά το τελευταίο χρόνο (Ερωτήσεις: 

Α-37(b) & Β-33(b)). 

 

6.3 Μέτρηση της Χρήσης των Υπηρεσιών Υγείας 

Έχει διαπιστωθεί ότι στις έρευνες ερωτηματολογίου υγείας η ακρίβεια των 

δεδομένων για την χρήση υπηρεσιών εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, μειώνεται με 

την πάροδο του χρόνου. Η δυνατότητα, λοιπόν, ανάκλησης στη μνήμη (recall) 

λεπτομερειών για τις επισκέψεις σε γιατρό είναι αξιόπιστη για τις δύο τελευταίες 

εβδομάδες (Andersen & Laake, 1987). Αυτός είναι ο λόγος που οι σχετικές ερωτήσεις 
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καλύπτουν μόνο τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Όμως, πληροφορίες ποιοτικής παρά 

ποσοτικής μορφής, μπορούν να δοθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και 

μπορούν να βοηθήσουν στην ανάλυση της χρήσης των υπηρεσιών υγείας. 

6.3.1 Χρήση Υπηρεσιών Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης τον τελευταίο χρόνο 

6.3.1.1 Υπηρεσίες Ιατρικής Περίθαλψης 

Ζητήθηκε από τον ερωτηθέντα -πάσχοντα ή γονέα- να απαντήσει αν ο πάσχων 

έκανε χρήση επτά διαφορετικών υπηρεσιών εξωνοσοκομειακής περίθαλψης κατά τον 

τελευταίο χρόνο (Ερωτήσεις: Α-85, Β-69). Με βάση τις απαντήσεις που δόθηκαν 

υπολογίστηκε ο Δείκτης των επισκέψεων σε υπηρεσίες Υγείας (Δ.Επ.Υπ.Υ.) κατά τον 

τελευταίο χρόνο, όπου θετικό δείκτη είχαν όσοι απάντησαν θετικά έστω και σε μία 

από τις επτά περιπτώσεις που αναφέρονται σε κάθε μία από τις παραπάνω ερωτήσεις 

(Πίνακες Π6.1, Π14.1). 

Έγινε σύγκριση του δείκτη επισκέψεων του ενήλικος πάσχοντος σε υπηρεσίες 

υγείας (Δ.Επ.Υπ.Υ.) κατά τον τελευταίο χρόνο, με τους δείκτες που αναφέρθηκαν σε 

προηγούμενη ενότητα (Πίνακας Π6.2). Δηλαδή: 

• Με τον Δείκτη Συμμόρφωσης του πάσχοντος (Δ.Συμ.Ασθ.) 

• Με τον Δείκτη Χρόνιας ασθένειας (Δ.Χ.Α.) και 

• Με την αναφορά εγχείρησης στο παρελθόν (Δ.Εγχ.). 

Επίσης, διερευνήθηκε η διαφορά της μέσης τιμής του δείκτη εκδήλωσης των 

συμπτωμάτων (Δ.Εκ.Συμ.) και της μέσης τιμής του δείκτη συχνότητας των 

συμπτωμάτων (Δ.Συχ.Συμ.) των ψυχικών διαταραχών των ενηλίκων πασχόντων, 

μεταξύ των ερωτηθέντων που επισκέφθηκαν τις υπηρεσίες υγείας τουλάχιστον μια 

φορά κατά τον τελευταίο χρόνο και αυτών που δεν τις επισκέφθηκαν καθόλου, καθώς 

και η μεταβολή της μέσης τιμής κατά ομάδα ηλικίας και φύλο (Πίνακας Π6.3). 

6.3.1.2 Οδοντιατρικές Υπηρεσίες 

Ένα σημαντικό τμήμα των υπηρεσιών υγείας είναι οι υπηρεσίες οδοντιατρικής 

περίθαλψης. Η ερώτηση Α-97 αναφέρεται στην συχνότητα με την οποία ο ενήλικος 

πάσχων της Μ.Α απευθύνθηκε σε οδοντίατρο κατά τον τελευταίο χρόνο. Ο 

ερωτώμενος είχε την δυνατότητα να επιλέξει μια απάντηση από ένα κατάλογο 

τεσσάρων προκαθορισμένων απαντήσεων. Κατά την στατιστική ανάλυση των 
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αποτελεσμάτων έγινε συγχώνευση των κατηγοριών από τέσσερις σε δύο. Η ερώτηση 

Α-98 αναφέρεται στον συνηθισμένο λόγο για τον οποίο ο ερωτώμενος απευθύνεται 

στον οδοντίατρο. 

Κατά την στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας 

μελετήθηκαν: 

• Η σχέση της αιτίας της επίσκεψης στον οδοντίατρο και της συχνότητας των 

επισκέψεων στον οδοντίατρο 

• Η σχέση της κατάστασης των δοντιών και της συχνότητας επισκέψεων στον 

οδοντίατρο 

• Η σχέση της φροντίδας των δοντιών, όσων έχουν τα περισσότερα δόντια τους, 

και συχνότητας επισκέψεων στον οδοντίατρο 

6.3.2 Επισκέψεις σε γιατρό. 

Το ερωτηματολόγιο περιείχε ερώτηση (ναι/ όχι) για τις επισκέψεις του 

ενήλικος ασθενούς σε γιατρό, εξ’ αιτίας των ψυχικών συμπτωμάτων των δύο 

τελευταίων εβδομάδων (Ερώτηση Α-51). Επίσης, σε άλλο σημείο του 

ερωτηματολογίου υπήρχε γενική ερώτηση (ναι/ όχι) όπου ο ερωτώμενος -πάσχων ή 

γονέας- καλούνταν να απαντήσει αν ο πάσχων είχε έρθει σε επαφή με γιατρό κατά τις 

τελευταίες δυο εβδομάδες. Γίνεται δε η διευκρίνηση ότι αποκλείονται οι περιπτώσεις 

όπου ο ασθενής είχε έρθει σε επαφή με γιατρό εξ αιτίας εισαγωγής του σε 

Νοσοκομείο, νοσηλείας, μετάγγισης κ.λ.π. (Ερ. Α-86, Ερ. Β-70). Οι δύο ερωτήσεις -

όσον αφορά τους ενήλικες πάσχοντες- δεν εξετάζουν ακριβώς την ίδια παράμετρο, 

αφού η επίσκεψη σε γιατρό μπορεί να έγινε για λόγους ανεξάρτητους από τα ψυχικά 

συμπτώματα ή η επίσκεψη για τα συμπτώματα να έγινε πριν τις δύο τελευταίες 

εβδομάδες, αν αυτά είχαν αρχίσει από τότε. Στην στατιστική επεξεργασία των 

αποτελεσμάτων της έρευνας επιχειρείται σύγκριση των αποτελεσμάτων αυτών των 

δύο ερωτήσεων (Πίνακας Π6.7). 

Κατά την στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου των 

ενηλίκων, γίνεται σύγκριση κάθε μιας από τις δύο παραπάνω παραμέτρους: με τον 

δείκτη συμμόρφωσης του ενήλικος πάσχοντος (Δ.Συμ.Ασθ.) (Πίνακας Π6.7) τον 

δείκτη παρουσίας χρόνιας ασθένειας (Δ.Χ.Α.) (Πίνακας Π6.8) και με το ιστορικό 

εγχείρησης κατά το παρελθόν (Δ.Εγχ.) (Πίνακας Π6.9). Υπενθυμίζεται ότι η 
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αναφορά στις εγχειρήσεις καλύπτει όλη την ζωή του πάσχοντος ενώ οι επισκέψεις σε 

γιατρό αναφέρονται σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο εβδομάδων στη μια 

περίπτωση και ενδεχόμενα λίγο μεγαλύτερο στη δεύτερη. 

Ακόμα διερευνήθηκε η διαφορά της μέσης τιμής του δείκτη εκδήλωσης των 

ψυχικών συμπτωμάτων (Δ.Εκ.Συμ.) και της μέσης τιμής του Δείκτη Συχνότητας των 

Ψυχικών Συμπτωμάτων (Δ.Συχ.Συμ.) των ενηλίκων πασχόντων μεταξύ των 

ερωτηθέντων που επισκέφθηκαν τον γιατρό κατά τις δύο τελευταίες εβδομάδες και 

όσων δεν τον επισκέφθηκαν, καθώς και η μεταβολή της μέσης τιμής κατά ομάδα 

ηλικίας. Επίσης, ανάλογη διερεύνηση της διαφοράς των μέσων τιμών των δύο 

προηγουμένων δεικτών (Δ.Εκ.Συμ. & Δ.Συχ.Συμ.) έγινε και μεταξύ όσων 

επισκέφθηκαν τον γιατρό για τα ψυχικά συμπτώματα και όσων δεν τον επισκέφτηκαν 

(Πίνακας Π6.10). 

6.3.2.1 Χαρακτηριστικά των επισκέψεων σε γιατρό τις τελευταίες δύο εβδομάδες 

Σειρά ερωτήσεων (Α-87, Β-71) του ερωτηματολογίου αναφερόταν στα 

χαρακτηριστικά των επισκέψεων σε γιατρό κατά τις δύο τελευταίες εβδομάδες, για 

τρεις το πολύ επισκέψεις. 

Κατά την πινακοποίηση των αποτελεσμάτων των μεταβλητών ΑΝΟ145-

ΑΝΟ162 που αντιστοιχούν στις ερωτήσεις Α-87(a) έως Α-87(f) του 

ερωτηματολογίου Α (Πίνακας Π6.6), τα δεδομένα παρουσιάζονται κατά επίσκεψη 

ανδρών και γυναικών σε κάθε ομάδα ηλικίας, δηλαδή η μονάδα μέτρησης είναι η 

επίσκεψη (το περιστατικό) και όχι τα πρόσωπα που έκαναν την επίσκεψη. 

Όμοια κατά την πινακοποίηση των αποτελεσμάτων των μεταβλητών ΝΟ97-

ΝΟ114 που αντιστοιχούν στις ερωτήσεις Β-71(a) έως Β-71(f) του ερωτηματολογίου 

Β των ανηλίκων (Πίνακας Π14.2) τα δεδομένα παρουσιάζονται κατά επίσκεψη, 

δηλαδή και πάλι η μονάδα μέτρησης είναι η επίσκεψη (το περιστατικό). 

6.3.3 Εισαγωγές στο Νοσοκομείο κατά τον τελευταίο χρόνο 

Το ερωτηματολόγιο περιείχε ερώτηση (ναι/ όχι) για τις εισαγωγές του πάσχοντος 

σε νοσοκομείο κατά τον τελευταίο χρόνο. Κατά την στατιστική ανάλυση των 

αποτελεσμάτων διερευνήθηκαν οι σχέσεις των εισαγωγών σε νοσοκομείο με τους 

δείκτες υγείας. Συγκεκριμένα διερευνήθηκαν: 
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• Η σχέση του δείκτη συμμόρφωσης (Δ.Συμ.Ασθ.) και της εισαγωγής του 

πάσχοντος στο νοσοκομείο κατά το τελευταίο χρόνο. 

• Η σχέση του δείκτη ύπαρξης χρόνιας ασθένειας (Δ.Χ.Α) και της εισαγωγής του 

πάσχοντος στο νοσοκομείο κατά το τελευταίο χρόνο. 

• Η σχέση αναφοράς εγχείρησης στο παρελθόν (Δ.Εγχ.) και εισαγωγής του 

πάσχοντος στο νοσοκομείο τον τελευταίο χρόνο. 

• Η διαφορά της μέσης τιμής του (Δ.Εκ.Συμ.) και της μέσης τιμής του 

(Δ.Συχ.Συμ.) των ψυχικών συμπτωμάτων μεταξύ των ερωτηθέντων που 

νοσηλεύτηκαν τουλάχιστον μια φορά κατά τον τελευταίο χρόνο και αυτών που δεν 

νοσηλεύτηκαν (Πίνακας Π6.13), καθώς και η μεταβολή της μέσης τιμής κατά φύλο 

και ομάδα ηλικίας. 

6.3.3.1 Χαρακτηριστικά των Εισαγωγών σε Νοσοκομείο κατά τον τελευταίο χρόνο 

Με σειρά ερωτήσεων (Ερωτήσεις: Α-89, Β-73) διερευνήθηκαν τα 

χαρακτηριστικά των εισαγωγών σε νοσοκομείο κατά το τελευταίο έτος για τρεις κατά 

το μέγιστο εισαγωγές. 

Κατά την πινακοποίηση των αποτελεσμάτων των μεταβλητών ΑΝΟ165-

ΑΝΟ167 -ερώτηση Α-89(a), ΑΝΟ171-ΑΝΟ176 -ερωτήσεις Α-89(c) και Α-89(d) και 

ΑΝΟ180-ΑΝΟ182 -ερώτηση Α-89(f) του ερωτηματολογίου Α (Πίνακας Π6.11) 

καθώς και των μεταβλητών ΑΝΟ177-ΑΝΟ179 -ερώτηση Α-89(e) (Πίνακας Π6.14), 

τα δεδομένα παρουσιάζονται κατά αριθμό εισαγωγών ανδρών και γυναικών σε κάθε 

ομάδα ηλικίας. Δηλαδή η μονάδα μέτρησης είναι η εισαγωγή (το περιστατικό) και όχι 

τα πρόσωπα που νοσηλεύτηκαν. 

Επίσης, κατά την πινακοποίηση των αποτελεσμάτων των μεταβλητών 

ΝΟ117-ΝΟ119 -ερώτηση Β-73(a), ΝΟ123-ΝΟ128 -ερωτήσεις Β-73(c) και Β-73(d) 

και ΝΟ132-ΝΟ134 -ερώτηση Β-73(f) του ερωτηματολογίου Β των ανηλίκων 

(Πίνακας Π14.3) καθώς και στον Πίνακα Π14.4, τα δεδομένα παρουσιάζονται κατά 

αριθμό εισαγωγών (περιστατικών). 
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6.4 Δείκτες Ικανοποίησης των ερωτηθέντων από την χρήση των Υπηρεσιών Υγείας 

Η εκτίμηση του βαθμού ικανοποίησης των ερωτηθέντων -πασχόντων ή 

γονέων- από τις υπηρεσίες υγείας αφορούσε: α) την πιο συχνά χρησιμοποιούμενη από 

τον πάσχοντα, εξωνοσοκομειακή υπηρεσία υγείας κατά τον τελευταίο χρόνο 

(Ερωτήσεις: Α-91, Β-75), β) Την α-Μονάδα Μ.Α στην οποία μεταγγιζόταν ο ασθενής 

κατά τον χρόνο της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου και μια άλλη β-Μονάδα 

Μ.Α, την οποία ο ασθενής επισκέφθηκε κατά τον τελευταίο χρόνο (Ερωτήσεις Α-95, 

Β-79). Ο ερωτώμενος είχε να επιλέξει μια απάντηση από ένα κατάλογο τεσσάρων 

προκαθορισμένων απαντήσεων: α) Καθόλου Ικανοποιημένος, β) Όχι τόσο 

ικανοποιημένος, γ) Αρκετά ικανοποιημένος και δ) Πολύ ικανοποιημένος. Κατά την 

στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε σύμπτυξη των κατηγοριών σε δύο: α) 

Καθόλου/ Όχι τόσο ικανοποιημένος, β) Αρκετά/ Πολύ ικανοποιημένος. 

Για την συγκεκριμενοποίηση της έννοιας της ικανοποίησης από τις υπηρεσίες 

υγείας, ζητήθηκε από τους ερωτηθέντες να αναφέρουν αν υπήρχε πρόβλημα σε επτά 

συγκεκριμένες παραμέτρους της στελέχωσης, της υποδομής και της λειτουργίας της 

εξωνοσοκομειακής υπηρεσίας (Α-92, Β-76) και του νοσοκομείου (Α-96, Β-80). Σε 

περίπτωση που ήθελαν να συμπληρώσουν κάτι πρόσθετο είχαν την δυνατότητα να το 

κάνουν. Οι απαντήσεις αυτές κωδικοποιήθηκαν χωριστά. 

Για κάθε μία από τις επτά παραμέτρους, για τις οποίες ο ερωτώμενος 

καλούνταν να αναφέρει αν θεωρούσε ότι υπήρχε πρόβλημα, είχε τη δυνατότητα να 

επιλέξει μία απάντηση από ένα κατάλογο τριών προκαθορισμένων απαντήσεων: α) 

Όχι, β) Ναι, γ) Δεν μπορώ να πω /δεν απαντώ. Κατά την στατιστική ανάλυση των 

αποτελεσμάτων έγινε σύμπτυξη των τάξεων σε δύο: α) Ναι, β) άλλη απάντηση. 

 

6.5 Μέτρηση Ψυχο-Κοινωνικών αναγκών. 

6.5.1 Μέτρηση των Ψυχο-Κοινωνικών αναγκών του ενήλικα πάσχοντα. 

Το ψυχοκοινωνικό προφίλ των ενηλίκων πασχόντων προκύπτει από σειρά 

ερωτήσεων (Α-53 έως Α-75) που αφορούν: α) Τις οικογενειακές αλληλεπιδράσεις, τα 

συναισθήματα διαφορετικότητας και τις σχέσεις του πάσχοντος με το άλλο φύλο. β) 

Την κοινωνική ζωή και τις δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου του ενήλικος 

πάσχοντος. γ) Την εικόνα που έχει ο πάσχων για τον εαυτό του. δ) Τα συναισθήματα 
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του πάσχοντος απέναντι στην ασθένεια και την πρόγνωση της. ε) Την στάση του 

πάσχοντος απέναντι στη ζωή γενικά. στ) Τις προσδοκίες του ενήλικος πάσχοντος από 

το μέλλον. ζ) Την συναισθηματική υποστήριξη που προσφέρεται στον πάσχοντα. η) 

Την κοινωνική αντιμετώπιση του πάσχοντος. 

Σε κάθε ερώτηση ο ερωτώμενος είχε να επιλέξει από ένα κατάλογο 

προκαθορισμένων απαντήσεων. Κατά την στατιστική ανάλυση έγινε σύμπτυξη των 

κατηγοριών με μικρές συχνότητες. Για τον σκοπό της παρούσας μελέτης, οι 

παράμετροι και οι δείκτες που αναφέρονται στο ψυχοκοινωνικό προφίλ των ενηλίκων 

πασχόντων, συσχετίσθηκαν με: 1) Τα κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά του εν 

λόγω πληθυσμού (φύλο, ηλικία, οικονομική κατάσταση, οικονομική ανεξαρτησία, 

ενεργός απασχόληση, οικογενειακή κατάσταση πάσχοντος, εκπαίδευση, συνήθης 

διαμονή, οικογενειακή κατάσταση γονέων) 2) Τις παραμέτρους και τους δείκτες που 

αναφέρονται: α) στην υγεία των ενηλίκων πασχόντων και του στενού οικογενειακού 

περιβάλλοντος, β) στην χρήση των υπηρεσιών υγείας και στην ικανοποίηση από τις 

προσφερόμενες υπηρεσίες. Σε παρακάτω ενότητα παρουσιάζονται τα στατιστικώς 

σημαντικά ή αξιοσημείωτα αποτελέσματα των δοκιμασιών αυτών. 

6.5.1.1 Οικογενειακές αλληλεπιδράσεις - Συναισθήματα διαφορετικότητας από 

αδέλφια/ φίλους - Σχέσεις με το άλλο φύλο. 

Στις ερωτήσεις σχετικά με τις σχέσεις του πάσχοντος με τα αδέλφια του και 

τους γονείς του καθώς και στην ερώτηση σχετικά με τα συναισθήματα 

διαφορετικότητας από τα αδέλφια και τους φίλους του, ο ερωτώμενος είχε να επιλέξει 

από έναν κατάλογο τεσσάρων προκαθορισμένων απαντήσεων: α) Καθόλου, β) 

Ελάχιστα, γ) Σε μεγάλο βαθμό δ) Εντελώς. Κατά την στατιστική ανάλυση των 

αποτελεσμάτων έγινε σύμπτυξη των κατηγοριών σε δύο, έτσι ώστε: η μία κατηγορία 

είναι η αρνητική απάντηση και στην άλλη κατηγορία συγκεντρώνονται τα 

αποτελέσματα των τριών θετικών απαντήσεων (Πίνακας Π8.1). 

Στις δύο άλλες ερωτήσεις σχετικά με την «ύπαρξη συντρόφου» -για όσους δεν 

είναι παντρεμένοι- και με την επιθυμία για «δημιουργία οικογένειας και απόκτησης 

παιδιών» -για όσους δεν έχουν παιδιά- ο ερωτώμενος είχε την δυνατότητα να επιλέξει 

από ένα κατάλογο προκαθορισμένων απαντήσεων ανάμεσα στις οποίες ήταν και η 

απάντηση: «Δεν μπορώ να πω/ δεν απαντώ». Κατά την στατιστική ανάλυση έγινε 
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σύμπτυξη των κατηγοριών σε δύο, ώστε: στην μια κατηγορία συγκεντρώνονται οι 

θετικές απαντήσεις και στην άλλη όλες οι υπόλοιπες. 

6.5.1.2 Κοινωνική ζωή και δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου του ενήλικος 

πάσχοντος. 

Κατ’ αρχήν υπήρχε ερώτηση (Α-62) που αφορούσε την κατοχή άδειας 

οδήγησης από τον ερωτώμενο. Η απάντηση μπορούσε να επιλεγεί από ένα κατάλογο 

έξι προκαθορισμένων απαντήσεων. Κατά την στατιστική ανάλυση έγινε σύμπτυξη 

των απαντήσεων σε δύο (Πίνακας Π8.2). 

Με σειρά κλειστών ερωτήσεων (Α-63) ο ερωτώμενος καλούνταν να 

απαντήσει (ναι/ όχι) αν ήταν ευχάριστη η απασχόληση με κάποια από τις πιο γνωστές 

δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, που αναφερόταν στις ερωτήσεις ή με «κάποια 

άλλη» που δεν αναφέρθηκε. Στο τέλος ακολουθούσε ανοικτή ερώτηση στην οποία 

σημειωνόταν οι «άλλες» δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου που ικανοποιούσαν τον 

ερωτώμενο. Επίσης υπολογίστηκε ο δείκτης δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου 

(Δ.Αρ.Δρ.), ποσοτικός δείκτης, του οποίου η τιμή προκύπτει από την πρόσθεση των 

θετικών απαντήσεων στις ερωτήσεις από Α-63a έως Α-63g. 

6.5.1.3 Η εικόνα που έχει ο πάσχων για τον εαυτό του. 

Στην ερώτηση Α-68 ο ερωτώμενος περιέγραψε την εικόνα που έχει ο ίδιος για 

τον εαυτό του (self-image, self-esteem). Σαν απάντηση μπορούσε να επιλέξει από ένα 

κατάλογο τριών προκαθορισμένων απαντήσεων: α) Όχι, β) Ναι, γ) Δεν μπορώ να πω. 

Κατά την στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων έγινε σύμπτυξη των 

κατηγοριών σε δύο: α) Ναι και β) Άλλο. 

Για τους σκοπούς της έρευνας υπολογίστηκε ο δείκτης αυτοεκτίμησης 

(Δ.Αυτ-Εκ.) του οποίου η τιμή προκύπτει από την πρόσθεση των αποτελεσμάτων των 

απαντήσεων στις ερωτήσεις από: Α-68a έως Α-68e. Το αποτέλεσμα κάθε απάντησης 

υπολογίζεται ως εξής: Το «όχι» αντιστοιχεί στην τιμή μηδέν (0), το «δεν μπορώ να 

πω» στην τιμή ένα (1) και το «Ναι» στην τιμή δύο (2). Η ελάχιστη τιμή του δείκτη 

είναι μηδέν (0) και η μέγιστη δέκα (10). Το αποτέλεσμα μηδέν (0) υποδηλώνει ότι η 

αυτοεκτίμηση του ερωτώμενου είναι πολύ χαμηλή ενώ αντίθετα το αποτέλεσμα δέκα 

(10) σημαίνει ότι ο πάσχων έχει υψηλή αυτοεκτίμηση. 
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6.5.1.4 Συναισθήματα του πάσχοντος απέναντι στην ασθένεια και την πρόγνωση της. 

Σχετικά με τα συναισθήματα του πάσχοντος απέναντι στη Μ.Α και την 

πρόγνωση της, υπήρχαν έξι ερωτήσεις (Α-69 έως Α-70). Για κάθε μια από αυτές ο 

ερωτώμενος είχε να επιλέξει την προτιμώμενη απάντηση από ένα κατάλογο 

προκαθορισμένων απαντήσεων. Κατά την στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων 

έγινε σύμπτυξη των κατηγοριών σε δύο ώστε, όλες οι θετικές απαντήσεις 

συγκεντρώθηκαν στη πρώτη κατηγορία και οι υπόλοιπες («ποτέ»/ «όχι» και «δεν 

μπορώ να πω») στην άλλη. 

Για τους σκοπούς της έρευνας υπολογίστηκε ο δείκτης συναισθημάτων του 

πάσχοντα (Δ.Συν.). Ο δείκτης αυτός είναι ποσοτικός και η τιμή του για κάθε 

πάσχοντα προκύπτει από την πρόσθεση των απαντήσεων στις σχετικές ερωτήσεις: Α-

69 έως Α-70. Σημειώνεται ότι η απάντηση «όχι» ή «ποτέ» αντιστοιχεί στην τιμή 

μηδέν (0), η απάντηση «δεν μπορώ να πω» στην απάντηση ένα (1) και η θετική 

απάντηση (Ναι/ Σπάνια/ Μερικές φορές/ Συχνά/ Πολύ συχνά) στην τιμή δύο (2). Έτσι 

η ελάχιστη τιμή του δείκτη (0) σημαίνει ότι ο ερωτώμενος έχει θετική στάση 

απέναντι στην Μ.Α, ενώ η μέγιστη τιμή (12) σημαίνει πολύ αρνητικά συναισθήματα 

εκ μέρους του πάσχοντος, απέναντι στην κατάσταση που αντιμετωπίζει εξ αιτίας της 

Μ.Α. 

6.5.1.5 Η στάση του πάσχοντος απέναντι στη ζωή γενικά. 

Η γενική έννοια της «στάσης απέναντι στη ζωή» επιχειρείται να περιγραφεί 

καλύτερα από τις απαντήσεις του πάσχοντος στις ερωτήσεις: Α-71(1) έως Α-71(9). Ο 

ερωτώμενος είχε να επιλέξει μια απάντηση από ένα κατάλογο τριών 

προκαθορισμένων απαντήσεων: 1) Διαφωνώ, 2) Δεν μπορώ να πω και 3) Συμφωνώ. 

Στην κάθε απάντηση αποδίδεται το αποτέλεσμα (score) που σημειώνεται μπροστά 

από αυτήν. 

Με επίκεντρο τις εννέα ερωτήσεις: Α-71(1) έως Α-71(9), έγινε προσπάθεια να 

εξαχθούν συνοπτικοί παραγοντικοί δείκτες, έτσι ώστε να αποδοθούν πιο συνοπτικά οι 

διαστάσεις της «στάσης του πάσχοντος απέναντι στη ζωή» και να επιτευχθεί η 

συσχέτιση αυτής της έννοιας με άλλες μεταβλητές. Για τον σκοπό αυτό εφαρμόστηκε 

η παραγοντική Ανάλυση Κύριων Συστατικών Παραγόντων (Principal Components 
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Analysis) με την οποία αναζητήθηκαν κοινές διαστάσεις που θα απέδιδαν καλύτερα 

μια σειρά ερωτήσεων. 

6.5.1.6 Προσδοκίες του ενήλικος πάσχοντος από το μέλλον. 

Με την ερώτηση Α-72 διερευνούνται οι προσδοκίες του πάσχοντος για το 

μέλλον. Σαν απάντηση ο ερωτώμενος είχε να σημειώσει τον βαθμό προτεραιότητας, 

από 1 έως 7, που απέδιδε σε κάθε μια από τις επτά προσφερόμενες απαντήσεις. Η 

έβδομη προσφερόμενη απάντηση ήταν: «άλλο» και αναφερόταν σε κάτι άλλο που δεν 

είχε αναφερθεί και το οποίο ο ερωτώμενος προσδοκούσε από το μέλλον. 

Κατά την κωδικοποίηση της ερώτησης αυτής, κάθε μια από τις 

προσφερόμενες απαντήσεις (Να είμαι υγιής, Να δημιουργήσω οικογένεια κ.λ.π.) 

θεωρήθηκε ως μια καινούργια μεταβλητή με δυνατές τιμές από 1 έως επτά, ανάλογα 

αν αυτή η μεταβλητή θεωρήθηκε από τον πάσχοντα σαν πρώτη, δεύτερη κ.λ.π. ή 

έβδομη προσδοκία. Έτσι προέκυψαν επτά διαφορετικές μεταβλητές. 

Βασιζόμενοι στο ίδιο σκεπτικό όπως και παραπάνω, προχωρήσαμε στην 

εφαρμογή της παραγοντικής Ανάλυση Κύριων Συστατικών Παραγόντων (Principal 

Components Analysis) για τις πρώτες έξι μεταβλητές. 

6.5.1.7 Η συναισθηματική υποστήριξη που προσφέρεται στον πάσχοντα. 

Σε ερώτηση (Α-64) που είναι σχετική με την συχνότητα με την οποία ο 

ερωτώμενος μιλάει και εκφράζει τα προσωπικά του προβλήματα και τις ανησυχίες 

του, αντιστοιχούσε ένας κατάλογος τεσσάρων προκαθορισμένων απαντήσεων. Κατά 

την στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε συγχώνευση των κατηγοριών σε 

δύο: α) Καθόλου/ Ελάχιστα, β) Λίγο/ Πολύ. Επίσης, σε επόμενη ερώτηση (Α-66) ο 

ερωτώμενος απαντούσε με (όχι/ ναι) για το αν «αισθάνεται ανάγκη για περισσότερη 

συναισθηματική υποστήριξη». 

Οι ερωτήσεις από Α-65(a) έως Α-65(j), ζητούν από τον πάσχοντα να 

απαντήσει (όχι/ ναι) με ποια άτομα αισθάνεται άνετα και μπορεί να συζητήσει μαζί 

τους για τα προβλήματα και τις ανησυχίες του. Για τους σκοπούς της έρευνας 

υπολογίστηκε ο δείκτης συναισθηματικής υποστήριξης του πάσχοντος 

(Δ.Συν.Υποστ.). Οι τιμές αυτού του δείκτη προκύπτουν από την μέτρηση των θετικών 
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απαντήσεων στις αντίστοιχες ερωτήσεις από Α-65(a) έως Α-65(j). Η ελάχιστη τιμή 

του δείκτη είναι μηδέν (0) και η μέγιστη δέκα (10). 

6.5.1.8 Η κοινωνική αντιμετώπιση του πάσχοντος. 

Η ερώτηση Α-61 ζητάει από τον ερωτώμενο που εργάζεται ή ζητάει δουλειά, 

να απαντήσει κατά πόσο η Μ.Α επηρέασε ή επηρεάζει την εξεύρεση εργασίας. Κατά 

την στατιστική ανάλυση έγινε συγχώνευση των απαντήσεων σε δύο: α)Ναι, β) όχι. 

Επίσης, η ερώτηση Α-73 αναφέρεται σε ενοχλητικά σχόλια για την υγεία του 

πάσχοντος από τον περίγυρό του. Κατά την στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων 

έγινε συγχώνευση των κατηγοριών των απαντήσεων σε δύο: α) Όχι, β) Ναι. Η 

ερώτηση Α-74 αναφέρεται στη συχνότητα με την οποία ο ίδιος ο πάσχων μιλάει για 

το πρόβλημα της υγείας του με τον περίγυρό του. Κατά την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων έγινε σύμπτυξη των κατηγοριών των απαντήσεων σε δύο: α) Ποτέ/ 

Σπάνια β) Συχνά/ Πολύ συχνά. Τέλος, με την ερώτηση Α-75 διερευνάται η γνώμη του 

πάσχοντος για το κατά πόσο ο κοινωνικός του περίγυρος γνωρίζει ότι αυτός πάσχει 

από Μ.Α. 

6.5.2 Μέτρηση των Ψυχο-Κοινωνικών αναγκών του ανήλικος πάσχοντος. 

Το ψυχοκοινωνικό προφίλ του ανήλικου πάσχοντος, όπως το δίνει ο ένας από 

τους δύο γονείς, προκύπτει από σειρά ερωτήσεων (Β-43 έως Β-65) που αφορούν: α) 

Την συγκέντρωση και γνωστική επιδεξιότητα του ανήλικου, β) Την γνώμη του 

ερωτηθέντος γονέα για τη διαφορετικότητα του ανήλικου από τους συνομηλίκους του 

και τα αδέλφια του, γ) Την ανεξαρτησία και αυτονομία του ανήλικου, δ) Τις 

δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου (παιγνίδι, διασκέδαση, ψυχαγωγία), ε) Την 

κοινωνική ζωή και τις φιλίες του ανήλικου, στ) Τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, την 

συμπεριφορά του ανήλικου και τις αντιδράσεις των φίλων του, ζ) Την 

συναισθηματική υποστήριξη που προσφέρεται στον ανήλικα και την ενθάρρυνση της 

έκφρασης των φυσιολογικών του συναισθημάτων. 

Σε κάθε ερώτηση ο ερωτώμενος είχε να επιλέξει από ένα κατάλογο 

προκαθορισμένων απαντήσεων. Κατά την στατιστική ανάλυση έγινε σύμπτυξη των 

κατηγοριών με μικρές συχνότητες. 
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6.5.3 Λειτουργικότητα της γονικής οικογένειας του πάσχοντος και προσαρμογή 

Με σειρά ερωτήσεων (από Γ-20 έως Γ-38 και Γ-40, Γ-41) επιχειρείται η 

συγκέντρωση πληροφοριών που αφορούν: α) Την οικονομική λειτουργικότητα της 

γονικής οικογένειας, β) Την Κοινωνική ζωή των γονέων και την κοινωνική 

αντιμετώπιση, γ) Τις αλληλεπιδράσεις μέσα στην οικογένεια -σχέσεις συζύγων, 

σχέσεις αδελφών, σχέσεις γονέων και παιδιών, δ) Την συναισθηματική υποστήριξη 

του γονέα και την ενθάρρυνση της έκφρασης των φυσιολογικών του συναισθημάτων, 

ε) Την στάση και τα συναισθήματα του γονέα απέναντι στην ασθένεια του παιδιού 

και την πρόγνωση της, στ) Τις προσδοκίες του γονέα για το μέλλον του παιδιού του, 

ζ) Την πρακτική υποστήριξη της οικογένειας και τη συμμετοχή του γονέα στη 

λειτουργία του Συλλόγου Γονέων. 

Στις περισσότερες ερωτήσεις ο ερωτώμενος γονέας είχε την δυνατότητα να 

επιλέξει μια απάντηση από ένα κατάλογο προκαθορισμένων απαντήσεων. Κατά την 

στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων έγινε σύμπτυξη των κατηγοριών με 

μικρές συχνότητες. 

 

6.6 Μέτρηση της χρήσης Κοινωνικών και άλλων υπηρεσιών και της ικανοποίησης 

που αυτές προσφέρουν 

Με σειρά ερωτήσεων (από Α-99 έως Α-107 και από Β-81 έως Β-89) 

επιχειρείται η συγκέντρωση πληροφοριών που αφορούν: α) Προβλήματα επάρκειας 

αίματος και τον τρόπο αντιμετώπισης τους β) Προβλήματα προμήθειας του Desferal 

και τον τρόπο κάλυψης του κόστους του σιδηροχυλικού φαρμάκου και της φορητής 

αντλίας γ) Την χορήγηση επιδομάτων από την πολιτεία ή και από το ασφαλιστικό 

ταμείο του πάσχοντος. 

Ο ερωτώμενος είχε να επιλέξει μια απάντηση από ένα κατάλογο 

προκαθορισμένων απαντήσεων. Κατά την στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων 

έγινε συγχώνευση των κατηγοριών με μικρές συχνότητες. Σημειώνεται ότι τα 

αποτελέσματα των ερωτήσεων Α-104 και Β-86, που αφορούν τον τρόπο κάλυψης του 

κόστους της φορητής αντλίας και των εξαρτημάτων (βελόνες, γάζες κ.λ.π.) δεν 

αναλύθηκαν διότι αμφισβητήθηκε η αξιοπιστία και εγκυρότητα των απαντήσεων. 
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Οι ερωτήσεις Α-108, Β-90 ζητούν από τον ερωτώμενο να απαντήσει (όχι/ ναι) 

για την χρήση άλλων Υπηρεσιών (πλην Υπηρεσιών Υγείας) που προσφέρουν 

Επαγγελματική υποστήριξη, Ψυχαγωγία, Επιμόρφωση, Πληροφορίες κ.λ.π για την 

κάλυψη των ψυχο-κοινωνικών αναγκών του πάσχοντος. 

Οι ερωτήσεις από Α-109 έως Α-112 και από Β-91 έως Β-94 αποσκοπούν στη 

συγκέντρωση πληροφοριών για τα χαρακτηριστικά των παραπάνω Υπηρεσιών στις 

οποίες απευθύνθηκε ο ερωτώμενος, για τρεις κατά το μέγιστο Υπηρεσίες. Οι 

ερωτήσεις Α-113 και Β-95 ζητούν από τον ερωτώμενο να απαντήσει με ποιο τρόπο 

πληροφορήθηκε για την ύπαρξη των υπηρεσιών που επισκέφθηκε. Με τις ερωτήσεις 

Α-114 και Β-96 ο ερωτώμενος καλείται να επιλέξει μια απάντηση από ένα κατάλογο 

τεσσάρων προκαθορισμένων απαντήσεων προκειμένου να εκφράσει τον βαθμό 

ικανοποίησης του από τις Υπηρεσίες που επισκέφθηκε, για τρεις το πολύ Υπηρεσίες. 

Κατά την ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε σύμπτυξη των κατηγοριών σε δύο. 

Σημειώνεται ότι κατά την πινακοποίηση των αποτελεσμάτων των ερωτήσεων 

από Α-109 έως Α-114 (που αντιστοιχούν στις μεταβλητές ΑΝΟ227-ΑΝΟ237, 

Πίνακας Π9.7) τα αποτελέσματα παρουσιάζονται κατά Υπηρεσία που επισκέφθηκε ο 

ερωτώμενος. Δηλαδή η μονάδα μέτρησης είναι η Υπηρεσία και όχι τα πρόσωπα που 

απευθύνθηκαν σε αυτήν. 

Οι ερωτήσεις Α-115 και Β-97 ζητούν από τον ερωτώμενο να αναφέρει αν 

υπήρχε πρόβλημα σε τέσσερις συγκεκριμένες παραμέτρους της στελέχωσης και της 

λειτουργίας της Υπηρεσίας που απευθύνθηκε. Σε περίπτωση που ήθελε να 

συμπληρώσει κάτι πρόσθετο είχε την δυνατότητα να το κάνει. Οι απαντήσεις αυτές 

κωδικοποιήθηκαν χωριστά. 

Η ερώτηση Α-116 ζητά από τον πάσχοντα να απαντήσει αν είναι μέλος του 

συλλόγου Πασχόντων από Μ.Α, ενώ η Α-117 αναφέρεται στον βαθμό ικανοποίησης 

του από την λειτουργία του συλλόγου. Κατά την στατιστική ανάλυση των 

αποτελεσμάτων της Α-117 έγινε σύμπτυξη των τεσσάρων προκαθορισμένων 

απαντήσεων σε δύο. 
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7. ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

 

Στο προκαταρκτικό στάδιο της στατιστικής επεξεργασίας των αποτελεσμάτων 

της παρούσας έρευνας έγινε η διερεύνηση του συνόλου των δεδομένων και ο 

προσδιορισμός των ακραίων τιμών (Outliers) που μπορεί να ασκήσουν επιρροή 

(leverage) στις τιμές των διάφορων στατιστικών. 

Για την στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων της έρευνας 

χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS. Επίσης οι διάφορες γραφικές 

παραστάσεις έγιναν με την βοήθεια του SPSS ενώ οι πινακοποιήσεις έγιναν με την 

βοήθεια του λογισμικού Microsoft Excel. Στους πίνακες φαίνεται η κατανομή των 

συχνοτήτων και των ποσοστών των απαντήσεων των ερωτηθέντων, κατά φύλο και 

ηλικία (ηλικιακή ομάδα) των πασχόντων. Σημειώνεται ότι στους πίνακες δεν φαίνεται 

η κατανομή των ποσοστών στο σύνολο των πασχόντων (ανδρών και γυναικών) κατά 

ηλικιακή ομάδα. Εντούτοις τα ποσοστά αυτά προκύπτουν εύκολα από τις απόλυτες 

τιμές που παρουσιάζονται λεπτομερώς στους πίνακες κατά φύλο και ηλικία των 

πασχόντων. 

Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων που ακολούθησε, έγινε με εφαρμογή 

διαφόρων στατιστικών μεθόδων, ανάλογα με τη στατιστική υπόθεση και τον τύπο 

των ενεχομένων μεταβλητών. Οι τελευταίες διακρίνονται σε συνεχείς (ποσοτικές) ή 

διακριτές (ποιοτικές). Ο όρος κατηγορική μεταβλητή χρησιμοποιείται για να 

περιλάβει ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα υπό την μορφή εκχωρήσεων σε 

ταξινομημένες κατηγορίες. 

Συγκεκριμένα οι στατιστικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι 

παρακάτω: 

• Διασταυρώσεις δυο διακριτών ή κατηγορικών μεταβλητών σε δυσδιάστατους 

πίνακες συνάφειας (contingency tables) αναλύθηκαν με εφαρμογή του κριτηρίου Χ2 

Σε πίνακες 2Χ2 και με μικρές συχνότητες σε κάποια κυψελίδα εφαρμόστηκε το 

ακριβές τεστ του Fisher (Fisher’s exact test). 

• Συγκρίσεις μέσων τιμών συνεχών μεταβλητών μεταξύ δύο ανεξαρτήτων 

ομάδων έγιναν με εφαρμογή της παραμετρικής δοκιμασίας t. Σε περιπτώσεις 

μεταβλητών με κατανομές που δεν είχαν καλή προσαρμογή στην κανονική κατανομή 

 73



(Goodness of fit of frequency distributions), χρησιμοποιήθηκε η μη παραμετρική 

δοκιμασία Mann-Whitney. 

• Σε περιπτώσεις συγκρίσεων των μέσων τιμών περισσοτέρων από δύο 

ανεξαρτήτων ομάδων εφαρμόστηκε η ανάλυση διασποράς (One Way ANOVA, Two 

Way ANOVA). 

• Συνοπτικοί παραγοντικοί δείκτες (ψυχο-κοινωνικοί) εξάχθηκαν με εφαρμογή 

παραγοντικής ανάλυσης (Factor Analysis, Principal Components). 

Περισσότερα στοιχεία και τεχνικές λεπτομέρειες για κάθε μία από αυτές τις 

στατιστικές μεθόδους δίδονται παρακάτω (Κουνιάς 1984, Armitage & Berry 1994). 

 

7.1 Ανάλυση πινάκων συνάφειας (contingency tables). 

Οι πίνακες συνάφειας είναι δυσδιάστατοι πίνακες που χρησιμοποιούνται για 

να ελεγχθεί αν, τα χαρακτηριστικά στις δύο διαστάσεις του πίνακα, είναι μεταξύ τους 

ανεξάρτητα (π.χ Κατάσταση υγείας του πάσχοντος κατά τον τελευταίο χρόνο και 

Κατάσταση υγείας του πάσχοντος σε σύγκριση με τους συμπάσχοντες). Οι 

συγκρίσεις των κατηγορικών μεταβλητών, που είναι συνδυασμένες σε πίνακες 

συνάφειας, γίνονται με την εφαρμογή της δοκιμασίας Χ2 (Χ2-test). Σημειώνεται δε ότι 

οι κατηγορίες κάθε μεταβλητής πρέπει να είναι αμοιβαία αποκλειόμενες, έτσι καμιά 

περίπτωση (απάντηση) δεν μπορεί να πέσει σε παραπάνω από ένα συνδυασμό των 

κατηγοριών. 

Στις Χ2 δοκιμασίες η μηδενική υπόθεση Η0 είναι η ανεξαρτησία μεταξύ των 

μεταβλητών στις δύο διαστάσεις του πίνακα, δηλαδή η πιθανότητα μίας παρατήρησης 

που βρίσκεται σε οποιαδήποτε σειρά του πίνακα δεν εξαρτάται από ποια στήλη 

βρίσκεται και αντιστρόφως. Προκειμένου να αποφασισθεί αν θα γίνει αποδεκτή η 

μηδενική υπόθεση Η0 , θα πρέπει να υπολογιστεί η ποσότητα X 2  η οποία βρίσκεται 

από τον παρακάτω στατιστικό τύπο: 

  X
o e

ei

r
ij ij

ijj
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όπου:  είναι ο αριθμός των παρατηρήσεων σε κάθε κελί του πίνακα και  

είναι ο αντίστοιχος αναμενόμενος αριθμός. 

oij eij

Η τυχαία μεταβλητή X 2 , για μεγάλο αριθμό παρατηρήσεων (n), ακολουθεί 

την  κατανομή με . (χ 2 ( )r −1 )c −1  βαθμούς ελευθερίας, όπου r ο αριθμός των 

γραμμών του πίνακα και c ο αριθμός των στηλών του. Τελικά, αν X 2 >  

τότε η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται σε επίπεδο σημαντικότητας p. Διαφορετικά, 

αν δηλαδή 

( ) ( )χ r c− −1 1
2

. ;p

X 2 ≤  δεν υπάρχει ισχυρή ένδειξη για να απορριφθεί η μηδενική 

υπόθεση Η0 σε επίπεδο σημαντικότητας p, όπου η τιμή του p ορίζεται από τον 

πειραματιστή/ ερευνητή ή υπολογίζεται εύκολα. 

( ) ( )χ r c− −1 1
2

. ; p

Η p-τιμή μιας στατιστικής δοκιμασίας (όπως το Χ2-test, t-test κ.λ.π.) είναι η 

πιθανότητα, υποθέτοντας ότι η μηδενική υπόθεση Η0 είναι αληθής, να επιτευχθεί μια 

τιμή του στατιστικού τουλάχιστον τόσο ακραία σαν αυτή που πραγματικά έχει 

επιτευχθεί. Σε περίπτωση που η p-τιμή είναι μικρή αυτό λαμβάνεται σαν ένδειξη για 

απόρριψη της Η0 . Συμβατικά η Η0 απορρίπτεται αν η p-τιμή δεν είναι περισσότερο 

από 0.05, αλλά σε πολλές περιπτώσεις μια ακόμα χαμηλότερη p-τιμή, όπως π.χ 0.01, 

αποτελεί το συμβατικό κριτήριο για απόρριψη της. Όταν η p-τιμή ενός στατιστικού 

είναι τουλάχιστον τόσο μικρή όσο η συμβατική τιμή, τότε η τιμή του στατιστικού 

λέγεται ότι είναι σημαντική. Όταν η p-τιμή είναι 0.05<p<0.1 τότε το αποτέλεσμα της 

στατιστικής δοκιμασίας χαρακτηρίζεται σαν «σχεδόν σημαντικό» ή «αξιοσημείωτο 

χωρίς να φθάνει τα όρια της σημαντικότητας». 

Η απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης Η0 μέσω της Χ2 δοκιμασίας αποδεικνύει 

μόνον την ύπαρξη (existence) μιας στατιστικής σχέσης (statistical association) και 

δεν μετράει την δύναμη (strength) αυτής της σχέσης. 

Για να είναι επαρκής η προσέγγιση του X 2  προς την  κατανομή, 

συνίσταται ο αριθμός των παρατηρήσεων (n) να είναι αρκετά μεγάλος ώστε κάθε κελί 

του πίνακα, να έχει πέντε (5) αναμενόμενες παρατηρήσεις. Σε περίπτωση που δεν 

ισχύει αυτός ο περιορισμός, γίνεται σύμπτυξη τάξεων έτσι ώστε να αυξηθεί ο 

αναμενόμενος αριθμός παρατηρήσεων σε κάθε κελί του πίνακα. 

χ 2

Κατά την στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας, η 

p τιμή που δόθηκε από την εφαρμογή του Χ2 -test, δεν θεωρήθηκε αξιόπιστη, όταν 
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αφενός η ελάχιστη προσδοκώμενη συχνότητα σε κάθε κελί του πίνακα δεν ήταν ≥1 

και αφετέρου ο αριθμός των κελιών με αναμενόμενη συχνότητα μικρότερη από 5, 

ήταν μεγαλύτερος από 20%. Στις περιπτώσεις αυτές και εφόσον επρόκειτο για 2Χ2 

πίνακες, εφαρμόστηκε το ακριβές τεστ του Fisher (Fisher’s exact test). 

 

7.2 Δοκιμασία t (t-test) και δοκιμασία Mann-Whitney. 

Το t-test χρησιμοποιείται για να για να συγκρίνει μέσες τιμές (μιας συνεχούς 

μεταβλητής) δύο διαφορετικών ομάδων (π.χ Οι μέσες τιμές του δείκτη αριθμού 

χρόνιων ασθενειών (Δ.Αρ.Χ.Α) στους άνδρες και στις γυναίκες). Απαραίτητη 

προϋπόθεση για να έχει ισχύ το t-test είναι τα δεδομένα να προέρχονται από 

πληθυσμούς που ακολουθούν κανονικές κατανομές με ίσες διασπορές. 

Προσομοιώσεις στον υπολογιστή έχουν δείξει ότι ακόμα και με μέτριες παραβιάσεις 

αυτών των υποθέσεων μπορεί κανείς να προχωρήσει με ασφάλεια στην εφαρμογή 

ενός t-test, με την προϋπόθεση ότι τα δείγματα δεν είναι πολύ μικρά, δεν περιέχουν 

ακραίες τιμές (Outliers) και είναι ίσου (ή σχεδόν ίσου) μεγέθους. Στην περίπτωση 

που η προκαταρκτική διερεύνηση των δεδομένων δείξει ότι οι προϋποθέσεις για την 

εφαρμογή ενός t-test έχουν σοβαρά παραβιαστεί τότε το Mann-Whitney test είναι η 

πλέον κατάλληλη μέθοδος. 

Το t-test για την διαφορά δύο μέσων τιμών απαντά στην ερώτηση αν η 

διαφορά ανάμεσα στις μέσες τιμές ,  δύο διαφορετικών ομάδων (δειγμάτων) 

είναι σημαντική, ώστε να βγει το συμπέρασμα ότι υπάρχει πραγματική διαφορά 

μεταξύ των μέσων τιμών  και 

y1 y2

μ1 μ 2  των αντιστοίχων πληθυσμών. Έστω ότι τα δύο 

δείγματα έχουν μέγεθος  και  αντίστοιχα, προέρχονται από κανονικούς 

πληθυσμούς με διαφορετικές μέσες τιμές 

n1 n2

μ1  και μ 2 , αλλά την ίδια διασπορά . Στη 

δοκιμασία t-test η μηδενική υπόθεση Η0 είναι η ισότητα των μέσων τιμών μ  και μ . 

Η τυχαία μεταβλητή 

σ2

1 2

t
y y

s
n n

=
−

+

1 2

1 2

1 1
.

 ακολουθεί την κατανομή με  

βαθμούς ελευθερίας. Η μηδενική υπόθεση Η0 απορρίπτεται σε στάθμη 

σημαντικότητας p αν ισχύει: 

tν ν = + −n n1 2 2

t > ;t ν p
2

. To  που χρησιμοποιείται στον υπολογισμό s
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της τυχαίας μεταβλητής , δίνεται από την σχέση: t s
n s n s

n n
=

− + −
+ −

( ) ( )1 1
2

2 2
2

1 2

1 1
2

, και 

είναι μια εκτίμηση της κοινής τυπικής απόκλισης σ των δύο πληθυσμών. 

Σημειώνεται ότι  και  είναι οι δειγματικές διασπορές. s1 s2

Στην περίπτωση που η διασπορά των δύο κανονικών πληθυσμών στους 

οποίους ανήκουν τα δείγματα, είναι διαφορετική, τότε η τυχαία μεταβλητή 

t
y y
s
n

s
n

=
−

⋅

1 2

1
2

1

2
2

2

 ακολουθεί την t-κατανομή και η μηδενική υπόθεση Η0 : μ =1 μ 2  

απορρίπτεται όταν: t >
( ) (

( ) ( )

t s n t s n
s
n

s
n

1 1
2

1 2 2
2

2

1
2

1

2
2

2

+

+

)
, όπου  είναι η τιμή της t-κατανομής 

για  βαθμούς ελευθερίας (i= 1, 2). 

t i

ni −1

Επειδή, λοιπόν, μια από τις προϋποθέσεις για την έγκυρη εφαρμογή του t-test 

είναι η ομογένεια της διασποράς, αυτή ελέγχεται με την εφαρμογή του Levene test. 

Στην περίπτωση που η τιμή F του στατιστικού αυτού (Levene test) δεν είναι 

σημαντική (p>0.05) υποτίθεται ότι οι διασπορές είναι ομογενείς και η τιμή του t-test 

υπολογίζεται κατάλληλα. Αν p<0.05 τότε η υπόθεση της ομογένειας της διασποράς 

έχει παραβιαστεί και ο υπολογισμός της τιμής του t-test βασίζεται στον τύπο των 

διαφορετικών διασπορών. 

Το Mann-Whitney test είναι μια μη παραμετρική δοκιμασία που δεν 

προϋποθέτει κανονικότητα της κατανομής και ομογένεια της διασποράς. Προϋποθέτει 

μόνον ότι τα δείγματα είναι ανεξάρτητα, προέρχονται από πληθυσμούς παρόμοιας 

κατανομής και απαιτεί το χαρακτηριστικό ως προς το οποίο γίνεται ο έλεγχος να είναι 

διατάξιμο. 

 

7.3 Ανάλυση διασποράς (One Way ANOVA, Two Way ANOVA) 

Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιήθηκε για να συγκριθούν οι μέσες τιμές (μιας 

συνεχούς μεταβλητής) περισσοτέρων των δύο ανεξαρτήτων ομάδων (δειγμάτων). 
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Οι βασικές προϋποθέσεις που χρειάζονται για να έχει ισχύ η εφαρμογή της 

μεθόδου ANOVA είναι: τα δείγματα να είναι ανεξάρτητα και να προέρχονται από 

πληθυσμούς με κανονική κατανομή και ίδια διασπορά σ . 2

Η μηδενική υπόθεση Η0 είναι ότι δεν υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ των 

δειγματικών μέσων και επομένως οι μέσες τιμές των αντιστοίχων πληθυσμών είναι 

ίσες. Έτσι η υπόθεση Η0 : μ μ μκ1 2= = ⋅ ⋅ ⋅ = , όπου κ  είναι ο αριθμός των ομάδων 

(δειγμάτων), ισοδυναμεί με την υπόθεση ότι τα κ  δείγματα προέρχονται από έναν 

και μόνο πληθυσμό. 

Το στατιστικό F  της στατιστικής δοκιμασίας ANOVA υπολογίζεται 

διαιρώντας μία εκτίμηση της διασποράς μεταξύ των δειγμάτων  δια της 

διασποράς μέσα στα δείγματα . Δηλαδή η τιμή του F προκύπτει από τον τύπο: 

Sb
2

Sw
2

F
S
S

b

w
=

2

2 . Εάν υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των δειγματικών μέσων τότε ο 

αριθμητής του F (και επομένως και το ίδιο το F) θα μεγαλώσει πολύ και η μηδενική 

υπόθεση είναι πιθανόν να απορριφθεί. Αλλά αν δεν υπάρχει σημαντική διαφορά τότε 

ο αριθμητής και ο παρανομαστής του F πρέπει λογικά να συμπίπτουν ή να είναι 

κοντά ο ένας στον άλλο και ο λόγος F
S
S

b

w
=

2

2  πρέπει να είναι κοντά στην μονάδα. 

Επομένως μια μεγάλη τιμή του F είναι ένδειξη εις βάρος της μηδενικής υπόθεσης Η0 

που υποστηρίζει την ισότητας όλων των πληθυσμιακών μέσων. 

Η στατιστική δοκιμασία One - Way ANOVA εφαρμόζεται με σκοπό να 

ελεγχθεί αν οι μέσες τιμές κ  ανεξάρτητων ομάδων διαφέρουν μεταξύ τους 

σημαντικά επηρεαζόμενες από ένα ποιοτικό παράγοντα (π.χ. οι μέσες τιμές του 

Δείκτη Εκδήλωσης Συμπτωμάτων -Δ.Εκ.Συμ.- στις τρεις ηλικιακές ομάδες). 

Στην περίπτωση της One-Way ANOVA δοκιμασίας και προκειμένου να 

ελεγχθεί η ορθότητα της Η0 , ο λόγος F
S
S

b

w
=

2

2  συγκρίνεται με κάποια θεωρητική 

τιμή  της F-κατανομής (για F n pκ κ− −1, ; κ −1 και n − κ  βαθμούς ελευθερίας και σε 

επίπεδο σημαντικότητας ) δεδομένου ότι ο λόγος δύο διασπορών ακολουθεί την F-

κατανομή. Τελικά η αρχική υπόθεση Η0 απορρίπτεται σε επίπεδο σημαντικότητας  

p

p
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αν ισχύει: > , όπου ο αριθμός των δειγμάτων και  ο συνολικός αριθμός 

των παρατηρήσεων. 

F F n pκ κ− −1, ; κ n

Μία τιμή (p<0.05) αποδεικνύει ότι η μηδενική υπόθεση δεν έχει ισχύ  και 

απορρίπτεται. Για να εντοπιστούν που βρίσκονται οι διαφορές, χρησιμοποιούνται 

δοκιμασίες πολλαπλών συγκρίσεων, ειδικότερα η μέθοδος Scheffe ή Tukey.  

Στις περιπτώσεις που παραβιάζονται οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή της 

δοκιμασίας One-Way ANOVA, χρησιμοποιείται η μη παραμετρική δοκιμασία 

Krustal-Wallis. Η δοκιμασία προϋποθέτει ότι η τυχαία μεταβλητή που εξετάζουμε 

έχει συνεχή κατανομή και ότι αυτή η μεταβλητή είναι διατάξιμη. 

Η δοκιμασία Two - Way ANOVA εφαρμόζεται προκειμένου να ελεγχθεί αν 

οι μέσες τιμές κ  ανεξάρτητων ομάδων διαφέρουν μεταξύ τους σημαντικά 

επηρεαζόμενες από δύο ποιοτικούς παράγοντες (π.χ. οι μέσες τιμές του Δείκτη 

Εκδήλωσης Συμπτωμάτων -Δ.Εκ.Συμ.- στους άνδρες και στις γυναίκες στις τρεις 

ηλικιακές ομάδες). Οι δύο παράγοντες (π.χ. το φύλο και η ηλικία) που πιθανόν να 

επηρεάζουν το αποτέλεσμα της μέτρησης (π.χ. του Δ.Εκ.Συμ.), είναι δυνατόν να 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους ή να μην αλληλεπιδρούν. Εκτός λοιπόν, από τον έλεγχο 

της σημαντικότητας της δράσης του κάθε παράγοντα στο αποτέλεσμα της μέτρησης 

(main effects) θα πρέπει να ελεγχθεί και η σημαντικότητα της ταυτόχρονης δράσης 

των δύο παραγόντων -δηλαδή της αλληλεπίδρασης των δύο παραγόντων- (two-way 

interactions). 

 

7.4 Ανάλυση Κύριων Συστατικών Παραγόντων (Principal Components Analysis) 

Με την ανάλυση αυτή, που αποτελεί είδος παραγοντικής ανάλυσης (Factor 

Analysis) δημιουργήθηκαν οι δείκτες «τρόπου προσέγγισης της ζωής» και οι δείκτες 

«προσδοκιών για το μέλλον». Η παραγοντική ανάλυση έχει σαν στόχο να 

διαπιστώσει εάν είναι δυνατόν να συνδυαστούν οι συγκεκριμένες μεταβλητές που 

εξετάζονται σε ένα μικρότερο αριθμό άλλων μεταβλητών, που θα παρέχουν σχεδόν 

όλη τη δυνατή πληροφόρηση για τον τρόπο με τον οποίο ένα άτομο διαφέρει από 

κάποιο άλλο. Έτσι από ένα μεγαλύτερο αριθμό κοινών μεταβλητών δημιουργείται 

ένας μικρός αριθμός διαστάσεων ή ανεξαρτήτων παραγόντων. 
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8. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Οι κατάλογοι με τα ονόματα των ατόμων που πάσχουν από ομόζυγη β-Μ.Α 

και μεταγγίζονται στα 3 Νοσοκομεία της Κρήτης (Χανίων, Ηρακλείου, Ρεθύμνης) 

περιλάμβαναν συνολικά 109 πάσχοντες. 

Στο συνολικό αριθμό των 109 πασχόντων οι 72, ποσοστό 66.1%, είναι ηλικίας 

≥18 χρόνων και οι 37, ποσοστό 33.9%, είναι ηλικίας ≤17 χρόνων. Η μέση ηλικία των 

πασχόντων είναι 20.6 (Διάγραμμα 1, Πίνακες Π3.1, Π10,) Επίσης, στο σύνολο των 

109 πασχόντων οι 105, ποσοστό 96.3%, πάσχουν από την σοβαρή μορφή της νόσου 

και είναι ηλικίας από 6 μέχρι και 36 χρόνων με μέση ηλικία 19.74. Οι πάσχοντες από 

την ενδιάμεση μορφή της νόσου είναι τέσσερα άτομα ηλικίας από 36 έως 55 χρόνων 

(Διάγραμμα 1, Πίνακας Π4.2). 

Η ομάδα των πασχόντων που είναι ηλικίας μέχρι και 17 χρόνων, αποτελείται 

από 18 αγόρια, ποσοστό 48.6% και 19 κορίτσια, ποσοστό 51.4% (Πίνακας Π10). Η 

ομάδα των πασχόντων ηλικίας από 18 χρονών και πάνω αποτελείται από 38 άνδρες, 

ποσοστό 52,8 % και 34 γυναίκες, ποσοστό 47,2% (Πίνακας Π3.1). Η διαφορά των 

ποσοστών μεταξύ των δύο φύλων (ανδρών και γυναικών) ως προς την ηλικία δεν 

είναι στατιστικά σημαντική (p=0.683). 

Στο συνολικό αριθμό των 56 ανδρών του δείγματος, ο μικρότερος ασθενής 

είναι ηλικίας 8 χρόνων και ο μεγαλύτερος 55 χρόνων, ενώ η μέση ηλικία των ανδρών 

είναι 21.02 Στο σύνολο των 53 γυναικών του δείγματος, η μικρότερη ηλικία είναι τα 

6 χρόνια και η μεγαλύτερη τα 36 χρόνια. Η μέση ηλικία των γυναικών είναι 20.19. 

Όπως προκύπτει από τις απαντήσεις που δόθηκαν στις ερωτήσεις όσον αφορά 

στο τόπο γέννησης και κατοικίας του πάσχοντος, οι περισσότεροι από τους μισούς 

(52.4%) γεννήθηκαν στο Ηράκλειο και περίπου το 1/3 των πασχόντων γεννήθηκαν 

στα Χανιά. Το μικρότερο ποσοστό, μόλις το 2%, γεννήθηκε σε πόλη του νομού 

Λασιθίου. Επίσης, οι περισσότεροι από τους μισούς κατοικούν σε μια από τις 

τέσσερις μεγαλύτερες πόλεις-πρωτεύουσες νομών της Κρήτης. Συγκεκριμένα, η πόλη 

του Ηρακλείου φιλοξενεί το 29.4% των πασχόντων και η πόλη των Χανίων το 17.4%. 

Η επαρχία του Ηρακλείου φιλοξενεί το 1/4 περίπου του πληθυσμού των πασχόντων, 
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η επαρχία Χανίων περίπου το 1/8 και οι επαρχίες Ρεθύμνου και Λασιθίου περίπου το 

1/20 (Πίνακας Π2.1, Διάγραμμα 2). 

Ο αριθμός των ενηλίκων ασθενών που αρνήθηκαν να απαντήσουν είναι 4 

ασθενείς στο σύνολο των 72, ποσοστό 5.6%. Οι ερωτηθέντες, λοιπόν, ασθενείς 

ηλικίας ≥18 χρόνων (γεννημένοι πριν το 1979) για τους οποίους υπάρχει πλήρες 

ερωτηματολόγιο, είναι συνολικά 68 άτομα. Στις περιπτώσεις άρνησης καταγράφηκαν 

μόνο τα δημογραφικά στοιχεία των ασθενών και κάποια άλλα στοιχεία, που αφορούν 

την πορεία της νόσου. Αυτά συγκεντρώθηκαν από τους φακέλους ασθενείας και είναι 

τα εξής: Έτος γέννησης, Τόπος κατοικίας, Χρονολογία διάγνωσης της νόσου, 

Σοβαρότητα της ασθένειας (κλινικός ορισμός), Κοινωνική ασφάλιση, Ηλικία έναρξης 

των μεταγγίσεων, Ηλικία έναρξης της αποσιδήρωσης, Επίπεδα φερριτίνης ορού, 

AIDS, Ηπατίτιδα Β, Ηπατίτιδα C, Βάρος. Σημειώνεται ότι οι απαντήσεις των 

υπολοίπων 68 ασθενών στις ερωτήσεις που αφορούν τα παραπάνω στοιχεία, 

διασταυρώθηκαν με τα στοιχεία που υπήρχαν στους φακέλους ασθενείας, δεδομένου 

ότι ο ερωτώμενος μπορεί να μη θυμόταν ή να μη γνώριζε. 

Στο σύνολο των 37 ασθενών ηλικίας ≤17 χρόνων υπάρχει πλήρες 

ερωτηματολόγιο για τους 35 από αυτούς, δηλαδή το ποσοστό άρνησης είναι 5.4%. 

Στις ερωτήσεις του Γ ερωτηματολογίου, το όποίο απευθυνόταν αποκλειστικά 

στον ένα από τους 2 γονείς, που συνήθως συνόδευε το παιδί του στο χώρο των 

μεταγγίσεων, απάντησαν συνολικά 54 γονείς. Στο σύνολο των 54 γονέων, οι 35 είναι 

γονείς ασθενών ηλικίας ≤17 χρόνων και οι 19 είναι γονείς ασθενών ηλικίας ≥18 

χρόνων, οι οποίοι συνόδευαν τα παιδιά τους στο χώρο της μετάγγισης. Από τους 19 

γονείς ασθενών ηλικίας ≥18 χρόνων, οι 18 συμβίωναν με τα παιδιά τους κάτω από 

την ίδια στέγη και σε μία περίπτωση η μητέρα συνόδευε την παντρεμένη κόρη της 

διότι συνέτρεχε ειδικός λόγος (είχε υποβληθεί πρόσφατα σε χειρουργική επέμβαση). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο σύνολο των 109 πασχόντων οι 10 από αυτούς, 

ποσοστό 9.17%, έχουν ή είχαν αδέλφια πάσχοντες από β-Μ.Α Συγκεκριμένα, κατά 

τον χρόνο της έρευνας, βρέθηκαν τέσσερις δυάδες πασχόντων αδελφών από τους 

ποίους η μία δυάδα ήταν δίδυμα. Επίσης, δύο πάσχοντες είχαν από μία αδελφή ο 

καθένας, η οποία έπασχε από β-Μ.Α και είχε αποβιώσει. 
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I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΩΝ 

ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ 

9. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

9.1 Τόπος Γέννησης και Kατοικίας του ενήλικα πάσχοντα: 

Στο σύνολο των 68 ασθενών ηλικίας από 18 χρονών και πάνω, για τους 

οποίους υπάρχει πλήρες ερωτηματολόγιο, οι 38, ποσοστό 55.9%, γεννήθηκαν στο 

Ηράκλειο, οι 19, ποσοστό 27.9%, γεννήθηκαν στα Χανιά, πέντε (5), ποσοστό 7.4%, 

γεννήθηκαν στο Ρέθυμνο, και ένας (1), ποσοστό 1.5%, γεννήθηκε στον Άγιο 

Νικόλαο. Οι υπόλοιποι 5 ασθενείς, ποσοστό 7.3%, γεννήθηκαν εκτός Κρήτης, από 

μετανάστες γονείς. Η αναλυτική κατανομή των ποσοστών των ανδρών και γυναικών 

πασχόντων κατά τόπο γέννησης φαίνεται στον Πίνακα Π2.2 και στο Διάγραμμα 3. 

Στο σύνολο των 72 πασχόντων που είναι γραμμένοι στους καταλόγους των 

αντιστοίχων Μονάδων Μεταγγίσεων, οι περισσότεροι από τους μισούς (54.2%) 

κατοικούν στην πόλη (29.2%) και στην επαρχία (25%) του Ηρακλείου. Ο επόμενος 

σε συχνότητα τόπος κατοικίας των πασχόντων, είναι η πόλη (16.7%) και η επαρχία 

(11.1%) των Χανίων, που φιλοξενεί συνολικά το 27.8% των ενηλίκων ασθενών. 

Ακολουθεί το ποσοστό (11.1%) των ασθενών που κατοικεί στην πόλη (6.9%) και την 

επαρχία (4.2%) Ρεθύμνου και τέλος το ποσοστό (7%) των πασχόντων που κατοικούν 

στην πόλη του Αγίου Νικολάου (1.4%) και την επαρχία (5.6%) Λασιθίου (Πίνακας 

Π2.2, Διάγραμμα 3). 

 

9.2 Φύλο και Ηλικία 

Στο σύνολο των 72 ενηλίκων ασθενών (ηλικίας από 18 χρονών και πάνω) οι 

38 είναι άνδρες (52.8%) και οι 34 γυναίκες (47.2%). Οι ηλικίες τους κυμαίνονται από 

18 έως 55 χρόνων με μέση ηλικία 24.1. Συνολικά, στη νεότερη ηλικιακή ομάδα (18-

22 χρόνων) ανήκει το 50% των ενηλίκων πασχόντων, στην αμέσως επόμενη ηλικιακή 

ομάδα (23-28 χρόνων) ανήκει το 34,7%, ενώ η τρίτη ηλικιακή ομάδα (29-45 χρόνων), 

με μεγαλύτερο εύρος, συγκεντρώνει μικρότερο ποσοστό (13.9%) ενηλίκων 

πασχόντων. Τέλος η τέταρτη ηλικιακή ομάδα 46+, περιλαμβάνει έναν μόνο πάσχοντα 

άνδρα ηλικίας 55 χρόνων, ποσοστό 1.4%. (Διάγραμμα 4). Περισσότερες γυναίκες 
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απ’ ότι άνδρες συγκεντρώνονται τόσο στην ομάδα των νεώτερων (18-22 χρόνων) όσο 

και στην τρίτη ηλικιακή ομάδα (29-45). Στην δεύτερη ηλικιακή ομάδα (23-28 

χρόνων) υπερέχουν οι άνδρες (Πίνακας Π3.1). Οι διαφορές των ποσοστών μεταξύ 

των δύο φύλων (ανδρών και γυναικών), που παρατηρούνται σε κάθε μια από τις 3 

ηλικιακές ομάδες, δεν είναι στατιστικά σημαντική (p=0.890). 

 

9.3 Άτυπο Κοινωνικό Δίκτυο Φροντίδας & Υποστήριξης - Δομή της οικογένειας 

9.3.1 Οικογενειακή κατάσταση του πάσχοντος  

Το 85.3% του δείγματος αποτελείται από άγαμους ενώ το υπόλοιπο 14.7% 

δήλωσαν έγγαμοι (Πίνακας Π3.1). Στο συνολικό δείγμα παρατηρείται μια υπεροχή 

του ποσοστού των παντρεμένων γυναικών (8.8%) έναντι του ποσοστού των 

παντρεμένων ανδρών (5.6%). Η διαφορά των ποσοστών δεν είναι στατιστικά 

σημαντική (p=0.305, Fisher’s Exact test). 

Παρατηρείται ότι η πλειοψηφία (3/4) των παντρεμένων ανδρών βρίσκεται 

στην τρίτη ηλικιακή ομάδα (29-45 χρόνων), ενώ οι δύο πρώτες ηλικιακές ομάδες των 

ανδρών δεν περιλαμβάνουν κανένα παντρεμένο. Οι παντρεμένες γυναίκες 

κατανέμονται και στις τρεις ηλικιακές ομάδες. Η πλειοψηφία (5/6) των παντρεμένων 

γυναικών βρίσκεται στην πρώτη (18-22) και δεύτερη (23-28) ηλικιακή ομάδα 

(Πίνακας Π3.1). 

9.3.2 Συνολικός αριθμός των ατόμων της κατοικίας του πάσχοντος 

Οι περισσότεροι από τους μισούς ενήλικες πάσχοντες (64.7%) ζουν σε 

κατοικία με τρία (3) ή τέσσερα (4) άτομα, ενώ το 1/5 του συνόλου ζουν σε κατοικία 

με πέντε (5) ή περισσότερα άτομα (Πίνακας Π3.2.1). Στο αναλυτικό δε κομμάτι του 

πίνακα φαίνεται ότι ένα ποσοστό (7.4%) του συνόλου των πασχόντων ζει μόνο του. 

Σημειώνεται ότι σε αυτό το ποσοστό (7.4%) δεν περιλαμβάνονται οι φοιτητές ή 

σπουδαστές οι οποίοι στην ερώτηση Α-8 (σχετικά με την διαμονή και συμβίωση του 

ασθενούς για το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου που γίνεται η έρευνα) απάντησαν ότι 

μένουν μόνοι τους. 
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9.3.3 Είδος συμβίωσης του πάσχοντος 

Κατά τον χρόνο της έρευνας οι περισσότεροι από τα 2/3 (70.6%) του 

πληθυσμού της έρευνας μένουν μαζί με τους γονείς τους ή/ και τα αδέλφια τους. Το 

14.7% του πληθυσμού των πασχόντων δημιούργησε δική του οικογένεια (σύζυγο και 

παιδιά) και οι υπόλοιποι (14.7%) μένουν μόνοι τους. 

Συγκεκριμένα παρατηρείται ότι η πλειοψηφία των ανδρών (ποσοστό 80% του 

συνόλου των ανδρών) συμβιώνει με την γονική οικογένεια. Οι άνδρες που 

συμβιώνουν με την γονική οικογένεια είναι όλοι συγκεντρωμένοι στην πρώτη (18-22 

χρόνων) και στην δεύτερη (23-28 χρόνων) ηλικιακή ομάδα, ενώ οι άνδρες της τρίτης 

και τέταρτης ηλικιακής ομάδας ζουν είτε με την δική τους οικογένεια ή μόνοι τους 

(Πίνακας Π3.1). 

Όσο αφορά τις γυναίκες παρατηρείται ότι οι περισσότερες από τις μισές 

(60.6%) συμβιώνουν με την γονική οικογένεια (γονείς ή/ και αδέλφια). Οι γυναίκες 

που συμβιώνουν με την γονική οικογένεια βρίσκονται στην πλειοψηφία τους (65%) 

στην πρώτη ηλικιακή ομάδα (18-22). Επίσης, στην πρώτη (18-22 χρόνων) και 

δεύτερη (23-28 χρόνων) ηλικιακή ομάδα ανήκει η πλειοψηφία (84.6%) των γυναικών 

που μένουν ή μόνες τους ή με την οικογένεια που δημιούργησαν. Η συντριπτική 

μειοψηφία των γυναικών που μένουν μόνες τους και των γυναικών που μένουν με την 

δική τους οικογένεια, βρίσκεται στην τρίτη ηλικιακή ομάδα (29-45 χρόνων) 

(Πίνακας Π3.1). 

Στο συνολικό πληθυσμό της έρευνας παρατηρείται ότι, στο σύνολο των 68 

πασχόντων του δείγματος, το ποσοστό των γυναικών που μένουν μόνες τους (10.3%) 

υπερβαίνει κατά πολύ το αντίστοιχο ποσοστό (4.4%) των ανδρών. Επίσης τα ποσοστά 

των πασχόντων που συμβιώνουν με την γονική οικογένεια μειώνονται όσο 

ανερχόμαστε στην κλίμακα των ηλικιών. Αντίθετα τα ποσοστά των πασχόντων που 

ζουν με την δική τους οικογένεια ή μόνοι τους αυξάνονται όσο προχωρούμε στην 

κλίμακα των ηλικιών. Θα πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι, στην πρώτη και δεύτερη 

ηλικιακή ομάδα συγκαταλέγονται και οι φοιτητές/ σπουδαστές που στην ερώτηση Α-

8 απάντησαν ότι μένουν μόνοι τους. 

Στο σύνολο των 10 πασχόντων που είναι παντρεμένοι και συμβιώνουν με την 

δική τους οικογένεια, οι μισοί (50%) από αυτούς έχουν δικά τους παιδιά (Πίνακας 

Π3.1). Ο ένας από τους πέντε γονείς-πάσχοντες έχει ένα παιδί και οι υπόλοιποι 
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τέσσερις έχουν από δύο ο καθένας. Στο σύνολο των 5 γονέων-πασχόντων, οι δύο 

πάσχουν από την σοβαρή μορφή της νόσου, επίσης, οι τέσσερις (4) έχουν ανήλικα 

παιδιά και συγκατοικούν μαζί τους, ενώ ο ένας πάσχων, ηλικίας 55 χρόνων, έχει δύο 

ενήλικα παιδιά και συγκατοικεί με το ένα από αυτά. 

Στο σύνολο των 53 ασθενών, που συγκατοικούν με την γονική οικογένεια, το 

92.5% συμβιώνει και με τους δύο γονείς ενώ σε τέσσερις περιπτώσεις πασχόντων, 

ποσοστό 7.5%, οι γονείς είναι διαζευγμένοι ή σε διάσταση (Πίνακας Π3.1) 

9.4 Οι συνθήκες διαβίωσης του πάσχοντος 

Στους Πίνακες Π3.2 και Π3.3 παρουσιάζονται οι συνθήκες άνεσης και 

υποδομής της κατοικίας των ενηλίκων πασχόντων. Το 78% των κατοικιών είναι 

ιδιόκτητες. Το 51.5% των ενηλίκων ασθενών διαμένει σε κατοικίες με 1-3 δωμάτια, 

το 28% σε κατοικίες με 4 δωμάτια και το 20.7% σε κατοικίες με 5 ή περισσότερα 

δωμάτια. Όσο αφορά τον δείκτη του αριθμού δωματίων ανά άτομο στην κατοικία, 

διαπιστώνεται ότι το 35.3% των ερωτηθέντων διαμένει σε κατοικίες όπου ο δείκτης 

είναι < 1 δωμάτιο ανά άτομο, το 33.8% σε κατοικίες όπου ο δείκτης είναι 1 δωμάτιο 

ανά άτομο και το 30.9% σε κατοικίες όπου ο δείκτης είναι > 1 δωμάτιο ανά άτομο. 

Από τις κατοικίες όλες έχουν ψυγείο, τηλεόραση και σύνδεση με κεντρικό 

αγωγό ύδρευσης και ΔΕΗ. Περίπου το 92% των κατοικιών διαθέτουν ηλεκτρική 

κουζίνα και πλυντήριο. Αξίζει επίσης, να σημειωθεί ότι το 95.6% διαθέτουν 

τηλέφωνο και το 85.3% διαθέτουν αυτοκίνητο. 

Στο 80.9% των κατοικιών το αποχωρητήριο είναι μέσα στο σπίτι. και το 

60.3% των κατοικιών είναι συνδεδεμένες με αποχετευτικό. Περίπου το 34% των 

κατοικιών έχει ηλεκτρική ή κεντρική θέρμανση και περίπου οι μισές έχουν σόμπα με 

ξύλα ή σόμπα πετρελαίου. 

 

9.5 Ατομικοί και Κοινωνικοί δείκτες των ενηλίκων πασχόντων 

9.5.1 Ταμείο ασφάλισης υγείας: 

Το 31.9% των πασχόντων είναι ασφαλισμένοι στον Ο.Γ.Α. (Πίνακας Π3.4). 

Με μικρή διαφορά ακολουθεί το ποσοστό 30.6% των πασχόντων που είναι 
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ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ ενώ ένα άλλο ποσοστό 11.1% είναι ασφαλισμένοι στο 

Δημόσιο. Είναι χαρακτηριστικό και αξιοσημείωτο ότι ένα σημαντικό ποσοστό 

(26.3%) των πασχόντων είναι ασφαλισμένοι σε εννέα διαφορετικά ταμεία, από την 

άλλη μεριά δεν υπάρχουν ανασφάλιστοι πάσχοντες. Η διαφορά των ποσοστών των 

ασφαλισμένων σε ΟΓΑ, ΙΚΑ και «Άλλο Ταμείο» δεν είναι στατιστικά σημαντική ως 

προς το φύλο (p=0.397). 

9.5.2 Εκπαίδευση: 

Στο επίπεδο της Ανωτέρας ή Ανωτάτης εκπαίδευσης το μεγαλύτερο ποσοστό 

(75%) το κατέχουν οι γυναίκες (Πίνακας Π3.4). Το μεγαλύτερο ποσοστό των 

ανδρών που φτάνει το 60%, παρατηρείται στο επίπεδο Λυκείου ή Μέσης Τεχνικής 

Σχολής. Επίσης, στο σύνολο των πασχόντων που βρίσκονται σε αυτό το μέσο επίπεδο 

εκπαίδευσης, το 67.7% είναι άνδρες. Οι γυναίκες περίπου ισοκατανέμονται στα τρία 

επίπεδα εκπαίδευσης (≤Γυμνασίου, Λυκείου ή Μέσης Τεχνικής Σχολής και Ανώτερης 

ή Ανώτατης εκπαίδευσης) με μια ελαφρά υπεροχή (ποσοστό 36.4% του συνόλου των 

γυναικών) στο επίπεδο της Ανώτερης ή Ανώτατης εκπαίδευσης. Η διαφορά των 

ποσοστών των πασχόντων στα διάφορα επίπεδα εκπαίδευσης είναι στατιστικά 

σημαντική ως προς το φύλο (p=0.018). 

Η πλειοψηφία (70%) των ερωτηθέντων ηλικίας πάνω από 29 χρόνων, 

βρίσκεται σε επίπεδο εκπαίδευσης «το πολύ Γυμνασίου», ενώ οι μισοί περίπου 

ερωτηθέντες της πρώτης (18-22) και δεύτερης (23-28) ηλικιακής ομάδας, ανήκουν 

στο επίπεδο της μέσης εκπαίδευσης με υπεροχή των ποσοστών των ανδρών έναντι 

των αντιστοίχων των γυναικών. 

9.5.3 Ενεργός απασχόληση: 

Από την παρατήρηση του Πίνακα Π3.5 διαπιστώνεται ότι το μεγαλύτερο 

ποσοστό των ερωτώμενων (70.6%) ανήκουν στην πρώτη κατηγορία, δηλαδή είναι 

Εργαζόμενοι ή Μαθητές /Σπουδαστές /Φοιτητές. Στην πρώτη αυτή κατηγορία οι 

άνδρες κατέχουν ποσοστό 54.2% έχοντας έτσι μια μικρή υπεροχή έναντι των 

γυναικών. Παρατηρείται επίσης ότι, περίπου τα 3/4 των ανδρών και τα 2/3 των 

γυναικών ανήκουν στην πρώτη κατηγορία «ενεργούς απασχόλησης», η οποία 

περιλαμβάνει και τα υψηλότερα ποσοστά πασχόντων και στις τρεις ηλικιακές ομάδες. 
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Η διαφορά των ποσοστών των ερωτηθέντων στις δύο κατηγορίες ενεργούς 

απασχόλησης δεν είναι στατιστικά σημαντικές ως προς το φύλο (p=0.373) ή ως προς 

την ηλικία (p=0.554). 

9.5.4 Μορφή εργασίας όσων εργάζονται: 

Στον Πίνακα Π3.5 φαίνεται η μορφή εργασίας όσων εργάζονται και οι οποίοι 

αντιπροσωπεύουν το 47% των ερωτηθέντων. Το μεγαλύτερο ποσοστό (71.9%) αυτών 

που εργάζονται απασχολούνται σαν Μισθωτοί. Επίσης το μεγαλύτερο ποσοστό τόσο 

των εργαζομένων ανδρών (72.7%) όσο και των εργαζομένων γυναικών (70%) είναι 

Μισθωτοί. Παρατηρείται ακόμα ότι η δεύτερη ηλικιακή ομάδα (23-28 χρόνων) 

περιλαμβάνει το μεγαλύτερο ποσοστό Μισθωτών και ακολουθεί η πρώτη (18-22) και 

η τρίτη (29-45). Δεν προκύπτει στατιστικά σημαντική διαφορά των ποσοστών ως 

προς το φύλο (p=1.000, Fisher’s Exact test). 

9.5.5 Επάγγελμα όσων εργάζονται: 

Στον Πίνακα Π3.5 φαίνεται ότι ένα ποσοστό 15.6% των εργαζομένων που 

απασχολούνται σαν Τεχνίτες/ Γεωργοί/ Κτηνοτρόφοι, είναι όλοι τους άνδρες και 

ανήκουν στην πρώτη κυρίως αλλά και στη δεύτερη ηλικιακή ομάδα. 

Αντιπροσωπεύουν δε το 22.7% των εργαζομένων ανδρών. 

9.5.6 Οικονομική κατάσταση και ανεξαρτησία: 

Στον Πίνακα Π3.5 φαίνεται ότι οι περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες 

(58.8%) θεωρούν την οικονομική τους κατάσταση Καλή/ Πολύ καλή. Στο σύνολο 

των γυναικών, ένα σημαντικό ποσοστό (75.8%) χαρακτήρισε την οικονομική τους 

κατάσταση Καλή/ Πολύ καλή, ενώ οι άνδρες είναι περίπου μοιρασμένοι στις δύο 

κατηγορίες. Η διαφορά των ποσοστών των ερωτηθέντων στις δύο κατηγορίες 

οικονομικής κατάστασης είναι στατιστικά σημαντική ως προς το φύλο 

(p=0.008<0.01) αλλά δεν παρατηρείται στατιστική σημαντικότητα της διαφοράς των 

ποσοστών ως προς την ηλικία (p=0.326). 

Όσον αφορά την οικονομική ανεξαρτησία του πάσχοντος, οι λιγότεροι από 

τους μισούς ερωτηθέντες, ποσοστό 41.2%, απάντησαν ότι είναι οικονομικά 

ανεξάρτητοι. Στο σύνολο δε των ερωτηθέντων που θεωρούν τους εαυτούς τους 

οικονομικά ανεξάρτητους, το μεγαλύτερο ποσοστό (60.7%) το κατέχουν οι άνδρες. 
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Επίσης, οι περισσότερες από τις μισές γυναίκες, ποσοστό 55%, απάντησαν ότι δεν 

είναι οικονομικά ανεξάρτητες. Η διαφορά των ποσοστών δεν είναι στατιστικά 

σημαντική ως προς το φύλο (p=0.252). Στον Πίνακα Π3.5 παρατηρείται ότι όσο 

αυξάνει η ηλικία των ερωτώμενων τόσο αυξάνει και το ποσοστό των οικονομικά 

ανεξάρτητων. Η διαφορά των ποσοστών των οικονομικά ανεξάρτητων πασχόντων ως 

προς την ηλικία, είναι στατιστικά σημαντική (p=0.001). 
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10. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ 

10.1 Η γενική κατάσταση της υγείας των άλλων μελών της οικογένειας (πλην του 

ασθενούς) 

Στον Πίνακα Π4.1 φαίνεται η γενική κατάσταση της υγείας των άλλων μελών 

της οικογένειας, πλην του ασθενούς. Παρατηρείται ότι το 25% των ενηλίκων 

πασχόντων συγκατοικεί με τουλάχιστον ένα άλλο άτομο το οποίο υποφέρει από 

χρόνια αρρώστια ή αναπηρία. Στο σύνολο δε των ενηλίκων πασχόντων που 

συγκατοικούν με άλλο χρόνια πάσχον ή ανάπηρο άτομο, το μεγαλύτερο ποσοστό 

(70.6%) το κατέχουν οι γυναίκες. Παρατηρείται ακόμα ότι, τα ποσοστά των 

πασχόντων που συγκατοικούν με άλλα χρόνια πάσχοντα ή ανάπηρα άτομα, αυξάνουν 

με την ηλικία των. Η διαφορά των ποσοστών είναι στατιστικά σημαντική (p=0.042) 

ως προς το φύλο αλλά δεν είναι στατιστικά σημαντική ως προς την ηλικία (p=0.659). 

Είναι άξιο παρατηρήσεως ότι στη πλειοψηφία των περιπτώσεων (82.4%) που 

ο ενήλικος πάσχων συγκατοικεί με άλλο χρόνια άρρωστο ή ανάπηρο άτομο, αυτό το 

χρόνια άρρωστο ή ανάπηρο άτομο είναι ο ένας ή και οι δύο γονείς. Στο σύνολο δε 

των 19 γονέων που απάντησαν για την κατάσταση της υγείας της μητέρας, οι 12 από 

αυτούς, ποσοστό 63%, την θεωρούν ότι είναι από κακή έως μέτρια. Όμοια στο 

σύνολο των 16 γονέων που απάντησαν για την υγεία του πατέρα οι 9, ποσοστό 

περίπου 56%, την χαρακτήρισαν μέτρια. Επίσης, στο σύνολο των 72 ενηλίκων 

πασχόντων που είναι εγγεγραμμένοι στα τρία Νοσοκομεία της Κρήτης, οι 7 από 

αυτούς, ποσοστό 9.7%, είχαν ή έχουν αδέλφια πάσχοντες από β-Μ.Α. Όσο αφορά την 

υγεία των παιδιών των πασχόντων, βρέθηκε ότι στο σύνολο των πέντε παιδιών τα 2 

είναι φορείς Μ.Α. ενώ για τα υπόλοιπα τρία (3) οι γονείς δεν γνώριζαν να 

απαντήσουν. 

 

10.2 Γενική κατάσταση της υγείας του πάσχοντος - Υποκειμενική Εκτίμηση 

Όσον αφορά την υποκειμενική εκτίμηση της υγείας κατά τον τελευταίο χρόνο 

(Πίνακες Π4.2, Π4.2*) το 86.8% των ερωτηθέντων πασχόντων θεωρούν ότι η υγεία 

τους είναι πολύ καλή/ καλή και οι υπόλοιποι (13.2%) την θεωρούν μέτρια ή κακή. 

Στο σύνολο δε των ανδρών το 91.4% θεωρεί ότι η υγεία τους είναι πολύ καλή/ καλή 
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ενώ το ποσοστό των γυναικών που κάνει την ίδια εκτίμηση είναι 81.8%. Η διαφορά 

των ποσοστών δεν είναι στατιστικά σημαντική ως προς το φύλο (p=0.150, Fisher’s 

exact test). Διαπιστώνεται ότι στο σύνολο των ερωτηθέντων που θεωρούν την υγεία 

τους πολύ καλή ή καλή, το μεγαλύτερο ποσοστό (52.5%) ανήκει στην πρώτη 

ηλικιακή ομάδα και ακολουθούν τα ποσοστά της δεύτερης και τρίτης ομάδας 

ηλικιών, ενώ οι γυναίκες αναφέρουν σε ποσοστό μεγαλύτερο από το αντίστοιχο των 

ανδρών σε όλες τις ηλικίες, ότι η υγεία τους είναι μέτρια ή κακή. 

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την ερώτηση που αφορά την 

«σύγκριση της υγείας του ερωτηθέντος με αυτήν των συμπασχόντων του» φαίνονται 

στους Πίνακες Π4.2 και Π4.2* όπου, το 90.6% των ανδρών και το 81.8% των 

γυναικών θεωρούν ότι η υγεία τους είναι πολύ καλή ή καλή. Η διαφορά των 

ποσοστών δεν είναι στατιστικά σημαντική ως προς το φύλο (p=0.475, Fisher’s exact 

test). 

Από την σύγκριση της παραμέτρου: «κατάσταση υγείας κατά τον τελευταίο 

χρόνο» με την παράμετρο: «κατάσταση υγείας συγκριτικά με τους συμπάσχοντες» 

(Πίνακας 10.1) διαπιστώνεται ότι: 

Σφάλμα! Λανθασμένη σύνδεση. 

Η διαφορά μεταξύ των ποσοστών που βρίσκονται στην ίδια στήλη ή στην ίδια 

γραμμή δεν είναι στατιστικά σημαντική (p=0.305 - Fisher’s exact test), επομένως δεν 

υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των δύο ερωτήσεων. 

 

10.3 Σύντομο περιγραφικό ιστορικό της νόσου 

Όπως προκύπτει από την παρατήρηση των Πινάκων Π4.2 και Π4.2*, για το 

79.4% των ερωτηθέντων πασχόντων διεγνώσθη ότι πάσχουν από β-Μ.Α μέχρι την 

ηλικία των 2 χρόνων. Δεν παρατηρείται στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της 

ηλικίας διάγνωσης της β-Μ.Α. και του φύλου του πάσχοντος (p=0.897). 

Στο σύνολο των 72 πασχόντων οι 68 από αυτούς, ποσοστό 94.4%, πάσχουν 

από σοβαρή β-Μ.Α. και οι υπόλοιποι 4, ποσοστό 5.6%, πάσχουν από την ενδιάμεση 

κλινική μορφή της νόσου. Στο σύνολο των πασχόντων από την ενδιάμεση μορφή της 

νόσου οι τρεις από αυτούς βρίσκονται στην τρίτη ηλικιακή ομάδα (29-45) και ο 
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τέταρτος είναι ηλικίας 55 χρόνων. Δεν παρατηρείται στατιστικά σημαντική σχέση 

μεταξύ της σοβαρότητας της β-Μ.Α. και του φύλου του πάσχοντος (p=1.000, Fisher’s 

exact test). Όπως φαίνεται στον Πίνακα 10.2 που ακολουθεί, όλες οι περιπτώσεις β-

Μ.Α. που διεγνώσθησαν μέχρι την ηλικία των 2 χρόνων, είναι σοβαρής κλινικής 

μορφής: 

Σφάλμα! Λανθασμένη σύνδεση. 

Στο σύνολο των 4 περιπτώσεων Eνδιάμεσης β-Μ.Α, οι 3 από αυτές διεγνώσθησαν σε 

ηλικία από 3 έως 9 χρόνων και μία περίπτωση διεγνώσθη στην ηλικία των 44 χρόνων. 

Στους Πίνακες Π4.2 και Π4.2* παρατηρείται ότι 75.7% των πασχόντων 

ξεκίνησαν τις μεταγγίσεις αίματος τα 2 πρώτα χρόνια της ζωής τους. Στο σύνολο δε 

αυτών των ατόμων -που ξεκίνησαν τις μεταγγίσεις αίματος στα 2 πρώτα χρόνια της 

ζωής τους- το 54.7% ανήκει στην πρώτη ηλικιακή ομάδα και ακολουθούν τα άτομα 

της δεύτερης (34%) και τρίτης (11.3%) ηλικιακής ομάδας. Τα 3/5 των πασχόντων που 

ξεκίνησαν τις μεταγγίσεις από 10 χρονών και πάνω, ανήκουν στην τρίτη ηλικιακή 

ομάδα ενώ κανένας πάσχων ηλικίας μεταξύ 18 και 22 δεν ξεκίνησε τις μεταγγίσεις 

αίματος από 10 χρονών και πάνω. Από την παρατήρηση του παρακάτω Πίνακα 10.3 

φαίνεται ότι: 

Σφάλμα! Λανθασμένη σύνδεση. 

Τα 3/4 των πασχόντων από ενδιάμεση β-Μ.Α. ξεκίνησαν τις μεταγγίσεις από 10 

χρονών και πάνω ενώ οι πάσχοντες που ξεκίνησαν τις μεταγγίσεις τα 2 πρώτα χρόνια 

της ζωής τους, έπασχαν όλοι από την σοβαρή μορφή της νόσου. 

Από τους Πίνακες Π4.2 και Π4.2* φαίνεται ότι το 32.4% των ερωτηθέντων 

πασχόντων ξεκίνησαν την αποσιδήρωση μέσα στα πέντε πρώτα χρόνια της ζωής τους 

και επίσης, ένα άλλο μεγάλο ποσοστό (35.3%) ξεκίνησαν την αποσιδήρωση ανάμεσα 

στα 6 και 10 χρόνια τους. Ένα μικρό ποσοστό (7.4%) ξεκίνησαν αποσιδήρωση από 

18 χρονών και πάνω, τα 4/5 δε των ατόμων αυτών -που ξεκίνησαν αποσιδήρωση από 

18 χρονών και πάνω- ανήκουν στην τρίτη ηλικιακή ομάδα και ένας είναι ηλικίας 55 

χρόνων. Επίσης, παρατηρείται ότι το σύνολο των πασχόντων που ξεκίνησαν 

αποσιδήρωση στα πέντε πρώτα χρόνια της ζωής τους, ανήκει στην πρώτη (ποσοστό 

86.4%) και δεύτερη (ποσοστό 13.6%) ηλικιακή ομάδα. 
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Όσον αφορά τα επίπεδα αιμοσφαιρίνης του πάσχοντος κατά το τελευταίο 

εξάμηνο ακριβώς πριν την μετάγγιση, όπως φαίνεται και στους Πίνακες Π4.2 & 

Π4.2*, το 86.8% θεωρεί ότι βρίσκεται στα επιθυμητά επίπεδα. Οι γυναίκες θεωρούν 

ότι η αιμοσφαιρίνη τους βρίσκεται στα επιθυμητά επίπεδα σε ποσοστό 90.9% και 

υπερέχουν από το αντίστοιχο (82.9%) των ανδρών. Στο σύνολο δε των πασχόντων 

που θεωρούν ότι η αιμοσφαιρίνη τους είναι κάτω από το επιθυμητό όριο, τα 2/3 είναι 

άνδρες. Οι διαφορές των ποσοστών δεν είναι στατιστικά σημαντικές ως προς το φύλο 

(p=0.476, Fisher’s exact test). Παρατηρείται επίσης, ότι σε όλες τις ηλικιακές ομάδες 

υπερέχει, με μεγάλη διαφορά, το ποσοστό των πασχόντων που θεωρεί ότι η 

αιμοσφαιρίνη του βρίσκεται στα επιθυμητά επίπεδα έναντι αυτών που θεωρούν ότι τα 

επίπεδα της αιμοσφαιρίνης τους είναι πιο κάτω από το επιθυμητό όριο. 

Στους Πίνακες Π4.2 & Π4.2* παρατηρείται ότι μόνο το 11,6% των 

πασχόντων έχουν επίπεδα φερριτίνης ορού ≤1500, δηλαδή μέσα σε επιτρεπτά όρια. 

Στο σύνολο δε των ανδρών του δείγματος, το 17.1% έχουν φερριτίνη όρου μέσα στα 

επιτρεπτά όρια ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των γυναικών είναι μόλις 5.9%. Δεν 

παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά των ποσοστών ως προς το φύλο 

(p=0.427, Fisher’s exact test). Στην δεύτερη ηλικιακή ομάδα (23-28) συναντάται το 

μεγαλύτερο ποσοστό (92%) των πασχόντων που βρίσκονται εκτός των επιτρεπτών 

ορίων φερριτίνης ορού και ακολουθεί με μικρή διαφορά η τρίτη και η πρώτη 

ηλικιακή ομάδα. 

Η συντριπτική πλειοψηφία (94%) των ερωτηθέντων ασθενών που κάνουν 

αποσιδήρωση, χρησιμοποιούν την αντλία αποσιδήρωσης για την χορήγηση του DF. 

Οι υπόλοιποι (6%) κάνουν συνδυασμό υποδόριας χορήγησης του φαρμάκου και 

ενδοφλέβιας .(Πίνακας Π4.3). Η ενδοφλέβια χορήγηση γίνεται συνήθως κατά την 

διάρκεια των μεταγγίσεων στο Νοσοκομείο. 

 

10.4 Συμμόρφωση του ασθενούς στην προτεινόμενη θεραπευτική αγωγή 

Σχετικά με το κατά πόσο η αποσιδήρωση εφαρμόζεται σύμφωνα με τις 

οδηγίες του γιατρού, όσο αφορά την συχνότητα και την διάρκεια εφαρμογής της 

(Πίνακας Π4.3), παρατηρείται ότι ένα σημαντικό ποσοστό 63.2% των ερωτηθέντων 

ασθενών δεν συμμορφώνονται με τις οδηγίες του γιατρού. Η διαφορά των ποσοστών 
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δεν είναι στατιστικά σημαντική ως προς το φύλο (p=0.927). Επίσης, στην τρίτη 

ηλικιακή ομάδα (29-45) βρίσκεται το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων 

πασχόντων που δεν συμμορφώνονται με τις οδηγίες του γιατρού όσο αφορά την 

συχνότητα και την διάρκεια της αποσιδήρωσης. Ακολουθούν τα ποσοστά των 

πασχόντων της πρώτης και δεύτερης ηλικιακής ομάδας. Η διαφορά των ποσοστών 

δεν είναι στατιστικά σημαντική ως προς την ηλικία (p=0.432) 

Όσον αφορά την χρησιμοποιούμενη δόση του DF (Πίνακας Π4.3) 

παρατηρείται ότι, το 92.4% των ερωτηθέντων πασχόντων που αποσιδηρώνονται, 

χρησιμοποιούν τόση δόση από το φάρμακο όση προτείνει ο γιατρός. Δεν προκύπτει 

στατιστικά σημαντική διαφορά των ποσοστών ως προς το φύλο (p=0.197, Fisher’s 

exact test). Επίσης, στην τρίτη ηλικιακή ομάδα (29-45) συναντάται το μεγαλύτερο 

ποσοστό (22.2%) των πασχόντων που δεν ακολουθούν τις οδηγίες του γιατρού όσο 

αφορά την δόση του DF. 

Διαπιστώνεται ότι οι περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες πάσχοντες, 

ποσοστό 64.7%, έχουν αρνητικό δείκτη συμμόρφωσης, δηλαδή δεν συμμορφώνονται 

στην προτεινόμενη θεραπευτική αγωγή. Η διαφορά των ποσοστών δεν είναι 

στατιστικά σημαντική ως προς το φύλο (p=0.730). Η τρίτη δε ηλικιακή ομάδα (29-

45) περιέχει το μεγαλύτερο ποσοστό πασχόντων (90%) με αρνητικό δείκτη 

συμμόρφωσης και ακολουθούν η πρώτη και η δεύτερη ηλικιακή ομάδα (Πίνακας 

Π4.3). Η διαφορά των ποσοστών δεν είναι στατιστικά σημαντική ως προς την ηλικία 

(p=0.174). 

Επίσης, από την παρατήρηση του Πίνακα 10.4 που ακολουθεί διαπιστώνεται 

ότι: 

Σφάλμα! Λανθασμένη σύνδεση. 

Στο σύνολο των πασχόντων που έχουν επίπεδα φερριτίνης ορού >1500 το μεγαλύτερο 

ποσοστό (70.2%) έχει αρνητικό δείκτη συμμόρφωσης (Δ.Συμ.Ασθ.). Η διαφορά των 

ποσοστών είναι στατιστικά σημαντική (p=0.042, Fisher’s Exact test). 

Έγινε συσχέτιση του δείκτη συμμόρφωσης με την ερώτηση την σχετική με 

την «ενεργό απασχόληση του πάσχοντος» (Πίνακας 10.5). 

Σφάλμα! Λανθασμένη σύνδεση. 
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Η διαφορά των ποσοστών που είναι στην ίδια στήλη ή στην ίδια γραμμή δεν είναι 

στατιστικά σημαντική (p=0.150). 

Επίσης, δεν προκύπτει στατιστική σημαντικότητα από την συσχέτιση του 

Δ.Συμ.Ασθ. με τις παρακάτω μεταβλητές: «οικονομική ανεξαρτησία του πάσχοντος» 

(p=0.364), «οικονομική κατάσταση του πάσχοντος» (p=0.506), «επίπεδο εκπαίδευσης 

του πάσχοντος» (p=0.442), «οικογενειακή κατάσταση του πάσχοντος» (p=1.000, 

Fisher’s Exact test) και «συμβίωση γονέων» (p=0.612, Fisher’s Exact test). 

Επιπροσθέτως, δεν προκύπτουν στατιστικώς σημαντικά αποτελέσματα από την 

συσχέτιση του Δ.Συμ.Ασθ. με την «υποκειμενική εκτίμηση της υγείας του 

πάσχοντος» (p=0.705) και με την «εκτίμηση της υγείας σε σύγκριση με αυτή των 

συμπασχόντων» (p=1.000). 

 

10.5 Παρούσα κατάσταση υγείας του ασθενούς - Παρουσία συγκεκριμένης χρόνιας 

ασθένειας - Ιστορικό προηγούμενης νόσησης 

Όσον αφορά την νοσηρότητα των πασχόντων από άλλες χρόνιες ασθένειες, 

από τους Πίνακες Π4.4(α) & Π4.4(α)* διαπιστώνεται ότι την πρώτη θέση έχει και 

στα δύο φύλα η ηπατίτιδα C (Α: 47.4%, Γ: 52.9%). Τα ποσοστά των θετικών 

απαντήσεων αυξάνονται με την ηλικία εκτός από τους πάσχοντες της τρίτης 

ηλικιακής ομάδας (29-45), όπου το ποσοστό μειώνεται. Η διαφορά των ποσοστών δεν 

είναι στατιστικά σημαντική ως προς το φύλο (p=0.556), όμως είναι αξιοσημείωτη 

χωρίς να φθάνει τα όρια της σημαντικότητας ως προς την ηλικία (p=0.077<0.1). 

Οι καρδιολογικές παθήσεις αναφέρονται σε ποσοστό 11.9% του συνόλου των 

πασχόντων. Το ποσοστό των θετικών απαντήσεων είναι υψηλότερο στους άνδρες (Α: 

14.7%), Γ: 9.1%) και αυξάνει με την ηλικία. Η διαφορά των ποσοστών δεν είναι 

στατιστικά σημαντική ως προς το φύλο (p=1.000, Fisher’s exact test). Ακολουθούν 

με ελάχιστη διαφορά οι χολολιθιάσεις (11.8%), όπου το ποσοστό των θετικών 

απαντήσεων στις γυναίκες (12.1%) είναι κατά τι μεγαλύτερο από αυτό των ανδρών 

(11.4%) και επίσης αυξάνει με την ηλικία. Δεν παρατηρείται στατιστικά σημαντική 

διαφορά των ποσοστών ως προς το φύλο (p=0.709, Fisher’s exact test). 

Ο σακχαρώδης διαβήτης αναφέρεται σε ποσοστό 8.8% του συνόλου των 

πασχόντων. Το ποσοστό των θετικών απαντήσεων αυξάνει στις τρεις πρώτες 
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ηλικιακές ομάδες και φθάνει το 15.2% στις γυναίκες αλλά παραμένει σε πολύ 

χαμηλότερο επίπεδο στους άνδρες (2.9%). Η διαφορά των ποσοστών δεν είναι 

στατιστικά σημαντική ως προς το φύλο (p=0.105, Fisher’s exact test). Η εξάρτηση 

του πάσχοντος από ειδική δίαιτα αναφέρεται σε ποσοστό 16.2%, όπου το ποσοστό 

των θετικών απαντήσεων στις γυναίκες (18.2%) υπερέχει από το αντίστοιχο στους 

άνδρες (14.3%), είναι δε υψηλότερο στις μεγαλύτερες ηλικίες. Η διαφορά των 

ποσοστών δεν είναι σημαντική ως προς το φύλο (p=0.512, Fisher’s exact test). 

Επίσης, η ηπατίτιδα Β αναφέρεται σε ποσοστό 6.9% των πασχόντων. Το 

ποσοστό των θετικών απαντήσεων είναι μεγαλύτερο στους άνδρες (7.9%) συγκριτικά 

με τις γυναίκες (5.9%) και αυξάνει στις τρεις πρώτες ηλικιακές ομάδες. Η διαφορά 

των ποσοστών ως προς το φύλο δεν είναι σημαντική (p=1.000, Fisher’s exact test). 

Τα έλκη των κάτω άκρων αναφέρονται από ένα μικρό ποσοστό (4.5%) των 

πασχόντων που ανήκουν στην τρίτη ηλικιακή ομάδα (29-45). Είναι επίσης, άξιο 

σχολίου ότι ο καταρράκτης και το AIDS δεν αναφέρθηκαν καθόλου από τους 

πάσχοντες. 

Από το ιστορικό προηγούμενης νόσησης, η Yersinia ήταν άγνωστη για το 

σύνολο των πασχόντων ενώ το προηγούμενο ιστορικό κατάγματος αναφέρεται σε 

ποσοστό 7.4%. Το ποσοστό των θετικών απαντήσεων είναι μεγαλύτερο στις γυναίκες 

(9.1%) συγκριτικά με τους άνδρες (5.7%) και αυξάνει με την ηλικία με εξαίρεση την 

δεύτερη ηλικιακή ομάδα (23-28) όπου το ποσοστό μειώνεται. Η διαφορά των 

ποσοστών δεν είναι στατιστικά σημαντική ως προς το φύλο (p=0.356, Fisher’s exact 

test). 

Από «κάτι άλλο» ανέφερε ότι υποφέρει το 35.3% του συνόλου των 

πασχόντων. Το ποσοστό των θετικών απαντήσεων είναι υψηλότερο στις γυναίκες 

(45.5%) συγκριτικά με τους άνδρες (25.7%) καθώς επίσης, και στις μεγαλύτερες 

ηλικίες. Η διαφορά των ποσοστών δεν είναι στατιστικά σημαντική ως προς το φύλο 

(p=0.105) ή ως προς την ηλικία (p=0.103). 

Από τους Πίνακες Π4.4(β) και Π4.4(β)* διαπιστώνεται ότι περισσότεροι από 

τα 4/5 των πασχόντων έχουν θετικό δείκτη παρουσίας χρόνιας ασθένειας (Δ.Χ.Α). 

Συγκεκριμένα το 75% των ανδρών και το 88.2% των γυναικών έχουν θετικό δείκτη. 

Το ποσοστό των θετικών απαντήσεων αυξάνει με την ηλικία και φθάνει στο 100% 
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στους πάσχοντες ηλικίας από 29 χρονών και πάνω. Η διαφορά των ποσοστών δεν 

είναι στατιστικά σημαντική ως προς το φύλο (p=0.138). 

Η συσχέτιση που έγινε μεταξύ του Δ.Χ.Α και του Δ.Συμ.Ασθ. του πάσχοντος 

δεν έδωσε στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα (p=0.753, Fisher’s Exact test). 

Επίσης, δεν προκύπτουν στατιστικώς σημαντικά αποτελέσματα από την συσχέτιση 

του Δ.Χ.Α με την «υποκειμενική εκτίμηση της υγείας του πάσχοντος» (p=0.338) και 

με την «εκτίμηση της υγείας του πάσχοντος συγκριτικά με την υγεία των 

συμπασχόντων» (p=0.674). 

Από την παρατήρηση του Πίνακα 4.4(β) διαπιστώνεται ότι η μέση τιμή του 

δείκτη αριθμού χρόνιων ασθενειών (Δ.Αρ.Χ.Α) είναι μεγαλύτερη στις γυναίκες (Α: 

Δ.Αρ.Χ.Α=1.63, Γ: Δ.Αρ.Χ.Α=1.70) και ότι αυξάνεται με την ηλικία. Η διαφορά των 

μέσων τιμών του δείκτη δεν είναι στατιστικά σημαντική ως προς το φύλο (p=0.511) 

είναι όμως στατιστικά σημαντική ως προς την ηλικία (p=0.034). Επίσης, η διαφορά 

των μέσων τιμών του δείκτη μεταξύ των φύλων γίνεται σημαντική όταν ληφθεί 

υπόψη η ηλικία (κύρια επίδραση φύλου: p=0.047<0.05, κύρια επίδραση ηλικίας: 

p=0.025<0.05, αλληλεπίδραση φύλου και ηλικίας: p=0.018<0.05). 

Σχετικά με τα νοσήματα ή συμπτώματα που αναφέρθηκαν συμπληρωματικά 

προς τις «κλειστές» ερωτήσεις για τις χρόνιες ασθένειες (Πίνακας Π4.4(β) και 

Π4.4(β)*), διαπιστώνεται ότι στις περιπτώσεις όπου οι πάσχοντες είχαν «άλλο» 

νόσημα ή σύμπτωμα να αναφέρουν, οι περισσότερες από τις μισές γυναίκες (53.3%) 

ανέφεραν ότι υποφέρουν από «ενδοκρινικά και μεταβολικά» νοσήματα ενώ 

ακολουθούν σε συχνότητα αναφοράς τα «ασαφή» νοσήματα και συμπτώματα. 

Τελευταία και με την ίδια συχνότητα οι γυναίκες ανέφεραν ότι υποφέρουν από 

νοσήματα του «αίματος», «νευρολογικά» και νοσήματα του «πεπτικού». 

Στους άνδρες, πρώτα σε συχνότητα αναφοράς έρχονται τα «ασαφή» νοσήματα 

και ακολουθούν με την ίδια συχνότητα τα «ενδοκρινικά & μεταβολικά» νοσήματα 

και τα «νευρολογικά & αισθητήριων». Τελευταία δε σε συχνότητα αναφοράς, στους 

άνδρες, είναι τα «κυκλοφορικά» νοσήματα, τα «αναπνευστικά» και του 

«μυοσκελετικού». 

Στην κατηγορία των ασαφών νοσημάτων και συμπτωμάτων περιλαμβάνονται 

κυρίως: Πόνοι στα πόδια, στη μέση, στα γόνατα, στο στήθος (μετά από μετάγγιση), 
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πονοκέφαλοι, ταχυκαρδίες, ταχυρυθμίες, κόπωση, ζαλάδες, ηπατομεγαλία, 

σπληνομεγαλία και πρήξιμο στα πόδια. 

 

10.6 Συμπτώματα και ενοχλήσεις που αναφέρονται στις διαταραχές της ψυχικής 

υγείας του ενήλικος πάσχοντος. 

Από τους Πίνακες Π4.5 και Π4.5* παρατηρείται μια υψηλή συχνότητα 

θετικών απαντήσεων και στα τέσσερα συμπτώματα ψυχικής διαταραχής, η οποία 

ξεπερνάει το 60%. Συγκεκριμένα στην Νευρικότητα απαντάει θετικά το 86.8% των 

πασχόντων, στην Αϋπνία απαντάει θετικά το 63.2% των πασχόντων, στο Άγχος το 

77.9% και στην Μελαγχολία το 67.6%. Όσον αφορά την συχνότητα των 

συμπτωμάτων, παρατηρείται ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι ερωτηθέντες που 

απάντησαν θετικά αναφέρανε ότι είχαν το σύμπτωμα «σπάνια». 

Το ποσοστό των θετικών απαντήσεων είναι υψηλότερο στις γυναίκες εκτός 

από την περίπτωση της Μελαγχολίας, όπου κατά τι μεγαλύτερο ποσοστό 

παρουσιάζεται στους άνδρες (Α: 68.6%, Γ: 66.7%). Η διαφορά των ποσοστών είναι 

στατιστικά σημαντική ως προς το φύλο και υπέρ των γυναικών, στο Άγχος (p=0.010). 

Για τα άλλα συμπτώματα δεν παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά των 

ποσοστών ως προς το φύλο (Νευρικότητα: p=1.000 Fisher’s exact test, Αϋπνία: 

p=0.242, Μελαγχολία: p=0.932). 

Όσον αφορά την συχνότητα με την οποία εμφανίζεται το καθένα από τα 

τέσσερα συμπτώματα, η υψηλότερη συχνότητα (Συχνά/ Πολύ συχνά) εμφανίζεται σε 

μεγαλύτερα ποσοστά στις γυναίκες συγκριτικά με τους άνδρες, σε όλες τις 

περιπτώσεις. Η διαφορά των ποσοστών είναι στατιστικά σημαντική ως προς το φύλο 

στην περίπτωση του Άγχους (p=0.023) αλλά δεν είναι στατιστικά σημαντική στην 

Μελαγχολία (p=0.317). 

Τα ποσοστά των θετικών απαντήσεων κατά κανόνα αυξάνουν με την ηλικία 

με εξαίρεση την περίπτωση της Νευρικότητας και της Μελαγχολίας όπου 

παρατηρείται μια μικρή πτώση των ποσοστών στην δεύτερη ηλικιακή ομάδα (23-28). 

Η διαφορά των ποσοστών ως προς την ηλικία είναι στατιστικά σημαντική στην 

Αϋπνία (p=0.025) αλλά δεν είναι στατιστικά σημαντική στο Άγχος (p=0.545) και 

στην Μελαγχολία (p=0.559). 
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Η υψηλότερη συχνότητα (Συχνά/ Πολύ συχνά) με την οποία εμφανίζεται το 

καθένα από τα τέσσερα συμπτώματα, εμφανίζεται σε μεγαλύτερα ποσοστά κατά 

κανόνα στις μεγαλύτερες ηλικίες, με εξαίρεση την δεύτερη ηλικιακή ομάδα (23-28) 

στην οποία παρατηρείται πτώση των ποσοστών σε όλες τις περιπτώσεις πλην της 

Νευρικότητας. 

Η μέση τιμή του δείκτη εκδήλωσης των συμπτωμάτων ψυχικής διαταραχής 

(Δ.Εκ.Συμ.) και η μέση τιμή του δείκτη συχνότητας αυτών των συμπτωμάτων 

(Δ.Συχ.Συμ.) κατά ηλικία και φύλο παρουσιάζεται στον Πίνακα Π4.5. Η μέση τιμή 

των δύο δεικτών είναι υψηλότερη στις γυναίκες. Η διαφορά δε των μέσων τιμών 

μεταξύ των φύλων είναι στατιστικά αξιοσημείωτη χωρίς να φθάνει τα όρια της 

σημαντικότητας για τον δείκτη συχνότητας των συμπτωμάτων (Δ.Συχ.Συμ.) 

(p=0.055) και γίνεται σημαντική όταν ληφθεί υπόψη η ηλικία (κύρια δράση φύλου: 

p=0.043, κύρια δράση ηλικίας: p=0.132, αλληλεπίδραση φύλου και ηλικίας: 

p=0.500). 

Όσον αφορά τον δείκτη εκδήλωσης των συμπτωμάτων (Δ.Εκ.Συμ.) η διαφορά 

των μέσων τιμών του δείκτη μεταξύ των φύλων δεν είναι στατιστικά σημαντική 

(p=0.141) και εξακολουθεί να μην είναι στατιστικά σημαντική ακόμα και όταν 

ληφθεί υπόψη η ηλικία (κύρια δράση φύλου: p=0.141, κύρια δράση ηλικίας: p=0.075, 

αλληλεπίδραση φύλου και ηλικίας: p=0.120). 

Η μέση τιμή του δείκτη εκδήλωσης των συμπτωμάτων (Δ.Εκ.Συμ.) αυξάνει 

στις μεγαλύτερες ηλικίες, η διαφορά δε των μέσων τιμών μεταξύ των ηλικιακών 

ομάδων είναι αξιοσημείωτη χωρίς να φθάνει τα όρια της σημαντικότητας (p=0.076). 

H μέση τιμή του δείκτη συχνότητας των συμπτωμάτων (Δ.Συχ.Συμ.) αυξάνει με την 

ηλικία με εξαίρεση την μέση τιμή του δείκτη στην δεύτερη ηλικιακή ομάδα (23-28) 

όπου παρατηρείται πτώση. Η διαφορά των μέσων τιμών του Δ.Συχ.Συμ. μεταξύ των 

ηλικιών δεν είναι στατιστικά σημαντική (p=0.122). 

Στον Πίνακα Π4.6 φαίνεται η μέση τιμή του δείκτη εκδήλωσης των 

συμπτωμάτων (Δ.Εκ.Συμ.) και η μέση τιμή του δείκτη συχνότητας των συμπτωμάτων 

(Δ.Συχ.Συμ.) ψυχικής διαταραχής μεταξύ των ερωτηθέντων που είχανε θετικό δείκτη 

συμμόρφωσης (Δ.Συμ.Ασθ.) και αυτών που είχαν αρνητικό καθώς και η μεταβολή 

της μέσης τιμής κατά φύλο και ομάδα ηλικίας. Διαπιστώνεται ότι: 
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Η μέση τιμή του Δ.Εκ.Συμ. ψυχικής διαταραχής είναι υψηλότερη σε όσους 

έχουν θετικό Δ.Συμ.Ασθ. από τη μέση τιμή του δείκτη σε όσους έχουν αρνητικό 

Δ.Συμ.Ασθ. Η διαφορά δεν είναι στατιστικά σημαντική (p=0.456) και εξακολουθεί να 

μην είναι σημαντική ακόμα και όταν ληφθεί υπόψη το φύλο (κύρια δράση φύλου: 

p=0.610, κύρια δράση Δ.Συμ.Ασθ.: p=0.440, αλληλεπίδραση φύλου και Δ.Συμ.Ασθ.: 

p=0.003). Όπως δε φαίνεται από την παρατήρηση του Πίνακα Π4.6, η διαφορά των 

μέσων τιμών του Δ.Εκ.Συμ μεταξύ των πασχόντων που έχουν θετικό Δ.Συμ.Ασθ. και 

αυτών που έχουν αρνητικό Δ.Συμ.Ασθ. δεν είναι σταθερή στα δύο φύλα (η μέση τιμή 

του Δ.Εκ.Συμ. είναι υψηλότερη στους άνδρες με θετικό Δ.Συμ.Ασθ. και στις γυναίκες 

με αρνητικό Δ.Συμ.Ασθ.) και σύμφωνα και με το αποτέλεσμα της στατιστικής 

δοκιμασίας, υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ του Δ.Συμ.Ασθ. και του φύλου στη 

διαμόρφωση των τιμών του Δ.Εκ.Συμ.. 

Επίσης, όταν ληφθεί υπόψη η ηλικία, η διαφορά των μέσων τιμών του 

Δ.Εκ.Συμ. μεταξύ των ερωτηθέντων που συμμορφώνονται με την προτεινόμενη 

θεραπευτική αγωγή και αυτών που δεν συμμορφώνονται, δεν είναι στατιστικά 

σημαντική (κύρια δράση ηλικίας: p=0.263, κύρια δράση Δ.Συμ.Ασθ.: p=0.360, 

αλληλεπίδραση ηλικίας και Δ.Συμ.Ασθ.: p=0.460). 

Η μέση τιμή του Δ.Συχ.Συμ. ψυχικής διαταραχής είναι μεγαλύτερη σε όσους 

έχουν θετικό Δ.Συμ.Ασθ. Η διαφορά δεν είναι στατιστικά σημαντική (p=0.424) και 

εξακολουθεί να μην είναι στατιστικά σημαντική όταν ληφθεί υπόψη το φύλο (κύρια 

δράση φύλου: p=0.223, κύρια δράση Δ.Συμ.Ασθ.: p=0.437, αλληλεπίδραση φύλου 

και Δ.Συμ.Ασθ.: p=0.048). Η παρατήρηση του Πίνακα Π4.6 δείχνει ότι η διαφορά 

των μέσων τιμών του Δ.Συχ.Συμ. μεταξύ των πασχόντων που έχουν θετικό 

Δ.Συμ.Ασθ. και αυτών που έχουν αρνητικό Δ.Συμ.Ασθ. δεν είναι σταθερή στα δύο 

φύλα (η μέση τιμή του Δ.Συχ.Συμ. είναι υψηλότερη στους άνδρες που έχουν θετικό 

Δ.Συμ.Ασθ. και στις γυναίκες που έχουν αρνητικό Δ.Συμ.Ασθ.) και σύμφωνα και με 

το αποτέλεσμα της στατιστικής δοκιμασίας, υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ του 

Δ.Συμ.Ασθ. και του φύλου. 

Επίσης, η διαφορά των μέσων τιμών του Δ.Συχ.Συμ. μεταξύ των ερωτηθέντων 

που συμμορφώνονται με την προτεινόμενη θεραπευτική αγωγή και αυτών που δεν 

συμμορφώνονται δεν είναι στατιστικά σημαντική όταν ληφθεί υπόψη η ηλικία (κύρια 
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δράση ηλικίας: p=0.697, κύρια δράση Δ.Συμ.Ασθ.: p=0.973, αλληλεπίδραση ηλικίας 

και Δ.Συμ.Ασθ.: p=0.490). 

Διερευνήθηκε η διαφορά της μέσης τιμής του δείκτη εκδήλωσης των 

συμπτωμάτων (Δ.Εκ.Συμ.) και της μέσης τιμής του δείκτη συχνότητας των 

συμπτωμάτων (Δ.Συχ.Συμ.) ψυχικής διαταραχής μεταξύ των ερωτηθέντων που είχανε 

θετικό δείκτη χρόνιας ασθένειας (Δ.Χ.Α.) και αυτών που είχαν αρνητικό καθώς και η 

μεταβολή της μέσης τιμής κατά φύλο και ομάδα ηλικίας (Πίνακας Π4.7). 

Παρατηρείται ότι οι γυναίκες των δύο πρώτων ηλικιακών ομάδων καθώς και 

οι άνδρες της πρώτης ηλικιακής ομάδας (18-22) που απάντησαν αρνητικά στο Δ.Χ.Α, 

έχουν υψηλότερες μέσες τιμές και των δύο δεικτών: Δ.Εκ.Συμ. και Δ.Συχ.Συμ. 

Όσον αφορά την σύγκριση των μέσων τιμών του δείκτη εκδήλωσης των 

συμπτωμάτων (Δ.Εκ.Συμ.) μεταξύ των ερωτηθέντων που απάντησαν θετικά και 

αυτών που απάντησαν αρνητικά στο Δ.Χ.Α, η μέση τιμή του δείκτη είναι κατά τι 

μεγαλύτερη σε αυτούς που απάντησαν θετικά (2.96 για όσους απάντησαν θετικά 

έναντι 2.92 για όσους απάντησαν αρνητικά). Η διαφορά των μέσων τιμών του 

Δ.Εκ.Συμ. στις δύο ομάδες δεν είναι στατιστικά σημαντική (p=0.953). Όταν ληφθεί 

υπόψη το φύλο παρατηρείται ότι η μέση τιμή του Δ.Εκ.Συμ. είναι ελαφρώς 

μεγαλύτερη στους άνδρες και στις γυναίκες που απάντησαν αρνητικά στο Δ.Χ.Α. Η 

διαφορά όμως, εξακολουθεί να μην είναι στατιστικά σημαντική (κύρια δράση φύλου: 

p=0.249, κύρια δράση Δ.Χ.Α.: p=0.825, αλληλεπίδραση φύλου και Δ.Χ.Α.: p=0.944). 

Σχετικά με τις μεταβολές της μέσης τιμής του δείκτη Δ.Εκ.Συμ. κατά ομάδα 

ηλικίας (στις δυο πρώτες ηλικιακές ομάδες) παρατηρείται ότι αυτοί που απάντησαν 

αρνητικά στο Δ.Χ.Α και ανήκουν στην δεύτερη ηλικιακή ομάδα (23-28) έχουν 

χαμηλότερη μέση τιμή του δείκτη σε αντίθεση με τους πάσχοντες της πρώτης 

ηλικιακής ομάδας. Η διαφορά των μέσων τιμών του Δ.Εκ.Συμ. και πάλι δεν είναι 

στατιστικά σημαντική (κύρια δράση ηλικίας: p=0.826, κύρια δράση Δ.Χ.Α: p=0.901, 

αλληλεπίδραση ηλικίας και Δ.Χ.Α.: p=0.587). 

Η μέση τιμή του δείκτη συχνότητας των συμπτωμάτων (Δ.Συχ.Συμ.) στους 

πάσχοντες που απάντησαν θετικά στο δείκτη χρόνιας ασθένειας (Δ.Χ.Α) είναι 

μεγαλύτερη από την μέση τιμή του δείκτη στην ομάδα των πασχόντων που 

απάντησαν αρνητικά στο Δ.Χ.Α. Η διαφορά των μέσων τιμών στις δύο ομάδες των 

πασχόντων δεν είναι στατιστικά σημαντική (p=0.470). Όταν ληφθεί υπόψη το φύλο 
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παρατηρείται ότι η μέση τιμή του Δ.Συχ.Συμ. είναι μεγαλύτερη στους άνδρες και στις 

γυναίκες που απάντησαν θετικά στο Δ.Χ.Α, χωρίς όμως η διαφορά των μέσων τιμών 

του δείκτη να είναι στατιστικά σημαντική (κύρια δράση φύλου: p=0.185, κύρια 

δράση Δ.Χ.Α.: p=0.699, αλληλεπίδραση φύλου και Δ.Χ.Α.: p=0.958). 

Όσον αφορά τις μεταβολές της μέσης τιμής του Δ.Συχ.Συμ. κατά ομάδα 

ηλικίας (στις δυο πρώτες ηλικιακές ομάδες) παρατηρείται ότι αυτοί που απάντησαν 

αρνητικά στο Δ.Χ.Α έχουν χαμηλότερη μέση τιμή του Δ.Συχ.Συμ. σε αντίθεση με 

τους πάσχοντες που απάντησαν θετικά. Η διαφορά που παρατηρείται δεν είναι 

στατιστικά σημαντική (κύρια δράση ηλικίας: p=0.536, κύρια δράση Δ.Χ.Α: p=0.573, 

αλληλεπίδραση ηλικίας και Δ.Χ.Α.: p=0.636). 

 

10.7 Εγχειρήσεις. 

Όπως φαίνεται στους Πίνακες Π4.4(α) και Π4.4(α)* το 17.6% του συνόλου 

των ερωτηθέντων πασχόντων έχει υποβληθεί σε εγχείρηση χολοκυστεκτομής, το 

ποσοστό δε των γυναικών (21.2%) υπερέχει από το αντίστοιχο των ανδρών (14.3%). 

Η διαφορά των ποσοστών δεν είναι στατιστικά σημαντική ως προς το φύλο 

(p=0.297). Επίσης, παρατηρείται ότι το ποσοστό των πασχόντων που έχουν κάνει 

αφαίρεση χολής αυξάνει με την ηλικία. 

Στους Πίνακες Π4.4(β) και Π4.4(β)* παρατηρείται ότι ποσοστό 41.2% του 

συνόλου των ερωτηθέντων πασχόντων έχει υποβληθεί σε σπληνεκτομή. Το ποσοστό 

των γυναικών (48.5%) που έχει κάνει σπληνεκτομή είναι μεγαλύτερο από το 

αντίστοιχο των ανδρών (34.3%). Η διαφορά των ποσοστών δεν είναι στατιστικά 

σημαντική ως προς το φύλο (p=0.178). Διαπιστώνεται επίσης, ότι το ποσοστό των 

πασχόντων που έχει κάνει σπληνεκτομή αυξάνει με την ηλικία. Η διαφορά των 

ποσοστών είναι στατιστικά σημαντική ως προς την ηλικία (p=0.001). Όσον αφορά 

την ηλικία σπληνεκτομής των πασχόντων παρατηρείται ότι, στο σύνολο των 

πασχόντων που έχουν κάνει σπληνεκτομή, το 50% έκαναν την επέμβαση αυτή μέχρι 

την ηλικία των 15 χρόνων και οι υπόλοιποι σε ηλικία από 16 και πάνω. Η διαφορά 

των ποσοστών δεν είναι στατιστικά σημαντική ως προς το φύλο (p=0.581). 

Σχετικά με τον δείκτη υποβολής σε εγχείρηση (Δ.Εγχ.) παρατηρείται ότι 

(Πίνακες Π4.4(β) & Π4.4(β)*) το ποσοστό των ερωτηθέντων που έχει υποβληθεί σε 
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εγχείρηση φθάνει το 44.1%, είναι δε μεγαλύτερο στις γυναίκες (48.5%) από το 

αντίστοιχο των ανδρών (40%). Η διαφορά των ποσοστών δεν είναι στατιστικά 

σημαντική ως προς το φύλο (p=0.397). Όσον αφορά τις μεταβολές του δείκτη 

υποβολής σε εγχείρηση κατά ομάδα ηλικίας διαπιστώνεται ότι το ποσοστό των 

πασχόντων που έχουν υποβληθεί σε εγχείρηση αυξάνει με την ηλικία, έτσι από την 

ηλικία των 29 χρόνων και μετά όλοι οι πάσχοντες έχουν υποβληθεί σε εγχείρηση. Η 

διαφορά των ποσοστών είναι στατιστικά σημαντική ως προς την ηλικία 

(p=0.000<0.001). 

Από την συσχέτιση του δείκτη αναφοράς εγχείρησης στο παρελθόν (Δ.Εγχ.) 

με τον δείκτη εκδήλωσης της χρόνιας ασθένειας (Δ.Χ.Α) (Πίνακας 10.6) 

διαπιστώνεται ότι: 

Σφάλμα! Λανθασμένη σύνδεση. 

Στο σύνολο των πασχόντων που έχουν υποβληθεί σε εγχείρηση, αυτοί που έχουν 

θετικό Δ.Χ.Α κατέχουν και το υψηλότερο ποσοστό σε σύγκριση με αυτούς που έχουν 

αρνητικό Δ.Χ.Α (93.3% έναντι 6.7). Επίσης στο σύνολο των πασχόντων που έχουν 

αρνητικό Δ.Χ.Α το υψηλότερο ποσοστό το κατέχουν οι πάσχοντες που δεν έχουν 

υποβληθεί σε εγχείρηση (84.6% έναντι 15.4%). Η διαφορά των ποσοστών είναι 

στατιστικά σημαντική (p=0.024). 

Από την συσχέτιση του Δ.Εγχ. με τον Δ.Συμ.Ασθ. δεν προκύπτουν 

στατιστικώς σημαντικά αποτελέσματα (p=0.310). 

Η μέση τιμή του δείκτη εκδήλωσης των συμπτωμάτων (Δ.Εκ.Συμ.) και η μέση 

τιμή του δείκτη συχνότητας των συμπτωμάτων (Δ.Συχ.Συμ.) ψυχικής διαταραχής 

μεταξύ των ερωτηθέντων που είχαν υποβληθεί σε εγχείρηση και αυτών που δεν είχαν 

καθώς και η μεταβολή της μέσης τιμής κάθε δείκτη κατά φύλο και ομάδα ηλικίας, 

φαίνεται στον Πίνακα Π4.8. Σημειώνεται ότι οι πάσχοντες ηλικίας από 29 χρονών 

και πάνω έχουν όλοι θετικό δείκτη εγχείρησης (Δ.Εγχ). Έτσι, οι παραπάνω 

συγκρίσεις που λαμβάνουν υπόψη την ηλικία των πασχόντων, περιορίζονται στις δύο 

πρώτες ηλικιακές ομάδες. 

Διαπιστώνεται ότι οι μέσες τιμές και των δύο δεικτών (Δ.Εκ.Συμ. και 

Δ.Συχ.Συμ.) είναι υψηλότερες στους πάσχοντες που έχουν υποβληθεί σε εγχείρηση. Η 

διαφορά των μέσων τιμών καθενός εκ των δύο δεικτών μεταξύ των δύο ομάδων 
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πασχόντων (χειρουργηθέντων και μη), δεν είναι στατιστικά σημαντική τόσο στην 

περίπτωση του Δ.Εκ.Συμ. (p=0.429) όσο και στην περίπτωση του Δ.Συχ.Συμ. 

(p=0.406). Όταν ληφθεί υπόψη ο παράγοντας του φύλου παρατηρείται ότι οι 

χειρουργηθέντες άνδρες και οι χειρουργηθείσες γυναίκες έχουν υψηλότερο Δ.Εκ.Συμ. 

Επίσης, οι χειρουργηθέντες άνδρες έχουν υψηλότερο Δ.Συχ.Συμ. ενώ οι 

χειρουργηθείσες γυναίκες έχουν κατά τι χαμηλότερο Δ.Συχ.Συμ. Εν τούτοις, η 

διαφορά των μέσων τιμών καθενός εκ των δύο δεικτών μεταξύ χειρουργηθέντων και 

μη, ακόμα και όταν ληφθεί υπόψη το φύλο, εξακολουθεί να μην είναι στατιστικά 

σημαντική τόσο στην περίπτωση του Δ.Εκ.Συμ. (κύρια δράση φύλου: p=0.188, κύρια 

δράση Δ.Εγχ.: p=0.516, αλληλεπίδραση φύλου και Δ.Εγχ.: p=0.684) όσο και στην 

περίπτωση του Δ.Συχ.Συμ. (κύρια δράση φύλου: p=0.089, κύρια δράση Δ.Εγχ.: 

p=0.509, αλληλεπίδραση φύλου και Δ.Εγχ.: p=0.382). Επομένως, δεν υπάρχουν 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ του Δ.Εγχ. και του φύλου στην διαμόρφωση των τιμών του 

Δ.Εκ.Συμ. ή του Δ.Συχ.Συμ. 

Η στατιστική ανάλυση δείχνει ότι η διαφορά των μέσων τιμών του Δ.Εκ.Συμ. 

αφενός και του Δ.Συχ.Συμ. αφετέρου, στις δυο πρώτες ηλικιακές ομάδες, μεταξύ των 

χειρουργηθέντων και μη χειρουργηθέντων πασχόντων, δεν είναι στατιστικά 

σημαντική τόσο για τον δείκτη Δ.Εκ.Συμ. (κύρια δράση ηλικίας: p=0.595, κύρια 

δράση Δ.Εγχ.: p=0.756, αλληλεπίδραση ηλικίας και Δ.Εγχ.: p=0.206) όσο και για τον 

δείκτη Δ.Συχ.Συμ. (κύρια δράση ηλικίας: p=0.923, κύρια δράση Δ.Εγχ.: p=0.985, 

αλληλεπίδραση ηλικίας και Δ.Εγχ.: p=0.152). Επομένως, δεν υπάρχουν 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ του Δ.Εγχ. και της ηλικίας στην διαμόρφωση των τιμών του 

Δ.Εκ.Συμ. ή του Δ.Συχ.Συμ.. 

 

10.8 Όραση, ακοή και στοματική υγεία του πάσχοντα 

10.8.1 Όραση 

Από την παρατήρηση των Πινάκων Π4.9 και Π4.9* διαπιστώνεται ότι οι 

άνδρες στο σύνολο τους δεν χρησιμοποιούν γυαλιά ή φακούς επαφής. Αντίθετα οι 

γυναίκες σε ποσοστό 42.4% χρησιμοποιούν γυαλιά ή φακούς επαφής. Η διαφορά των 

ποσοστών είναι στατιστικά σημαντική ως προς το φύλο (p=0.000<0.001). Ως προς τη 

χρήση των γυαλιών (ή φακών επαφής) κατά ηλικία παρατηρείται αύξηση του 
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ποσοστού των γυναικών που φοράει γυαλιά από την πρώτη (18-22) στη δεύτερη (23-

28) ηλικιακή ομάδα ενώ στην τρίτη ομάδα (29-45) το ποσοστό αυτό μειώνεται. 

Σχετικά με την εκτίμηση της όρασης σε όσους δεν φοράνε γυαλιά, οι άνδρες 

που στο σύνολο τους δεν φοράνε γυαλιά, αναφέρουν ότι η όραση τους είναι μέτρια ή 

καλή σε ποσοστό 45.7%. Το αντίστοιχο ποσοστό των γυναικών είναι 21.1%. Η 

διαφορά των ποσοστών ως προς το φύλο είναι αξιοσημείωτη χωρίς να φθάνει τα όρια 

της σημαντικότητας (p=0.093). Επίσης, όσον αφορά την εκτίμηση της όρασης σε 

όσους δεν φοράνε γυαλιά, παρατηρείται ότι το ποσοστό των ερωτηθέντων που 

χαρακτηρίζουν την όραση τους μέτρια ή καλή αυξάνει με την ηλικία. Η διαφορά των 

ποσοστών ως προς την ηλικία δεν είναι στατιστικά σημαντική (p=0.974). 

Οι γυναίκες που φοράνε γυαλιά εκτιμούν ότι η όραση τους είναι πολύ καλή ή 

άριστη σε ποσοστό 57.1%. Το ποσοστό των γυναικών που φοράνε γυαλιά και 

εκτιμούν την όραση τους μέτρια ή καλή, αυξάνει με την ηλικία. Η εκτίμηση της 

όρασης όσων φοράνε γυαλιά δεν μπορεί να αναλυθεί στατιστικά λόγω του μικρού 

αριθμού των ερωτηθέντων που απάντησαν στην ερώτηση αυτή. 

10.8.2 Ακοή 

Από την παρατήρηση των Πινάκων Π4.9 και Π4.9* προκύπτει ότι οι 

ερωτηθέντες πάσχοντες στο σύνολο τους δεν φοράνε ακουστικά. Σχετικά δε με την 

εκτίμηση της ακοής τους, το 51.5% των πασχόντων απαντάει ότι η ακοή του είναι 

μέτρια ή καλή. Το ποσοστό των ανδρών που κατατάσσει την ακοή του σε αυτή την 

κατηγορία είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο των γυναικών (Α:54.3%, Γ: 48.5%). Η 

διαφορά των ποσοστών δεν είναι στατιστικά σημαντική (p=0.715). Από την εκτίμηση 

της ακοής των πασχόντων σχετικά με την ηλικία προκύπτει ότι το ποσοστό των 

πασχόντων που χαρακτηρίζουν την ακοή τους μέτρια ή καλή αυξάνει από την πρώτη 

(18-22) στην δεύτερη (23-28) ηλικιακή ομάδα και μειώνεται στην τρίτη (29-45). Η 

διαφορά των ποσοστών δεν είναι στατιστικά σημαντική (p=0.781). 

Επίσης, είναι ενδεικτικό ότι οι μισοί πάσχοντες από την σοβαρή μορφή της 

νόσου και τα 3/4 των πασχόντων από την ενδιάμεση μορφή της β-Μ.Α, αναφέρουν 

ότι η ακοή τους είναι μέτρια ή καλή. 
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10.8.3 Στοματική Υγεία 

Όσον αφορά την στοματική υγεία των πασχόντων, από τους Πίνακες Π4.9 

και Π4.9* παρατηρείται ότι το 66.2% των ερωτηθέντων έχουν όλα τα φυσικά τους 

δόντια και οι υπόλοιποι (33.8%) έχουν τα περισσότερα φυσικά τους δόντια. Το 

ποσοστό (68.6%) των ανδρών που έχει όλα τα φυσικά του δόντια είναι υψηλότερο 

από το αντίστοιχο των γυναικών (63.6%). Η διαφορά των ποσοστών ως προς το φύλο 

δεν είναι στατιστικά σημαντική (p=0.545). Επίσης, διαπιστώνεται ότι το ποσοστό των 

ερωτηθέντων που έχουν όλα τα φυσικά δόντια μειώνεται όσο αυξάνει η ηλικία τους. 

Η διαφορά των ποσοστών ως προς την ηλικία είναι στατιστικά σημαντική (p=0.022). 

Στο σύνολο των ερωτηθέντων που έχουν όλα ή τα περισσότερα δόντια τους, 

το 70.6% έχουν σφραγίσματα ή/ και φοράνε γέφυρα και οι υπόλοιποι 29.4% δεν 

έχουν γέφυρα ούτε σφραγίσματα. Συγκεκριμένα, το ποσοστό (71.4%) των ανδρών 

που ανήκουν στην κατηγορία των ερωτηθέντων που έχουν σφραγίσματα ή/ και 

φοράνε γέφυρα, είναι λίγο μεγαλύτερο από το αντίστοιχο ποσοστό (69.7%) των 

γυναικών. Η διαφορά των ποσοστών ως προς το φύλο δεν είναι στατιστικά σημαντική 

(p=0.936). Σχετικά με την διακύμανση των ποσοστών των ερωτηθέντων που έχουν 

σφραγίσματα ή/ και γέφυρες, με την ηλικιακή ομάδα στην οποία αυτοί ανήκουν, 

παρατηρείται ότι τα ποσοστά αυτά αυξάνουν με την ηλικία με εξαίρεση τους 

ερωτηθέντες της δεύτερης ηλικιακής ομάδας (23-28). Η διαφορά των ποσοστών ως 

προς την ηλικία δεν είναι στατιστικά σημαντική (p=0.693). 

 

10.9 Ο περιορισμός των δραστηριοτήτων από την ασθένεια - Ποιος παρέχει βοήθεια 

σε περίπτωση δυσκολίας; 

Οι μέρες περιορισμού των δραστηριοτήτων εξ αιτίας της κατάστασης της 

υγείας του πάσχοντος παρουσιάζονται στους Πίνακες Π4.10 και Π4.10*. Στο σύνολο 

των ερωτηθέντων πασχόντων το 79.4% ανέφερε περιορισμό οποιασδήποτε διάρκειας 

και το υπόλοιπο ποσοστό 20.6% δεν ανέφερε χρονικό περιορισμό των 

δραστηριοτήτων του εξαιτίας της β-Μ.Α. Το ποσοστό (85.7%) του συνόλου των 

ανδρών που αναφέρουνε οποιοδήποτε χρονικό περιορισμό είναι υψηλότερο από το 

αντίστοιχο (72.7%) των γυναικών. Η διαφορά των ποσοστών ως προς το φύλο δεν 

είναι στατιστικά σημαντική (p=0.206). Επίσης, παρατηρείται ότι το ποσοστό των 
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πασχόντων που υφίστανται χρονικό περιορισμό των δραστηριοτήτων τους, αυξάνει 

με την ηλικία. 

Από τα 54 άτομα που αναφέρανε χρονικό περιορισμό των δραστηριοτήτων 

τους τα 42, ποσοστό 77.8%, είπαν ότι η διάρκεια του ήταν μέχρι δύο μέρες το μήνα, 

τα 11, ποσοστό 20.4%, αναφέρανε σαν χρονικό περιορισμό των δραστηριοτήτων τους 

μια βδομάδα ή λιγότερο το μήνα και σε μία μόνο περίπτωση, ποσοστό 1.8%, 

αναφέρθηκε ότι ο περιορισμός ήταν περισσότερο από μια βδομάδα το μήνα. 

Διαπιστώνεται επίσης, ότι το ποσοστό (39.7%) των πασχόντων που θεωρούν 

ότι η κατάσταση της υγείας τους είναι εμπόδιο στην κύρια απασχόληση τους, είναι 

υψηλότερο από το ποσοστό (19.1%) των πασχόντων που υφίστανται περιορισμό 

οπουδήποτε βαθμού στις κοινωνικές σχέσεις και το τελευταίο αυτό ποσοστό είναι 

υψηλότερο από το ποσοστό που έχει περιορισμό της κίνησης έξω από το σπίτι (5.9%) 

ή μέσα στο σπίτι (1.5%). Όσο αφορά το ντύσιμο, το φαγητό, το πλύσιμο, το λούσιμο 

και την τουαλέτα παρατηρείται ότι όλοι οι πάσχοντες αυτοεξυπηρετούνται. 

Επίσης, διαπιστώνεται ότι το ποσοστό (45.7%) των ανδρών που θεωρούν ότι 

η κατάσταση της υγείας τους είναι εμπόδιο στην κύρια απασχόληση τους είναι 

μεγαλύτερο από το αντίστοιχο ποσοστό (33.3%) των γυναικών. Η διαφορά των 

ποσοστών ως προς το φύλο δεν είναι στατιστικά σημαντική (p=0.365). Επιπλέον το 

ποσοστό των πασχόντων που θεωρούν την κατάσταση της υγείας τους εμπόδιο στην 

κύρια ασχολία τους αυξάνει με την ηλικία. Η διαφορά των ποσοστών ως προς την 

ηλικία είναι αξιοσημείωτη χωρίς να φθάνει τα όρια της σημαντικότητας (p=0.088). 

Σχετικά με τις κοινωνικές συναναστροφές των πασχόντων παρατηρείται ότι το 

ποσοστό (25.7%) των ανδρών που θεωρεί ότι η κατάσταση της υγείας τους είναι 

εμπόδιο στις κοινωνικές συναναστροφές, είναι υψηλότερο από το αντίστοιχο (12.1%) 

των γυναικών. Η διαφορά των ποσοστών δεν είναι στατιστικά σημαντική ως προς το 

φύλο (p=0.223). Επίσης το ποσοστό των πασχόντων που θεωρούν την κατάσταση της 

υγείας τους εμπόδιο στις κοινωνικές τους συναναστροφές, αυξάνει με την ηλικία. 

Όσον αφορά την τοποθέτηση της αντλίας αποσιδήρωσης, διαπιστώνεται ότι 

ένα μικρό ποσοστό 6% του συνόλου των πασχόντων που κάνουν αποσιδήρωση, 

απάντησαν ότι η κατάσταση της υγείας τους είναι εμπόδιο στο να επιτελέσουν αυτή 

την δραστηριότητα. 
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Τέλος, διερευνήθηκε ποιος παρέχει βοήθεια στους πάσχοντες, σε περίπτωση 

που αντιμετωπίζουν δυσκολία στο να επιτελέσουν τις δραστηριότητες της 

καθημερινής ζωής που προαναφέρθηκαν (Πίνακες Π4.10 και Π4.10*). Η 

συντριπτική πλειοψηφία (98.5%) των πασχόντων απάντησε ότι δέχονται την βοήθεια 

μέλους της οικογένειας τους. Επίσης, ένα σημαντικό ποσοστό 70.6% των πασχόντων 

απάντησαν ότι δέχονται την βοήθεια συγγενούς, φίλου ή γείτονα και μόλις το 8.9% 

των πασχόντων απάντησαν ότι δέχονται τις υπηρεσίες κάποιου ξένου προσώπου επί 

πληρωμή. Η διαφορά των ποσοστών των πασχόντων που δέχονται την βοήθεια 

συγγενούς, φίλου ή γείτονα δεν είναι στατιστικά σημαντική ως προς το φύλο 

(p=0.201) ή ως προς την ηλικία (p=0.554). 

 

11. ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΗΛΙΚΟΣ 

ΠΑΣΧΟΝΤΟΣ 

11.1 Κάπνισμα 

Όπως παρατηρείται στους Πίνακες Π5.1 & Π5.1* το 44.1% του συνόλου των 

ενηλίκων πασχόντων καπνίζουν. Το ποσοστό (48.6%) των ανδρών που καπνίζουν 

είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο ποσοστό (39.4) των γυναικών. Επίσης, 

παρατηρείται ότι το ποσοστό των καπνιστών πασχόντων αυξάνει με την ηλικία. Η 

διαφορά των ποσοστών δεν είναι στατιστικά σημαντική ως προς το φύλο (p=0.383) ή 

ως προς την ηλικία (p=0.114). Στο δείγμα δεν υπήρχαν καπνιστές πίπας. 

Οι άνδρες πάσχοντες εκτός του ότι καπνίζουν σε μεγαλύτερο ποσοστό από τις 

γυναίκες επίσης καπνίζουν περισσότερα τσιγάρα συγκριτικά με τις πάσχουσες 

καπνίστριες. Συγκεκριμένα το 52.9% των ανδρών καπνίζουν παραπάνω από μισό 

πακέτο την ημέρα, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των γυναικών είναι 30.8%. Η διαφορά 

των ποσοστών δεν είναι στατιστικά σημαντική ως προς το φύλο (p=0.225). 

Εξετάζοντας την ποσότητα των τσιγάρων που καπνίζουν οι πάσχοντες στις διάφορες 

ηλικίες, διαπιστώνεται ότι το ποσοστό όσων καπνίζουν πάνω από μισό πακέτο 

καθημερινά, αυξάνεται σταδιακά με την ηλικία. 

Από τους μη-καπνιστές το ποσοστό όσων κάπνιζαν στο παρελθόν είναι 33.3% 

στους άνδρες και 15% στις γυναίκες. Η διαφορά των ποσοστών δεν είναι στατιστικά 

 108



σημαντική ως προς το φύλο (p=0.428, Fisher’s exact test). Επίσης το ποσοστό των μη 

καπνιστών που κάπνιζαν στο παρελθόν, αυξάνεται με την ηλικία και ξεπερνάει το 

50% στους πάσχοντες ηλικίας από 29 χρόνων και πάνω. 

Συνολικά ο αριθμός των νυν και πρώην καπνιστών ανέρχεται σε 39 

πάσχοντες, ποσοστό 57.4% του συνόλου των ερωτηθέντων πασχόντων. Το ποσοστό 

(65.7%) των ανδρών που υπήρξαν ή είναι ακόμα καπνιστές είναι υψηλότερο από το 

αντίστοιχο ποσοστό (48.5%) των γυναικών. Η διαφορά των ποσοστών ως προς το 

φύλο δεν είναι στατιστικά σημαντική (p=0.180). Επίσης, παρατηρείται ότι το 

ποσοστό των νυν και πρώην καπνιστών πασχόντων αυξάνει με την ηλικία για να 

φθάσει πάνω από 80% για τους πάσχοντες ηλικίας μεγαλύτερης των 29 χρόνων. Η 

διαφορά των ποσοστών είναι στατιστικά σημαντική ως προς την ηλικία (p=0.029). 

 

11.2 Κατανάλωση οινοπνεύματος 

Όσον αφορά την κατανάλωση οινοπνεύματος από τους ενήλικες πάσχοντες, 

βρέθηκε ένας πάσχων, ποσοστό 1.5%, ο οποίος ανέφερε ότι καταναλώνει οινόπνευμα 

καθημερινά και 26 ερωτηθέντες, ποσοστό 38.2%, που ανέφεραν ότι δεν 

καταναλώνουν οινόπνευμα καθόλου. Στους Πίνακες Π5.1 και Π5.1* παρατηρείται 

ότι οι μισοί περίπου (51.5%) πάσχοντες πίνουν οινοπνευματώδες ποτό με συχνότητα 

2-3 φορές τον μήνα ή και πιο συχνά ενώ το υπόλοιπο ποσοστό (48.5%) .ανέφερε ότι 

καταναλώνει οινόπνευμα 2-3 φορές το εξάμηνο ή καθόλου. 

Το ποσοστό 65.7% των ανδρών που καταναλώνει οινόπνευμα 2-3 φορές τον 

μήνα ή περισσότερο είναι υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό 36.4% των 

γυναικών. Η διαφορά των ποσοστών ως προς το φύλο είναι στατιστικά σημαντική 

(p=0.010). Δηλαδή, η συχνότητα κατανάλωσης οινοπνεύματος επηρεάζεται από το 

φύλο. Επίσης διαπιστώνεται ότι το ποσοστό των ερωτηθέντων που καταναλώνουν 

οινόπνευμα 2-3 φορές τον μήνα ή περισσότερο αυξάνει με την ηλικία. Η διαφορά των 

ποσοστών δεν είναι στατιστικά σημαντική ως προς την ηλικία (p=0.678). 
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11.3 Φυσική κατάσταση του πάσχοντος 

Σχετικά με την φυσική κατάσταση του πάσχοντος (Πίνακες Π5.1 και Π5.1*) 

παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό 73.5% των ερωτηθέντων χαρακτηρίζουν 

την φυσική τους κατάσταση Πολύ καλή/ Καλή. Το ποσοστό (74.3%) των ανδρών που 

χαρακτηρίζουν την φυσική τους κατάσταση Πολύ καλή/ Καλή είναι λίγο μεγαλύτερο 

από το αντίστοιχο (72.7%) των γυναικών. Επίσης, το ποσοστό των ερωτηθέντων που 

αναφέρουν ότι έχουν Πολύ καλή/ Καλή φυσική κατάσταση μειώνεται σταθερά στις 

μεγαλύτερες ηλικίες ενώ αυξάνεται το ποσοστό όσων εκτιμούν ότι είναι Μέτρια/ 

Κακή. Η διαφορά των ποσοστών δεν είναι στατιστικά σημαντική ως προς το φύλο 

(p=0.725) ή ως προς την ηλικία p=0.151). 

 

11.4 Σωματικό Βάρος και ύψος 

Η μέση τιμή του σωματικού βάρους των πασχόντων είναι 57.11 Kgr. 

(Πίνακας Π5.2). Διαπιστώνεται ότι το βάρος των ανδρών (61.02 Kgr) είναι 

μεγαλύτερο από το βάρος των γυναικών (52.73 Kgr) και ότι το βάρος αυξάνει στις 

μεγαλύτερες ηλικίες. Η διαφορά (των μέσων βαρών) δεν είναι στατιστικά σημαντική 

ως προς την ηλικία (p=0.683) αλλά είναι στατιστικά σημαντική μεταξύ των φύλων 

(p=0.000<0.001) ακόμα και όταν ληφθεί υπόψη η ηλικία (κύρια δράση φύλου: 

p=0.000, κύρια δράση ηλικίας: p=0.601, αλληλεπίδραση φύλου και ηλικίας: 

p=0.039). Επίσης, από την παρατήρηση του Πίνακα Π5.2 διαπιστώνεται ότι η 

διαφορά (των μέσων βαρών) μεταξύ των ηλικιών δεν είναι σταθερή στα δύο φύλα. Η 

παρατήρηση αυτή ενισχύεται και από το αποτέλεσμα της στατιστικής δοκιμασίας ότι 

δηλαδή, υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ φύλου και ηλικίας (p=0.039). 

Η μέση τιμή του ύψους των πασχόντων είναι 1.64 m (Πίνακας Π5.2). Επίσης, 

διαπιστώνεται ότι το μέσο ύψος των ανδρών (1.68 m) είναι μεγαλύτερο από το μέσο 

ύψος των γυναικών (1.59 m), γενικότερα δε το μέσο ύψος διαφοροποιείται ελάχιστα 

στις τρεις πρώτες ηλικιακές ομάδες. Η διαφορά του μέσου ύψους δεν είναι στατιστικά 

σημαντική ως προς την ηλικία (p=0.976) αλλά είναι στατιστικά σημαντική ως προς 

το φύλο (p=0.000<0.001) και παραμένει στατιστικά σημαντική ακόμα και όταν 

ληφθεί υπόψη η ηλικία (κύρια δράση του φύλου: p=0.000, κύρια δράση της ηλικίας: 

p=0.984, αλληλεπίδραση φύλου και ηλικίας: p=0.256). 
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Η μέση τιμή του δείκτη Quetelet των πασχόντων είναι 21.13 Kgr/m2 

(Πίνακας Π5.2). Διαπιστώνεται ότι η μέση τιμή του δείκτη αυξάνεται στους άνδρες 

μέχρι την ηλικία των 45 χρόνων και στις γυναίκες μέχρι την ηλικία των 28 χρόνων 

και στη συνέχεια μειώνεται. Επίσης η μέση τιμή του δείκτη είναι υψηλότερη στους 

άνδρες (21.34) απ’ ότι είναι στις γυναίκες (20.89). Η διαφορά των μέσων τιμών του 

δείκτη δεν είναι στατιστικά σημαντική ως προς την ηλικία (p=0.447) ή ως προς το 

φύλο (p=0.357) όμως, η διαφορά των τιμών του δείκτη μεταξύ των φύλων γίνεται 

αξιοσημείωτη χωρίς να φθάνει τα όρια της σημαντικότητας όταν ληφθεί υπόψη η 

ηλικία (κύρια δράση του φύλου: p=0.096, κύρια δράση της ηλικίας: p=0.443, 

αλληλεπίδραση φύλου και ηλικίας: p=0.155). 

Από τη παρατήρηση των Πινάκων Π5.1 & Π5.1* διαπιστώνεται ότι το 68.1% 

του συνόλου των πασχόντων έχουν κανονικό δείκτη μάζας σώματος και οι υπόλοιποι 

31.9% είναι Λιπόβαροι ή Υπέρβαροι. Σημειώνεται ότι οι υπέρβαροι είναι τρεις 

άνδρες, ποσοστό 8.3% του συνόλου των ανδρών και οι Λιπόβαροι 19 άτομα, ποσοστό 

27.5% του συνόλου των πασχόντων. Το ποσοστό (72.7%) των γυναικών που έχουν 

κανονικό δείκτη μάζας σώματος είναι υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό (63.9%) 

των ανδρών. Η διαφορά των ποσοστών δεν είναι στατιστικά σημαντική ως προς το 

φύλο (p=0.385). Επίσης, παρατηρείται ότι το ποσοστό των πασχόντων που έχουν 

κανονικό δείκτη Quetelet, αυξάνει με την ηλικία σε αντίθεση με το ποσοστό των 

πασχόντων που δεν έχουν κανονικό δείκτη μάζας σώματος και το οποίο μειώνεται με 

την ηλικία. Η διαφορά των ποσοστών δεν είναι στατιστικά σημαντική ως προς την 

ηλικία (p=0.360). 

Σχετικά με την υποκειμενική εκτίμηση του βάρους των πασχόντων 

παρατηρείται ότι το 61.2% του συνόλου των πασχόντων θεωρούν ότι το βάρος τους 

είναι «κανονικό» και οι υπόλοιποι 38.8% το χαρακτηρίζουν «όχι κανονικό». Το 

ποσοστό (63.6%) των γυναικών που θεωρούν ότι έχουν κανονικό βάρος σώματος, 

είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο ποσοστό (58.8%) των ανδρών. Η διαφορά των 

ποσοστών δεν είναι στατιστικά σημαντική ως προς το φύλο (p=0.614). Επίσης, δεν 

παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά των ποσοστών ως προς την ηλικία 

(p=0.999). 

Όσον αφορά το 38.8% των ατόμων που χαρακτηρίζουν το βάρος τους «όχι 

κανονικό», σημειώνεται ότι το 16.4% θεωρούν ότι το βάρος τους είναι πάνω από το 
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κανονικό και το 22.4% θεωρούν ότι το βάρος τους είναι κάτω από το κανονικό. Στους 

Πίνακες Π5.1 & Π5.1* φαίνεται ότι οι πέντε (5) από τους ένδεκα (11) πάσχοντες που 

εκτιμούν ότι το βάρος τους είναι πάνω από το κανονικό, κάνουν κάτι για να το 

ελαττώσουν. Επίσης οι πέντε (5) από τους δέκα πέντε (15) πάσχοντες που θεωρούν το 

βάρος κάτω από το κανονικό, απάντησαν ότι έχουν χάσει βάρος αδικαιολόγητα το 

τελευταίο έτος. Δεν έγινε στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων των σχετικών 

ερωτήσεων λόγω του μικρού αριθμού των ερωτηθέντων που απάντησαν σε αυτές. 

Από την παρατήρηση του Πίνακα 11.1 που ακολουθεί φαίνεται ότι: 
Σφάλμα! Λανθασμένη σύνδεση. 

Στο σύνολο των πασχόντων που έχουν κανονικό δείκτη Quetelet το 68.1% θεωρούν 

ότι έχουν βάρος σώματος «περίπου κανονικό». Η διαφορά των ποσοστών μεταξύ των 

δύο ερωτήσεων είναι αξιοσημείωτη χωρίς να φθάνει τα όρια της σημαντικότητας 

(p=0.087). 
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12. ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΗΛΙΚΑ ΠΑΣΧΟΝΤΑ 

12.1 Χρήση Υπηρεσιών Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης τον τελευταίο χρόνο 

12.1.1 Υπηρεσίες Ιατρικής Περίθαλψης 

Από τους Πίνακες Π6.1 & Π6.1* παρατηρείται ότι το ποσοστό των 

ερωτηθέντων τους οποίους επισκέφτηκε γιατρός (Α: 2.9%, Γ: 6.1%) ή νοσηλεύτρια 

(Α: 5.7%, Γ: 0%) στο σπίτι είναι μικρότερο σε σύγκριση με τους ερωτηθέντες που 

πήγαν οι ίδιοι στις υπηρεσίες περίθαλψης: Για παράδειγμα το 31.4% των ανδρών και 

το 15.2% των γυναικών επισκέφτηκε τον γιατρό στο αγροτικό ιατρείο ή στο κέντρο 

υγείας και το 11.4% των ανδρών και το 3% των γυναικών επισκέφτηκε την 

νοσηλεύτρια στο αγροτικό ιατρείο. 

Επίσης, παρατηρείται ότι στην περίπτωση των επισκέψεων σε γιατρό το 

μικρότερο ποσοστό (17.6%) είναι όσων τον επισκέφθηκαν στα ιατρεία του ΙΚΑ (Α: 

17.1%, Γ: 18.2%) και ακολουθεί το ποσοστό (23.5%) αυτών που τον επισκέφθηκαν 

στο αγροτικό Ιατρείο (Α: 31.4%, Γ: 15.2%) και το ποσοστό (39.7%) όσων τον 

επισκέφτηκαν στο Ιδιωτικό Ιατρείο (Α: 28.6%, Γ: 51.5%). Τέλος το μεγαλύτερο 

ποσοστό (63.2%) το έχουν οι ερωτηθέντες που επισκέφτηκαν τον γιατρό στα 

εξωτερικά ιατρεία Νοσοκομείου (Α: 60%, Γ: 66.7%). 

Ο έλεγχος της στατιστικής σημαντικότητας της διαφοράς των ποσοστών ως 

προς το φύλο ή την ηλικία, σε κάθε μια από τις επτά περιπτώσεις, όπου ο πάσχων 

χρησιμοποίησε εξωνοσοκομειακή υπηρεσία υγείας, έδωσε τα παρακάτω 

αποτελέσματα: 

• Επίσκεψη νοσηλεύτριας στο σπίτι: Η διαφορά των ποσοστών δεν είναι 

στατιστικά σημαντική ως προς το φύλο (p=0.493, Fisher’s exact test). 

• Επίσκεψη σε νοσηλεύτρια Αγροτικού Ιατρείου ή Κέντρου Υγείας: Η διαφορά 

των ποσοστών δεν είναι στατιστικά σημαντική ως προς το φύλο (p=0.356, Fisher’s 

exact test). 

• Επίσκεψη γιατρού στο σπίτι: Η διαφορά των ποσοστών δεν είναι στατιστικά 

σημαντική ως προς το φύλο (p=0.614, Fisher’s exact test). 

• Επίσκεψη σε γιατρό Αγροτικού Ιατρείου ή Κέντρου Υγείας: Η διαφορά των 

ποσοστών δεν είναι στατιστικά σημαντική ως προς την ηλικία (p=0.430). Από τους 
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Πίνακες Π6.1 & Π6.1* παρατηρείται ότι το ποσοστό των γυναικών που επισκέπτεται 

τον Αγροτικό γιατρό είναι διπλάσιο από το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών. Η 

διαφορά των ποσοστών ως προς το φύλο είναι αξιοσημείωτη χωρίς να φθάνει τα όρια 

της σημαντικότητας (p=0.099). 

• Επίσκεψη σε Ιδιώτη γιατρό: Η διαφορά των ποσοστών δεν είναι στατιστικά 

σημαντική ως προς την ηλικία (p=0.272). Παρατηρείται επίσης, ότι το ποσοστό των 

γυναικών που επισκέπτεται Ιδιώτη γιατρό είναι σχεδόν διπλάσιο από το αντίστοιχο 

ποσοστό των ανδρών. Η διαφορά των ποσοστών ως προς το φύλο είναι αξιοσημείωτη 

χωρίς να φθάνει τα όρια της σημαντικότητας (p=0.065). 

• Επίσκεψη στα Ιατρεία του ΙΚΑ ή άλλου ταμείου: Η διαφορά των ποσοστών δεν 

είναι στατιστικά σημαντική ως προς το φύλο (p=0.954). 

• Επίσκεψη σε Εξωτερικά Ιατρεία Νοσοκομείου: Η διαφορά των ποσοστών δεν 

είναι στατιστικά σημαντική ως προς το φύλο (p=0.676) ή ως προς την ηλικία 

(p=0.650). 

Σχετικά με τον Δείκτη των επισκέψεων σε υπηρεσίες υγείας (Δ.Επ.Υπ.Υ.) 

κατά τον τελευταίο χρόνο, από τους Πίνακες Π6.1 & Π6.1* διαπιστώνεται ότι η 

πλειοψηφία των ερωτηθέντων κάθε ηλικίας και των δύο φύλων, επισκέφτηκε γιατρό 

ή νοσηλεύτρια τον τελευταίο χρόνο. Στο συνολικό δείγμα, ποσοστό 86.8% είχε 

θετικό δείκτη. Η διαφορά των ποσοστών δεν είναι στατιστικά σημαντική ως προς το 

φύλο (p=0.709 Fisher’s exact test). Το ποσοστό των θετικών απαντήσεων αυξάνει με 

την ηλικία και φθάνει στο 100% στην τρίτη ηλικιακή ομάδα (29-45). 

Από την παρατήρηση του Πίνακα Π6.2 διαπιστώνεται ότι στο σύνολο των 

πασχόντων που έχουν θετικό Δείκτη Συμμόρφωσης (Δ.Συμ.Ασθ.) το μεγαλύτερο 

ποσοστό (83.3%) είναι άτομα που έκαναν τουλάχιστον μια επίσκεψη τον τελευταίο 

χρόνο στις Υπηρεσίες υγείας. Δεν ισχύει η αντίστροφη σχέση, δηλαδή στο σύνολο 

των ερωτηθέντων που έχουν θετικό Δ.Επ.Υπ.Υ. το μεγαλύτερο ποσοστό (66.1%) 

είναι άτομα με αρνητικό δείκτη συμμόρφωσης. Η διαφορά των ποσοστών δεν είναι 

στατιστικά σημαντική (p=1.000 Fisher’s exact test). 

Ανάλογα είναι τα αποτελέσματα που βγαίνουν από την συσχέτιση του 

Δ.Επ.Υπ.Υ. και του Δείκτη Εγχείρησης (Δ.Εγχ.). Δηλαδή στο σύνολο των ατόμων με 

θετικό Δ.Εγχ. το 93.3% των πασχόντων έχουν και θετικό Δ.Επ.Υπ.Υ. Η αντίστροφη 

σχέση δεν ισχύει, δηλαδή στο σύνολο των ατόμων με θετικό Δ.Επ.Υπ.Υ. το 

 114



μεγαλύτερο ποσοστό (52.5%) είναι άτομα με αρνητικό Δ.Εγχ. Η διαφορά των 

ποσοστών δεν είναι στατιστικά σημαντική (p=0.125 Fisher’s exact test). 

Όσον αφορά τη σχέση του Δ.Επ.Υπ.Υ. και του δείκτη χρόνιας ασθένειας 

(Δ.Χ.Α.) παρατηρείται ότι στο σύνολο των πασχόντων με θετικό Δ.Χ.Α. το 

μεγαλύτερο ποσοστό (85.5%) το κατέχουν άτομα με θετικό Δ.Επ.Υπ.Υ. Ισχύει και η 

αντίστροφη σχέση, δηλαδή στο σύνολο των ατόμων με θετικό Δ.Επ.Υπ.Υ. το 

μεγαλύτερο ποσοστό (79.7%) είναι άτομα με θετικό Δ.Χ.Α. Η διαφορά των 

ποσοστών δεν είναι στατιστικά σημαντική (p=1.000 Fisher’s exact test). 

Στον Πίνακα Π6.3 φαίνεται η μέση τιμή του δείκτη εκδήλωσης των 

συμπτωμάτων (Δ.Εκ.Συμ.) και η μέση τιμή του δείκτη συχνότητας των συμπτωμάτων 

(Δ.Συχ.Συμ.) ψυχικής διαταραχής μεταξύ των ερωτηθέντων που επισκέφτηκαν τις 

υπηρεσίες υγείας τουλάχιστον μια φορά κατά τον τελευταίο χρόνο και αυτών που δεν 

τις επισκέφτηκαν καθόλου, καθώς και η μεταβολή της μέσης τιμής κάθε δείκτη κατά 

φύλο και ομάδα ηλικίας. 

Από τη παρατήρηση του Πίνακα Π6.3 φαίνεται ότι η μέση τιμή των δεικτών 

είναι κατά τι μεγαλύτερη σε όσους δεν επισκέφτηκαν τις υπηρεσίες υγείας τον 

τελευταίο χρόνο. Η διαφορά των μέσων τιμών των δύο δεικτών (Δ.Εκ.Συμ. & 

Δ.Συχ.Συμ.) μεταξύ των ερωτηθέντων που επισκέφτηκαν τις υπηρεσίες υγείας 

τουλάχιστον μια φορά κατά τον τελευταίο χρόνο και αυτών που δεν τις επισκέφτηκαν 

καθόλου, δεν είναι στατιστικά σημαντική (Δ.Εκ.Συμ.: p=0.866, Δ.Συχ.Συμ.: 

p=0.906). Όταν ληφθεί υπόψη το φύλο, η μέση τιμή των δύο δεικτών (Δ.Εκ.Συμ. & 

Δ.Συχ.Συμ.) εξακολουθεί να είναι κατά τι μεγαλύτερη σε όσους δεν επισκέφτηκαν τις 

υπηρεσίες υγείας με εξαίρεση τον Δ.Συχ.Συμ. που είναι λίγο μεγαλύτερος στις 

γυναίκες με θετικό Δ.Επ.Υπ.Υ. Η διαφορά των μέσων τιμών των δύο δεικτών 

(Δ.Εκ.Συμ. & Δ.Συχ.Συμ.) μεταξύ των ερωτηθέντων που επισκέφτηκαν τις υπηρεσίες 

υγείας τουλάχιστον μια φορά κατά τον τελευταίο χρόνο και αυτών που δεν τις 

επισκέφτηκαν καθόλου, εξακολουθεί να μην είναι στατιστικά σημαντική όταν ληφθεί 

υπόψη το φύλο. (Για τον Δ.Εκ.Συμ. έχουμε: κύρια δράση του Δ.Επ.Υπ.Υ.: p=0.963, 

κύρια δράση φύλου: p=0.222, αλληλεπίδραση φύλου και Δ.Επ.Υπ.Υ.: p=0.691. Για 

τον Δ.Συχ.Συμ. έχουμε: κύρια δράση του Δ.Επ.Υπ.Υ.: p=0.951, κύρια δράση φύλου: 

p=0.406, αλληλεπίδραση φύλου και Δ.Επ.Υπ.Υ.: p=0.625). Επομένως, σύμφωνα με 

τα αποτελέσματα της στατιστικής δοκιμασίας δεν υπάρχουν αλληλεπιδράσεις μεταξύ 
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Δ.Επ.Υπ.Υ. και φύλου στην διαμόρφωση των τιμών των δεικτών: Δ.Εκ.Συμ. και 

Δ.Συχ.Συμ.. 

Παρατηρείται ότι στην πρώτη ηλικιακή ομάδα (18-22) μεγαλύτερη τιμή των 

δεικτών (Δ.Εκ.Συμ. & Δ.Συχ.Συμ.) έχουν οι ερωτηθέντες με αρνητικό Δ.Επ.Υπ.Υ. σε 

αντίθεση με τη δεύτερη ηλικιακή ομάδα (23-28) όπου μεγαλύτερη τιμή των δεικτών 

(Δ.Εκ.Συμ. & Δ.Συχ.Συμ.) έχουν οι ερωτηθέντες με θετικό Δ.Επ.Υπ.Υ. Η διαφορά 

των μέσων τιμών καθενός εκ των δύο δεικτών (Δ.Εκ.Συμ. & Δ.Συχ.Συμ.) μεταξύ των 

ερωτηθέντων που επισκέφτηκαν τις υπηρεσίες υγείας τουλάχιστον μια φορά κατά τον 

τελευταίο χρόνο και αυτών που δεν τις επισκέφτηκαν καθόλου, δεν είναι στατιστικά 

σημαντική όταν ληφθούν υπόψη οι δύο πρώτες ηλικιακές ομάδες. Συγκεκριμένα, για 

τον Δ.Εκ.Συμ. έχουμε: κύρια δράση Δ.Επ.Υπ.Υ.: p=0.650, κύρια δράση ηλικίας: 

p=0.510, αλληλεπίδραση Δ.Επ.Υπ.Υ. και ηλικίας: p=0.400. Για τον Δ.Συχ.Συμ. 

έχουμε: κύρια δράση Δ.Επ.Υπ.Υ.: p=0.605, κύρια δράση ηλικίας: p=0.375, 

αλληλεπίδραση Δ.Επ.Υπ.Υ. και ηλικίας: p=0.396. Επομένως, δεν υπάρχουν 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ Δ.Επ.Υπ.Υ. και ηλικίας στη διαμόρφωση των μέσων τιμών 

των δεικτών: Δ.Εκ.Συμ. και Δ.Συχ.Συμ.. 

12.1.2 Οδοντιατρικές Υπηρεσίες 

Από τον Πίνακα Π6.4 διαπιστώνεται ότι οι μισοί (50%) από τους 

ερωτηθέντες (Α: 45.7%, Γ: 54.5%) επισκέφτηκαν τον οδοντίατρο τουλάχιστον μια 

φορά κατά τον τελευταίο χρόνο, ενώ από όσους επισκέφθηκαν τον οδοντίατρο οι 

περισσότεροι (Α: 31.4%, Γ: 33.3%) τον επισκέφθηκαν 1-2 φορές. Το ποσοστό όσων 

επισκέπτονται τον οδοντίατρο αυξάνει με την ηλικία και φθάνει το 70% για τους 

ερωτηθέντες της τρίτης ηλικιακής ομάδας (29-45). Η διαφορά των ποσοστών μεταξύ 

των ερωτηθέντων που επισκέφθηκαν τον οδοντίατρο κατά τον τελευταίο χρόνο και 

αυτών που δεν τον επισκέφθηκαν δεν είναι στατιστικά σημαντική ως προς το φύλο 

(p=0.540) ή ως προς την ηλικία (p=0.418). 

Οι ερωτηθέντες επισκέπτονται τον οδοντίατρο όταν έχουν κάποιο πρόβλημα 

σε ποσοστό 85.3% και πολύ λιγότεροι (14.7%) για έλεγχο και προληπτική 

οδοντιατρική φροντίδα (Πίνακας Π6.4). Η διαφορά των ποσοστών δεν είναι 

στατιστικά σημαντική ως προς το φύλο (p=0.512 Fisher’s exact test). Παρατηρείται 
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δε ότι το ποσοστό όσων πάνε στον οδοντίατρο μόνο για την θεραπευτική 

αντιμετώπιση κάποιου προβλήματος, αυξάνει με την ηλικία. 

Η σύγκριση των δύο παραπάνω παραμέτρων (Πίνακας Π6.5) δείχνει ότι από 

όσους δεν επισκέφτηκαν τον οδοντίατρο τον τελευταίο χρόνο, μόνο το 2.9% τον 

επισκέπτονται για τακτικό έλεγχο. Στο σύνολο των ερωτηθέντων που συνήθως 

επισκέπτονται τον οδοντίατρο για τακτικό έλεγχο, το 90% τον επισκέφθηκε 

τουλάχιστον μια φορά τον τελευταίο χρόνο. Η διαφορά μεταξύ των δύο ερωτήσεων 

είναι στατιστικά σημαντική (p=0.013 Fisher’s exact test). 

Από την παρατήρηση του Πίνακα Π6.5 διαπιστώνεται ότι όσοι δεν πήγαν 

καθόλου στον οδοντίατρο τον τελευταίο χρόνο έχουν σε μεγαλύτερο ποσοστό 

(79.4%) όλα τους τα φυσικά δόντια. Επίσης από όσους έχουν όλα τους τα φυσικά 

δόντια το μεγαλύτερο ποσοστό (60%) δεν επισκέφτηκε τον οδοντίατρο τον τελευταίο 

χρόνο. Η διαφορά των ποσοστών μεταξύ των δύο ερωτήσεων είναι στατιστικά 

σημαντική (p=0.012). 

Επίσης, παρατηρείται (Πίνακας Π6.5) ότι από όσους επισκέφθηκαν τον 

οδοντίατρο τουλάχιστον μια φορά τον τελευταίο χρόνο το μεγαλύτερο ποσοστό 

(88.2%) έχει σφραγίσματα ή/ και γέφυρες. Στο σύνολο των ερωτηθέντων που έχουν 

σφραγίσματα ή/ και γέφυρες το μεγαλύτερο ποσοστό (62.5%) έκανε τουλάχιστον μια 

επίσκεψη στον οδοντίατρο τον τελευταίο χρόνο. Η διαφορά των ποσοστών μεταξύ 

των δύο ερωτήσεων είναι στατιστικά σημαντική (p=0.001). 

12.2 Επισκέψεις σε γιατρό. 

Από την παρατήρηση των Πινάκων Π6.6 & Π6.6* διαπιστώνεται ότι το 

ποσοστό όσων επισκέφθηκαν γιατρό τις δύο τελευταίες εβδομάδες φθάνει στο 22.1% 

του συνόλου των ερωτηθέντων, αυξάνεται με την ηλικία και κυμαίνεται από 17.6% 

μέχρι 40% στις τρεις πρώτες ομάδες ηλικιών. Επίσης, το ποσοστό είναι μεγαλύτερο 

στις γυναίκες (Α: 17.1%, Γ: 27.3%). Η διαφορά των ποσοστών δεν είναι στατιστικά 

σημαντική ως προς το φύλο (p=0.345) ή ως την ηλικία (p=0.328). 

Το ποσοστό όσων επισκέφθηκαν το γιατρό για τα συμπτώματα των δύο 

τελευταίων εβδομάδων φθάνει μόλις 5.9% του συνόλου των ερωτηθέντων και είναι 

υψηλότερο στις γυναίκες (Α: 2.9%, Γ: 9.1%). Η διαφορά των ποσοστών δεν είναι 

στατιστικά σημαντική ως προς το φύλο (p=0.356, Fisher’s exact test). Οι ερωτηθέντες 
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που επισκέφθηκαν το γιατρό για τα συμπτώματα είναι συγκεντρωμένοι στην πρώτη 

(8.8%) και στην τρίτη ηλικιακή ομάδα (10%). 

Από την σύγκριση των ποσοστών αυτών που επισκέφθηκαν γιατρό τις δύο 

τελευταίες εβδομάδες και αυτών που επισκέφθηκαν γιατρό για τα συμπτώματα 

(Πίνακας Π6.7), παρατηρείται ότι: ποσοστό 20% όσων πήγαν στο γιατρό τις δύο 

τελευταίες εβδομάδες πήγαν για τα συμπτώματα, ενώ από όσους πήγαν για τα 

συμπτώματα το 75% πήγαν (και) κατά τις δύο τελευταίες εβδομάδες. Απ’ όσους δεν 

πήγαν σε γιατρό τις δύο τελευταίες εβδομάδες, το 1.9% είχε συμπτώματα και από 

όσους δεν πήγαν για τα ενοχλήματα το 18.8% πήγε κατά τις τελευταίες δύο 

εβδομάδες σε γιατρό. Η διαφορά των ποσοστών είναι στατιστικά σημαντική 

(p=0.033, Fisher’s exact test). 

Η συσχέτιση των δύο παραμέτρων (Επίσκεψη στο γιατρό τις δύο τελευταίες 

εβδομάδες και Επίσκεψη στο γιατρό για τα συμπτώματα) με τον δείκτη 

συμμόρφωσης του πάσχοντος (Πίνακας Π6.7) δείχνει ότι: Από όσους πήγαν σε 

γιατρό κατά τις δύο τελευταίες εβδομάδες, το 60% είχε αρνητικό δείκτη 

συμμόρφωσης (Δ.Συμ.Ασθ.), ενώ από όσους είχαν αρνητικό Δ.Συμ.Ασθ. ποσοστό 

20.5% πήγε σε γιατρό τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Η διαφορά των ποσοστών δεν 

είναι στατιστικά σημαντική (p=0.599). Επίσης, οι μισοί από αυτούς που πήγαν σε 

γιατρό για τα ενοχλήματα είχαν αρνητικό δείκτη συμμόρφωσης, ενώ από αυτούς που 

είχαν αρνητικό Δ.Συμ.Ασθ. μόνο το 4.5% πήγε σε γιατρό για τα ενοχλήματα. Η 

διαφορά των ποσοστών δεν είναι στατιστικά σημαντική (p=0.603, Fisher’s exact 

test). 

Η σύγκριση με τον δείκτη παρουσίας χρόνιας ασθένειας (Δ.Χ.Α.) (Πίνακας 

Π6.8) δείχνει ότι: Το 86.7% όσων πήγαν σε γιατρό τις δύο τελευταίες εβδομάδες 

είχαν θετικό Δ.Χ.Α. ενώ από όσους είχαν θετικό Δ.Χ.Α. το 23.6% πήγε σε γιατρό τις 

τελευταίες δύο εβδομάδες. Η διαφορά των ποσοστών δεν είναι στατιστικά σημαντική 

(p=0.716, Fisher’s exact test). Επίσης το 100% αυτών που επισκέφθηκαν γιατρό για 

τα ενοχλήματα είχαν θετικό Δ.Χ.Α. Το ποσοστό δε, όσων είχαν θετικό Δ.Χ.Α. και 

πήγαν στο γιατρό για τα ενοχλήματα είναι 7.3%. Η διαφορά των ποσοστών δεν είναι 

στατιστικά σημαντική (p=0.579, Fisher’s exact test). 

Συγκρίνοντας με το ιστορικό εγχείρησης κατά το παρελθόν (Δ.Εγχ.) (Πίνακας 

Π6.9) διαπιστώνεται ότι: Το 66.7% όσων πήγαν στο γιατρό τις τελευταίες δύο 
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εβδομάδες είχαν θετικό Δ.Εγχ. και από όσους αναφέρουν εγχείρηση στο παρελθόν το 

33.3% πήγε σε γιατρό τις δύο τελευταίες εβδομάδες, ενώ από όσους δεν είχαν κάνει 

εγχείρηση το 13.2% πήγε σε γιατρό τις δύο τελευταίες εβδομάδες. Η διαφορά των 

ποσοστών είναι στατιστικά σημαντική (p=0.038). Επίσης οι μισοί από όσους πήγαν 

στο γιατρό για τα ενοχλήματα είχαν θετικό Δ.Εγχ. ενώ το ποσοστό όσων είχαν θετικό 

Δ.Εγχ. και πήγαν στο γιατρό για τα ενοχλήματα είναι 6.7%. Η διαφορά των 

ποσοστών δεν είναι στατιστικά σημαντική (p=1.000, Fisher’s exact test). 

Από την παρατήρηση του Πίνακα Π6.10 διαπιστώνεται ότι: 

•Όσον αφορά την «επίσκεψη σε γιατρό τις δύο τελευταίες εβδομάδες»: 

α) Η μέση τιμή του Δ.Εκ.Συμ. ψυχικής διαταραχής είναι υψηλότερη σε όσους 

επισκέφθηκαν το γιατρό από τη μέση τιμή σε όσους δεν τον επισκέφθηκαν. Η 

διαφορά δεν είναι στατιστικά σημαντική (p=0.466) και εξακολουθεί να μην είναι 

στατιστικά σημαντική ακόμα και όταν ληφθεί υπόψη το φύλο όπου, η μέση τιμή του 

Δ.Εκ.Συμ. είναι κατά τι μικρότερη στους άνδρες που πήγαν στον γιατρό ενώ είναι 

μεγαλύτερη στις γυναίκες που πήγαν στο γιατρό (κύρια δράση «επίσκεψης σε γιατρό 

τις 2 τελευταίες εβδομάδες»: p=0.644, κύρια δράση φύλου: p=0.125, αλληλεπίδραση 

«επίσκεψης σε γιατρό τις 2 τελευταίες εβδομάδες» και φύλου: p=0.482). 

Επίσης, όταν ληφθεί υπόψη η ηλικία, η διαφορά των μέσων τιμών του 

Δ.Εκ.Συμ. μεταξύ των πασχόντων που επισκέφθηκαν γιατρό τις 2 τελευταίες 

εβδομάδες και αυτών που δεν επισκέφθηκαν, δεν είναι στατιστικά σημαντική (κύρια 

δράση «επίσκεψης σε γιατρό τις 2 τελευταίες εβδομάδες»: p=0.936, κύρια δράση 

ηλικίας: p=0.172, αλληλεπίδραση «επίσκεψης σε γιατρό τις 2 τελευταίες εβδομάδες» 

και ηλικίας: p=0.651). 

β) Η μέση τιμή του Δ.Συχ.Συμ. ψυχικής διαταραχής είναι μεγαλύτερη σε 

όσους επισκέφθηκαν το γιατρό τις δύο τελευταίες εβδομάδες. Η διαφορά δεν είναι 

στατιστικά σημαντική (p=0.299 ή p=0.529 Mann-Whitney test). Όταν ληφθεί υπόψη 

το φύλο η μέση τιμή του δείκτη είναι κατά τι χαμηλότερη στους άνδρες που 

επισκέφθηκαν το γιατρό τις δύο τελευταίες εβδομάδες και υψηλότερη στις γυναίκες 

που επίσης επισκέφθηκαν το γιατρό τις δύο τελευταίες εβδομάδες. 

•Όσον αφορά την επίσκεψη στο γιατρό για τα συμπτώματα: 

α) Η μέση τιμή του Δ.Εκ.Συμ. ψυχικής διαταραχής είναι υψηλότερη σε όσους 

επισκέφθηκαν το γιατρό για τα συμπτώματα από τη μέση τιμή σε όσους δεν τον 
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επισκέφθηκαν. Η διαφορά δεν είναι στατιστικά σημαντική (p=0.320). Όταν ληφθεί 

υπόψη το φύλο, η μέση τιμή του Δ.Εκ.Συμ. παραμένει υψηλότερη στους άνδρες και 

στις γυναίκες που επισκέφθηκαν το γιατρό όμως, η διαφορά εξακολουθεί να μην είναι 

στατιστικά σημαντική (κύρια δράση «επίσκεψης σε γιατρό για τα συμπτώματα»: 

p=0.272, κύρια δράση φύλου: p=0.866, αλληλεπίδραση «επίσκεψης σε γιατρό για τα 

συμπτώματα» και φύλου: p=0.420). 

Όταν ληφθεί υπόψη η ηλικία επίσης η διαφορά των μέσων τιμών του 

Δ.Εκ.Συμ. μεταξύ των πασχόντων που «επισκέφθηκαν γιατρό για τα συμπτώματα» 

και αυτών που δεν επισκέφθηκαν δεν είναι στατιστικά σημαντική (κύρια δράση 

«επίσκεψης σε γιατρό για τα συμπτώματα»: p=0.505, κύρια δράση ηλικίας: p=0.301, 

αλληλεπίδραση «επίσκεψης σε γιατρό για τα συμπτώματα» και ηλικίας: p=0.852). 

β) Η μέση τιμή του Δ.Συχ.Συμ. ψυχικής διαταραχής είναι μεγαλύτερη σε 

όσους επισκέφθηκαν το γιατρό για τα συμπτώματα. Η διαφορά είναι αξιοσημείωτη 

χωρίς να φθάνει τα όρια της σημαντικότητας (p=0.093, Mann-Whitney test). Όταν 

ληφθεί υπόψη το φύλο η μέση τιμή του δείκτη εξακολουθεί να είναι υψηλότερη σε 

όσους επισκέφθηκαν το γιατρό για τα συμπτώματα. 

12.2.1 Χαρακτηριστικά των επισκέψεων σε γιατρό τις τελευταίες δύο εβδομάδες 

Από τους ερωτηθέντες που πήγαν στο γιατρό κατά τις δύο τελευταίες 

εβδομάδες το 73.3% πήγε μόνο μια φορά (Πίνακες Π6.6 & Π6.6*). Οι 15 

ερωτηθέντες που πήγαν στο γιατρό έκαναν συνολικά 21 επισκέψεις (0.31 επισκέψεις/ 

ερωτηθέντα ή 1.4 επισκέψεις/ άτομο που επισκέφθηκε το γιατρό). 

Υπενθυμίζεται ότι τα αποτελέσματα των μεταβλητών ΑΝΟ145-ΑΝΟ162 που 

αναφέρονται στα χαρακτηριστικά των επισκέψεων σε γιατρό τις δύο τελευταίες 

εβδομάδες παρουσιάζονται στους Πίνακες Π6.6 & Π6.6* κατά επίσκεψη ανδρών και 

γυναικών δηλαδή, η μονάδα μέτρησης είναι η επίσκεψη (το περιστατικό) και όχι τα 

πρόσωπα που έκαναν την επίσκεψη. 

Από τους Πίνακες Π6.6 & Π6.6* διαπιστώνεται ότι, στους άνδρες το 

μικρότερο ποσοστό των επισκέψεων (11.1%) έγινε από την ομάδα ηλικίας 29-45 

χρόνων. Στις γυναίκες, το μικρότερο ποσοστό των επισκέψεων (25%) έγινε από την 

ηλικία των 23-28 χρόνων. 
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Σχετικά με τον λόγο για τον οποίο έγινε η επίσκεψη στο γιατρό παρατηρείται 

ότι, το 76.2% των επισκέψεων έγιναν για κάποιο πρόβλημα υγείας, το 9.5% έγινε για 

προληπτική εξέταση, το 9.5% έγινε για συνταγογραφία και το 4.8% για άλλο λόγο. 

Οι ειδικότητες των γιατρών στις οποίες έγιναν οι επισκέψεις παρουσιάζονται 

στους Πίνακες Π6.6 & Π6.6* (βλέπε στην ενότητα 5 της μεθοδολογίας για τον τρόπο 

κωδικοποίησης της απάντησης σ’ αυτήν την ερώτηση). Διαπιστώνεται ότι το 85.7% 

των επισκέψεων έγιναν σε παθολόγο, το 4.8% σε αιματολόγο και το 9.5% σε 

ειδικότητα της χειρουργικής. 

Όσον αφορά το τόπο όπου έγινε η επίσκεψη (Πίνακες Π6.6, Π6.6*) 

διαπιστώνεται ότι το 28.6% των επισκέψεων έγιναν στο χώρο της Μονάδας 

μεταγγίσεων, επίσης το 28.6% έγινε σε εξωτερικά ιατρεία Νοσοκομείου, το 23.9% σε 

ιδιωτικό ιατρείο και το 19.1% στα Ιατρεία του ΙΚΑ. Επιβεβαιώνεται ότι καμία 

επίσκεψη των ερωτηθέντων δεν έγινε στο αγροτικό Ιατρείο και επίσης δεν έγινε 

καμία επίσκεψη γιατρού κατ’ οίκον. 

Συνταγή δόθηκε στο 42.9% των επισκέψεων και παραπομπή έγινε στο 71.5% 

των επισκέψεων. Ο γιατρός αμείφθηκε μέσω ασφαλιστικού ταμείου στο 95.2% των 

επισκέψεων. 

 

12.3 Εισαγωγές στο Νοσοκομείο κατά τον τελευταίο χρόνο 

Το 22.9% των ανδρών και το 21.2% των γυναικών νοσηλεύτηκε σε 

νοσοκομείο κατά το τελευταίο έτος (Πίνακες Π6.11, Π6.11*). Παρατηρείται ότι το 

ποσοστό όσων νοσηλεύτηκαν μειώνεται με την ηλικία, έτσι το υψηλότερο ποσοστό 

(29.4%) αυτών που νοσηλεύτηκαν συναντάται στη πρώτη ηλικιακή ομάδας (18-22) 

και το χαμηλότερο (10%) στην τρίτη ηλικιακή ομάδα. Η διαφορά των ποσοστών δεν 

είναι στατιστικά σημαντική ως προς το φύλο (p=0.820) ή ως προς την ηλικία 

(p=0.336). 

Από τη συσχέτιση της νοσηλείας σε νοσοκομείο κατά τον τελευταίο χρόνο με 

τον δείκτη συμμόρφωσης του πάσχοντος (Δ.Συμ.Ασθ.), τον δείκτη χρόνιας ασθένειας 

(Δ.Χ.Α.) και τον δείκτη αναφοράς εγχείρησης στο παρελθόν (Δ.Εγχ.) παρατηρείται 

ότι: 
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•Ποσοστό 73.3% αυτών που νοσηλεύτηκαν σε νοσοκομείο κατά τον 

τελευταίο χρόνο, έχουν αρνητικό Δ.Συμ.Ασθ. ενώ το 25% όσων έχουν αρνητικό 

Δ.Συμ.Ασθ. έκαναν εισαγωγή σε νοσοκομείο (Πίνακας Π6.12). Η διαφορά των 

ποσοστών δεν είναι στατιστικά σημαντική (p=0.478). 

•Ποσοστό 80% των πασχόντων που έκαναν εισαγωγή σε νοσοκομείο έχουν 

θετικό Δ.Χ.Α. και το 21.8% όσων έχουν θετικό Δ.Χ.Α. νοσηλεύτηκαν σε νοσοκομείο 

(Πίνακας Π6.12). Η διαφορά των ποσοστών δεν είναι στατιστικά σημαντική 

(p=1.000, Fisher’s exact test). 

•Ποσοστό 26.7% των ερωτηθέντων που νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο έχουν 

θετικό Δ.Εγχ. και το 13.3% όσων έχουν θετικό Δ.Εγχ. έκαναν εισαγωγή σε 

νοσοκομείο (Πίνακας Π6.12). Η διαφορά των ποσοστών δεν είναι στατιστικά 

σημαντική (p=0.140). 

Από την διερεύνηση της διαφοράς της μέσης τιμής του Δ.Εκ.Συμ. και της 

μέσης τιμής του Δ.Συχ.Συμ. μεταξύ των ερωτηθέντων που νοσηλεύτηκαν 

τουλάχιστον μια φορά κατά τον τελευταίο χρόνο και αυτών που δεν νοσηλεύτηκαν 

καθώς και η μεταβολή της μέσης τιμής κατά φύλο και ηλικία (Πίνακας Π6.13) 

διαπιστώνεται ότι: 

•Η μέση τιμή του Δ.Εκ.Συμ. ψυχικής διαταραχής είναι λίγο μεγαλύτερη σε 

όσους δεν νοσηλεύτηκαν από τη μέση τιμή σε όσους νοσηλεύτηκαν. Η διαφορά δεν 

είναι στατιστικά σημαντική (p=0.979). Όταν ληφθεί υπόψη το φύλο, η μέση τιμή του 

Δ.Εκ.Συμ. είναι υψηλότερη στους άνδρες που νοσηλεύτηκαν και στις γυναίκες που 

δεν νοσηλεύτηκαν όμως, η διαφορά εξακολουθεί να μην είναι στατιστικά σημαντική 

(κύρια δράση «εισαγωγής στο νοσοκομείο κατά τον τελευταίο χρόνο»: p=0.989, 

κύρια δράση φύλου: p=0.361, αλληλεπίδραση «εισαγωγής στο νοσοκομείο κατά τον 

τελευταίο χρόνο» και φύλου: p=0.583). 

Όταν ληφθεί υπόψη η ηλικία τότε η διαφορά της μέσης τιμής του Δ.Εκ.Συμ. 

μεταξύ αυτών που νοσηλεύτηκαν και αυτών που δεν νοσηλεύτηκαν στις τρεις 

ηλικιακές ομάδες, δεν είναι στατιστικά σημαντική (κύρια δράση «εισαγωγής στο 

νοσοκομείο κατά τον τελευταίο χρόνο»: p=0.538, κύρια δράση ηλικίας: p=0.193, 

αλληλεπίδραση «εισαγωγής στο νοσοκομείο κατά τον τελευταίο χρόνο» και ηλικίας: 

p=0.350). 
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•Η μέση τιμή του Δ.Συχ.Συμ. ψυχικής διαταραχής είναι μεγαλύτερη σε όσους 

νοσηλεύτηκαν κατά τον τελευταίο χρόνο. Η διαφορά δεν είναι στατιστικά σημαντική 

(p=0.336 Mann-Whitney test). Όταν ληφθεί υπόψη το φύλο, η μέση τιμή του δείκτη 

εξακολουθεί να είναι υψηλότερη σε όσους νοσηλεύτηκαν κατά τον τελευταίο χρόνο. 

12.3.1 Χαρακτηριστικά των Εισαγωγών σε Νοσοκομείο κατά τον τελευταίο χρόνο 

Οι 15 ερωτηθέντες που νοσηλεύτηκαν σε Νοσοκομείο έκαναν 18 εισαγωγές, 

δηλαδή: 0.26 εισαγωγές / ερωτηθέντα ή 1.2 εισαγωγές / άτομο που νοσηλεύτηκε. Το 

86.7% των ερωτηθέντων που έκαναν εισαγωγή σε νοσοκομείο, νοσηλεύτηκε για μια 

φορά, το 6.7% νοσηλεύτηκε για δύο φορές και επίσης το 6.7% νοσηλεύτηκε για τρεις 

φορές. 

Υπενθυμίζεται ότι τα αποτελέσματα των μεταβλητών ΑΝΟ165-ΑΝΟ167, και 

ΑΝΟ171-ΑΝΟ182 που αναφέρονται στα χαρακτηριστικά των εισαγωγών του 

πάσχοντα στο νοσοκομείο κατά τον τελευταίο ΄χρόνο και στη διάρκεια νοσηλείας 

του, παρουσιάζονται στους Πίνακες Π6.11 & Π6.11* και στον Πίνακα Π6.14) κατά 

αριθμό εισαγωγών ανδρών και γυναικών σε κάθε ομάδα ηλικίας. Δηλαδή, η μονάδα 

μέτρησης είναι η εισαγωγή (το περιστατικό) και όχι τα πρόσωπα που νοσηλεύτηκαν. 

Από τους Πίνακες Π6.11 & Π6.11* διαπιστώνεται ότι, το μικρότερο ποσοστό 

(11%) των εισαγωγών έγινε από τους άνδρες ηλικίας 23-28 χρόνων και από τις 

γυναίκες ηλικίας 29-45 χρόνων. Το μεγαλύτερο ποσοστό των εισαγωγών έγινε από 

την ομάδα 18-22 χρόνων (Α: 88.9%, Γ: 55.6%). 

Ποσοστό 55.6% των εισαγωγών έγιναν στο Ηράκλειο, το 16.7% στα Χανιά, 

επίσης το 16.7% σε άλλη πόλη της Κρήτης και 11.1% έγινε στην Αθήνα. Όλες δε οι 

εισαγωγές έγιναν σε νοσοκομεία του ΕΣΥ. Το νοσήλιο καλύφθηκε σε όλες τις 

περιπτώσεις των εισαγωγών, αποκλειστικά από το ασφαλιστικό ταμείο. 

Οι συχνότερες αιτίες εισαγωγής των νοσηλευθέντων είναι τα νοσήματα του 

πεπτικού (27.8% των εισαγωγών), οι ασαφείς αιτίες και οι παράγοντες που 

επηρεάζουν (27.8%) και τα λοιμώδη (22.2%). Η διάρκεια παραμονής στο νοσοκομείο 

κατά εισαγωγή κυμαίνεται από μία μέρα ή λιγότερο μέχρι 30 ημέρες (Πίνακας 

Π6.14). Διαπιστώνεται ότι το 27.8% των εισαγωγών είχε διάρκεια μέχρι 2 ημέρες, το 

27.9% από 3-7 μέρες, το 22.3% από 8-15 ημέρες και το 22.4% από 16-30 ημέρες. Αν 
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ληφθούν υπόψη αυτά για τον υπολογισμό της μέσης διάρκειας νοσηλείας, προκύπτει 

ότι είναι 8.9 ημέρες κατά εισαγωγή. 

13. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 

ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

13.1 Δείκτες Ικανοποίησης από την πιο συχνά χρησιμοποιούμενη Εξωνοσοκομειακή 

Υπηρεσία Υγείας κατά τον τελευταίο χρόνο 

Στον Πίνακα Π7.1 φαίνεται η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη 

εξωνοσοκομειακή υπηρεσία υγείας κατά τον τελευταίο χρόνο. Διαπιστώνεται ότι το 

μεγαλύτερο ποσοστό (51.4%) των ερωτηθέντων χρησιμοποίησε συχνότερα τα 

εξωτερικά Ιατρεία Νοσοκομείου, ακολουθεί το ποσοστό των ερωτηθέντων που 

χρησιμοποίησε το Κέντρο Υγείας της περιοχής των (10.3%) και τα Ιατρεία του ΙΚΑ 

(10.3%). Επίσης ένα μεγάλο ποσοστό (28%) δεν χρησιμοποίησε καμιά από τις 

προηγούμενες εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες. 

Στο σύνολο των 35 ερωτηθέντων που απάντησαν ότι χρησιμοποίησαν τα 

εξωτερικά ιατρεία Νοσοκομείου στην διάρκεια του τελευταίου χρόνου, το 

μεγαλύτερο ποσοστό (34.3%) επισκέφθηκε τα εξωτερικά ιατρεία του Βενιζέλειου 

Νοσοκομείου, ακολουθεί το ποσοστό αυτών που επισκέφθηκαν Νοσοκομείο της 

Αθήνας (22.8%), το Νοσοκομείο Χανίων (20%), το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 

Ηρακλείου (17.2%) και τέλος το Νοσοκομείο Ρεθύμνης (5.7%). 

Από όσους επισκέφθηκαν τις εν λόγω εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες υγείας, το 

83.7% ήταν πολύ ή αρκετά ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες που τους 

προσφέρθηκαν και οι υπόλοιποι 16.3% ήταν όχι τόσο ή καθόλου ικανοποιημένοι. 

Παρατηρείται ότι είναι υψηλότερο το ποσοστό των γυναικών (95.8%) που δήλωσαν 

πολύ ή αρκετά ικανοποιημένες έναντι του ποσοστού των ανδρών (72%). Η διαφορά 

των ποσοστών είναι στατιστικά σημαντική ως προς το φύλο (p=0.049, Fisher’s exact 

test). Επίσης, διαπιστώνεται ότι το μικρότερο ποσοστό (71.4%) των πολύ ή αρκετά 

ικανοποιημένων ερωτηθέντων βρίσκεται στην τρίτη ηλικιακή ομάδα (29-45) και το 

μεγαλύτερο (89.5%) στην δεύτερη (23-28). 

Ποσοστό 57.1% των ερωτηθέντων που επισκέφθηκαν το Κέντρο Υγείας 

έμειναν αρκετά ή πολύ ευχαριστημένοι, ενώ από τις υπηρεσίες που προσφέρθηκαν 
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στο ΙΚΑ όλοι οι ερωτηθέντες επισκέπτες έμειναν αρκετά ή πολύ ευχαριστημένοι. 

Στον παρακάτω Πίνακα 13.1 φαίνεται ότι: 

Σφάλμα! Λανθασμένη σύνδεση. 

 από αυτούς που επισκέφθηκαν τα εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείου, ποσοστό 85.7% 

έμεινε αρκετά ή πολύ ευχαριστημένο από τις υπηρεσίες που προσφέρθηκαν ενώ το 

αντίστοιχο ποσοστό όσων επισκέφθηκαν το κέντρο υγείας της περιοχής τους ή το 

ΙΚΑ είναι 78.6%. Η διαφορά των ποσοστών δεν είναι στατιστικά σημαντική 

(p=0.672, Fisher’s exact test). 

Από την παρατήρηση του Πίνακα Π7.1.3 φαίνεται ότι στο σύνολο αυτών που 

θεώρησαν ότι υπάρχει πρόβλημα με την συμπεριφορά του ιατρικού προσωπικού, 

ποσοστό 75% ανέφεραν ότι είναι καθόλου ή όχι τόσο ικανοποιημένοι από την 

εξωνοσοκομειακή υπηρεσία που επισκέφθηκαν και το 25% δήλωσαν ότι έμειναν 

αρκετά ή πολύ ευχαριστημένοι. Η διαφορά των ποσοστών είναι στατιστικά 

σημαντική (p=0.011, Fisher’s exact test). Επίσης το 1/3 των ερωτηθέντων που 

ανέφεραν ότι θεωρούν πρόβλημα την μη ενημέρωση από τους γιατρούς, ανέφεραν ότι 

έμειναν καθόλου ή όχι τόσο ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες που τους 

προσφέρθηκαν και τα υπόλοιπα 2/3 απάντησαν ότι έμειναν αρκετά ή πολύ 

ευχαριστημένοι. Η διαφορά των ποσοστών είναι αξιοσημείωτη χωρίς να φθάνει τα 

όρια της σημαντικότητας (p=0.088, Fisher’s exact test). Σε κάθε μια από τις 

υπόλοιπες πέντε παραμέτρους όπου ζητήθηκε από τον ερωτώμενο να απαντήσει αν 

θεωρεί ότι υπάρχει πρόβλημα, δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση 

με τον βαθμό ικανοποίησης που αυτός ανέφερε. 

Μεταξύ των επτά παραμέτρων για τις οποίες ζητήθηκε από τους ερωτηθέντες 

να αναφέρουν αν υπήρχε πρόβλημα (Πίνακας Π7.1.1), το υψηλότερο ποσοστό 

θετικών απαντήσεων είχε ο χρόνος αναμονής (55.1%), επίσης υψηλό ποσοστό 

θετικών απαντήσεων συγκέντρωσε ο χώρος αναμονής και εξέτασης (24.5%) και ο 

εξοπλισμός του ιατρείου (20.4%). Σε θέματα που έχουν σχέση με το ανθρώπινο 

δυναμικό, υψηλό ποσοστό θετικών απαντήσεων συγκέντρωσε η έλλειψη ενημέρωσης 

(24.5%) και οι επιστημονικές γνώσεις των γιατρών (22.4%). Το μικρότερο ποσοστό 

θετικών απαντήσεων έχει η συμπεριφορά των νοσηλευτριών (2%) και του ιατρικού 

προσωπικού (8.2%). Ποσοστό 8.2% των ερωτηθέντων αναφέρθηκε σε πρόβλημα που 

δεν συμπεριλαμβανόταν στα παραπάνω. 
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Τα πρόσθετα προβλήματα που τέθηκαν (Πίνακας Π7.1.2) αναφέρονται σε 

θέματα λειτουργίας και στελέχωσης των εξωνοσοκομειακών υπηρεσιών υγείας. 

Συγκεκριμένα το 6.1% των ερωτηθέντων αναφέρθηκε στην έλλειψη ειδικευμένων 

γιατρών και το 2.1% σε έλλειψη συντονισμού των υπηρεσιών υγείας. 

 

13.2 Δείκτες Ικανοποίησης από το Νοσοκομείο 

Από την παρατήρηση του Πίνακα Π7.2 διαπιστώνεται ότι το 61.8% των 

ερωτηθέντων μεταγγίζονται στη Μονάδα Μ.Α. του Βενιζέλειου Νοσοκομείου, το 

32.4% στο Νοσοκομείο Χανίων και το 5.9% στο Νοσοκομείο Ρεθύμνης. 

Σχετικά με το βαθμό ικανοποίησης των πασχόντων από τις υπηρεσίες που 

τους προσφέρονται στην α-Μονάδα που μεταγγίζονται (Πίνακας Π7.2), 

παρατηρείται ότι ποσοστό 86.8% των ερωτηθέντων ανέφεραν ότι είναι αρκετά ή πολύ 

ικανοποιημένοι και 13.2% είπαν ότι είναι καθόλου ή όχι τόσο ικανοποιημένοι. Το 

ποσοστό (88.6%) των ανδρών που είπαν ότι είναι αρκετά ή πολύ ικανοποιημένοι 

είναι υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό (84.8%) των γυναικών. Η διαφορά των 

ποσοστών δεν είναι στατιστικά σημαντική ως προς το φύλο (p=0.730, Fisher’s exact 

test). Επίσης, διαπιστώνεται ότι το ποσοστό των ερωτηθέντων που ανέφεραν ότι είναι 

καθόλου ή όχι τόσο ικανοποιημένοι μειώνεται από την πρώτη (14.7%) στην δεύτερη 

(8.7%) ομάδα ηλικιών ενώ αυξάνεται στην τρίτη (20%) ηλικιακή ομάδα. 

Από την παρατήρηση του παρακάτω Πίνακα 13.2 διαπιστώνεται ότι: 

Σφάλμα! Λανθασμένη σύνδεση. 

Οι μεταγγιζόμενοι στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο ανέφεραν ότι είναι αρκετά ή πολύ 

ικανοποιημένοι σε ποσοστό (85.7%) χαμηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό (88.5%) 

αυτών που μεταγγίζονται στα δύο άλλα Νοσοκομεία Χανίων και Ρεθύμνης. Η 

διαφορά των ποσοστών μεταξύ των πασχόντων που μεταγγίζονται στο Βενιζέλειο 

Νοσοκομείο και αυτών που μεταγγίζονται στα δύο άλλα νοσοκομεία (Χανίων και 

Ρεθύμνης) ως προς τον βαθμό ικανοποίησης, δεν είναι στατιστικά σημαντική 

(p=1.000, Fisher’s exact test). 

Σχετικά με τις επτά παραμέτρους για τις οποίες ζητήθηκε από τους 

ερωτηθέντες να αναφέρουν αν υπήρχε πρόβλημα (Πίνακας Π7.2.1) παρατηρείται ότι: 

Το υψηλότερο ποσοστό θετικών απαντήσεων είχε ο χώρος που γίνονται οι 

 126



μεταγγίσεις (44.1%), ακολουθεί ο εξοπλισμός της α-Μονάδας (29.4%) και η έλλειψη 

ενημέρωσης από τους γιατρούς της α-Μονάδας (26.5%). Ποσοστό 16.2% των 

ερωτηθέντων έθεσε πρόβλημα σε σχέση με τις επιστημονικές γνώσεις των γιατρών 

της α-Μονάδας και το 13.2% θεώρησε πρόβλημα το χρόνο αναμονής. Ακολουθεί το 

ποσοστό των θετικών απαντήσεων σχετικά με τη συμπεριφορά του ιατρικού 

προσωπικού (8.8%) και των νοσηλευτριών (4.4%). Ποσοστό 14.7% των 

ερωτηθέντων αναφέρθηκε σε πρόβλημα που δεν συμπεριλαμβανόταν στα παραπάνω. 

Από την συσχέτιση του βαθμού ικανοποίησης των ερωτηθέντων από τις 

προσφερόμενες υπηρεσίες στην α-Μονάδα των τακτικών μεταγγίσεων και των 

παραμέτρων για τις οποίες θεώρησαν ότι υπάρχει πρόβλημα (Πίνακας Π7.2.3) 

προκύπτουν τα παρακάτω: 

α) οι μισοί από τους ερωτηθέντες που θεώρησαν ότι υπάρχει πρόβλημα με την 

συμπεριφορά των γιατρών, δήλωσαν ότι είναι καθόλου ή όχι τόσο ικανοποιημένοι. 

Επίσης στο σύνολο των ερωτηθέντων που είπαν ότι είναι καθόλου ή όχι τόσο 

ικανοποιημένοι, το 1/3 ανέφεραν ότι υπάρχει πρόβλημα με την συμπεριφορά των 

γιατρών και τα 2/3 ή δεν απάντησαν (22.2%) ή απάντησαν ότι δεν είναι πρόβλημα η 

συμπεριφορά των γιατρών (44.4%). Η διαφορά των ποσοστών μεταξύ αυτών που 

θεώρησαν ότι υπάρχει πρόβλημα και των «άλλων», ως προς τον βαθμό ικανοποίησης, 

είναι στατιστικά σημαντική (p=0.027, Fisher’s exact test). 

β) Τα 2/3 των ερωτηθέντων που θεώρησαν ότι είναι πρόβλημα η συμπεριφορά 

των νοσηλευτριών, απάντησαν ότι έμειναν καθόλου ή όχι τόσο ικανοποιημένοι από 

τις προσφερόμενες στην α-Μονάδα υπηρεσίες. Δηλαδή, το ποσοστό αυτών που 

θεώρησαν ότι υπάρχει πρόβλημα με τις νοσηλεύτριες αυξάνει όσο μειώνεται ο 

βαθμός ικανοποίησης. Η διαφορά των ποσοστών είναι στατιστικά σημαντική 

(p=0.044, Fisher’s exact test). 

γ) Το 1/3 αυτών που θεώρησαν πρόβλημα τον χρόνο αναμονής είπαν ότι είναι 

καθόλου ή όχι τόσο ικανοποιημένοι από τις προσφερόμενες υπηρεσίες της α-

Μονάδας. Επίσης, το 1/3 των ερωτηθέντων που ανέφεραν ότι είναι καθόλου ή όχι 

τόσο ικανοποιημένοι, θεωρούν πρόβλημα το χρόνο αναμονής. Η διαφορά των 

ποσοστών είναι αξιοσημείωτη χωρίς να φθάνει τα όρια της σημαντικότητας (p=0.091, 

Fisher’s exact test). 

δ) Ποσοστό 55.6% αυτών που είπαν ότι είναι καθόλου ή όχι τόσο 

ικανοποιημένοι από τις προσφερόμενες υπηρεσίες της α-Μονάδας, θεώρησαν ότι 
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είναι πρόβλημα η ελλιπής ενημέρωση από τους γιατρούς της α-Μονάδας. Η διαφορά 

των ποσοστών είναι στατιστικά σημαντική (p=0.048, Fisher’s exact test). 

ε) Το 44.4% των ερωτηθέντων που είπαν ότι είναι καθόλου ή όχι τόσο 

ικανοποιημένοι από τις προσφερόμενες υπηρεσίες της α-Μονάδας, θεώρησαν ότι 

είναι πρόβλημα οι επιστημονικές γνώσεις των γιατρών της α-Μονάδας και οι 

υπόλοιποι (55.6%) ή δεν απάντησαν (22.2%) ή δεν θεωρούν πρόβλημα τις 

επιστημονικές γνώσεις των γιατρών της α-Μονάδας (33.3%). Η διαφορά των 

ποσοστών μεταξύ αυτών που θεωρούν πρόβλημα τις επιστημονικές γνώσεις των 

γιατρών και των «άλλων» είναι στατιστικά σημαντική (p=0.032, Fisher’s exact test). 

στ) Η διαφορά των ποσοστών αυτών που έμειναν καθόλου ή όχι τόσο 

ικανοποιημένοι και αυτών που έμειναν αρκετά ή πολύ ικανοποιημένοι δεν είναι 

στατιστικά σημαντική ως προς το χώρο των μεταγγίσεων (p=0.493, Fisher’s exact 

test) και τον εξοπλισμό της μονάδας (p=0.111, Fisher’s exact test). 

Από τα πρόσθετα προβλήματα που αναφέρθηκαν (Πίνακας Π7.2.2) το 

υψηλότερο ποσοστό συγκεντρώνει η έλλειψη ειδικευμένων γιατρών στη α-Μονάδα 

(4.4%) και η έλλειψη απογευματινής βάρδιας (4.4%), έπεται ο πληρέστερος ιατρικός 

έλεγχος (3%) και τέλος η έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού (1.5%) και η ποιότητα 

του προσφερομένου φαγητού (1.5%). 

Στον Πίνακα 13.3 που ακολουθεί γίνεται συσχέτιση της α-Μονάδας στην 

οποία μεταγγίζεται τακτικά ο πάσχων και των προβλημάτων στα οποία αναφέρθηκε. 

Σφάλμα! Λανθασμένη σύνδεση. 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 13.3, το σύνολο των ερωτηθέντων που θεώρησαν 

πρόβλημα την συμπεριφορά των γιατρών, των νοσηλευτριών και τον χρόνο αναμονής 

μεταγγίζονται στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο. Επίσης το μεγαλύτερο ποσοστό των 

ερωτηθέντων που θεωρούν πρόβλημα την έλλειψη ενημέρωσης και τις επιστημονικές 

γνώσεις των γιατρών της μονάδας, μεταγγίζεται στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο. 

Αντίθετα το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών που θεωρούν πρόβλημα το χώρο των 

μεταγγίσεων και τον εξοπλισμό της μονάδας, μεταγγίζονται στα Νοσοκομεία Χανίων 

και Ρεθύμνης. Η διαφορά των ποσοστών είναι στατιστικά σημαντική στο θέμα του 

χρόνου αναμονής (p=0.010, Fisher’s exact test) και του χώρου των μεταγγίσεων 

(p=0.005). Επίσης, η διαφορά των ποσοστών είναι αξιοσημείωτη χωρίς να φθάνει τα 
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όρια της σημαντικότητας όσο αφορά στην συμπεριφορά των γιατρών (p=0.075, 

Fisher’s exact test) και στον εξοπλισμό της α-Μονάδας μεταγγίσεων (p=0.066). 

Δεν προκύπτουν στατιστικά σημαντικές διαφορές των ποσοστών του δείκτη 

συμμόρφωσης του πάσχοντος (Δ.Συμ.Ασθ.) α) ως προς την α-Μονάδα στην οποία 

μεταγγίζεται (Βενιζέλειο ή Νοσοκομείο Χανίων /Ρεθύμνης), β) ως προς τον βαθμό 

ικανοποίησης από τις υπηρεσίες που προσφέρονται στην α-Μονάδα μεταγγίσεων και 

γ) ως προς κάθε μια από τις επτά παραμέτρους για τις οποίες ρωτήθηκε αν θεωρεί ότι 

αποτελούν πρόβλημα στην α-Μονάδα στην οποία μεταγγίζεται. 

Στον Πίνακα Π7.2 παρατηρείται ότι το 25% των πασχόντων επισκέφθηκαν 

και «άλλη» β-Μονάδα μεταγγίσεων κατά τον τελευταίο χρόνο, εκτός αυτή στην 

οποία μεταγγιζόταν τακτικά κατά το χρόνο της έρευνας. Το ποσοστό (42.4%) των 

γυναικών που επισκέφθηκαν άλλη β-Μονάδα μεταγγίσεων είναι υψηλότερο από το 

αντίστοιχο ποσοστό (8.6%) των ανδρών. Η διαφορά των ποσοστών είναι στατιστικά 

σημαντική ως προς το φύλο (p=0.001). Επίσης, από την παρατήρηση του ακόλουθου 

Πίνακα 13.4: 

Σφάλμα! Λανθασμένη σύνδεση. 

Διαπιστώνεται ότι, από τους πάσχοντες που επισκέφθηκαν «άλλη» β-Μονάδα Μ.Α 

κατά τον τελευταίο χρόνο, οι περισσότεροι από τους μισούς (58.8%) μεταγγίζονται 

τακτικά στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο. Η διαφορά των ποσοστών δεν είναι στατιστικά 

σημαντική (p=0.773). 

Η «άλλη» β-Μονάδα που επισκέφθηκε ο πάσχων ήταν ή το Βενιζέλειο 

Νοσοκομείο ή κάποιο Νοσοκομείο της Αθήνας (Πίνακας Π7.2). Στον Πίνακα 13.5 

που ακολουθεί φαίνεται ότι: 

Σφάλμα! Λανθασμένη σύνδεση. 

Τα 2/3 των πασχόντων που επισκέφθηκαν κάποιο Νοσοκομείο της Αθήνας, 

μεταγγίζονται κανονικά στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο και το 1/3 στο Νοσοκομείο 

Χανίων ή Ρεθύμνης. Και σε αυτή την περίπτωση η διαφορά των ποσοστών δεν είναι 

στατιστικά σημαντική (p=0.154, Fisher’s exact test). 

Σχετικά με τον βαθμό ικανοποίησης που ανάφεραν οι πάσχοντες που 

επισκέφθηκαν «άλλη» β-Μονάδα μεταγγίσεων κατά το χρόνο της έρευνας (Πίνακας 

Π7.2) παρατηρείται ότι ποσοστό 64.7% ανέφεραν ότι έμειναν αρκετά ή πολύ 
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ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες που τους προσφέρθηκαν στο άλλο β-Νοσοκομείο 

και οι υπόλοιποι (35.3%) είπαν ότι έμειναν καθόλου ή όχι τόσο ικανοποιημένοι. Η 

διαφορά των ποσοστών δεν είναι στατιστικά σημαντική ως προς το φύλο (p=1.000, 

Fisher’s exact test). 

Σχετικά με την ικανοποίηση που προσέφερε κάθε ένα από τα δύο Νοσοκομεία 

στον πάσχοντα επισκέπτη (Πίνακας 13.6) διαπιστώνεται ότι: 

Σφάλμα! Λανθασμένη σύνδεση. 

Οι επισκέπτες του Βενιζέλειου Νοσοκομείου έμειναν στο σύνολο τους καθόλου ή όχι 

ικανοποιημένοι ενώ οι επισκέπτες των Νοσοκομείων της Αθήνας έμειναν στο 

μεγαλύτερο ποσοστό τους (73.3%) αρκετά ή πολύ ικανοποιημένοι. Η διαφορά των 

ποσοστών δεν είναι στατιστικά σημαντική (p=0.110, Fisher’s exact test). 

Από τη συσχέτιση του βαθμού ικανοποίησης του πάσχοντος από την α-

Μονάδα Μ.Α στην οποία μεταγγίζεται και του βαθμού ικανοποίησης από την «άλλη» 

β-Μονάδα την οποία επισκέφθηκε κατά τον τελευταίο χρόνο (Πίνακας 13.7) 

φαίνεται ότι: 

Σφάλμα! Λανθασμένη σύνδεση. 

Τα 2/3 των πασχόντων που έμειναν καθόλου ή όχι τόσο ικανοποιημένοι από την α-

Μονάδα στην οποία μεταγγίζονται τακτικά, είπαν ότι έμειναν αρκετά ή πολύ 

ικανοποιημένοι από την β-Μονάδα την οποία επισκέφθηκαν. Η διαφορά των 

ποσοστών δεν είναι στατιστικά σημαντική (p=1.000, Fisher’s exact test). 

Όσον αφορά τις επτά παραμέτρους για τις οποίες ζητήθηκε από τους 

ερωτηθέντες που επισκέφθηκαν «άλλη» β-Μονάδα σε άλλο νοσοκομείο, να 

αναφέρουν αν υπήρχε πρόβλημα (Πίνακας Π7.2.4) παρατηρείται ότι: Το υψηλότερο 

ποσοστό θετικών απαντήσεων συγκεντρώνει ο χρόνος αναμονής (58.8%) και έπεται η 

έλλειψη ενημέρωσης (29.4%) και η συμπεριφορά των γιατρών (17.6%). Με το ίδιο 

ποσοστό (11.8%) θετικών απαντήσεων ακολουθούν: η συμπεριφορά των 

νοσηλευτριών, ο χώρος που γίνονται οι μεταγγίσεις και ο εξοπλισμός της μονάδας. 

Ένα μικρό ποσοστό (5.9%) θετικών απαντήσεων είχαν οι επιστημονικές γνώσεις των 

γιατρών. Ποσοστό 11.8% των ερωτηθέντων αναφέρθηκαν σε πρόβλημα που δεν 

συμπεριλαμβανόταν στα προηγούμενα και το πρόβλημα αυτό ήταν η έλλειψη αίματος 

στις μονάδες τις οποίες επισκέφθηκαν (Πίνακας Π7.2.5). 
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Από την συσχέτιση του βαθμού ικανοποίησης των ερωτηθέντων από τις 

προσφερόμενες υπηρεσίες στην β-Μονάδα την οποία επισκέφθηκαν και των επτά 

παραμέτρων για τις οποίες θεώρησαν ότι υπάρχει πρόβλημα (Πίνακας Π7.2.6) 

διαπιστώνεται ότι: 

α) Το σύνολο των πασχόντων που θεωρούν πρόβλημα την συμπεριφορά των 

γιατρών, ανέφεραν ότι είναι καθόλου ή όχι τόσο ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες 

που τους προσφέρθηκαν στην υπηρεσία την οποία επισκέφθηκαν. Η διαφορά των 

ποσοστών είναι στατιστικά σημαντική (p=0.029, Fisher’s exact test). 

β) Το 80% των πασχόντων που θεωρούν πρόβλημα την έλλειψη ενημέρωσης 

από τους γιατρούς της β-Μονάδας, ανέφεραν ότι είναι καθόλου ή όχι τόσο 

ικανοποιημένοι από την β-Μονάδα που επισκέφθηκαν. Η διαφορά των ποσοστών 

είναι στατιστικά σημαντική (p=0.028, Fisher’s exact test). 

Η διαφορά των ποσοστών μεταξύ αυτών που έμειναν καθόλου ή όχι τόσο 

ικανοποιημένοι και αυτών που έμειναν αρκετά ή πολύ ικανοποιημένοι από τις 

προσφερόμενες υπηρεσίες στην β-Μονάδα που επισκέφθηκαν, δεν είναι στατιστικά 

σημαντική ως προς τις υπόλοιπες πέντε παραμέτρους. 

Από την συσχέτιση μεταξύ του βαθμού ικανοποίησης του πάσχοντος από την 

α-Μονάδα στην οποία μεταγγίζεται τακτικά και της επίσκεψης σε «άλλη» β-Μονάδα 

Μ.Α κατά τον τελευταίο χρόνο, δεν προκύπτουν στατιστικώς σημαντικά 

αποτελέσματα (p=0.682, Fisher’s Exact test). 

Στον Πίνακα 13.8 που ακολουθεί παρουσιάζεται η συσχέτιση του βαθμού 

ικανοποίησης του πάσχοντος από την β-Μονάδα την οποία επισκέφθηκε και του 

δείκτη συμμόρφωσης στην θεραπευτική του αγωγή: 

Σφάλμα! Λανθασμένη σύνδεση. 

Παρατηρείται ότι το σύνολο των πασχόντων που έχουν θετικό δείκτη συμμόρφωσης 

στην θεραπευτική αγωγή που τους προτείνεται, ανέφεραν ότι έμειναν αρκετά ή πολύ 

ευχαριστημένοι από τις υπηρεσίες που τους προσφέρθηκαν στην άλλη β-Μονάδα 

Μ.Α. Η διαφορά των ποσοστών είναι στατιστικά σημαντική (p=0.043, Fisher’s exact 

test). 

Δεν προκύπτουν στατιστικά σημαντικές διαφορές των ποσοστών του δείκτη 

συμμόρφωσης του πάσχοντος (Δ.Συμ.Ασθ.) ως προς κάθε μια από τις επτά 
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παραμέτρους για τις οποίες ρωτήθηκε να απαντήσει αν θεωρεί ότι αποτελούν 

πρόβλημα στην «άλλη» β-Μονάδα την οποία επισκέφθηκε. 

 

14. ΨΥΧΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΝΗΛΙΚΟΣ ΠΑΣΧΟΝΤΟΣ. 

14.1 Οικογενειακές αλληλεπιδράσεις - Συναισθήματα διαφορετικότητας από 

αδέλφια/ φίλους - Σχέσεις με το άλλο φύλο. 

Από την παρατήρηση του Πίνακα Π8.1 φαίνεται ότι η συντριπτική 

πλειοψηφία (93.7%) των πασχόντων θεωρούν ότι η Μ.Α. δεν επηρεάζει τις αδελφικές 

σχέσεις. Η διαφορά των ποσοστών δεν είναι στατιστικά σημαντική ως προς το φύλο 

(p=1.000, Fisher’s exact test). Επίσης, η πλειοψηφία (72.7%) των ερωτηθέντων 

απάντησαν ότι η Μ.Α δεν επηρεάζει τις σχέσεις τους με τους γονείς τους. Η διαφορά 

των ποσοστών δεν είναι στατιστικά σημαντική ως προς το φύλο (p=0.633) ή ως προς 

την ηλικία (p=0.373). 

Από την συσχέτιση των δύο παραπάνω παραμέτρων με τον δείκτη χρόνιας 

ασθένειας (Δ.Χ.Α.) και τον Δ.Συμ.Ασθ. δεν προκύπτουν στατιστικώς σημαντικά 

αποτελέσματα. 

Ελέγχθηκε η μέση τιμή του Δ.Εκ.Συμ. και του Δ.Συχ.Συμ. στους ερωτηθέντες 

που θεωρούν ότι η Μ.Α δεν επηρεάζει τις σχέσεις τους με τα αδέλφια τους και στους 

άλλους που απάντησαν θετικά(Πίνακας 14.1.1). 

Σφάλμα! Λανθασμένη σύνδεση. 

Από την σύγκριση των μέσων τιμών των δύο δεικτών στις δύο ομάδες ερωτηθέντων 

προκύπτει ότι ο καθένας από τους δύο δείκτες έχει υψηλότερη μέση τιμή σε αυτούς 

που θεωρούν ότι η Μ.Α επηρεάζει τις σχέσεις τους με τα αδέλφια τους. Η διαφορά 

των μέσων τιμών δεν είναι στατιστικά σημαντική για τον Δ.Εκ.Συμ. (p=0.136) ακόμα 

και όταν ληφθεί υπόψη το φύλο (κύρια δράση «η Μ.Α επηρεάζει την σχέση με τα 

αδέλφια»: p=0.145, κύρια δράση φύλου: p=0.972, αλληλεπίδραση «η Μ.Α επηρεάζει 

την σχέση με τα αδέλφια» και φύλου: p=0.416) ή η ηλικία (κύρια δράση «η Μ.Α 

επηρεάζει την σχέση με τα αδέλφια»: p=0.386, κύρια δράση ηλικίας: p=0.430, 

αλληλεπίδραση «η Μ.Α επηρεάζει την σχέση με τα αδέλφια» και ηλικίας: p=0.386). 
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Η διαφορά των μέσων τιμών του Δ.Συχ.Συμ. μεταξύ των ερωτηθέντων που 

θεωρούν ότι η Μ.Α επηρεάζει την σχέση με τα αδέλφια και αυτών που απάντησαν 

αρνητικά είναι αξιοσημείωτη (p=0.083) και εξακολουθεί να είναι στατιστικά 

αξιοσημείωτη όταν ληφθεί υπόψη το φύλο (κύρια δράση «η Μ.Α επηρεάζει την 

σχέση με τα αδέλφια»: p=0.086, κύρια δράση φύλου: p=0.165, αλληλεπίδραση «η 

Μ.Α επηρεάζει την σχέση με τα αδέλφια» και φύλου: p=0.555) όμως, δεν είναι 

στατιστικά σημαντική όταν ληφθεί υπόψη η ηλικία (κύρια δράση «η Μ.Α επηρεάζει 

την σχέση με τα αδέλφια»: p=0.270, κύρια δράση ηλικίας: p=0.630, αλληλεπίδραση 

«η Μ.Α επηρεάζει την σχέση με τα αδέλφια» και ηλικίας: p=0.888). 

Επίσης, η συσχέτιση του εν λόγω παράγοντα («Η Μ.Α επηρεάζει τις σχέσεις 

με τα αδέλφια») με τους δείκτες χρήσης των υπηρεσιών υγείας (Δ.Επ.Υπ.Υ., 

«επίσκεψη στο γιατρό για τα συμπτώματα», «επίσκεψη στο γιατρό τις δύο τελευταίες 

εβδομάδες» και «εισαγωγή στο νοσοκομείο κατά τον τελευταίο χρόνο») δεν δίνει 

στατιστικώς σημαντικά αποτελέσματα. 

Από την συσχέτιση του παράγοντα που ερευνά την επιρροή της Μ.Α στις 

σχέσεις των αδελφών, με την «οικογενειακή κατάσταση» του πάσχοντος προκύπτει 

ότι η πλειοψηφία (86.4%) των ερωτηθέντων που θεωρούν ότι η Μ.Α. δεν επηρεάζει 

τις σχέσεις τους με τα αδέλφια τους, δεν είναι παντρεμένοι. Επίσης το μεγαλύτερο 

ποσοστό (80%) των παντρεμένων θεωρούν ότι οι σχέσεις τους με τα αδέλφια τους δεν 

επηρεάζονται από την Μ.Α (Πίνακας 14.1.2). 

Σφάλμα! Λανθασμένη σύνδεση. 
Η διαφορά των ποσοστών είναι αξιοσημείωτη (p=0.097, Fisher’s exact test). 

Από την συσχέτιση των δεικτών χρήσης υπηρεσιών υγείας (Δ.Επ.Υπ.Υ., 

«επίσκεψη στο γιατρό για τα συμπτώματα», «επίσκεψη στο γιατρό τις δύο τελευταίες 

εβδομάδες» και «εισαγωγή στο νοσοκομείο κατά τον τελευταίο χρόνο») με την 

ερώτηση που εξετάζει κατά πόσο «η Μ.Α. επηρεάζει τις σχέσεις του πάσχοντος με 

τους γονείς του», δεν προκύπτουν στατιστικώς σημαντικά αποτελέσματα. Παρακάτω 

ακολουθεί σύγκριση της μέσης τιμής του Δ.Εκ.Συμ. και του Δ.Συχ.Συμ. μεταξύ των 

ερωτηθέντων που απάντησαν αρνητικά και όσων απάντησαν θετικά στην ίδια 

ερώτηση. 
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Όσον αφορά τον Δ.Εκ.Συμ. προκύπτει ότι η μέση τιμή του δείκτη είναι 

μεγαλύτερη στην ομάδα των ερωτηθέντων που θεωρούν ότι «η Μ.Α επηρεάζει τις 

σχέσεις τους με τους γονείς τους» (Πίνακας 14.1.3). 

Σφάλμα! Λανθασμένη σύνδεση. 

Η διαφορά είναι στατιστικώς αξιοσημείωτη (p=0.066) και γίνεται σημαντική όταν 

ληφθεί υπόψη το φύλο (κύρια δράση «η Μ.Α. επηρεάζει την σχέση με τους γονείς»: 

p=0.042, κύρια δράση φύλου: p=0.050, αλληλεπίδραση «η Μ.Α. επηρεάζει την σχέση 

με τους γονείς» και φύλου: p=0.258) ενώ δεν είναι στατιστικά σημαντική όταν ληφθεί 

υπόψη η ηλικία (κύρια δράση «η Μ.Α. επηρεάζει την σχέση με τους γονείς»: 

p=0.319, κύρια δράση ηλικίας: p=0.293, αλληλεπίδραση «η Μ.Α. επηρεάζει την 

σχέση με τους γονείς» και ηλικίας: p=0.569). 

Για τον (Δ.Συχ.Συμ.) παρατηρείται ότι η μέση τιμή του δείκτη είναι 

υψηλότερη στην ομάδα των πασχόντων που θεωρούν ότι η Μ.Α. επηρεάζει την σχέση 

τους με τους γονείς τους (Πίνακες 14.1.4 & 14.1.5) 

Σφάλμα! Λανθασμένη σύνδεση. 

Σφάλμα! Λανθασμένη σύνδεση. 

Η διαφορά είναι στατιστικώς σημαντική p=0.006 και παραμένει στατιστικώς 

σημαντική όταν ληφθεί υπόψη το φύλο (κύρια δράση «η Μ.Α. επηρεάζει την σχέση 

με τους γονείς»: p=0.001, κύρια δράση φύλου: p=0.002, αλληλεπίδραση «η Μ.Α. 

επηρεάζει την σχέση με τους γονείς» και φύλου: p=0.006) ή η ηλικία (κύρια δράση 

«η Μ.Α. επηρεάζει την σχέση με τους γονείς»: p=0.036, κύρια δράση ηλικίας: 

p=0.203, αλληλεπίδραση «η Μ.Α. επηρεάζει την σχέση με τους γονείς» και ηλικίας: 

p=0.147). 

Σχετικά με τα «συναισθήματα διαφορετικότητας από τους φίλους ή τα 

αδέλφια» (Πίνακας Π8.1), ποσοστό 57.4% των πασχόντων απάντησαν ότι δεν 

αισθάνονται να είναι διαφορετικοί. Η διαφορά των ποσοστών δεν είναι στατιστικώς 

σημαντική ως προς το φύλο (p=0.167) ή ως προς την ηλικία (p=0.141). Η συσχέτιση 

της παραμέτρου που εξετάζει τα συναισθήματα διαφορετικότητας του πάσχοντος από 

τα αδέλφια και τους φίλους του με τον Δ.Χ.Α, τον Δ.Συμ.Ασθ. και τους δείκτες 

χρήσης των υπηρεσιών υγείας (Δ.Επ.Υπ.Υ., «επίσκεψη στο γιατρό για τα 

συμπτώματα», «επίσκεψη στο γιατρό τις δύο τελευταίες εβδομάδες» και «εισαγωγή 
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στο νοσοκομείο κατά τον τελευταίο χρόνο») δεν δίνει στατιστικώς σημαντικά 

αποτελέσματα. 

Επίσης, έγινε σύγκριση των μέσων τιμών του Δ.Εκ.Συμ. και του Δ.Συχ.Συμ. 

μεταξύ αυτών που απάντησαν ότι αισθάνονται διαφορετικοί από τα αδέλφια και τους 

φίλους τους και όσων απάντησαν αρνητικά. Όσον αφορά τον Δ.Εκ.Συμ. (Πίνακας 

14.1.6) διαπιστώνεται ότι: 

Σφάλμα! Λανθασμένη σύνδεση. 

Η μέση τιμή του δείκτη είναι μεγαλύτερη στην ομάδα των πασχόντων που 

αισθάνονται διαφορετικοί από τα αδέλφια ή/ και τους φίλους τους. Η διαφορά αυτή 

δεν είναι στατιστικά σημαντική (p=0.153). Όταν ληφθεί υπόψη το φύλο η διαφορά 

των μέσων τιμών του Δ.Εκ.Συμ. εξακολουθεί να μην είναι σημαντική (κύρια δράση 

«συναισθήματα διαφορετικότητας από αδέλφια/ φίλους»: p=0.100, κύρια δράση 

φύλου: p=0.120, αλληλεπίδραση «συναισθήματα διαφορετικότητας από αδέλφια/ 

φίλους» και φύλου: p=0.308). Όμοια, όταν ληφθεί υπόψη η ηλικία η διαφορά των 

μέσων τιμών του δείκτη εξακολουθεί να μην είναι στατιστικά σημαντική (κύρια 

δράση «συναισθήματα διαφορετικότητας από αδέλφια/ φίλους»: p=0.395, κύρια 

δράση ηλικίας: p=0.202, αλληλεπίδραση «συναισθήματα διαφορετικότητας από 

αδέλφια/ φίλους» και ηλικίας: p=0.630). 

Σχετικά με τον Δ.Συχ.Συμ. (Πίνακες 14.1.7, 14.1.8) παρατηρείται ότι: 

Σφάλμα! Λανθασμένη σύνδεση. 

Σφάλμα! Λανθασμένη σύνδεση. 

Η μέση τιμή του Δ.Συχ.Συμ. είναι μεγαλύτερη στην ομάδα των ερωτηθέντων που 

θεωρούν ότι είναι διαφορετικοί από τα αδέλφια και τους φίλους των. Η διαφορά είναι 

στατιστικά σημαντική (p=0.023) και παραμένει στατιστικά σημαντική όταν ληφθεί 

υπόψη το φύλο (κύρια δράση «συναισθήματα διαφορετικότητας από αδέλφια/ 

φίλους»: p=0.007, κύρια δράση φύλου: p=0.016, αλληλεπίδραση «συναισθήματα 

διαφορετικότητας από αδέλφια/ φίλους» και φύλου: p=0.838), ενώ γίνεται 

αξιοσημείωτη όταν ληφθεί υπόψη η ηλικία (κύρια δράση «συναισθήματα 

διαφορετικότητας από αδέλφια/ φίλους»: p=0.066, κύρια δράση ηλικίας: p=0.384, 

αλληλεπίδραση «συναισθήματα διαφορετικότητας από αδέλφια/ φίλους» και ηλικίας: 

p=0.409). 
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Έγινε συσχέτιση της παραμέτρου που εξετάζει «τα συναισθήματα 

διαφορετικότητας του πάσχοντος από τα αδέλφια και τους φίλους του» με την 

παράμετρο που εξετάζει την άποψη του πάσχοντος για την «οικονομική του 

κατάσταση» (Πίνακας 14.1.9): 

Σφάλμα! Λανθασμένη σύνδεση. 

Παρατηρείται ότι η πλειοψηφία (55.2%) των ερωτηθέντων που αισθάνονται 

διαφορετικοί από τους φίλους και τα αδέλφια τους, χαρακτηρίζουν την οικονομική 

τους κατάσταση κακή ή επαρκή. Επίσης, η πλειοψηφία (57.1%) αυτών που 

χαρακτηρίζουν την οικονομική τους κατάσταση κακή ή επαρκή απάντησαν ότι 

αισθάνονται διαφορετικοί. Η διαφορά των ποσοστών είναι αξιοσημείωτη (p=0.061). 

Επίσης, από την συσχέτιση της ερώτησης σχετικά με «τα συναισθήματα 

διαφορετικότητας του πάσχοντος» με την παράμετρο που ελέγχει αν «ο ερωτώμενος 

έχει ή είχε αδελφό ή αδελφή με β-Μ.Α» διαπιστώνεται ότι το σύνολο των 

ερωτηθέντων που έχουν ή είχαν αδελφό με β-Μ.Α. απάντησαν ότι δεν αισθάνονται 

διαφορετικοί (Πίνακας 14.1.10). 

Σφάλμα! Λανθασμένη σύνδεση. 

Η διαφορά των ποσοστών είναι στατιστικά σημαντική (p=0.036, Fisher’s exact test). 

Η συσχέτιση μεταξύ της ερώτησης που εξετάζει τα «συναισθήματα 

διαφορετικότητας του πάσχοντος από τους φίλους και τα αδέλφια του» και της 

ερώτησης που εξετάζει την «ικανοποίηση του ερωτώμενου από τον χώρο της β-

Μονάδας μεταγγίσεων την οποία επισκέφθηκε», φαίνεται στον Πίνακα 14.1.11 που 

ακολουθεί: 

Σφάλμα! Λανθασμένη σύνδεση. 

Παρατηρείται ότι το σύνολο των ερωτηθέντων που απάντησαν ότι δεν αισθάνονται 

διαφορετικοί από τους φίλους τους ή τα αδέλφια τους, δεν εκφράσανε δυσαρέσκεια 

για τον χώρο της «άλλης» β-Μονάδας την οποία επισκέφθηκαν. Η διαφορά των 

ποσοστών είναι στατιστικά αξιοσημείωτη (p=0.074, Fisher’s exact test). 

Στην ερώτηση σχετικά με την ύπαρξη συντρόφου για όσους δεν είναι 

παντρεμένοι (Πίνακας Π8.1), ποσοστό 41.4% των ανύπαντρων πασχόντων 

απάντησαν θετικά. Η διαφορά των ποσοστών μεταξύ αυτών που απάντησαν θετικά 

και αυτών που απάντησαν κάτι άλλο (όχι/ δεν απαντώ) δεν είναι στατιστικά 

 136



σημαντική ως προς το φύλο (p=0.531). Σημειώνεται ότι ποσοστό 6.9% των 

ερωτηθέντων -όλοι τους άνδρες- απέφυγαν να απαντήσουν. Επίσης, δύο στους τρεις 

(2/3) πάσχοντες, που δεν έχουν δικά τους παιδιά, απάντησαν ότι τους απασχολεί η 

δημιουργία δικιά τους οικογένειας (Πίνακας Π8.1). Η διαφορά των ποσοστών 

μεταξύ αυτών που θέλουν να δημιουργήσουν δική τους οικογένεια και των άλλων 

που απάντησαν διαφορετικά, δεν είναι στατιστικά σημαντική ως προς το φύλο 

(p=0.212). Σημειώνεται ότι πέντε άνδρες, ποσοστό 7.9% των ερωτηθέντων απέφυγαν 

να απαντήσουν. 

Η συσχέτιση των δύο παραπάνω παραμέτρων που εξετάζουν την «ύπαρξη 

συντρόφου» και την «επιθυμία του πάσχοντος να δημιουργήσει δική του οικογένεια», 

με τον Δ.Χ.Α. και τον Δ.Συμ.Ασθ. δεν οδηγεί σε στατιστικώς σημαντικά 

αποτελέσματα. Επίσης, η μέση τιμή καθενός εκ των δύο δεικτών: Δ.Εκ.Συμ. και 

Δ.Συχ.Συμ., δεν διαφέρει σημαντικά μεταξύ των δύο ομάδων στις οποίες χωρίζει τους 

πάσχοντες κάθε μία από τις δύο παραμέτρους. Για καθένα δείκτη χωριστά, η διαφορά 

των μέσων τιμών του εξακολουθεί να μην είναι στατιστικώς σημαντική ακόμα και αν 

ληφθεί υπόψη το φύλο ή η ηλικία. Επιπρόσθετα, η συσχέτιση κάθε μιας εκ των δύο 

παραμέτρων με τους δείκτες χρήσης υπηρεσιών υγείας (Δ.Επ.Υπ.Υ., «επίσκεψη στο 

γιατρό για τα συμπτώματα», «επίσκεψη στο γιατρό τις δύο τελευταίες εβδομάδες» και 

«εισαγωγή στο νοσοκομείο κατά τον τελευταίο χρόνο») δεν δίνει στατιστικώς 

σημαντικά αποτελέσματα. 

 

14.2 Κοινωνική ζωή και δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου. 

Από την παρατήρηση των Πινάκων Π8.2 και Π8.2* διαπιστώνεται ότι οι 

περισσότεροι από τους μισούς πάσχοντες, ποσοστό (52.9%), είναι κάτοχοι 

διπλώματος οδήγησης. Το ποσοστό των ανδρών (74.3%) που κατέχουν δίπλωμα 

οδήγησης είναι υπερδιπλάσιο από το αντίστοιχο ποσοστό των γυναικών (30.3%). 

Επίσης, το μικρότερο ποσοστό (47.8%) των πασχόντων που έχουν δίπλωμα οδήγησης 

είναι ηλικίας 23-28 χρόνων ενώ το υψηλότερο ποσοστό (80%) είναι ηλικίας 29-45 

χρόνων. H διαφορά των ποσοστών μεταξύ όσων κατέχουν δίπλωμα οδήγησης και 

αυτών που δεν έχουν, είναι στατιστικά σημαντική ως προς το φύλο (p=0.000) αλλά 

δεν είναι στατιστικά σημαντική ως προς την ηλικία (p=0.193). 
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Από τη συσχέτιση της προηγουμένης παραμέτρου που ελέγχει την «κατοχή 

άδειας οδήγησης» από τον ερωτώμενο και του δείκτη συμμόρφωσης (Δ.Συμ.Ασθ.), 

προκύπτει ότι στο σύνολο των πασχόντων που έχουν θετικό δείκτη συμμόρφωσης το 

μεγαλύτερο ποσοστό (62.5%) δεν έχει άδεια οδήγησης. Επίσης, στο σύνολο των 

ερωτηθέντων που έχουν άδεια οδήγησης το 75% έχουν αρνητικό δείκτη 

συμμόρφωσης (Πίνακας 14.2.1). 
Σφάλμα! Λανθασμένη σύνδεση. 

Η διαφορά των ποσοστών είναι αξιοσημείωτη χωρίς να φθάνει τα όρια της 

σημαντικότητας (p=0.083). 

Επίσης, από την συσχέτιση της «κατοχής άδειας οδήγησης» με την γνώμη του 

ερωτώμενου για την «κατάσταση της υγείας του σε σχέση με την υγεία των 

συμπασχόντων του» παρατηρείται ότι η συντριπτική πλειοψηφία (97.1%) των 

πασχόντων που έχουν άδεια οδήγησης θεωρούν ότι η υγεία τους συγκρινόμενη με την 

υγεία των συμπασχόντων τους είναι καλή ή πολύ καλή (Πίνακας 14.2.2) 

Σφάλμα! Λανθασμένη σύνδεση. 
Η διαφορά των ποσοστών είναι στατιστικά σημαντική (p=0.011, Fisher’s exact test). 

Σχετικά με τους τρόπους που οι πάσχοντες διαθέτουν τον ελεύθερο χρόνο 

τους παρατηρείται ότι (Πίνακες Π8.2 και Π8.2*) πρώτη σε προτίμηση 

δραστηριότητα είναι η διασκέδαση έξω από το σπίτι (98.5%) και τα ταξίδια 

αναψυχής (85.3%). Επίσης σημαντική θέση στις προτιμήσεις των πασχόντων κατέχει 

η ασχολία με το σπίτι ή τον κήπο (60.3%), ο αθλητισμός (57.4%), το διάβασμα 

(48.5%) και οι συλλογές φωτογραφιών, γραμματοσήμων κ.λ.π. (41.2%). 

Από την συσχέτιση του είδους της δραστηριότητας με το φύλο ή την ηλικία 

παρατηρείται ότι: α) Οι γυναίκες θεωρούν ευχάριστη δραστηριότητα την ασχολία 

τους με το σπίτι ή τον κήπο σε ποσοστό 72.7% που είναι υψηλότερο από το 

αντίστοιχο ποσοστό (48.6%) των ανδρών. Η διαφορά των ποσοστών είναι στατιστικά 

σημαντική ως προς το φύλο (p=0.032). β) Οι γυναίκες θεωρούν ευχάριστη 

απασχόληση το διάβασμα σε ποσοστό (63.6%) υψηλότερο από το αντίστοιχο 

ποσοστό (34.3%) των ανδρών. Η διαφορά των ποσοστών είναι στατιστικά σημαντική 

ως προς το φύλο (p=0.020). Οι συσχετίσεις των άλλων δραστηριοτήτων με το φύλο ή 

την ηλικία δεν δίνει στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα. 
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Ένα σημαντικό ποσοστό (73.6%) των πασχόντων ανέφεραν και άλλες 

δραστηριότητες πέρα από τις προαναφερόμενες ανάμεσα στις οποίες το μεγαλύτερο 

ποσοστό προτίμησης των ερωτηθέντων (32.4%) συγκεντρώνουν: η μουσική, ο χορός, 

ο κινηματογράφος, η τηλεόραση, το θέατρο και η ζωγραφική. 

Η μέση τιμή του δείκτη δραστηριοτήτων (Δ.Αρ.Δρ.) όλων των ερωτηθέντων 

του δείγματος είναι 4.65 (Πίνακας Π8.2). Έγινε σύγκριση των μέσων τιμών του 

Δ.Αρ.Δρ. μεταξύ των δύο φύλων. Παρατηρείται ότι η μέση τιμή του δείκτη είναι 

υψηλότερη στις γυναίκες (4.94 σε 33 γυναίκες) από την μέση τιμή του δείκτη στους 

άνδρες (4.37 σε 35 άνδρες). Η διαφορά αυτή μεταξύ των φύλων είναι αξιοσημείωτη 

χωρίς να φθάνει τα όρια της σημαντικότητας (p=0.095) και παύει να είναι 

αξιοσημείωτη όταν ληφθεί υπόψη και η ηλικία (κύρια επίδραση φύλου: p=0.202, 

κύρια επίδραση ηλικίας: p=0.928, αλληλεπίδραση φύλου και ηλικίας: p=0.887). 

Από την σύγκριση των μέσων τιμών του Δ.Αρ.Δρ. ως προς την «οικονομική 

κατάσταση του πάσχοντα» προκύπτει ότι η μέση τιμή του δείκτη είναι υψηλότερη σε 

αυτούς που θεωρούν ότι η οικονομική τους κατάσταση είναι Καλή ή Πολύ καλή σε 

σύγκριση με τους άλλους που θεωρούν ότι η οικονομική τους κατάσταση είναι Κακή 

ή Επαρκής (Πίνακας 14.2.3). 
Σφάλμα! Λανθασμένη σύνδεση. 

Η διαφορά είναι στατιστικά σημαντική (p=0.031) και γίνεται αξιοσημείωτη αν ληφθεί 

υπόψη το φύλο, (κύρια δράση «οικονομικής κατάστασης»: p=0.072, κύρια δράση 

φύλου: p=0.401, αλληλεπίδραση φύλου και «οικονομικής κατάστασης»: p=0.466). 

Επίσης, η διαφορά των δεικτών ως προς την «οικονομική κατάσταση» παύει να είναι 

σημαντική αν ληφθεί υπόψη η ηλικία (κύρια δράση οικονομικής κατάστασης: 

p=0.123, κύρια δράση ηλικίας: p=0.789, αλληλεπίδραση ηλικίας και «οικονομικής 

κατάστασης»: p=0.523). 

Η σύγκριση των μέσων τιμών του Δ.Αρ.Δρ. ως προς την «ύπαρξη άλλου 

ατόμου μέσα στην οικογένεια του πάσχοντος, το οποίο υποφέρει από χρόνια 

αρρώστια», δείχνει ότι η μέση τιμή του δείκτη είναι υψηλότερη στην ομάδα των 

ερωτηθέντων που απάντησαν αρνητικά (Πίνακας 14.2.4). 

Σφάλμα! Λανθασμένη σύνδεση. 

Η διαφορά των μέσων τιμών είναι αξιοσημείωτη (p=0.059) και γίνεται σημαντική 

όταν ληφθεί υπόψη το φύλο (κύρια δράση «ύπαρξης άλλου ατόμου που υποφέρει»: 
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p=0.021, κύρια δράση φύλου: p=0.062, αλληλεπίδραση φύλου και «ύπαρξης άλλου 

ατόμου που υποφέρει από χρόνια αρρώστια»: p=0.965). 

Στον Πίνακα 14.2.5 που ακολουθεί φαίνεται η μέση τιμή του δείκτη μεταξύ 

των πασχόντων που ανέφεραν την «ύπαρξη άλλου ατόμου μέσα στην οικογένεια που 

υποφέρει από χρόνια ασθένεια» και αυτών που απάντησαν αρνητικά ως προς την 

ηλικία: 

Σφάλμα! Λανθασμένη σύνδεση. 

Η διαφορά των μέσων τιμών του δείκτη ως προς την «ύπαρξη άλλου ατόμου που 

υποφέρει» παραμένει αξιοσημείωτη αν ληφθεί υπόψη η ηλικία (κύρια δράση 

«ύπαρξης άλλου ατόμου που υποφέρει»: p=0.053, κύρια δράση ηλικίας: p=0.911, 

αλληλεπίδραση ηλικίας και «ύπαρξης άλλου ατόμου που υποφέρει»: p=0.267). 

Επίσης, η σύγκριση των μέσων τιμών του δείκτη ως προς την «εκτίμηση που 

κάνει ο ερωτώμενος για την κατάσταση της υγείας του κατά τον τελευταίο χρόνο» 

δείχνει ότι οι πάσχοντες που θεωρούν την υγεία τους «μέτρια ή μάλλον κακή» έχουν 

υψηλότερο Δ.Αρ.Δρ. από τους άλλους που θεωρούν την υγεία τους «καλή ή πολύ 

καλή» (Πίνακας 14.2.6). 

Σφάλμα! Λανθασμένη σύνδεση. 

Η διαφορά είναι σημαντική (p=0.006) και παραμένει σημαντική αν ληφθεί υπόψη το 

φύλο (κύρια δράση κατάστασης υγείας: p=0.014, κύρια δράση φύλου: p=0.794). Η 

αλληλεπίδραση φύλου και κατάστασης υγείας, δεν είναι σημαντική (p=0.576). 

Στον Πίνακα 14.2.7 που ακολουθεί φαίνονται οι μέσες τιμές του Δ.Αρ.Δρ. ως 

προς την «κατάστασης υγείας του πάσχοντος κατά τον τελευταίο χρόνο» όταν ληφθεί 

υπόψη η ηλικία: 

Σφάλμα! Λανθασμένη σύνδεση. 

Η διαφορά των μέσων τιμών του δείκτη μεταξύ των ερωτηθέντων που θεωρούν την 

κατάσταση της υγείας τους «πολύ καλή/ καλή» και αυτών που την θεωρούν «μέτρια/ 

κακή» παραμένει σημαντική αν ληφθεί υπόψη η ηλικία (κύρια δράση «κατάστασης 

υγείας του πάσχοντος κατά τον τελευταίο χρόνο»: p=0.042, κύρια δράση ηλικίας: 

p=0.393, αλληλεπίδραση ηλικίας και «κατάστασης υγείας του πάσχοντος κατά τον 

τελευταίο χρόνο»: p=0.373). 
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14.3 Η εικόνα που έχει ο ενήλικος πάσχων για τον εαυτό του. 

Σχετικά με την εικόνα που έχουν οι ερωτηθέντες για τον εαυτό τους 

διαπιστώνεται ότι (Πίνακες Π8.3 και Π8.3*) ποσοστό 98.6% των ερωτηθέντων 

θεωρούν ότι είναι «φιλικοί» και το 91.2% εκτιμούν ότι είναι «ευχάριστοι και 

ευγενικοί». Επίσης υψηλά είναι και τα ποσοστά των ερωτηθέντων που θεωρούν ότι 

είναι «κοινωνικοί» (89.7%), «συμπαθητικοί» (79.4%) και «ομιλητικοί» (70.6%). 

Για κάθε μία από τις παραπάνω πέντε παραμέτρους έγινε σύγκριση των 

ποσοστών μεταξύ των ερωτηθέντων που απάντησαν θετικά και αυτών που απάντησαν 

διαφορετικά, ως προς την ηλικία ή ως προς το φύλο. Δεν προκύπτει στατιστικά 

σημαντική διαφορά των ποσοστών ως προς το φύλο για καμία από τις πέντε 

παραμέτρους. Σχετικά με την ερώτηση που διερευνά αν ο ερωτώμενος θεωρεί ότι 

είναι «ομιλητικός», παρατηρείται ότι το ποσοστό αυτών που απάντησαν θετικά 

αυξάνει με την ηλικία στις τρεις πρώτες ηλικιακές ομάδες και κυμαίνεται από 61.8% 

έως 100%. Η διαφορά των ποσοστών είναι αξιοσημείωτη (p=0.059). Για τις 

υπόλοιπες τέσσερις παραμέτρους δεν ήταν εφικτός ο έλεγχος της σημαντικότητας της 

διαφοράς των ποσοστών ως προς την ηλικία, με την εφαρμογή της Χ2 δοκιμασίας. 

Όσον αφορά τον δείκτη αυτοεκτίμησης (Δ.Αυτ-Εκ.) των ερωτηθέντων 

παρατηρείται (Πίνακας Π8.3) ότι η μέση τιμή του δείκτη είναι υψηλότερη στις 

γυναίκες από ότι είναι στους άνδρες. Η διαφορά δεν είναι στατιστικά σημαντική ως 

προς το φύλο (p=0.424). Επίσης, παρατηρείται ότι η μέση τιμή του Δ.Αυτ-Εκ. 

αυξάνει με την ηλικία στις τρεις πρώτες ηλικιακές ομάδες και κυμαίνεται από 8.65 

έως 10. Η διαφορά των μέσων τιμών του δείκτη είναι αξιοσημείωτη ως προς την 

ηλικία (p=0.074) και παραμένει αξιοσημείωτη όταν ληφθεί υπόψη το φύλο (κύρια 

δράση φύλου: p=0.511, κύρια δράση ηλικίας: p=0.077, αλληλεπίδραση φύλου και 

ηλικίας: p=0.864). 

Στον παρακάτω Πίνακα 14.3.1 φαίνονται οι μέσες τιμές του Δ.Αυτ-Εκ. 

μεταξύ των ερωτηθέντων που θεωρούν την κατάσταση της υγείας τους «πολύ καλή/ 

καλή» κατά τον τελευταίο χρόνο και αυτών που την θεωρούν «μέτρια ή μάλλον 

κακή»: 

Σφάλμα! Λανθασμένη σύνδεση. 

Η διαφορά των μέσων τιμών του δείκτη αυτοεκτίμησης (Δ.Αυτ-Εκ.) δεν είναι 

στατιστικά σημαντική στις δύο κατηγορίες πασχόντων (p=0.844) ακόμα και όταν 
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ληφθεί υπόψη το φύλο (κύρια δράση «κατάστασης υγείας κατά τον τελευταίο 

χρόνο»: p=0.752, κύρια δράση φύλου: p=0.507, αλληλεπίδραση «κατάστασης υγείας 

κατά τον τελευταίο χρόνο» και φύλου: p=0.157) ή η ηλικία (κύρια δράση 

«κατάστασης υγείας κατά τον τελευταίο χρόνο»: p=0.506, κύρια δράση ηλικίας: 

p=0.097, αλληλεπίδραση «κατάστασης υγείας κατά τον τελευταίο χρόνο» και 

«ηλικίας»: p=0.888). 

Στον παρακάτω Πίνακα 14.3.2 παρουσιάζονται οι μέσες τιμές του Δ.Αυτ-Εκ. 

μεταξύ των πασχόντων που θεωρούν την κατάσταση της υγείας τους «πολύ καλή ή 

καλή» συγκρινόμενη με αυτή των συμπασχόντων τους και αυτών που την 

χαρακτηρίζουν «μέτρια ή κακή»: 

Σφάλμα! Λανθασμένη σύνδεση. 

 Η διαφορά των μέσων τιμών του Δ.Αυτ-Εκ. δεν είναι στατιστικά σημαντική στις δύο 

κατηγορίες ερωτηθέντων (p=0.144) ακόμα και όταν ληφθεί υπόψη το φύλο (κύρια 

δράση «κατάστασης υγείας κατά τον τελευταίο χρόνο σε σύγκριση με τους 

συμπάσχοντες»: p=0.140, κύρια δράση φύλου: p=0.546, αλληλεπίδραση 

«κατάστασης υγείας κατά τον τελευταίο χρόνο σε σύγκριση με τους συμπάσχοντες» 

και φύλου: p=0.935) ή η ηλικία (κύρια δράση «κατάστασης υγείας κατά τον 

τελευταίο χρόνο σε σύγκριση με τους συμπάσχοντες»: p=0.934, κύρια δράση ηλικίας: 

p=0.125, αλληλεπίδραση «κατάστασης υγείας κατά τον τελευταίο χρόνο σε σύγκριση 

με τους συμπάσχοντες» και ηλικίας: p=0.433). 

Η διαφορά των μέσων τιμών του δείκτη αυτοεκτίμησης ως προς τους δείκτες 

υγείας (Δ.Χ.Α, Δ.Συμ.Ασθ.) και τους δείκτες χρήσης υπηρεσιών υγείας (Δ.Επ.Υπ.Υ., 

«επίσκεψη σε γιατρό για τα συμπτώματα», «επίσκεψη σε γιατρό τις δύο τελευταίες 

εβδομάδες», «εισαγωγή σε νοσοκομείο τον τελευταίο χρόνο») είναι αξιοσημείωτη 

μόνο για την παράμετρο που εξετάζει αν ο ερωτώμενος «επισκέφθηκε γιατρό τις δύο 

τελευταίες εβδομάδες». Συγκεκριμένα, η μέση τιμή του Δ.Αυτ-Εκ. είναι (9.53) στην 

ομάδα των 15 ερωτηθέντων που επισκέφθηκαν γιατρό τις δύο τελευταίες εβδομάδες 

και είναι υψηλότερη από την μέση τιμή του δείκτη (8.77) στην ομάδα των 53 

ερωτηθέντων που δεν  επισκέφθηκαν. Η διαφορά των μέσων τιμών είναι 

αξιοσημείωτη (p=0.081, Mann-Whitney test). 

Επίσης, η μέση τιμή του δείκτη αυτοεκτιμησης είναι 9.89 σε 9 ερωτηθέντες 

που απάντησαν ότι «έμειναν καθόλου ή όχι τόσο ικανοποιημένοι από την α-μονάδα 
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στην οποία μεταγγιζόταν κανονικά» και είναι υψηλότερη από την μέση τιμή του 

δείκτη (8.80) στην ομάδα των 59 ερωτηθέντων που απάντησαν ότι έμειναν αρκετά ή 

πολύ ικανοποιημένοι από την ίδια μονάδα μεταγγίσεων. Η διαφορά των μέσων τιμών 

του δείκτη είναι σημαντική (p=0.044, Mann-Whitney test). 

14.4 Συναισθήματα του πάσχοντα απέναντι στην ασθένεια και την πρόγνωση της. 

Από την παρατήρηση των Πινάκων Π8.4 και Π8.4* διαπιστώνεται ότι το 

μεγαλύτερο ποσοστό (85.3%) των πασχόντων «αισθάνονται φόβο ή ανησυχία για την 

κατάσταση της υγείας τους» και τρεις στους τέσσερις πάσχοντες «νοιώθουν 

στεναχωρημένοι επειδή έχουν Μ.Α». Επίσης, περισσότεροι από τους μισούς 

νοιώθουν ότι «δεν έχουν την σωματική και ψυχική δύναμή να τα βγάλουν πέρα» 

(54.5%) και «θα ήθελαν να αλλάξουν μερικές πλευρές της ζωής τους» (54.4%). Το 

39.7% των ερωτηθέντων «θα ήθελαν να ήταν σαν κάποιος άλλος» και ένα μικρότερο 

ποσοστό (17.7%) «νοιώθουν αβοήθητοι». Η διαφορά των ποσοστών μεταξύ των 

πασχόντων που απάντησαν θετικά στις αντίστοιχες ερωτήσεις και αυτών που 

απάντησαν αρνητικά ή απέφυγαν να απαντήσουν δεν είναι στατιστικά σημαντική ως 

προς το φύλο ή ως προς την ηλικία, για όσες παραμέτρους ήταν επιτρεπτός αυτός ο 

έλεγχος με την εφαρμογή της Χ2 δοκιμασίας. (Ο έλεγχος της σημαντικότητας της 

διαφοράς των ποσοστών ως προς την ηλικία, δεν ήταν εφικτός για τις παραμέτρους: 

«Αισθάνεστε φόβο ή ανησυχία για την κατάσταση της υγείας σας» και «νοιώθετε 

αβοήθητος»). 

Στον Πίνακα Π8.4 φαίνεται ότι η μέση τιμή του δείκτη συναισθημάτων του 

πάσχοντος για την κατάσταση της υγείας του (Δ.Συν.) είναι 6.69 στους 68 

ερωτηθέντες. Η διαφορά των μέσων τιμών του δείκτη δεν είναι σημαντική ως προς το 

φύλο (p=0.746) ή ως προς την ηλικία (p=0.114). Παρατηρείται ότι στις γυναίκες η 

μέση τιμή του Δ.Συν. αυξάνει με την ηλικία επίσης, στους άνδρες η μέση τιμή του 

Δ.Συν. αυξάνει μέχρι την ηλικία των 28 χρόνων. Η διαφορά τω μέσων τιμών του 

(Δ.Συν.) ως προς την ηλικία γίνεται αξιοσημείωτη όταν ληφθεί υπόψη το φύλο (κύρια 

δράση φύλου: p=0.346, κύρια δράση ηλικίας p=0.098, αλληλεπίδραση φύλου και 

ηλικίας: p=0.022). 
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Έγινε σύγκριση των μέσων τιμών του δείκτη (Δ.Συν.) μεταξύ των 

ερωτηθέντων που είχαν ενεργό απασχόληση (εργαζόμενοι/ φοιτητές/ σπουδαστές) και 

αυτών που δεν είχαν (νοικοκυρές/ συνταξιούχοι/ άνεργοι), -Πίνακες 14.4.1 & 14.4.2. 

Σφάλμα! Λανθασμένη σύνδεση. 

Σφάλμα! Λανθασμένη σύνδεση. 

Παρατηρείται ότι η μέση τιμή του δείκτη είναι μεγαλύτερη στην ομάδα των 

ερωτηθέντων που δεν «απασχολούνται ενεργά». Η διαφορά των μέσων τιμών του 

δείκτη είναι στατιστικά σημαντική (p=0.042) και εξακολουθεί να είναι σημαντική 

όταν ληφθεί υπόψη το φύλο (κύρια δράση «ενεργούς απασχόλησης»: p=0.038, κύρια 

δράση φύλου: p=0.518, αλληλεπίδραση «ενεργούς απασχόλησης» και φύλου: 

p=0.737) ή η ηλικία (κύρια δράση «ενεργούς απασχόλησης»: p=0.035, κύρια δράση 

ηλικίας: p=0.087, αλληλεπίδραση «ενεργούς απασχόλησης» και ηλικίας: p=0.236) 

Ο έλεγχος των μέσων τιμών του Δ.Συν. μεταξύ των ερωτηθέντων που 

πάσχουν από την σοβαρή μορφή της β-Μ.Α και αυτών που πάσχουν από την 

ενδιάμεση μορφή της νόσου παρουσιάζεται στον Πίνακα 14.4.3 που ακολουθεί: 

Σφάλμα! Λανθασμένη σύνδεση. 

Από την παρατήρηση του πίνακα φαίνεται ότι η μέση του Δ.Συν. είναι υψηλότερη 

στην ομάδα των ερωτηθέντων που πάσχουν από την ενδιάμεση μορφή της νόσου. Η 

διαφορά των μέσων τιμών δεν είναι στατιστικά σημαντική (p=0.130) όμως γίνεται 

αξιοσημείωτη όταν ληφθεί υπόψη το φύλο (κύρια δράση «σοβαρότητας της νόσου»: 

p=0.079, κύρια δράση φύλου: p=0.348, αλληλεπίδραση «σοβαρότητας της νόσου» 

και φύλου: p=0.265). 

Επίσης, έγινε σύγκριση των μέσων τιμών του Δ.Συν. μεταξύ των ερωτηθέντων 

που θεωρούν ότι η κατάσταση της υγείας τους, συγκρινόμενη με αυτή των 

συμπασχόντων τους, είναι «πολύ καλή/ καλή» και των άλλων που θεωρούν ότι είναι 

«μέτρια/ κακή» (Πίνακας 14.4.4). 

Σφάλμα! Λανθασμένη σύνδεση. 

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα η τιμή του δείκτη είναι μεγαλύτερη στην 

ομάδα των πασχόντων που θεωρούν ότι η υγεία τους είναι μέτρια ή κακή 

συγκρινόμενη με την υγεία των συμπασχόντων τους. Η διαφορά των μέσων τιμών 

του δείκτη είναι αξιοσημείωτη (p=0.085) και γίνεται σημαντική όταν ληφθεί υπόψη 
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το φύλο (κύρια δράση «κατάσταση υγείας σχετικά με συμπάσχοντες»: p=0.049, 

κύρια δράση φύλου: p=0.277, αλληλεπίδραση «κατάστασης υγείας σχετικά με 

συμπάσχοντες» και φύλου: p=0.231) ενώ παύει να είναι και στατιστικά αξιοσημείωτη 

όταν ληφθεί υπόψη η ηλικία (κύρια δράση «κατάστασης υγείας σχετικά με 

συμπάσχοντες»: p=0.353, κύρια δράση ηλικίας: p=0.102, αλληλεπίδραση 

«κατάστασης υγείας σχετικά με συμπάσχοντες» και ηλικίας: p=0.200). 

Η διαφορά των μέσων τιμών του Δ.Συν. ως προς τους δείκτες υγείας (Δ.Χ.Α, 

Δ.Συμ.Ασθ., Δ.Εγχ.) και τους δείκτες χρήσης υπηρεσιών υγείας (Δ.Επ.Υπ.Υ., 

«επίσκεψη σε γιατρό για τα συμπτώματα», «επίσκεψη σε γιατρό τις δύο τελευταίες 

εβδομάδες», «εισαγωγή σε νοσοκομείο τον τελευταίο χρόνο») δεν είναι στατιστικά 

σημαντική ακόμα και όταν ληφθεί υπόψη το φύλο ή η ηλικία. 

Όσον αφορά τις μέσες τιμές του Δ.Συν. μεταξύ των ερωτηθέντων που 

θεωρούν ότι η «συμπεριφορά του νοσηλευτικού προσωπικού της α-Μονάδας 

Μεταγγίσεων» είναι προβληματική και αυτών που έχουν διαφορετική άποψη ή 

απέφυγαν να απαντήσουν (Πίνακες 14.4.5 & 14.4.6) παρατηρείται ότι: 

Σφάλμα! Λανθασμένη σύνδεση. 

Σφάλμα! Λανθασμένη σύνδεση. 

Η τιμή του Δ.Συν. είναι χαμηλότερη στους ερωτηθέντες που θεωρούν ότι η 

συμπεριφορά των νοσηλευτριών είναι προβληματική στην α-Μονάδα Μεταγγίσεων. 

Η διαφορά των μέσων τιμών του δείκτη στις δύο ομάδες ερωτηθέντων είναι 

στατιστικά αξιοσημείωτη (p=0.056) και γίνεται σημαντική όταν ληφθεί υπόψη το 

φύλο (κύρια δράση «συμπεριφοράς νοσηλευτικού προσωπικού της α-Μονάδας 

Μεταγγίσεων»: p=0.026, κύρια δράση φύλου: p=0.226, αλληλεπίδραση 

«συμπεριφοράς νοσηλευτικού προσωπικού της α-Μονάδας Μεταγγίσεων» και φύλου: 

p=0.164) ή η ηλικία (κύρια δράση «συμπεριφοράς νοσηλευτικού προσωπικού της α-

Μονάδας Μεταγγίσεων»: p=0.034, κύρια δράση ηλικίας: p=0.064, αλληλεπίδραση 

«συμπεριφοράς νοσηλευτικού προσωπικού της α-Μονάδας Μεταγγίσεων» και 

ηλικίας: p=0.223). 

Σχετικά με την σύγκριση των μέσων τιμών του Δ.Συν. μεταξύ των 

ερωτηθέντων που ανέφεραν ότι η ενημέρωση τους στην α-Μονάδα Μεταγγίσεων 

είναι ελλιπής και αυτών που απάντησαν διαφορετικά ή απέφυγαν να απαντήσουν 

(Πίνακες 14.4.7 & 14.4.8) παρατηρείται ότι: 
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Σφάλμα! Λανθασμένη σύνδεση. 

Σφάλμα! Λανθασμένη σύνδεση. 

Η μέση τιμή του δείκτη είναι υψηλότερη στους ερωτηθέντες που ανέφεραν ότι η 

ενημέρωση τους από τους γιατρούς της α-Μονάδας μεταγγίσεων είναι ελλιπής. Η 

διαφορά των μέσων τιμών του δείκτη είναι σημαντική (p=0.007) και παραμένει 

σημαντική όταν ληφθεί υπόψη το φύλο (κύρια δράση «ελλιπούς ενημέρωσης από 

τους γιατρούς της α-Μονάδας Μεταγγίσεων»: p=0.006, κύρια δράση φύλου: p=0.443, 

αλληλεπίδραση «ελλιπούς ενημέρωσης από τους γιατρούς της α-Μονάδας 

Μεταγγίσεων» και φύλου: p=0.805) ή η ηλικία (κύρια δράση «ελλιπούς ενημέρωσης 

από τους γιατρούς της α-Μονάδας Μεταγγίσεων»: p=0.009, κύρια δράση ηλικίας: 

p=0.240, αλληλεπίδραση «ελλιπούς ενημέρωσης από τους γιατρούς της α-Μονάδας 

Μεταγγίσεων» και ηλικίας: p=0.253). 

Επίσης, έγινε σύγκριση των μέσων τιμών του Δ.Συν. μεταξύ των ερωτηθέντων 

που ανέφεραν ότι η ενημέρωση τους στην β-Μονάδα Μεταγγίσεων είναι ελλιπής και 

αυτών που απάντησαν διαφορετικά ή απέφυγαν να απαντήσουν. Τα αποτελέσματα 

φαίνονται στον Πίνακα 14.4.9 που ακολουθεί: 

Σφάλμα! Λανθασμένη σύνδεση. 

Παρατηρείται ότι η μέση τιμή του δείκτη είναι μεγαλύτερη στην ομάδα των 

πασχόντων που ανέφεραν ότι η ενημέρωση από τους γιατρούς της β-Μονάδας 

Μεταγγίσεων είναι ελλιπής. Η διαφορά των μέσων τιμών του δείκτη είναι 

αξιοσημείωτη (p=0.064) και γίνεται σημαντική όταν ληφθεί υπόψη η ηλικία (κύρια 

δράση «ελλιπούς ενημέρωσης από τους γιατρούς της β-Μονάδας Μεταγγίσεων»: 

p=0.008, κύρια δράση ηλικίας: p=0.662, αλληλεπίδραση «ελλιπούς ενημέρωσης από 

τους γιατρούς της β-Μονάδας Μεταγγίσεων» και ηλικίας: p=0.005). 

 

14.5 Η στάση του πάσχοντος απέναντι στη ζωή γενικά. 

Παρατηρώντας τους Πίνακες Π8.5 και Π8.5* διαπιστώνεται ότι το 79.4% 

των ερωτηθέντων συμφωνεί ότι «πρέπει να προσπαθείς να επηρεάσεις τις δημόσιες 

υποθέσεις» και το 70.6% των ερωτηθέντων συμφωνεί ότι «μπορείς να 

προσαρμόζεσαι σε οτιδήποτε». Επίσης, ένα σημαντικό ποσοστό (64.7%) των 

ερωτηθέντων συμφωνεί ότι «το μέλλον προσφέρει πλήθος από ενδιαφέρουσες 
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ευκαιρίες», «μπορείς αποφασιστικά να καθορίσεις την πορεία της ζωής σου» και «η 

ζωή είναι γεμάτη χαρά». Το ποσοστό (58.8%) των ερωτηθέντων που συμφωνεί ότι 

«μπορείς να προσδοκάς το μέλλον με σιγουριά» είναι ίδιο με το ποσοστό (58.8%) των 

ερωτηθέντων που συμφωνεί ότι «το μέλλον είναι ανησυχητικό» ενώ, το 57.4% 

συμφωνεί ότι «η ζωή είναι γεμάτη βάσανα». Σημαντικό επίσης, είναι και το ποσοστό 

(63.2%) των ερωτηθέντων που διαφωνούν με το ότι «πρέπει να υποτάσσεσαι στην 

μοίρα σου». 

Από τις μεταβλητές για τις οποίες στάθηκε δυνατός ο έλεγχος της στατιστικής 

σημαντικότητας της διαφοράς των ποσοστών ως προς το φύλο ή την ηλικία ξεχώρισε 

η μεταβλητή: «το μέλλον είναι ανησυχητικό». Όπως φαίνεται από τους Πίνακες Π8.5 

και Π8.5*, στο σύνολο των ερωτηθέντων που συμφωνούν ότι «το μέλλον είναι 

ανησυχητικό» το μεγαλύτερο ποσοστό (52.5%) το κατέχουν οι άνδρες ενώ το 60% 

του συνόλου των ανδρών συμφωνούν με αυτή την άποψη. Η διαφορά των ποσοστών 

είναι στατιστικά σημαντική ως προς το φύλο (p=0.037). 

Με την εφαρμογή της παραγοντικής ανάλυσης αναδεικνύονται τρεις 

παράγοντες που εξηγούν το 57.253% της συνολικής μεταβλητότητας μεταξύ των 

απαντήσεων των 67 ερωτηθέντων στις εννέα ερωτήσεις (Α-71(1) έως Α-71(9)). 

Μελετώντας την «Rotated Component Matrix» μπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι ο 

πρώτος παράγοντας (Δ.Αισ.) συσπειρώνει τις μεταβλητές εκείνες που συνιστούν τον 

κατ’ εξοχήν «Αποφασιστικό, μαχητικό και αισιόδοξο » πάσχοντα. Ο δεύτερος 

παράγοντας (Δ.Χαρ.) συσπειρώνει τις μεταβλητές που συνιστούν τον 

«Προσαρμοστικό και χαρούμενο» πάσχοντα ενώ ο τρίτος παράγοντας (Δ.Απαισ.) 

συσπειρώνει περισσότερο τις μεταβλητές που χαρακτηρίζουν τον «Απαισιόδοξο και 

ανήσυχο». 

Από την σύγκριση των μέσων τιμών των τριών παραγοντικών δεικτών 

(Δ.Αισ., Δ.Χαρ. και Δ.Απαισ.) μεταξύ των δύο φύλων προκύπτει στατιστικά 

αξιοσημείωτη διαφορά των μέσων τιμών του δείκτη Προσαρμοστικότητας (Δ.Χαρ.) 

ως προς το φύλο (p=0.093) η οποία παύει να είναι αξιοσημείωτη όταν ληφθεί υπόψη 

η ηλικία (κύρια δράση φύλου: p=0.111, κύρια δράση ηλικίας: p=0.052, 

αλληλεπίδραση φύλου και ηλικίας: p=0.941) -Πίνακες 14.5.1 και 14.5.2: 

Σφάλμα! Λανθασμένη σύνδεση. 

Σφάλμα! Λανθασμένη σύνδεση. 
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Η διαφορά των μέσων τιμών του δείκτη προσαρμοστικότητας (Δ.Χαρ.) είναι 

στατιστικά σημαντική μεταξύ των ηλικιών (p=0.045) γίνεται δε αξιοσημείωτη 

(p=0.052) όταν ληφθεί υπόψη το φύλο. 

Σημειώνεται ότι η συσχέτιση των παραπάνω τριών παραγοντικών δεικτών με 

τα κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά των πασχόντων και τις παραμέτρους και 

τους δείκτες που αναφέρονται: στην υγεία των ενηλίκων πασχόντων και του στενού 

οικογενειακού τους περιβάλλοντος καθώς και στην χρήση των υπηρεσιών υγείας και 

στην ικανοποίηση από τις προσφερόμενες υπηρεσίες, έχει ήδη επιτελεσθεί σε 

προηγούμενη εργασία. 

 

14.6 Προσδοκίες του ενήλικος πάσχοντος από το μέλλον. 

Από την παρατήρηση των Πινάκων Π8.6 και Π8.6* διαπιστώνεται ότι: 

Πρώτη επιλογή των ερωτηθέντων πασχόντων ήταν: 

•Για 44 πάσχοντες, ποσοστό 64.7% των ερωτηθέντων, η υγεία. 

•Για 20 πάσχοντες, ποσοστό 29.4% των ερωτηθέντων, η θεραπεία. 

•Για 3 πάσχοντες, ποσοστό 4.5% των ερωτηθέντων, η ύπαρξη συντρόφου, η 

προκοπή στη δουλειά, και η ύπαρξη φίλων. 

Η δεύτερη επιλογή των ερωτηθέντων ήταν: 

•Για 18 ερωτηθέντες, ποσοστό 26.5%, η υγεία. 

•Για 17 ερωτηθέντες, ποσοστό 25%, η θεραπεία 

•Για 11 ερωτηθέντες, ποσοστό 16.2%, η ύπαρξη συντρόφου 

•Για 9 ερωτηθέντες, ποσοστό 13.2%, η ύπαρξη φίλων 

•Για 8 ερωτηθέντες, ποσοστό 11.8%, η προκοπή στη δουλειά και στις 

σπουδές. 

Η τρίτη επιλογή των ερωτηθέντων ήταν: 

•Για 18 ερωτηθέντες, ποσοστό 26.5%, η δημιουργία οικογένειας 

•Για 16 ερωτηθέντες, ποσοστό 23.5%, η ύπαρξη συντρόφου 
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•Για 13 ερωτηθέντες, ποσοστό 19.1%, η προκοπή στη δουλειά και στις 

σπουδές 

•Για 11 ερωτηθέντες, ποσοστό 16.2%, η ύπαρξη φίλων 

Κατά την εφαρμογή της παραγοντικής ανάλυσης ξεχώρισαν τρεις 

παραγοντικοί δείκτες οι οποίοι στη συνέχεια περιορίστηκαν σε δύο που εξηγούν το 

60.393% της συνολικής μεταβλητότητας. Από την μελέτη της «Rotated Component 

Matrix» διαπιστώνεται ότι ο πρώτος παραγοντικός δείκτης (Δ.Υγ.) συσπειρώνει τις 

μεταβλητές που χαρακτηρίζουν τον πάσχοντα του οποίου πρωταρχική ενασχόληση 

είναι «η υγεία του και η ύπαρξη συντρόφου, χωρίς να προσβλέπει στην δημιουργία 

οικογένειας», ενώ δεν εκφράζει ιδιαίτερες προσδοκίες για την θεραπεία του. Ο 

δεύτερος παραγοντικός δείκτης (Δ.Θερ.) συσπειρώνει τις μεταβλητές που 

χαρακτηρίζουν το άτομο του οποίου πρωταρχική του ενασχόληση είναι «η 

δημιουργία οικογένειας και η θεραπεία του», και δεν εκφράζει ιδιαίτερες προσδοκίες 

για επαγγελματική προκοπή και φιλίες. 

Από την σύγκριση των μέσων τιμών των δύο παραγοντικών δεικτών (Δ.Υγ., 

και Δ.Θερ.) μεταξύ των τριών ηλικιακών ομάδων προκύπτει στατιστικά 

αξιοσημείωτη διαφορά των μέσων τιμών του Δ.Θερ. ως προς την ηλικία (p=0.071) η 

οποία παύει να είναι αξιοσημείωτη όταν ληφθεί υπόψη το φύλο (κύρια δράση φύλου: 

p=0.961, κύρια δράση ηλικίας: p=0.123, αλληλεπίδραση φύλου και ηλικίας: p=0.600) 

-Πίνακας. 14.6.1: 

Σφάλμα! Λανθασμένη σύνδεση. 

Σημειώνεται ότι η συσχέτιση των δύο παραπάνω παραγοντικών δεικτών με τα 

κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά των πασχόντων και τις παραμέτρους και 

τους δείκτες που αναφέρονται: στην υγεία των ενηλίκων πασχόντων και του στενού 

οικογενειακού περιβάλλοντος καθώς και στην χρήση των υπηρεσιών υγείας και στην 

ικανοποίηση από τις προσφερόμενες υπηρεσίες, έχει ήδη επιτελεσθεί σε προηγούμενη 

εργασία. 

14.7 Η συναισθηματική υποστήριξη που προσφέρεται στον πάσχοντα. 

Από την παρατήρηση των Πινάκων Π8.7 και Π8.7* διαπιστώνεται ότι το 

42.6% των ερωτηθέντων μιλάνε «καθόλου/ ελάχιστα» για τα προβλήματα και τις 

ανησυχίες τους. Επίσης, στο σύνολο των ερωτηθέντων που μιλάνε «καθόλου/ 
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ελάχιστα» υπερτερούν οι άνδρες, ποσοστό 58.6%, ενώ από άποψη ηλικίας το 

μεγαλύτερο ποσοστό (55.2%) ανήκει στη νεότερη ηλικία (18-22) και το μικρότερο 

(17.2%) είναι ηλικίας από 29 χρόνων και πάνω. Η διαφορά των ποσοστών δεν είναι 

στατιστικά σημαντική ως προς το φύλο (p=0.375) ή ως προς την ηλικία (p=0.649). 

Ποσοστό 44.1% των ερωτηθέντων εκφράζει την «ανάγκη του για 

περισσότερη συναισθηματική υποστήριξη». Η διαφορά των ποσοστών δεν είναι 

στατιστικά σημαντική ως προς το φύλο (p=0.703) ή ως προς την ηλικία (p=0.143). 

Έγινε συσχέτιση της παραμέτρου «Μιλάτε για τα προβλήματα και τις 

ανησυχίες σας» και του «Επιπέδου εκπαίδευσης» -Πίνακας 14.7.1: 

Σφάλμα! Λανθασμένη σύνδεση. 

Παρατηρείται ότι στο σύνολο των ερωτηθέντων που απάντησαν ότι μιλάνε 

«Καθόλου/ Ελάχιστα» το μεγαλύτερο ποσοστό (62.1%) το κατέχουν οι πάσχοντες 

Λυκείου ή Μέσης Σχολής και το μικρότερο (13.8%) αυτοί της Ανωτέρας ή Ανωτάτης 

εκπαίδευσης. Η διαφορά των ποσοστών είναι στατιστικά σημαντική (p=0.041). 

Επίσης, σημαντικά αποτελέσματα προέκυψαν κατά την συσχέτιση της 

παραμέτρου «Μιλάτε για τα προβλήματα και τις ανησυχίες σας» και της 

«Ικανοποίησης από την α-Μονάδα μεταγγίσεων» -Πίνακας 14.7.2: 

Σφάλμα! Λανθασμένη σύνδεση. 

Διαπιστώνεται ότι στο σύνολο των ερωτηθέντων που απάντησαν ότι μιλάνε 

«καθόλου/ ελάχιστα» για τα προβλήματα και τις ανησυχίες τους, ποσοστό 75.9% 

απάντησαν ότι είναι «Αρκετά/ Πολύ ευχαριστημένοι» από την μονάδα μεταγγίσεων. 

Η διαφορά των ποσοστών είναι στατιστικά σημαντική (p=0.028, Fisher’s Exact test». 

Όσον αφορά την παράμετρο «αισθάνεστε την ανάγκη για περισσότερη 

συναισθηματική υποστήριξη» και την συσχέτιση της με την «ενεργό απασχόληση του 

ερωτηθέντα» (Πίνακας 14.7.3) παρατηρείται ότι: 

Σφάλμα! Λανθασμένη σύνδεση. 

Στο σύνολο των πασχόντων που δεν απασχολούνται ενεργά (νοικοκυρές κ.λ.π.) 

ποσοστό 65% απάντησε ότι «αισθάνεται την ανάγκη για περισσότερη 

συναισθηματική υποστήριξη». Η διαφορά των ποσοστών είναι στατιστικά σημαντική 

(p=0.014). 
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Στον Πίνακα 14.7.4 που ακολουθεί, παρουσιάζεται η συσχέτιση της 

παραμέτρου «αισθάνεται την ανάγκη για περισσότερη συναισθηματική υποστήριξη» 

με την «Σοβαρότητα της νόσου»: 

Σφάλμα! Λανθασμένη σύνδεση. 

Παρατηρείται ότι στο σύνολο των ερωτηθέντων που πάσχουν από την Ενδιάμεση 

μορφή της νόσου, το 75% ανέφερε ότι θα ήθελε να έχει περισσότερη συναισθηματική 

υποστήριξη. Η διαφορά των ποσοστών είναι στατιστικά αξιοσημείωτη (p=0.085, 

Fisher’s Exact test). 

Η συσχέτιση της «ανάγκης για περισσότερη συναισθηματική υποστήριξη» και 

της «εισαγωγής σε Νοσοκομείο κατά τον τελευταίο χρόνο» -Πίνακας 14.7.5 - δίνει 

τα ακόλουθα αποτελέσματα: 

Σφάλμα! Λανθασμένη σύνδεση. 

Στο σύνολο των ερωτηθέντων που απάντησαν ότι «αισθάνονται την ανάγκη για 

περισσότερη συναισθηματική υποστήριξη», το 90% δεν «έκανε εισαγωγή σε 

Νοσοκομείο κατά τον τελευταίο χρόνο». Η διαφορά των ποσοστών είναι στατιστικά 

σημαντική (p=0.028). 

Από την σύγκριση των μέσων τιμών του δείκτη εκδήλωσης συμπτωμάτων 

ψυχικής διαταραχής (Δ.Εκ.Συμ.) μεταξύ των ερωτηθέντων που ανέφεραν ότι θα 

ήθελαν περισσότερη συναισθηματική υποστήριξη και αυτών που απάντησαν 

αρνητικά (Πίνακες 14.7.6 & 14.7.7) προκύπτει ότι: 

Σφάλμα! Λανθασμένη σύνδεση. 

Σφάλμα! Λανθασμένη σύνδεση. 

Η μέση τιμή του Δ.Εκ.Συμ. είναι μεγαλύτερη στην ομάδα των ερωτηθέντων που 

απάντησαν ότι θα ήθελαν περισσότερη συναισθηματική υποστήριξη. Η διαφορά των 

μέσων τιμών του δείκτη στις δύο ομάδες είναι στατιστικά σημαντική (p=0.020) και 

παραμένει σημαντική όταν ληφθεί υπόψη το φύλο (κύρια δράση «Ανάγκη για 

περισσότερη συναισθηματική υποστήριξη»: p=0.014, κύρια δράση φύλου: p=0.081, 

αλληλεπίδραση «Ανάγκης για περισσότερη συναισθηματική υποστήριξη» και φύλου: 

p=0.274) ενώ γίνεται αξιοσημείωτη όταν ληφθεί υπόψη η ηλικία (κύρια δράση 

«Ανάγκη για περισσότερη συναισθηματική υποστήριξη»: p=0.057, κύρια δράση 
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ηλικίας: p=0.304, αλληλεπίδραση «Ανάγκης για περισσότερη συναισθηματική 

υποστήριξη» και ηλικίας: p=0.755). 

Στους Πίνακες Π8.7 και Π8.7* παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της 

ερώτησης Α-65: «Με ποιους νοιώθετε άνετα και μπορείτε να μιλήσετε μαζί τους για 

προσωπικές σας υποθέσεις». Δεν προκύπτει στατιστικά σημαντική διαφορά των 

ποσοστών των επιμέρους παραμέτρων (από ΑΝΟ88 έως ΑΝΟ97) της ερώτησης Α-65 

ως προς το φύλο ή την ηλικία. Σημειώνεται ότι δεν ήταν έγκυρη η εφαρμογή της Χ2 

δοκιμασίας ως προς την ηλικία για τις παρακάτω παραμέτρους: «Νοιώθετε άνετα και 

μιλάτε με τα αδέλφια σας», «Νοιώθετε άνετα και μιλάτε με φίλους σας», «Νοιώθετε 

άνετα και μιλάτε με σύντροφο/ σύζυγο», «Νοιώθετε άνετα και μιλάτε με κάποιον 

άλλον». 

Στον Πίνακα 14.7.8 που ακολουθεί φαίνεται η μέση τιμή του δείκτη 

συναισθηματικής υποστήριξης του πάσχοντος (Δ.Συν.Υποστ.) ως προς το φύλο και 

την ηλικία: 

Σφάλμα! Λανθασμένη σύνδεση. 

Η διαφορά των μέσων τιμών του Δ.Συν.Υποστ. δεν είναι στατιστικά σημαντική ως 

προς την ηλικία (p=0.405) ή το φύλο (p=0.633). Αντίθετα η διαφορά των μέσων 

τιμών του Δ.Συν.Υποστ. ως προς το φύλο και την ηλικία μαζί γίνεται σημαντική ως 

προς το φύλο, ενώ η αλληλεπίδραση φύλου και ηλικίας είναι επίσης σημαντική 

(κύρια δράση φύλου: p=0.043, κύρια δράση ηλικίας: p=0.315, αλληλεπίδραση φύλου 

και ηλικίας: p=0.001). 

Από την σύγκριση των μέσων τιμών του Δ.Συν.Υποστ. μεταξύ των 

ερωτηθέντων που ανέφεραν ότι η οικονομική τους κατάσταση είναι «καλή/ πολύ 

καλή» και αυτών που απάντησαν ότι είναι «επαρκής/ κακή» ως προς την ηλικία 

προκύπτουν τα ακόλουθα αποτελέσματα (Πίνακας 14.7.9): 

Σφάλμα! Λανθασμένη σύνδεση. 

Διαπιστώνεται ότι η αλληλεπίδραση «οικονομικής κατάστασης του πάσχοντος» και 

ηλικίας είναι σημαντική στη διαμόρφωση των τιμών του δείκτη (κύρια δράση 

«οικονομικής κατάστασης του πάσχοντος»: p=0.778, κύρια δράση ηλικίας p=0.168, 

αλληλεπίδραση «οικονομικής κατάστασης του πάσχοντος» και ηλικίας: p=0.011). 
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Στον ακόλουθο Πίνακα 14.7.10 παρουσιάζονται οι μέσες τιμές του 

Δ.Συν.Υποστ. ως προς την «ενεργό απασχόληση του πάσχοντος» και την ηλικία: 

Σφάλμα! Λανθασμένη σύνδεση. 

Διαπιστώνεται η στατιστικά αξιοσημείωτη αλληλεπίδραση της «ενεργούς 

απασχόλησης του πάσχοντος» και της ηλικίας (κύρια δράση «ενεργούς απασχόλησης 

του πάσχοντος»: p=0.340, κύρια δράση ηλικίας: p=0.355, αλληλεπίδραση «ενεργούς 

απασχόλησης του πάσχοντα» και ηλικίας: p=0.078). 

Ακολουθεί η σύγκριση των μέσων τιμών του Δ.Συν.Υποστ. ως προς την 

«οικογενειακή κατάσταση» του ερωτηθέντα (Πίνακες 14.7.11 και 14.7.12): 

Σφάλμα! Λανθασμένη σύνδεση. 

Σφάλμα! Λανθασμένη σύνδεση. 

Διαπιστώνεται ότι η διαφορά των μέσων τιμών του Δ.Συν.Υποστ. μεταξύ των 

ερωτηθέντων που είναι παντρεμένοι και αυτών που δεν είναι, είναι στατιστικά 

σημαντική (p=0.009) και παραμένει στατιστικά σημαντική όταν ληφθεί υπόψη το 

φύλο (κύρια δράση «οικογενειακής κατάστασης»: p=0.004, κύρια δράση φύλου: 

p=0.137, αλληλεπίδραση «οικογενειακής κατάστασης» και φύλου: p=0.225) ή η 

ηλικία (κύρια δράση «οικογενειακής κατάστασης»: p=0.036, κύρια δράση ηλικίας: 

p=0.316, αλληλεπίδραση «οικογενειακής κατάστασης» και ηλικίας: p=0.385). 

Στους παρακάτω Πίνακες 14.7.13 και 14.7.14 παρουσιάζονται οι μέσες τιμές 

του Δ.Συν.Υποστ. ως προς τη «διαμονή του ερωτηθέντα για το μεγαλύτερο μέρος του 

1996»: 

Σφάλμα! Λανθασμένη σύνδεση. 

Σφάλμα! Λανθασμένη σύνδεση. 

Διαπιστώνεται ότι η διαφορά των μέσων τιμών του Δ.Συν.Υποστ. είναι στατιστικά 

σημαντική ως προς την «διαμονή του ερωτηθέντα για το μεγαλύτερο μέρος του 

1996» (p=0.034) και εξακολουθεί να είναι σημαντική όταν ληφθεί υπόψη το φύλο 

(κύρια δράση «διαμονής του ερωτηθέντα για το μεγαλύτερο μέρος του 1996»: 

p=0.014, κύρια δράση φύλου: p=0.039, αλληλεπίδραση «διαμονής του ερωτηθέντα 

για το μεγαλύτερο μέρος του 1996» και φύλου: p=0.119), ενώ γίνεται στατιστικά 

αξιοσημείωτη όταν ληφθεί υπόψη η ηλικία (κύρια δράση «διαμονής του ερωτηθέντα 

για το μεγαλύτερο μέρος του 1996»: p=0.097, κύρια δράση ηλικίας: p=0.392, 
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αλληλεπίδραση «διαμονής του ερωτηθέντα για το μεγαλύτερο μέρος του 1996» και 

ηλικίας: p=0.660). 

Κατά τον έλεγχο των μέσων τιμών του Δ.Συν.Υποστ. μεταξύ των 

ερωτηθέντων που πάσχουν από την Σοβαρή μορφή της νόσου και αυτών που πάσχουν 

από την ενδιάμεση προκύπτει ότι (Πίνακας 14.7.15): 

Σφάλμα! Λανθασμένη σύνδεση. 

Η διαφορά των μέσων τιμών του δείκτη ως προς την «σοβαρότητα της νόσου» δεν 

είναι στατιστικά σημαντική (p=0.194) και εξακολουθεί να μην είναι σημαντική όταν 

ληφθεί υπόψη το φύλο, προκύπτει όμως στατιστικά αξιοσημείωτη αλληλεπίδραση 

(κύρια δράση «σοβαρότητας της νόσου»: p=0.549, κύρια δράση φύλου: p=0.053, 

αλληλεπίδραση «σοβαρότητας της νόσου» και φύλου: p=0.053). 

Στον επόμενο Πίνακα 14.7.16 παρουσιάζονται οι μέσες τιμές του 

Δ.Συν.Υποστ. ως προς τον δείκτη συμμόρφωσης του πάσχοντος: 

Σφάλμα! Λανθασμένη σύνδεση. 

Διαπιστώνεται ότι η διαφορά των μέσων τιμών του Δ.Συν.Υποστ. ως προς το 

Δ.Συμ.Ασθ. γίνεται σημαντική όταν ληφθεί υπόψη η ηλικία (κύρια δράση 

«Δ.Συμ.Ασθ.»: p=0.029, κύρια δράση ηλικίας: p=0.051, αλληλεπίδραση 

«Δ.Συμ.Ασθ.» και ηλικίας: p=0.139). 

Οι μέσες τιμές του Δ.Συν.Υποστ. ως προς την «επίσκεψη σε γιατρό τις δύο 

τελευταίες εβδομάδες» παρουσιάζονται στον επόμενο Πίνακα 14.7.17: 

Σφάλμα! Λανθασμένη σύνδεση. 

Διαπιστώνεται η στατιστικά αξιοσημείωτη αλληλεπίδραση του παράγοντα «επίσκεψη 

σε γιατρό τις δύο τελευταίες εβδομάδες» με την ηλικία (κύρια δράση «επίσκεψης σε 

γιατρό τις δύο τελευταίες εβδομάδες»: p=0.129, κύρια δράση ηλικίας: p=0.730, 

αλληλεπίδραση «επίσκεψης σε γιατρό τις δύο τελευταίες εβδομάδες» και ηλικίας: 

p=0.094). 

Η σύγκριση των μέσων τιμών του Δ.Συν.Υποστ. μεταξύ των ερωτηθέντων 

που ανέφεραν ότι είναι «πρόβλημα ο χώρος των μεταγγίσεων στην α-Μονάδα που 

μεταγγίζονται» και αυτών που απάντησαν διαφορετικά παρουσιάζεται στον ακόλουθο 

Πίνακα 14.7.18: 

 154



Σφάλμα! Λανθασμένη σύνδεση. 

Διαπιστώνεται η αξιοσημείωτη αλληλεπίδραση του παράγοντα «πρόβλημα ο χώρος 

των μεταγγίσεων στην α-Μονάδα» και ηλικίας στη διαμόρφωση των τιμών του 

δείκτη (κύρια δράση «πρόβλημα ο χώρος των μεταγγίσεων στην α-Μονάδα»: 

p=0.607, κύρια δράση ηλικίας: p=0.538, αλληλεπίδραση «πρόβλημα ο χώρος των 

μεταγγίσεων στην α-Μονάδα» και ηλικίας: p=0.097). 

Στους Πίνακες 14.7.19 και 14.7.20 που ακολουθούν παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα της σύγκρισης των μέσων τιμών του Δ.Συν.Υποστ. μεταξύ των 

ερωτηθέντων που ανέφεραν ότι είναι «πρόβλημα ο χώρος των μεταγγίσεων στην β-

Μονάδα που επισκέφθηκαν» και αυτών που απάντησαν διαφορετικά: 

Σφάλμα! Λανθασμένη σύνδεση. 

Σφάλμα! Λανθασμένη σύνδεση. 

Διαπιστώνεται ότι η διαφορά των μέσων τιμών του Δ.Συν.Υποστ. ως προς την 

παράμετρο «πρόβλημα ο χώρος των μεταγγίσεων στην β-Μονάδα» είναι στατιστικά 

σημαντική (p=0.027) και εξακολουθεί να είναι σημαντική όταν ληφθεί υπόψη το 

φύλο (κύρια δράση «πρόβλημα ο χώρος των μεταγγίσεων στην β-Μονάδα»: p=0.033, 

κύρια δράση φύλου: p=0.871, αλληλεπίδραση «πρόβλημα ο χώρος των μεταγγίσεων 

στην β-Μονάδα» και φύλου: αποσιωπείται) ενώ γίνεται αξιοσημείωτη όταν ληφθεί 

υπόψη η ηλικία (κύρια δράση «πρόβλημα ο χώρος των μεταγγίσεων στην β-

Μονάδα»: p=0.090, κύρια δράση ηλικίας: p=0.522, αλληλεπίδραση «πρόβλημα ο 

χώρος των μεταγγίσεων στην β-Μονάδα» και ηλικίας: p=0.384). 

 

14.8 Η κοινωνική αντιμετώπιση του πάσχοντος. 

Στον Πίνακα Π8.8 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των ερωτήσεων που 

ερευνούν την κοινωνική αντιμετώπιση του πάσχοντος. Παρατηρείται ότι ποσοστό 

45.5% των ερωτηθέντων που εργάζεται ή ζητάει δουλειά, θεωρεί ότι η «Μ.Α έχει 

παίξει ή παίζει κάποιο ρόλο στην εξεύρεση εργασίας». Η διαφορά των ποσοστών 

μεταξύ των πασχόντων που απάντησαν θετικά και αυτών που απάντησαν αρνητικά 

δεν είναι στατιστικά σημαντική ως προς το φύλο (p=0.750). 

Επίσης, στο σύνολο των 68 ερωτηθέντων, ποσοστό 45.6% ανέφερε ότι 

«άκουσαν ενοχλητικά σχόλια για την υγεία τους από το περιβάλλον τους». Η διαφορά 
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των ποσοστών μεταξύ των ερωτηθέντων που απάντησαν ότι «άκουσαν ενοχλητικά 

σχόλια για την υγεία τους από το περιβάλλον τους» και αυτών που απάντησαν 

αρνητικά δεν είναι στατιστικά σημαντική ως προς το φύλο (p=0.895). Αφετέρου 

παρατηρείται ότι το ποσοστό των πασχόντων που «άκουσαν ενοχλητικά σχόλια για 

την υγεία τους από το περιβάλλον τους» αυξάνει με την ηλικία στις τρεις πρώτες 

ηλικιακές ομάδες με μικρότερο ποσοστό (35.3%) στην ηλικιακή ομάδα (18-22) και 

μεγαλύτερο (80%) στην ηλικία 29-45. Η διαφορά των ποσοστών είναι στατιστικά 

σημαντική (p=0.044). 

Στην ερώτηση «πόσο συχνά μιλάτε για το πρόβλημα της υγείας σας με φίλους 

κ.λ.π.» ποσοστό 76.5% των πασχόντων απάντησαν ότι μιλάνε «ποτέ ή σπάνια». 

Παρατηρείται ότι στο σύνολο των ερωτηθέντων που απάντησαν ότι μιλάνε «ποτέ/ 

σπάνια» το 57.7% είναι άνδρες. Η διαφορά των ποσοστών μεταξύ των ερωτηθέντων 

που μιλάνε «ποτέ/ σπάνια» και αυτών που μιλάνε «συχνά/ Πολύ συχνά» είναι 

στατιστικά αξιοσημείωτη ως προς το φύλο (p=0.074) και δεν είναι στατιστικά 

σημαντική ως προς την ηλικία (p=0.170). 

Ποσοστό 39.7% των ερωτηθέντων ανέφερε ότι «μόνο τα άτομα του πιο 

στενού τους περιβάλλοντος γνωρίζουν ότι πάσχουν από Μ.Α» και το υπόλοιπο 60.3% 

απάντησε ότι «όλοι στον περίγυρο τους γνωρίζουν ότι πάσχουν από Μ.Α». Η 

διαφορά των ποσοστών μεταξύ των δύο απαντήσεων δεν είναι στατιστικά σημαντική 

ως προς το φύλο (p=0.882). Στο σύνολο των ερωτηθέντων που ανέφεραν ότι «μόνο 

τα άτομα του πιο στενού τους περιβάλλοντος γνωρίζουν ότι πάσχουν από Μ.Α», το 

7.4% είναι ηλικίας 29-45 χρόνων, το 25.9% είναι ηλικίας 23-28 χρόνων και το 

μεγαλύτερο ποσοστό (66.7%) ανήκει στην ηλικιακή ομάδα των 18-22 χρόνων. Η 

διαφορά των ποσοστών μεταξύ των δύο απαντήσεων είναι στατιστικά αξιοσημείωτη 

ως προς την ηλικία (p=0.086). 
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15. ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΣΧΟΝΤΑ 

ΚΑΙ Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΥ ΑΥΤΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ 

 

Στους Πίνακες από Π9.1 έως Π9.6 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των 

ερωτήσεων από Α-99 έως Α-107. Παρατηρείται ότι (Πίνακας Π9.1) το 25% των 

πασχόντων δεν έχουν αντιμετωπίσει πρόβλημα επάρκειας αίματος στο διάστημα των 

τελευταίων τριών χρόνων και το υπόλοιπο ποσοστό (75%) έχουν αντιμετωπίσει 

«σπάνια». Επίσης, στο σύνολο των 51 πασχόντων που αντιμετώπισαν («σπάνια») 

πρόβλημα με την επάρκεια αίματος η συντριπτική πλειοψηφία (94.1%) ψάχνει για 

αιμοδότες (Πίνακας Π9.2). Ποσοστό δε 4.4% των ενηλίκων πασχόντων βρέθηκαν 

στην ανάγκη να χρηματοδοτήσουν τον υποψήφιο αιμοδότη (Πίνακας Π9.3). 

Όσον αφορά την χορήγηση του Desferal παρατηρείται ότι (Πίνακας Π9.4) 

στο σύνολο των ερωτηθέντων που κάνουν αποσιδήρωση ποσοστό 63.6% 

αντιμετώπισε «Μερικές φορές/ Συχνά» προβλήματα με την προμήθεια του 

φαρμάκου. Το κόστος του Desferal καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το ασφαλιστικό 

ταμείο του πάσχοντος (Πίνακας Π9.5) άλλοτε χωρίς ταλαιπωρία (95.5%) και άλλοτε 

με ταλαιπωρία (4.5%). 

Το σύνολο των ερωτηθέντων πασχόντων επωφελείται από επιδόματα που έχει 

θεσπίσει η πολιτεία ή το ασφαλιστικό τους ταμείο. Συγκεκριμένα η Πρόνοια χορηγεί 

επίδομα στο σύνολο των ερωτηθέντων, ο ΟΓΑ στο 23.5% και ένα ποσοστό 4.4% των 

ερωτηθέντων παίρνουν επίδομα από «Άλλο ταμείο» (Πίνακας Π9.6). 

Από την παρατήρηση των Πινάκων Π9.7 και Π9.7* διαπιστώνεται ότι το 

30.9% των ερωτηθέντων απευθύνθηκε σε άλλη Υπηρεσία (εκτός Υπηρεσίας Υγείας) 

για την ικανοποίηση των κοινωνικών του αναγκών ενώ το 69.1% απάντησε αρνητικά. 

Η διαφορά των ποσοστών μεταξύ των δύο απαντήσεων δεν είναι στατιστικά 

σημαντική ως προς το φύλο (p=0.729). Παρατηρείται ακόμα ότι, το 47.8% των 

ερωτηθέντων της δεύτερης (23-28) ηλικιακής ομάδας απάντησε θετικά στην σχετική 

ερώτηση και ακολουθεί το 30% των ερωτηθέντων της τρίτης (29-45) και το 20.6% 

των ερωτηθέντων της πρώτης (18-22) ηλικιακής ομάδας. Η διαφορά των ποσοστών 

είναι στατιστικά αξιοσημείωτη ως προς την ηλικία (p=0.093). 

Οι 21 ερωτηθέντες που απάντησαν θετικά στην ερώτηση σχετικά με την 

«επίσκεψη σε άλλη Υπηρεσία για την ικανοποίηση των κοινωνικών τους αναγκών», 
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επισκέφθηκαν συνολικά 24 Υπηρεσίες (όχι διαφορετικές μεταξύ τους) (Πινάκες 

Π9.7 και Π9.7*). Οι μισές (50%) από αυτές τις υπηρεσίες βρισκόντουσαν στο 

Ηράκλειο, το 41.7% σε άλλη πόλη της Κρήτης και οι υπόλοιπες (8.3%) στην Αθήνα. 

Επίσης, στο σύνολο των 24 Υπηρεσιών στις οποίες απευθύνθηκαν οι πάσχοντες, το 

83.3% από αυτές ήταν Υπηρεσία του ΟΑΕΔ. Στις 20 από τις 24 Υπηρεσίες, ποσοστό 

83.3%, ο πάσχων απευθύνθηκε με σκοπό την εύρεση εργασίας και για το 70.8% 

αυτών των Υπηρεσιών που επισκέφθηκαν οι πάσχοντες, η πηγή πληροφόρησης για 

την ύπαρξη τους ήταν «άλλος ασθενής ή φίλος». 

Σχετικά με την ικανοποίηση των ερωτηθέντων από τις Υπηρεσίες στις οποίες 

απευθύνθηκαν παρατηρείται ότι για το 62.5% των Υπηρεσιών οι ερωτηθέντες 

ανέφεραν ότι έμειναν «καθόλου ή όχι τόσο ικανοποιημένοι» (Πινάκες Π9.7 και 

Π9.7*). Από τα προβλήματα που αναφέρθηκαν όσον αφορά την στελέχωση και 

λειτουργία αυτών των Υπηρεσιών παρατηρείται ότι, στο 66.7% των Υπηρεσιών 

υπάρχει πρόβλημα σχετικό με την ελλιπή αντιμετώπιση του προβλήματος, για το 

41.7% των Υπηρεσιών αναφέρθηκε σαν πρόβλημα η απόσταση της Υπηρεσίας από 

τον τόπο διαμονής, για το 26.1% η συμπεριφορά των υπαλλήλων της Υπηρεσίας και 

για το 13% η κατάρτιση των υπαλλήλων της Υπηρεσίας (Πινάκας Π9.7.1). Επίσης, 

από την παρατήρηση του Πίνακα Π9.7.2 διαπιστώνεται ότι για τις μισές από τις 24 

Υπηρεσίες που δέχθηκαν τα αιτήματα των πασχόντων, αναφέρθηκε αφενός η ελλιπής 

αντιμετώπιση του προβλήματος και αφετέρου η «καθόλου/ όχι τόσο» ικανοποίηση 

που πρόσφεραν στους χρήστες τους. 

Από την παρατήρηση των Πινάκων Π9.7 και Π9.7* διαπιστώνεται ότι το 

63.2% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι είναι μέλος του συλλόγου Πασχόντων Μ.Α. 

Το ποσοστό δε των ερωτηθέντων που είναι μέλος του συλλόγου αυξάνει με την 

ηλικία στις τρεις πρώτες ηλικιακές ομάδες και κυμαίνεται από 47.1% στην πρώτη 

ομάδα (18-22) μέχρι 90% στην τρίτη ομάδα (29-45). Η διαφορά των ποσοστών δεν 

είναι στατιστικά σημαντική ως προς το φύλο (p=0.927) αλλά είναι στατιστικά 

σημαντική ως προς την ηλικία (p=0.010). 

Όσον αφορά την ικανοποίηση των ερωτηθέντων από την δράση του συλλόγου 

τους (Πίνακες Π9.7 & Π9.7*) διαπιστώνεται ότι στο μεγαλύτερο ποσοστό 63.2% 

απάντησαν ότι είναι «αρκετά/ πολύ» ικανοποιημένοι από την δράση του συλλόγου 

τους. Το ποσοστό των ερωτηθέντων που ανέφεραν ότι είναι «αρκετά/ πολύ» 

ικανοποιημένοι μειώνεται με την ηλικία, έτσι το μεγαλύτερο ποσοστό (85.7%) 
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«αρκετά/ πολύ» ικανοποιημένων είναι ηλικίας 18-22 χρόνων και το μικρότερο 

(33.3%) είναι ηλικίας 29-45. Η διαφορά των ποσοστών δεν είναι στατιστικά 

σημαντική ως προς το φύλο (p=0.272) αλλά είναι στατιστικά σημαντική ως προς την 

ηλικία (p=0.038). 
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II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΩΝ 

ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ 

16. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚA 

16.1 Τόπος Γέννησης και Kατοικίας του ασθενούς: 

Από την παρατήρηση του Πίνακα Π2.2 διαπιστώνεται ότι το 45.9% των 

πασχόντων ηλικίας από 17 χρονών και κάτω, γεννήθηκαν στο Ηράκλειο και ένα 

επίσης σημαντικό ποσοστό (37.8%) γεννήθηκε στα Χανιά ενώ το μικρότερο ποσοστό 

(5.4%) των ανηλίκων πασχόντων γεννήθηκε σε άλλη πόλη της Κρήτης (Ρέθυμνο ή 

Ιεράπετρα). Όσον αφορά τον τόπο κατοικίας παρατηρείται ότι η πλειοψηφία των 

ανηλίκων, ποσοστό 54%, κατοικούν στην πόλη (29.7%) και στην επαρχία (24.3%) 

Ηρακλείου και ακολουθεί το ποσοστό (35.1%) των ανηλίκων που κατοικούν στην 

πόλη (18.9%) και την επαρχία (16.2%) Χανίων. Το μικρότερο ποσοστό (2.7%) των 

ανηλίκων πασχόντων κατοικεί στην επαρχία Λασιθίου. 

 

16.2 Φύλο και Ηλικία 

Τόσο από την παρατήρηση του Πίνακα Π10 όσο και από το Διάγραμμα 5 

φαίνεται ότι στο σύνολο των 37 ανηλίκων του δείγματος το 48.6% είναι αγόρια και 

το 51.4% είναι κορίτσια, η πλειοψηφία (54.1%) δε των ανηλίκων είναι ηλικίας από 

15 χρόνων μέχρι και 17. Το πάσχον παιδί με την μικρότερη ηλικία είναι ένα κορίτσι 6 

χρόνων. Επίσης, το 61.1% των αγοριών είναι ηλικίας από 8 έως και 14 χρόνων 

αντίθετα, η πλειοψηφία (68.4%) των κοριτσιών είναι ηλικίας από 15 έως και 17 

χρόνων. Η διαφορά των ποσοστών μεταξύ αγοριών και κοριτσιών ως προς την ηλικία 

είναι στατιστικά αξιοσημείωτη (p=0.072). 

 

16.3 Άτυπο Κοινωνικό Δίκτυο Φροντίδας & Υποστήριξης - Δομή της οικογένειας 

16.3.1 Είδος συμβίωσης του πάσχοντος 

Το σύνολο των 37 ανηλίκων που πάσχουν από β-Μ.Α είναι Ανύπανδροι και 

συμβιώνουν με τους .γονείς τους. Όσον αφορά την οικογενειακή κατάσταση των 
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γονέων τους (Πίνακας Π10) παρατηρείται ότι, το 91.4% των ανηλίκων συμβιώνει 

και με τους δύο γονείς ενώ το 8.6% συμβιώνει με τον ένα μόνο γονέα. 

16.3.2 Συνολικός αριθμός των ατόμων της κατοικίας του πάσχοντος 

Από την παρατήρηση του Πίνακα Π11.1.1 διαπιστώνεται ότι η πλειοψηφία 

(60%) των 35 ανηλίκων για τα οποία υπάρχει πλήρες ερωτηματολόγιο, κατοικεί σε 

σπίτι με τέσσερα άτομα και επίσης, ένα άλλο σημαντικό ποσοστό (28.6%) διαμένει 

σε κατοικία με πέντε άτομα, ενώ μόνο ένας ανήλικας, ποσοστό 2.9%, διαμένει σε 

κατοικία των δύο ατόμων. 

 

16.4 Οι συνθήκες διαβίωσης του πάσχοντος 

Στους Πίνακες Π11.1 & Π11.2 φαίνονται οι συνθήκες άνεσης και υποδομής 

της κατοικίας του πληθυσμού των ανηλίκων πασχόντων. Το 82.9% των κατοικιών 

είναι ιδιόκτητες (Πίνακας Π11.1.4). Το 54.2% των ανηλίκων διαμένουν σε κατοικία 

των τεσσάρων (4) ή πέντε (5) δωματίων, το 28.6% σε κατοικίες των τριών (3) 

δωματίων και το 14.3% σε κατοικίες των δύο δωματίων. Όσον αφορά την αναλογία 

του αριθμού δωματίων ανά άτομο στην κατοικία (Πίνακας Π11.1.3) διαπιστώνεται 

ότι, το 51.6% των ανηλίκων διαμένει σε κατοικίες όπου ο δείκτης είναι < 1 δωμάτιο 

ανά άτομο, το 40% σε κατοικίες όπου ο δείκτης είναι 1 δωμάτιο ανά άτομο και το 

8.6% σε κατοικίες όπου ο δείκτης είναι >1 δωμάτιο ανά άτομο. 

Από τις κατοικίες όλες (100%) έχουν ψυγείο, τηλεόραση και σύνδεση με 

κεντρικό αγωγό ύδρευσης και ΔΕΗ. Επίσης, η συντριπτική πλειοψηφία των 

κατοικιών (>91%) έχει ηλεκτρική κουζίνα, πλυντήριο ρούχων, τηλέφωνο και 

αυτοκίνητο (Πίνακας Π11.2.1). Στο 91.5% των κατοικιών το αποχωρητήριο είναι 

μέσα στο σπίτι (Πίνακας Π11.2.2). Το 37.1% των κατοικιών έχουν Κεντρική 

θέρμανση και το 20% έχουν σόμπα με ξύλα (Πίνακας Π11.2.3). 
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16.5 Ατομικοί και Κοινωνικοί δείκτες των ανηλίκων πασχόντων 

16.5.1 Ταμείο ασφάλισης υγείας:  

Το 32.5% των ανηλίκων είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, το 37.8% είναι 

ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ και ένα επίσης σημαντικό ποσοστό (29.7%) είναι 

ασφαλισμένο σε «Άλλο» ταμείο (Πίνακας Π10). 

16.5.2 Εκπαίδευση: 

Το 85.7% των ανηλίκων είναι μαθητές Δημοτικού/ Γυμνασίου ή Λυκείου 

(Πίνακας Π10). Συγκεκριμένα οι μισοί από τους μαθητές πηγαίνουν σε Δημοτικό ή 

Γυμνάσιο και οι άλλοι μισοί σε Λύκειο. Η πλειοψηφία (93.3%) των μαθητών που 

είναι ηλικίας μέχρι και 14 χρόνων πηγαίνουν στο Δημοτικό ή το Γυμνάσιο όπως 

επίσης, η πλειοψηφία (93.3%) των μαθητών ηλικίας από 15 μέχρι και 17 χρόνων 

πηγαίνουν στο Λύκειο. Η διαφορά των ποσοστών μεταξύ των μαθητών που 

πηγαίνουν στο Δημοτικό ή Γυμνάσιο και αυτών που πηγαίνουν στο Λύκειο είναι 

στατιστικά σημαντική ως προς την ηλικία (p=0.0000). Από τους πέντε πάσχοντες που 

δεν πηγαίνουν σχολείο οι τέσσερις έχουν τελειώσει το Δημοτικό και ο ένας το 

Γυμνάσιο. 

 

17. Η ΚΑΤAΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

17.1 Η γενική κατάσταση της υγείας των άλλων μελών της οικογένειας (πλην του 

ασθενούς) 

Σχετικά με την ύπαρξη άλλου μέλους της οικογένειας που πάσχει από χρόνια 

ασθένεια (Πίνακας Π12.1) παρατηρείται ότι για το 25.7% των ερωτηθέντων η 

απάντηση είναι θετική. Το άτομο δε που πάσχει είναι, στις δύο από τις τρεις 

περιπτώσεις, γονέας. Επίσης, στο σύνολο των 37 πασχόντων ηλικίας μικρότερης ή 

ίσης των 17 χρόνων τα τρία από αυτά, ποσοστό 8.1%, έχουν αδέλφια με β-Μ.Α. 

Σχετικά με την υποκειμενική εκτίμηση της κατάστασης της υγείας των γονέων 

(Πίνακας Π12.1) διαπιστώνεται ότι το 40% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι η 

κατάσταση της υγείας της μητέρας είναι από κακή έως μέτρια και το 37.1% έκαναν 

την ίδια εκτίμηση για την υγεία του πατέρα. 
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17.2 Γενική κατάσταση της υγείας του πάσχοντος - Υποκειμενική Εκτίμηση 

Όσον αφορά την υποκειμενική εκτίμηση του ερωτώμενου γονέα για την 

κατάσταση της υγείας του πάσχοντος παιδιού του (Πίνακας Π12.2) παρατηρείται ότι 

το 94.3% των γονέων θεωρεί ότι η κατάσταση της υγείας των παιδιών των είναι από 

«καλή» έως «πολύ καλή». Επίσης, το σύνολο των ερωτηθέντων γονέων θεωρεί ότι η 

κατάσταση της υγείας των παιδιών των, συγκριτικά με την υγεία των συμπασχόντων 

και συνομηλίκων των, είναι από «καλή» έως «πολύ καλή». 

 

17.3 Σύντομο περιγραφικό ιστορικό της νόσου 

Για την πλειοψηφία (64.9%) των ανηλίκων πασχόντων η διάγνωση της β-Μ.Α 

έγινε μέσα στον πρώτο χρόνο της ζωής των και για το 29.7% η διάγνωση έγινε σε 

ηλικία δύο χρονών (Πίνακας Π12.2). Όλοι οι πάσχοντες ηλικίας από 17 χρονών και 

κάτω πάσχουν από την Σοβαρή μορφή της νόσου. Η πλειοψηφία (59.5%) των 

ανηλίκων ξεκίνησε τις μεταγγίσεις αίματος μέσα στον πρώτο χρόνο της ζωής των, 

ποσοστό 21.6% ξεκίνησε σε ηλικία δύο χρονών και το 18.9% μεταξύ τριών και επτά 

χρόνων. Η πλειοψηφία (62.2%) των ανηλίκων ξεκίνησε την αποσιδήρωση μεταξύ 

τριών και πέντε χρόνων, ένα ποσοστό 21.6% ξεκίνησε μέσα στα δύο πρώτα χρόνια 

της ζωής του και το 16.2% μεταξύ έξι και ένδεκα χρόνων. 

Σύμφωνα με την συντριπτική πλειοψηφία (97.1%) των ερωτηθέντων γονέων 

τα επίπεδα της αιμοσφαιρίνης του πάσχοντος, ακριβώς πριν την μετάγγιση, 

βρίσκονται στο «επιθυμητό» όριο. Απεναντίας, για την πλειοψηφία (83.8%) των 

πασχόντων τα επίπεδα φερριτίνης ορού είναι >1500. Συγκεκριμένα, το 82.2% των 

ανηλίκων ηλικίας μέχρι και 14 χρόνων και το 80% των ανηλίκων ηλικίας από 15 

μέχρι και 17 χρόνων, έχουν επίπεδα φερριτίνης ορού >1500. 

 

17.4 Συμμόρφωση του ασθενούς στην προτεινόμενη θεραπευτική αγωγή 

Από την παρατήρηση του Πίνακα Π12.2 διαπιστώνεται ότι το 51.4% των 

ερωτηθέντων γονέων απάντησαν ότι η συχνότητα και η διάρκεια της αποσιδήρωσης 

που εφαρμόζουν στο πάσχον παιδί τους, είναι «σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού». 

Το φάρμακο της αποσιδήρωσης χορηγείται υποδορίως στο σύνολο των 35 πασχόντων 
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που κάνουν αποσιδήρωση και η δόση του σιδηροχυλικού φαρμάκου είναι «ακριβώς 

όση προτείνει ο γιατρός». Όσον αφορά τον δείκτη συμμόρφωσης του πάσχοντος 

(Δ.Συμ.Ασθ.) παρατηρείται ότι για το 48.6% των παιδιών είναι αρνητικός. 

Συγκεκριμένα ο δείκτης συμμόρφωσης (Δ.Συμ.Ασθ.) είναι αρνητικός για το 43.7% 

των παιδιών ηλικίας μέχρι και 14 χρόνων και για το 52.6% των παιδιών ηλικίας από 

15 μέχρι και 17 χρόνων. 

Από την συσχέτιση του Δ.Συμ.Ασθ. με τo επίπεδo φερριτίνης ορού του 

πάσχοντος διαπιστώνεται ότι (Πίνακας 17.1): 

Σφάλμα! Λανθασμένη σύνδεση. 

Στο σύνολο των πασχόντων με επίπεδα φερριτίνης ορού μεγαλύτερα από 1500, το 

μεγαλύτερο ποσοστό (55.2%) το κατέχουν οι πάσχοντες ανήλικοι με αρνητικό 

Δ.Συμ.Ασθ. Η διαφορά των ποσοστών δεν είναι στατιστικά σημαντική (p=0.177, 

Fisher’s Exact test). 

 

17.5 Παρούσα κατάσταση υγείας του ασθενούς - Παρουσία συγκεκριμένης χρόνιας 

ασθένειας - Ιστορικό προηγούμενης νόσησης - Εγχειρήσεις 

Από την παρατήρηση των Πινάκων Π12.3(α) & Π12.3(β) διαπιστώνεται ότι 

το σύνολο των 35 ερωτηθέντων γονέων απάντησαν ότι το παιδί των δεν υποφέρει από 

καρδιακή πάθηση, χολολιθίαση, έλκη των κάτω άκρων, ή καταρράκτη. Ποσοστό 

2.9% των ερωτηθέντων γονέων ανέφεραν ότι το παιδί των υποφέρει από σακχαρώδη 

διαβήτη και είναι εξαρτημένο από ειδική δίαιτα. Επίσης, το 11.4% ανέφεραν ότι το 

παιδί των είχε αντιμετωπίσει προβλήματα σχετικά με Yersinia. Το σύνολο των 37 

ανηλίκων του δείγματος δεν έχει προβλήματα σχετικά με AIDS και Ηπατίτιδα Β ενώ 

το 18.9% αντιμετωπίζει προβλήματα Ηπατίτιδας C. Εγχειρήσεις σπληνεκτομής ή 

χολοκυστεκτομής ανέφερε το 5.7% των ερωτηθέντων και σαν ηλικία σπληνεκτομής 

αναφέρθηκαν τα 11 ή 12 χρόνια. Οι 10 στους 35 γονείς, ποσοστό 28.6%, ανέφεραν 

ότι το παιδί των υποφέρει από «κάτι άλλο» και προσδιορίζοντας το «κάτι άλλο» οι 4 

στους 10 ανέφεραν «ασαφή νοσήματα και συμπτώματα» δηλαδή, πόνους στα γόνατα, 

στη μέση, πονοκεφάλους, αϋπνίες, ισχυαλγίες, στομαχόπονους και ακράτεια ούρων. 

Ο δείκτης χρόνιας ασθένειας (Δ.Χ.Α) είναι θετικός για το 48.6% των 

ανηλίκων πασχόντων και αυξάνει με την ηλικία δηλαδή, το 29.4% των παιδιών 
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ηλικίας μέχρι και 14 χρόνων και το 65% των ανηλίκων ηλικίας από 15 μέχρι και 17 

χρόνων έχουν θετικό Δ.Χ.Α Η διαφορά των ποσοστών είναι στατιστικά σημαντική ως 

προς την ηλικία (p=0.0309) -Πίνακας Π12.3(β). Όσον αφορά τον δείκτη αριθμού 

χρονίων παθήσεων (Δ.Αρ.Χ.Α) διαπιστώνεται ότι η μέση τιμή του δείκτη είναι 1.20 

σε 5 παιδιά ηλικίας μέχρι και 14 χρόνων και 1.23 σε 13 ανήλικες ηλικίας από 15 

μέχρι και 17 χρόνων. Η διαφορά των μέσων τιμών δεν είναι στατιστικά σημαντική 

μεταξύ των δύο ηλικιακών ομάδων (p=0.896) ή μεταξύ των δύο φύλων (p=0.814) 

ακόμα και όταν ληφθεί υπόψη η ηλικία (κύρια δράση φύλου: (p=0.576), κύρια δράση 

ηλικίας: (p=0.817), αλληλεπίδραση φύλου και ηλικίας: (p=0.452). 

Από την συσχέτιση του Δ.Χ.Α με τον Δ.Συμ.Ασθ. (Πίνακας 17.2) 

διαπιστώνεται ότι: 

Σφάλμα! Λανθασμένη σύνδεση. 

Η πλειοψηφία (64.7%) των ανηλίκων με αρνητικό Δ.Συμ.Ασθ. έχει θετικό Δ.Χ.Α. Η 

διαφορά των ποσοστών είναι στατιστικά αξιοσημείωτη (p=0.063). 

 

17.6 Όραση και ακοή του πάσχοντος 

Ως προς την χρήση γυαλιών (ή φακών επαφής) παρατηρείται (Πίνακας 

Π12.4) ότι το 11.4% των ανηλίκων φοράει γυαλιά ή φακούς επαφής. Το σύνολο των 

ανηλίκων που φοράνε γυαλιά ή φακούς επαφής, δεν έχει δυσκολία στο να δει μακριά. 

Επίσης, το 93.3% των ανηλίκων που δεν φοράει γυαλιά, δεν έχει δυσκολία στο να δει 

μακριά και το 6.7% έχει ελάχιστη δυσκολία. 

Στον Πίνακα Π12.4 φαίνεται ότι οι ανήλικοι στο σύνολο τους, δεν φοράνε 

ακουστικά και ότι ποσοστό 5.7% έχει πρόβλημα ακοής. 

 

17.7 Ο περιορισμός των δραστηριοτήτων από την ασθένεια 

Ποσοστό 68.6% των ερωτηθέντων γονέων ανέφεραν ότι η Μ.Α περιορίζει 

χρονικά τις δραστηριότητες των παιδιών των κατά μία μέρα ή και περισσότερο κάθε 

μήνα (Πίνακας Π12.4). Συγκεκριμένα για το 87.5% των παιδιών ηλικίας κάτω των 

14 χρόνων και για το 52.6% των ανηλίκων ηλικίας από 15 μέχρι και 17 χρόνων, η 
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Μ.Α περιορίζει τις δραστηριότητες των κατά μία μέρα ή και περισσότερο κάθε μήνα. 

Η διαφορά των ποσοστών είναι στατιστικά σημαντική ως προς την ηλικία (p=0.026). 

Επίσης, το 32.4% των ερωτηθέντων γονέων θεωρούν ότι η Μ.Α είναι 

«εμπόδιο στην πρόοδο» του παιδιού των (Πίνακας Π12.4). Οι γονείς των αγοριών 

θεωρούν ότι η πάθηση των παιδιών των είναι εμπόδιο στην πρόοδο των σε ποσοστό 

(56.3%) μεγαλύτερο από το αντίστοιχο (11.1%) των κοριτσιών. Η διαφορά των 

ποσοστών είναι στατιστικά σημαντική ως προς το φύλο (p=0.004). Εξάλλου για το 

53.3% των παιδιών ηλικίας μέχρι και 14 χρόνων και για το 15.9% των παιδιών 

ηλικίας από 15 μέχρι και 17 χρόνων, οι γονείς των ανέφεραν ότι η Μ.Α είναι 

«εμπόδιο στην πρόοδο» του παιδιού των. Η διαφορά των ποσοστών είναι στατιστικά 

σημαντική ως προς την ηλικία (p=0.0301, Fisher’s Exact test). 

Για το σύνολο δε των ανηλίκων του δείγματος η κατάσταση της υγείας των 

δεν αποτελεί εμπόδιο στο ντύσιμο, το φαγητό, το πλύσιμο, το λούσιμο, την τουαλέτα 

ή στην αυτόνομη κίνηση έξω από το σπίτι ή μέσα στο σπίτι. 

 

18. ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΩΜΑΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ 

18.1 Φυσική κατάσταση του πάσχοντος 

Ποσοστό 94.2% των ερωτηθέντων γονέων ανέφεραν ότι η φυσική κατάσταση 

του παιδιού των είναι καλή ή πολύ καλή (Πίνακας Π13). Μόνο δύο γονείς παιδιών 

ηλικίας από 14 χρονών και κάτω ανέφεραν ότι η κατάσταση της υγείας των παιδιών 

των είναι «μέτρια ή κακή». 

 

18.2 Σωματικό Βάρος και ύψος 

Από την παρατήρηση του Πίνακα Π13 διαπιστώνεται ότι το μέσο βάρος των 

αγοριών είναι 44.11 Kgr. και των κοριτσιών 46.73 Kgr. Επίσης, το μέσο βάρος των 

παιδιών ηλικίας μέχρι και 14 χρόνων είναι 39.18 Kgr. και το μέσο βάρος των 

ανηλίκων ηλικίας από 15 μέχρι και 17 χρόνων είναι 50.80 Kgr. Η διαφορά των μέσων 

βαρών είναι στατιστικά σημαντική ως προς την ηλικία (p=0.003, Mann-Whitney 

test). 
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Όσον αφορά το ύψος των ανηλίκων παρατηρείται ότι το μέσο ύψος των 

αγοριών είναι 1.52 m και των κοριτσιών 1.55 m. Επίσης, το μέσο ύψος των παιδιών 

ηλικίας μέχρι και 14 χρόνων είναι 1.48 m και το μέσο ύψος των ανηλίκων ηλικίας 

από 15 μέχρι και 17 χρόνων είναι 1.58 m. Η διαφορά των μέσων υψών είναι 

στατιστικά αξιοσημείωτη ως προς την ηλικία (p=0.064). 

Ποσοστό 36.36% των ερωτηθέντων γονέων θεωρούν ότι το βάρος του παιδιού 

των δεν είναι κανονικό. Η διαφορά των ποσοστών μεταξύ των γονέων που θεωρούν 

ότι το βάρος του παιδιού των είναι περίπου κανονικό και αυτών που θεωρούν ότι δεν 

είναι κανονικό, δεν είναι στατιστικά σημαντική ως προς το φύλο (p=0.4244) ή ως 

προς την ηλικία (p=0.2613) του παιδιού. Στους τέσσερις γονείς που θεωρούν ότι το 

βάρος του παιδιού των είναι «κάτω από το κανονικό», ο ένας γονέας ανέφερε ότι το 

παιδί έχει χάσει βάρος αδικαιολόγητα κατά τον τελευταίο χρόνο. 

 

19. ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

19.1 Χρήση Υπηρεσιών Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης κατά τον τελευταίο χρόνο 

Το σύνολο των ερωτηθέντων γονέων απάντησε ότι δεν δέχθηκε την επίσκεψη 

γιατρού ή νοσηλεύτριας στο σπίτι κατά τον τελευταίο χρόνο. Η πλειοψηφία (51.4%) 

των ερωτηθέντων απάντησε ότι επισκέφθηκε τα εξωτερικά ιατρεία Νοσοκομείου, το 

40% πραγματοποίησε επίσκεψη σε ιδιωτικό γιατρό, το 25.7% επισκέφθηκε τα Ιατρεία 

του ΙΚΑ, το 14.3% επισκέφθηκε τον αγροτικό γιατρό της περιοχής του και μόλις το 

5.7% επισκέφθηκε την νοσηλεύτρια του αγροτικού Ιατρείου ή του Κέντρου Υγείας 

της περιοχής του (Πίνακας Π14.1). 

Όσον αφορά τον δείκτη επισκέψεων σε εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες υγείας 

(Δ.Επ.Υπ.Υ.) παρατηρείται ότι το 82.9% των ερωτηθέντων έχουν θετικό δείκτη 

(Πίνακας Π14.1). 

19.2 Επισκέψεις σε γιατρό τις τελευταίες δύο εβδομάδες και χαρακτηριστικά αυτών 

των επισκέψεων 

Διαπιστώνεται ότι το 25.7% των ερωτηθέντων επισκέφθηκε γιατρό τις 

τελευταίες δύο εβδομάδες (Πίνακας Π14.2). Οι δύο στους τρεις ερωτηθέντες που 

επισκέφθηκαν γιατρό, έκαναν μία επίσκεψη, ο συνολικός δε αριθμός των επισκέψεων 
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σε γιατρό, που πραγματοποιήθηκαν από τους 35 ερωτηθέντες κατά τις δύο τελευταίες 

εβδομάδες, είναι 13 επισκέψεις (0.37 επισκέψεις ανά ερωτηθέντα ή 1.45 ανά 

ερωτηθέντα που επισκέφθηκε τον γιατρό). 

Στην πλειοψηφία (61.5%) των επισκέψεων ο λόγος ήταν κάποιο πρόβλημα 

υγείας και στο 30.8% των επισκέψεων ήταν η προληπτική εξέταση. Επίσης, το 46.2% 

των επισκέψεων έγιναν σε παθολόγο (Πίνακας Π14.2). Όσον αφορά τον τόπο της 

επίσκεψης, το 30.8% των επισκέψεων έγιναν σε ιδιωτικό Ιατρείο και το 46.2% έγιναν 

στα εξωτερικά ιατρεία του Νοσοκομείου. Συνταγογραφία έγινε στο 30.8% των 

επισκέψεων και παραπομπή στο 15.4% επίσης, στο 84.6% των επισκέψεων η 

πληρωμή έγινε μέσω ασφαλιστικού ταμείου. 

Από την συσχέτιση του Δ.Συμ.Ασθ. και της παραμέτρου «επίσκεψη σε γιατρό 

τις δύο τελευταίες εβδομάδες» προκύπτει ότι (Πίνακας 19.1): 

Σφάλμα! Λανθασμένη σύνδεση. 

Ποσοστό 77.8% των πασχόντων που επισκέφθηκε γιατρό κατά τις τελευταίες δύο 

βδομάδες, έχει αρνητικό δείκτη συμμόρφωσης επίσης, το 88.9% των πασχόντων που 

έχει θετικό Δ.Συμ.Ασθ. δεν επισκέφθηκε γιατρό κατά τον τελευταίο χρόνο. Η 

διαφορά των ποσοστών είναι στατιστικά αξιοσημείωτη (p=0.059, Fisher’s Exact test). 

 

19.3 Εισαγωγές στο Νοσοκομείο κατά τον τελευταίο χρόνο και χαρακτηριστικά 

αυτών των εισαγωγών 

Σχετικά με τις εισαγωγές των ανηλίκων πασχόντων σε Νοσοκομείο κατά τον 

τελευταίο χρόνο διαπιστώνεται ότι το 17.2% των ερωτηθέντων γονέων απάντησαν 

θετικά (Πίνακας Π14.3). Ο συνολικός αριθμός των εισαγωγών που 

πραγματοποιήθηκαν από τους 35 ανήλικους πάσχοντες κατά το τελευταίο έτος, είναι 

7 (δηλαδή 0.2 εισαγωγές ανά πάσχοντα). Οι τέσσερις στις επτά εισαγωγές έγιναν σε 

Νοσοκομείο της Αθήνας. Συχνότερη αιτία εισαγωγής φαίνεται να είναι τα ασαφή 

νοσήματα και Παράγοντες που επηρεάζουν (42.9%). Σε όλες τις περιπτώσεις 

εισαγωγών, το Νοσοκομείο ήταν του ΕΣΥ και ο τρόπος πληρωμής ήταν μέσω 

ασφαλιστικού ταμείου. Η διάρκεια νοσηλείας στο Νοσοκομείο κατά εισαγωγή, 

κυμαίνεται από δύο μέχρι 20 μέρες (Πίνακας Π14.4) και η μέση διάρκεια νοσηλείας 

των ανηλίκων είναι επτά ημέρες κατά εισαγωγή. 
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Από την συσχέτιση του Δ.Χ.Α με την παράμετρο «εισαγωγή στο Νοσοκομείο 

κατά τον τελευταίο χρόνο» διαπιστώνεται ότι (Πίνακας 19.2): 

Σφάλμα! Λανθασμένη σύνδεση. 
Στο σύνολο των έξι ανηλίκων που έκαναν εισαγωγή στο Νοσοκομείο οι πέντε, 

ποσοστό 83.4%, είχαν θετικό Δ.Χ.Α. Η διαφορά των ποσοστών είναι στατιστικά 

αξιοσημείωτη (p=0.08768, Fisher’s Exact test). 

Επίσης, έγινε συσχέτιση της «εγχείρησης σπληνεκτομής» και της «εισαγωγής 

σε Νοσοκομείο κατά τον τελευταίο χρόνο» (Πίνακας 19.3): 
Σφάλμα! Λανθασμένη σύνδεση. 

Παρατηρείται ότι το σύνολο των ανηλίκων που έχουν υποβληθεί σε εγχείρηση 

σπληνεκτομής, έκαναν εισαγωγή σε Νοσοκομείο κατά τον τελευταίο χρόνο. Η 

διαφορά των ποσοστών είναι στατιστικά σημαντική (p=0.025, Fisher’s Exact test). 

 

20. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

20.1 Δείκτες Ικανοποίησης από την πιο συχνά χρησιμοποιούμενη Εξωνοσοκομειακή 

Υπηρεσία Υγείας κατά τον τελευταίο χρόνο 

Από την παρατήρηση του Πίνακα Π15.1 διαπιστώνεται ότι κατά τον 

τελευταίο χρόνο το 45.7% των ερωτηθέντων επισκέφθηκε τα εξωτερικά ιατρεία 

Νοσοκομείου, το 17.2% επισκέφθηκε τα Ιατρεία του ΙΚΑ και το 11.4% επισκέφθηκε 

το Κέντρο Υγείας της περιοχής που διαμένει. Στο σύνολο των 16 ερωτηθέντων που 

επισκέφθηκαν τα εξωτερικά Ιατρεία Νοσοκομείου, οι μισοί επισκέφθηκαν τα 

εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου Χανίων και το 1/4 επισκέφθηκε τα ιατρεία του 

Βενιζέλειου Νοσοκομείου. 

Επίσης το 92.3% των ερωτηθέντων που επισκέφθηκαν εξωνοσοκομειακή 

Υπηρεσία Υγείας κατά τον τελευταίο χρόνο, ανέφεραν ότι έμειναν αρκετά ή πολύ 

ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες που τους προσφέρθηκαν (Πίνακας Π15.1). Όσον 

αφορά τα προβλήματα που αναφέρθηκαν από τους ερωτηθέντες γονείς για την 

εξωνοσοκομειακή υπηρεσία υγείας που επισκέφθηκαν, παρατηρείται ότι (Πίνακας 

Π15.1.1) το μεγαλύτερο ποσοστό θετικών απαντήσεων συγκεντρώνει ο «χρόνος 

αναμονής» (34.6%) και ακολουθούν «ο χώρος αναμονής και εξέτασης» (26.9%), «ο 
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εξοπλισμός του ιατρείου» (26.9%) και «η έλλειψη ενημέρωσης» (23.1%). Το 

μικρότερο ποσοστό (3.8%) θετικών απαντήσεων συγκεντρώνει «η συμπεριφορά των 

Νοσηλευτριών». 

Από την συσχέτιση που έγινε μεταξύ του «βαθμού ικανοποίησης του 

ερωτηθέντα από την εξωνοσοκομειακή υπηρεσία που επισκέφθηκε» και των 

παραμέτρων για τις οποίες θεώρησε ότι υπάρχει πρόβλημα (Πίνακας Π15.1.2) 

παρατηρείται ότι, το σύνολο των ερωτηθέντων γονέων που θεωρεί πρόβλημα την 

συμπεριφορά των γιατρών ή των νοσηλευτριών, ανέφερε ότι έμειναν «όχι τόσο» 

ικανοποιημένοι από την εξωνοσοκομειακή Υπηρεσία που επισκέφθηκαν. Απεναντίας, 

ένας στους εννέα ερωτηθέντες που θεωρούν πρόβλημα το χρόνο αναμονής και ένας 

στους επτά ερωτηθέντες που θεωρούν πρόβλημα τον χώρο αναμονής ή τον εξοπλισμό 

του ιατρείου, ανέφερε ότι έμεινε όχι τόσο ικανοποιημένος από τις υπηρεσίες που του 

προσφέρθηκαν. 

20.2 Δείκτες Ικανοποίησης από το Νοσοκομείο 

Τα τρία πέμπτα των πασχόντων ανηλίκων μεταγγίζεται στο Βενιζέλειο 

Νοσοκομείο, το 34.3% στο Νοσοκομείο Χανίων και το μικρότερο ποσοστό 5.7% 

μεταγγίζεται στο Νοσοκομείο Ρεθύμνης (Πίνακας Π15.2). Επίσης, το 97.1% των 

ερωτηθέντων γονέων ήταν αρκετά ή πολύ ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες που 

παρέχει η μονάδα στην οποία μεταγγίζεται τακτικά το παιδί των. 

Όσον αφορά τα προβλήματα που αναφέρθηκαν από τους ερωτηθέντες γονείς 

για την Μονάδα στην οποία μεταγγίζεται τακτικά το παιδί των, παρατηρείται ότι 

(Πίνακας Π15.2.1) το 28.6% θεωρεί ότι υπάρχει πρόβλημα με τον εξοπλισμό της 

μονάδας, 20% με την έλλειψη ενημέρωσης και 15.7% με το χώρο που γίνονται οι 

μεταγγίσεις. Δεν αναφέρθηκε πρόβλημα σχετικά με την συμπεριφορά των 

νοσηλευτριών και τον χρόνο αναμονής. Ποσοστό 5.7% των ερωτηθέντων 

αναφέρθηκε σε πρόσθετα πρόβληματα πέρα από αυτά που αναφερόταν στον 

κατάλογο δηλαδή, στην έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού και στην έλλειψη 

γιατρού σε περίοδο διακοπών (Πίνακας Π15.2.2). 

Στον Πίνακα Π15.2.3 παρουσιάζεται η συσχέτιση του βαθμού ικανοποίησης 

των ερωτηθέντων γονέων και των προβλημάτων που αναφέρθηκαν για την α-Μονάδα 

Μεταγγίσεων. Παρατηρείται ότι ο ένας ερωτηθείς που θεωρεί πρόβλημα την 
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συμπεριφορά των γιατρών, ανέφερε ότι είναι καθόλου ή όχι τόσο ικανοποιημένος από 

την α-Μονάδα Μεταγγίσεων. Επίσης, ένας στους επτά ερωτηθέντες που θεωρούν 

πρόβλημα την ελλιπή ενημέρωση και ένας στους 16 ερωτηθέντες που θεωρούν 

πρόβλημα το χώρο αναμονής, ανέφερε ότι έμεινε καθόλου ή όχι τόσο ικανοποιημένος 

από τις υπηρεσίες που παρέχει η α-Μονάδα. 

Περίπου ένας στους τέσσερις ερωτηθέντες ανέφεραν ότι επισκέφθηκαν και 

«άλλη» β-Μονάδα κατά τον τελευταίο χρόνο. Για το 55.6% των ερωτηθέντων η 

«άλλη» β-Μονάδα βρισκόταν σε Νοσοκομείο της Αθήνας (Αγία Σοφία) ενώ το 

44.4% επισκέφθηκε το Βενιζέλειο Νοσοκομείο (Πίνακας Π15.2). Όσον αφορά τον 

βαθμό ικανοποίησης των ερωτηθέντων από την «άλλη» β-Μονάδα που 

επισκέφθηκαν, το 55.6% απάντησε ότι έμεινε αρκετά η πολύ ικανοποιημένο. 

Συγκεκριμένα, οι τρεις στους τέσσερις ερωτηθέντες που επισκέφθηκαν το Βενιζέλειο 

ανέφεραν ότι έμειναν καθόλου ή όχι τόσο ικανοποιημένοι και οι τέσσερις στους πέντε 

που επισκέφθηκαν την «Αγία Σοφία» ανέφεραν ότι έμειναν αρκετά ή πολύ 

ικανοποιημένοι. Η διαφορά των ποσοστών δεν είναι στατιστικά σημαντική (p=0.206, 

Fisher’s Exact test). 

Ποσοστό 55.6% των ερωτηθέντων που επισκέφθηκε «άλλη» β-Μονάδα 

μεταγγίσεων, θεωρεί ότι υπάρχει πρόβλημα με το χρόνο αναμονής στην «άλλη» β-

Μονάδα, το 33.3% με την συμπεριφορά των νοσηλευτριών, το 22.2% με την 

συμπεριφορά των γιατρών και το 11.1% με τον εξοπλισμό της «άλλης» β-Μονάδας 

(Πίνακας Π15.2.4). Από την συσχέτιση του βαθμού ικανοποίησης του ερωτηθέντα 

από την «άλλη» β-Μονάδα που επισκέφθηκε και των προβλημάτων που ανέφερε για 

αυτήν (Πίνακας Π15.2.5) παρατηρείται ότι το σύνολο των ερωτηθέντων που 

ανέφεραν ότι υπάρχει πρόβλημα με την συμπεριφορά των γιατρών, με την 

συμπεριφορά των νοσηλευτριών και με τον εξοπλισμό του Ιατρείου, ήταν καθόλου ή 

όχι τόσο ικανοποιημένοι από την «άλλη» β-Μονάδα. Επίσης, τέσσερις στους πέντε 

ερωτηθέντες που θεωρούν ότι είναι πρόβλημα ο χρόνος αναμονής, ανέφεραν ότι 

έμειναν καθόλου ή όχι τόσο ικανοποιημένοι από την «άλλη» β-Μονάδα. 
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21. ΨΥΧΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΠΑΣΧΟΝΤΟΣ. 

 

Από την παρατήρηση του Πίνακα Π16.1 διαπιστώνεται ότι ποσοστό 8.6% 

των ανηλίκων πασχόντων έχει δυσκολία στην κατανόηση γραπτών μηνυμάτων, στο 

γράψιμο, στο να καταλαβαίνει τι του λένε οι άλλοι και στο να μιλάει ή να επικοινωνεί 

με τους άλλους. Το 22.9% των ερωτηθέντων γονέων θεωρεί ότι το παιδί είναι 

διαφορετικό από τους συνομηλίκους του ή και τα αδέλφια του, το 80% ότι το παιδί 

φροντίζει συχνά ή πολύ συχνά για την προσωπική του καθαριότητα και το δωμάτιο 

του και το 68.6% ότι το παιδί παθαίνει σπάνια ατυχήματα. 

Ποσοστό 88.6% των ερωτηθέντων γονέων απάντησε ότι το παιδί έχει 

δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου έξω από το σπίτι. Για τέσσερα παιδιά, ποσοστό 

11.4%, αναφέρθηκε ότι δεν έχουν τέτοιες δραστηριότητες (Πίνακας Π16.2). Σαν 

κυριότερος λόγος που το παιδί δεν έχει τέτοιες δραστηριότητες αναφέρθηκε: για τα 

τρία από τα τέσσερα παιδιά ότι το ίδιο δεν θέλει και για το ένα στα τέσσερα ότι δεν 

του δίνονται οι ευκαιρίες, ότι τέτοιες δραστηριότητες είναι μόνο για υγιή παιδιά ή και 

ότι οι γονείς δεν έχουν χρόνο για τέτοιες δραστηριότητες. 

Όλα τα πάσχοντα παιδιά έχουν φίλους και παρέες (Πίνακας Π16.3). Για το 

μεγαλύτερο ποσοστό (62.8%) των παιδιών οι φίλοι και οι παρέες τους αποτελούνται 

κυρίως μόνο από υγιή παιδιά και για το 94.2% οι φίλοι και οι παρέες τους είναι 

περίπου της ίδιας ηλικίας. Το 77.1% των παιδιών κάνει παρέα με γειτονόπουλα, το 

91.4% με πρώην ή νυν συμμαθητές και το 77.1% με φίλους που βρήκε μέσα από το 

παιγνίδι. Η συντριπτική πλειοψηφία (94.2%) των παιδιών πήγαινε ή πηγαίνει πολύ 

συχνά στις εκδρομές του σχολείου του. 

Όλοι οι ερωτηθέντες γονείς ανέφεραν ότι ο δάσκαλος ή ο καθηγητής του 

παιδιού γνωρίζει ή γνώριζε ότι το παιδί πάσχει από Μ.Α (Πίνακας Π16.4). Ποσοστό 

85.7% των ερωτηθέντων γονέων απάντησε ότι οι φίλοι του παιδιού γνωρίζουν ότι 

πάσχει από Μ.Α και το 91.2% θεωρεί ότι η Μ.Α δεν επηρεάζει την σχέση του παιδιού 

με τους φίλους του. Επίσης, Ποσοστό 97.1% χαρακτήρισε την συμπεριφορά του 

παιδιού των ευγενική ή πολύ ευγενική και το 71.4% απάντησε ότι η συμπεριφορά του 

παιδιού είναι ενοχλητική, επιθετική ή ταραγμένη.  

 172



Στον Πίνακα Π16.5 φαίνεται ότι ποσοστό 94.3% των πασχόντων παιδιών 

είναι ενημερωμένο για την ασθένεια του, το 54.3% εκφράζει συναισθήματα 

ανησυχίας και στενοχώριας για την ασθένεια του και μιλάει για τα προβλήματα και 

τις στενοχώριες του. Τα άτομα στα οποία στρέφεται για βοήθεια το παιδί που πάσχει 

από Μ.Α είναι: οι γονείς για το 100% των παιδιών, τα αδέλφια για το 47.1% και οι 

συγγενείς και φίλοι για το 31.4%. 

 

22. ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 

ΠΟΥ ΑΥΤΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ 

 

Ποσοστό 77.1% των ερωτηθέντων γονέων απάντησε ότι σπάνια αντιμετώπισε 

προβλήματα επάρκειας αίματος (Πίνακας Π17.1). Οι ερωτηθέντες που ανέφεραν ότι 

βρέθηκαν αντιμέτωποι με το πρόβλημα της έλλειψης αίματος απάντησαν ότι 

προκειμένου να αντεπεξέλθουν ψάχνουν για αιμοδότες (Πίνακας Π17.2) στους 

οποίους, ποτέ δεν βρέθηκαν στην ανάγκη να δώσουν χρήματα (Πίνακας Π17.3). 

Επίσης, το 34.3% των ερωτηθέντων γονέων απάντησε ότι μερικές φορές, κατά 

τα τελευταία τρία χρόνια, αντιμετώπισε προβλήματα σχετικά με την προμήθεια του 

φαρμάκου της αποσιδήρωσης (Πίνακας Π17.4). Το φάρμακο αυτό χορηγείται 

δωρεάν, σε όλα τα πάσχοντα παιδιά, από το ασφαλιστικό τους ταμείο και χωρίς 

ταλαιπωρία (Πίνακας Π17.5). 

Όλα οι ανήλικοι που πάσχουν από Μ.Α παίρνουν επίδομα από την Πρόνοια. 

Επίσης, ποσοστό 8.6% των ερωτηθέντων απάντησε ότι παίρνει χρηματικό επίδομα 

από «άλλο» ταμείο (Πίνακας Π17.6). Όλοι οι ερωτηθέντες απάντησαν αρνητικά 

στην ερώτηση σχετικά με το αν απευθύνθηκαν σε άλλη Υπηρεσία (εκτός Υπηρεσίας 

Υγείας) για την ικανοποίηση των ψυχο-κοινωνικών αναγκών των παιδιών τους. 
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III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΩΝ 

ΓΟΝΕΩΝ 

23. ΚΟΙΝΟΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΩΝ 

ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ 

 

Στον Πίνακα Π18.1 παρατηρείται ότι στο σύνολο των 102 Μητέρων, 

ποσοστό 2% είναι (ή ήταν) αγράμματες, το 10.8% δεν τελείωσε το Δημοτικό, το 

67.6% τελείωσε το Δημοτικό ή το 3-τάξιο Γυμνάσιο, το 15.7% τελείωσε το 6-τάξιο 

Γυμνάσιο και το 4% τελείωσε Μέση Τεχνική σχολή ή άλλη Ανώτερη ή Ανώτατη 

σχολή. Στο σύνολο των 103 Πατεράδων, ποσοστό 7.8% δεν τελείωσε το Δημοτικό, το 

73.8% τελείωσε το Δημοτικό ή το 3-τάξιο Γυμνάσιο, το 10.7% τελείωσε το 6-τάξιο 

γυμνάσιο και το 7.8% τελείωσε Μέση Τεχνική σχολή ή άλλη Ανώτερη ή Ανώτατη 

σχολή. 

Από την παρατήρηση των Πινάκων Π18.2 & Π18.3 διαπιστώνεται ότι στο 

σύνολο των 87 Μητέρων που συμβιώνουν με τα πάσχοντα παιδιά των, ποσοστό 46% 

εργάζεται, το 52.9% είναι νοικοκυρές και το 1.1% ψάχνει για δουλειά. Στο σύνολο 

των 82 Πατεράδων που συμβιώνουν με τα πάσχοντα παιδιά των, ποσοστό 82.9% 

εργάζεται και το 17.1% είναι συνταξιούχοι. 

Ποσοστό 60% των εργαζομένων Μητέρων που συμβιώνουν με τα πάσχοντα 

παιδιά των, εργάζονται σαν μισθωτές, το 22.5% σαν βοηθοί σε οικογενειακή δουλειά 

και το 17.5% αυτοαπασχολείται. Επίσης, στο σύνολο των 68 εργαζομένων 

Πατεράδων που συμβιώνουν με τα πάσχοντα παιδιά των, το 51.5% 

αυτοαπασχολείται, το 41.1% είναι μισθωτοί και το 7.4% είναι εργοδότες (Πίνακες 

Π18.2 & Π18.3). Η πρώτη σε συχνότητα απασχόληση των εργαζομένων Μητέρων 

είναι η παροχή υπηρεσιών (37.5%) και δεύτερη η γεωργία (27.5%), ακολουθεί το 

20% των Μητέρων που εργάζονται σαν έμποροι, πωλητές και υπάλληλοι γραφείου 

και τέλος το 15% των Μητέρων που είναι επιστήμονες και ελεύθεροι επαγγελματίες. 

Στην πλειοψηφία τους (76.5%) οι εργαζόμενοι Πατεράδες απασχολούνται σαν 

Γεωργοί, Κτηνοτρόφοι, Τεχνίτες και Εργάτες (Πίνακες Π18.2, Π18.3). Επίσης, η 

πλειοψηφία (57.1%) των συνταξιούχων Πατεράδων εργαζόταν σαν Τεχνίτες και 

Εργάτες. 
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Ποσοστό 17.3% των Μητέρων και 36.6% των Πατεράδων που συμβιώνουν με 

τα πάσχοντα παιδιά των, έχουν δευτερεύουσα απασχόληση για την συμπλήρωση του 

οικογενειακού εισοδήματος. Η πλειοψηφία των Μητέρων (66.7%) και των 

Πατεράδων (70%) που έχουν δευτερεύουσα απασχόληση, εργάζονται σαν γεωργοί 

(Πίνακες Π18.2, Π18.3). 

Στους Πίνακες Π18.2 και 18.3 παρατηρείται ότι στο σύνολο των 88 

πασχόντων που συμβιώνουν με την γονική οικογένεια, ποσοστό 48.9% ζει σε 

οικογένεια με Πολύ καλή ή καλή οικονομική κατάσταση και το 51.1% ζει σε 

οικογένεια με επαρκή ή κακή οικονομική κατάσταση. 

 

24. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

 

Η ενότητα που βρίσκεται στο ερωτηματολόγιο των Γονέων και αφορά την 

Λειτουργικότητα και Προσαρμογή της γονικής οικογένειας (ερωτήσεις από Γ-20 έως 

Γ-38 και Γ-40, Γ-41) απαντήθηκε συνολικά από 54 γονείς εκ των οποίων οι 35 είναι 

γονείς παιδιών ηλικίας μέχρι και 17 χρόνων και οι 19 είναι γονείς πασχόντων ηλικίας 

από 18 χρονών και πάνω. Τα αποτελέσματα περιγράφονται στους Πίνακες από 

Π19.1 έως Π19.6 κατά φύλο και ομάδες ηλικιών των πασχόντων. 

Από την παρατήρηση του Πίνακα Π19.1 διαπιστώνεται ότι το 16.7% των 

ερωτηθέντων γονέων ανέφερε ότι η εργασία κάποιου από τους δύο γονείς 

επηρεάσθηκε από την Μ.Α. και το 64.8% ανέφερε ότι η οικονομική κατάσταση της 

οικογένειας επηρεάσθηκε από την πάθηση του παιδιού. Ποσοστό 14.8% των 

ερωτηθέντων θεωρεί ότι η κατάσταση της υγείας του παιδιού περιορίζει την 

κοινωνική ζωή της οικογένειας, το 38.5% ανέφερε σπάνια ή συχνά ενοχλητικά 

σχόλια από άτομα του περιβάλλοντος, για την υγεία του παιδιού που πάσχει. Επίσης, 

το 18.9% απάντησε ότι συχνά ή πολύ συχνά συζητά το πρόβλημα της Μ.Α με 

συγγενείς, φίλους ή γείτονες, το 30.2% θεωρεί ότι το πιο στενό συγγενικό και φιλικό 

περιβάλλον γνωρίζει την πάθηση του παιδιού και το 69.8% ότι όλοι στο περιβάλλον 

της οικογένειας, γνωρίζουν ότι το παιδί πάσχει από Μ.Α. 

Στον Πίνακα Π19.2 παρατηρείται ότι το 91.1% των γονέων που συμβιώνουν 

με τα πάσχοντα παιδιά των ή απάντησαν στο ερωτηματολόγιο Γονέων, συμβιώνει με 

τον/ την σύζυγο. Επίσης, ποσοστό 13.2% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η πάθηση του 
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παιδιού επηρεάζει την σχέση των συζύγων, το 25.5% ότι επηρεάζει την σχέση των 

γονέων με τα άλλα υγιή παιδιά, το 30.2% ότι επηρεάζει την σχέση του γονέα με το 

πάσχον παιδί και το 25.5% ότι επηρεάζει την σχέση του πάσχοντα με τα αδέλφια του. 

Το 28.3% των ερωτηθέντων γονέων απάντησαν ότι τα άλλα παιδιά εκφράζουν ζήλια 

για την ιδιαίτερη μεταχείριση του πάσχοντα. 

Όσον αφορά την έκφραση των φυσιολογικών συναισθημάτων του γονέα 

διαπιστώνεται ότι (Πίνακας Π19.3) το 66.7% των ερωτηθέντων σπάνια συζητάει το 

πρόβλημα της Μ.Α μέσα στην οικογένεια. Επίσης, οι μισοί γονείς μιλάνε ελάχιστα ή 

καθόλου για τα δικά τους προβλήματα και τις ανησυχίες τους. Τα άτομα που ο γονέας 

εμπιστεύεται και μπορεί να μιλήσει μαζί τους για τα προβλήματα και τις ανησυχίες 

του είναι: Ο/ η σύζυγος για το 89.8% των ερωτηθέντων γονέων, «άλλο» μέλος της 

οικογένειας για το 67.9%, οι συγγενείς για το 58.5%, οι φίλοι για το 45.3%, ο γιατρός 

για το 56.6%, η νοσοκόμα για το 41.5%, ο θρησκευτικός καθοδηγητής για το 26.4%, 

ο σύλλογος γονέων Πασχόντων για το 28.2%. Ποσοστό 64.2% των ερωτηθέντων 

ανέφεραν ότι αισθάνονται την ανάγκη για περισσότερη συναισθηματική υποστήριξη. 

Η στάση και τα συναισθήματα του γονέα απέναντι στην ασθένεια του παιδιού 

και την πρόγνωση της παρουσιάζονται στον Πίνακα Π19.4. Παρατηρείται ότι το 

60.4% των ερωτηθέντων ανέφερε ότι συχνά ή πολύ συχνά αισθάνεται φόβο ή 

ανησυχία για την υγεία του παιδιού που πάσχει από Μ.Α. Επίσης, ποσοστό 81.1% 

ανέφερε ότι συχνά ή πολύ συχνά νοιώθει στεναχώρια εξ αιτίας της πάθησης του 

παιδιού, το 54.7% ότι νοιώθει πως δεν έχει την σωματική και ψυχική δύναμη να τα 

βγάλει πέρα, το 50% ότι νοιώθει αβοήθητο και το 36.5% ότι νοιώθει ένοχο. Ποσοστό 

88.5% των ερωτηθέντων εξέφρασε την ανάγκη του να μάθει πως να αντιμετωπίζει 

καλύτερα την ασθένεια του παιδιού και τις επιπτώσεις της στην οικογένεια. 

Από την παρατήρηση του Πίνακα Π19.5 διαπιστώνεται ότι πρωταρχική 

προσδοκία για το μέλλον του παιδιού είναι: η υγεία για το 60.4% των ερωτηθέντων, η 

θεραπεία για το 42.6% και το «να τα βγάζει πέρα μόνο του» για το 2.6%. Επίσης, η 

δεύτερη σε σειρά προτεραιότητας προσδοκία είναι: η θεραπεία για το 46.8%, η υγεία 

για το 34%, η πρόοδος για το 14.6% και το «να τα βγάζει πέρα μόνο του» για το 

10.3%. Η τρίτη επιλογή είναι: η πρόοδος για το 46.3%, η δημιουργία οικογένειας για 

το 22.5%, η απόκτηση φίλων για το 21.6% και το «να τα βγάζει πέρα μόνο του» για 

το 15.4%. 
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Όσον αφορά την πρακτική υποστήριξη της οικογένειας από τον κοινωνικό 

περίγυρο διαπιστώνεται ότι, σε μια επείγουσα ανάγκη: το 96.3% των ερωτηθέντων θα 

απευθυνόταν σε μέλος της οικογένειας, το 57.4% σε συγγενή, φίλο ή γείτονα και το 

27.8% θα πλήρωνε κάποιο ξένο (Πίνακας Π19.6). Ποσοστό 72.2% των ερωτηθέντων 

γονέων είναι μέλη του συλλόγου Γονέων Πασχόντων από Μ.Α και το 70.3% των 

ερωτηθέντων που είναι μέλη, ανέφεραν ότι είναι αρκετά ή πολύ ικανοποιημένοι από 

την δράση του συλλόγου των. 
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25. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚA ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

 

Από τα δεδομένα της έρευνας μπορεί να καταλήξει κανείς στην παρακάτω 

γενική εικόνα του πληθυσμού του δείγματος: 

Ο πληθυσμός των πασχόντων του δείγματος αποτελείται από κατεξοχήν 

νεαρά άτομα με μέση ηλικία 20.6 έτη. Επίσης, από την παρατήρηση του φάσματος 

των ηλικιών των ενηλίκων πασχόντων στα Διαγράμματα 1 & 4 διαφαίνεται, κατά 

ένα τρόπο, η αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης των ασθενών, ως αποτέλεσμα της 

συμβατικής θεραπευτικής προσέγγισης της Μ.Α με τακτικές μεταγγίσεις αίματος και 

εντατική αποσιδήρωση, όπως αυτή άρχισε να εφαρμόζεται από τα τέλη της δεκαετίας 

του ’70 (Οικονομίδου 1977, Pippard et al 1978, Καρακλής & συν. 1979). 

Η ηλικία των ατόμων που πάσχουν από β-Μ.Α ξεκινάει από 6 ετών και 

παρατηρώντας και τα Διαγράμματα 1 & 5, διαπιστώνουμε τον μικρό αριθμό 

γεννήσεων ατόμων που πάσχουν από β-Μ.Α, κατά την τελευταία δεκαετία. Η 

ερμηνεία αυτού του ευρήματος μπορεί να αναζητηθεί στα θετικά αποτελέσματα του 

προγράμματος πρόληψης της νόσου, που εφαρμόζεται στην Ελλάδα τα τελευταία 

χρόνια, αφενός με τον προληπτικό έλεγχο (screening) για την ανίχνευση των φορέων 

της β-Μ.Α και αφετέρου με την προγεννητική διάγνωση (prenatal diagnosis). Ωστόσο 

αυτή η διαπίστωση δεν πρέπει να αμβλύνει την εγρήγορση που απαιτεί το γεγονός ότι 

σημαντικό ποσοστό του Ελληνικού πληθυσμού (περίπου 8%) είναι φορείς του 

παθολογικού γόνου της αιμοσφαιρίνης (Tegos et al 1987, Politis et al 1991, 

Δημοξένου-Μπιμπίρη 1993). Εξάλλου η μετανάστευση και ο επαναπατρισμός 

Ελληνικών οικογενειών, κυρίως από την πρώην Σοβιετική Ένωση, επιτείνει την 

ανάγκη για προσεκτική εφαρμογή των προγραμμάτων πρόληψης στον Ελληνικό 

πληθυσμό. 

Από τα στοιχεία του τόπου γέννησης (Πίνακας Π2.1) προκύπτει ότι ποσοστό 

4.8% του συνόλου των πασχόντων γεννήθηκαν εκτός Ελλάδος. Αυτά τα άτομα είναι 

παιδιά παλιννοστούντων που ως γνωστόν αποτελούν μια από τις πιο ευάλωτες 

κοινωνικές ομάδες του ελληνικού πληθυσμού, αφού αντιμετωπίζει το πρόβλημα της 

κοινωνικής προσαρμογής στις νέες συνθήκες. 
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Επίσης, το μεγαλύτερο ποσοστό (53.2%) των πασχόντων κατοικεί σε αστικές 

περιοχές (Πίνακας Π2.1) και δη στο Ηράκλειο (29.4%). 

Η εκπαίδευση, όντας ένα από τα χαρακτηριστικά που καθορίζουν το 

κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο των ατόμων, είναι και μια πολύ σημαντική διάσταση 

στο χώρο της υγείας διότι, μπορεί να διαμορφώσει και να επηρεάσει τη συμπεριφορά, 

τις στάσεις και τις επιλογές που σχετίζονται με θέματα υγείας. Στην παρούσα έρευνα 

διαπιστώνεται ότι στον συνολικό πληθυσμό των πασχόντων για τους οποίους υπάρχει 

πλήρες ερωτηματολόγιο, δεν υπάρχουν αναλφάβητα άτομα. Ένα ποσοστό (25.2%) 

έχει σταματήσει την εκπαίδευση του σε επίπεδο Δημοτικού ή Γυμνασίου και οι 

υπόλοιποι έχουν τελειώσει Λύκειο, Μέση Τεχνική σχολή ή κάποια Ανώτερη ή 

Ανώτατη σχολή ή εξακολουθούν να είναι μαθητές ή φοιτητές (Πίνακες Π3.4, Π10). 

Στην ομάδα των ενηλίκων πασχόντων παρατηρείται χαρακτηριστική διαφοροποίηση 

ως προς το φύλο: περισσότερες οι γυναίκες με ανώτερη-ανώτατη εκπαίδευση σε 

σχέση με τους άνδρες και περισσότεροι οι άνδρες με εκπαίδευση Λυκείου ή Μέσης 

Τεχνικής σχολής σε σχέση με τις γυναίκες. 

Θεωρούμε ότι ένας ενδιαφέρον πολιτισμικός παράγων είναι ότι το μεγαλύτερο 

ποσοστό των πασχόντων που διαθέτουν ένα μέσο επίπεδο εκπαίδευσης, αποφεύγουν 

να μιλούν για τα προβλήματα και τις ανησυχίες τους, σε αντίθεση με αυτούς που 

βρίσκονται σε υψηλότερο ή χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης (Πίνακας 14.7.1). 

Εξετάζοντας περαιτέρω την επίπτωση του μορφωτικού επιπέδου, βρήκαμε ότι 

οι περισσότεροι από τους μισούς γονείς των πασχόντων του δείγματος (65% των 

Πατέρων και το 59.8% των Μητέρων) είναι τελειόφοιτοι Δημοτικού και ένα επίσης 

σημαντικό ποσοστό (10.8% των Μητέρων και 7.8% των Πατέρων) δεν ολοκλήρωσαν 

την στοιχειώδη εκπαίδευση, ενώ το 2% των Μητέρων δεν πήγαν καθόλου σχολείο 

(Πίνακας Π18.1). Γνωρίζουμε ότι το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων του παιδιού 

που πάσχει από χρόνιο πρόβλημα υγείας, μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη του 

παιδιού και στην ευημερία της οικογένειας και των γονέων. Υψηλότερα επίπεδα 

εκπαίδευσης επιτρέπουν αυξημένη πρόσβαση στις πληροφορίες και περισσότερο 

εκλεπτυσμένες δεξιότητες στην λύση προβλημάτων (Beresford 1994). 

Όσον αφορά την ενεργό απασχόληση, το 75.7% του συνόλου των πασχόντων 

απασχολούνται ενεργά δηλαδή, είναι μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές ή εργαζόμενοι 

(Πίνακες Π3.5, Π10). Βρέθηκε δε ότι υπάρχει σημαντική σχέση μεταξύ ενεργούς 
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απασχόλησης του ενήλικος πάσχοντος και των συναισθημάτων του απέναντι στην 

κατάσταση που αντιμετωπίζει εξ αιτίας της Μ.Α (Δ.Συν.), (Πίνακες 14.4.1, 14.4.2). 

Δηλαδή, οι ενήλικες πάσχοντες που δεν απασχολούνται ενεργά, έχουν περισσότερο 

αρνητικά συναισθήματα (φόβο, ανησυχία, στεναχώρια, αισθάνονται αδύναμοι, 

αβοήθητοι, επιθυμούν να αλλάξουν την ζωή τους και την ταυτότητα τους) απέναντι 

στην κατάσταση που αντιμετωπίζουν εξ αιτίας της Μ.Α, προφανώς στα πλαίσια των 

ολέθριων αποτελεσμάτων της έλλειψης ενεργούς απασχόλησης (Thomas et al 1985). 

Σημαντική ήταν επίσης, η σχέση μεταξύ ενεργούς απασχόλησης του 

πάσχοντος και της ανάγκης που νοιώθει για περισσότερη συναισθηματική 

υποστήριξη. Δηλαδή, το μεγαλύτερο ποσοστό των πασχόντων που δεν 

απασχολούνται ενεργά, εκφράζουν την ανάγκη τους για περισσότερη 

συναισθηματική υποστήριξη (Πίνακας 14.7.3). Επίσης, διαπιστώνεται ότι κατά την 

διαμόρφωση των τιμών του δείκτη συναισθηματικής υποστήριξης (Δ.Συν.Υποστ.), η 

ύπαρξη ενεργούς απασχόλησης του πάσχοντος αλληλεπιδρά αξιοσημείωτα με την 

ηλικία του. Συγκεκριμένα, διαπιστώνεται ότι οι πάσχοντες της τρίτης ηλικιακής 

ομάδας (29-45) που δεν απασχολούνται ενεργά έχουν μικρότερο Δ.Συν.Υποστ. 

συγκριτικά με τους πάσχοντες των άλλων ηλικιακών ομάδων που επίσης δεν 

απασχολούνται ενεργά (Πίνακας 14.7.10). Τα ευρήματα που αναφέρονται στην 

παράγραφο αυτή, υποστηρίζουν την άποψη ότι, η ενεργός απασχόληση του 

πάσχοντος συντελεί στην διεύρυνση του κύκλου των γνωριμιών του, ιδιαίτερα στις 

μεγαλύτερες ηλικίες που ενδεχομένως να είναι λιγότερο κοινωνικά δραστήριος, με 

αποτέλεσμα να έχει περισσότερες πιθανότητες για κοινωνική απομόνωση και 

περιθωριοποίηση. 

Όσον αφορά τα επαγγέλματα, δηλαδή την κατανομή σε θέσεις εργασίας των 

ενηλίκων ασθενών που εργάζονται, δεν παρουσιάζει μεγάλες διαφοροποιήσεις καθότι 

στην πλειοψηφία τους (71.9%) είναι μισθωτοί. Ποσοστό 22.7% των εργαζομένων 

ανδρών απασχολούνται σαν τεχνίτες, εργάτες, γεωργοί ή κτηνοτρόφοι. Επίσης, το 

43.7% των εργαζομένων ενηλίκων απασχολούνται στην παροχή υπηρεσιών ή σαν 

έμποροι και πωλητές (Πίνακας Π3.5). Εδώ επισημαίνεται η καταλληλότητα του 

είδους του επαγγέλματος και των συνθηκών εργασίας, δεδομένου ότι αφενός 

σημαντικό ποσοστό των εργαζομένων πασχόντων φαίνεται να ασκεί επίπονα 

επαγγέλματα και αφετέρου οι εργαζόμενοι αυτοί ανήκουν σε μια ομάδα ατόμων που 
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αντιμετωπίζουν συχνά προβλήματα εξ αιτίας της κατάστασης της υγείας τους και της 

αναιμίας, όπως: έντονη κόπωση, ταχυκαρδίες κ.λ.π. 

Οι περισσότεροι από τους μισούς ενήλικες πάσχοντες θεωρούν ότι έχουν μια 

καλή ή πολύ καλή οικονομική κατάσταση. Ο χαρακτηρισμός της οικονομικής 

κατάστασης διαφοροποιείται σημαντικά ως προς το φύλο έτσι, περισσότερες γυναίκες 

σε σχέση με τους άνδρες θεωρούν ότι έχουν μια καλή ή πολύ καλή οικονομική 

κατάσταση (Πίνακας Π3.5). Αποτελεί όμως, κοινό τόπο ότι οι άνδρες λόγω του 

διαφορετικού κοινωνικού τους ρόλου, παρουσιάζουν γενικά μεγαλύτερη ευαισθησία 

στα οικονομικά θέματα και αποδίδουν μεγαλύτερη σημασία στην οικονομική 

ευχέρεια. 

Αξιοσημείωτη και ενδιαφέρουσα στάση απέναντι στη νόσο θεωρούμε την 

σχέση μεταξύ της οικονομικής κατάστασης του ενήλικος πάσχοντος και του 

συναισθήματος ότι διαφέρει από τους φίλους ή τα αδέλφια του (Πίνακας 14.1.9). 

Φαίνεται ότι η αίσθηση της οικονομικής ανέχειας, σαν μια από τις παραμέτρους που 

επηρεάζουν το κοινωνικό γόητρο του ατόμου, επαυξάνει τα συναισθήματα 

διαφορετικότητας του πάσχοντος. 

Επίσης, διαπιστώθηκε σημαντική σχέση μεταξύ της οικονομικής κατάστασης 

του ενήλικος πάσχοντος και του δείκτη αριθμού δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου 

(Δ.Αρ.Δρ.). Δηλαδή, οι ερωτηθέντες πάσχοντες με μεγαλύτερη οικονομική ευχέρεια 

φαίνεται να έχουν και περισσότερες ευκαιρίες αναψυχής και ψυχαγωγίας (Πίνακας 

14.2.3). 

Πολύ ενδιαφέρον στοιχείο θεωρούμε ότι είναι η σημαντική αλληλεπίδραση 

που βρέθηκε μεταξύ της οικονομικής κατάστασης και της ηλικίας του πάσχοντος 

στην διαμόρφωση των τιμών του δείκτη συναισθηματικής υποστήριξης 

(Δ.Συν.Υποστ.). Δηλαδή, παρατηρείται ότι οι πάσχοντες της τρίτης ηλικιακής ομάδας 

με επαρκή ή κακή οικονομική κατάσταση, έχουν μεγαλύτερη συναισθηματική 

υποστήριξη συγκριτικά με τους πάσχοντες των άλλων ηλικιακών ομάδων που επίσης 

έχουν επαρκή ή κακή οικονομική κατάσταση (Πίνακας 14.7.9). Το εύρημα αυτό μας 

οδηγεί στην υπόθεση ότι ο κοινωνικός περίγυρος δείχνει ιδιαίτερη ευαισθησία και 

είναι περισσότερο ανοικτός στον συνδυασμό της χρόνιας ασθένειας του ενήλικος 

πάσχοντος και στην οικονομική του ανέχεια. 
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Η οικονομική ανεξαρτησία των ενηλίκων πασχόντων (Πίνακας Π3.5) 

διαφοροποιείται σημαντικά με την ηλικία, έτσι στις μεγαλύτερες ηλικίες απαντώνται 

περισσότερα άτομα που είναι οικονομικά ανεξάρτητα. Αυτό είναι αναμενόμενο 

εξαιτίας αφενός του ότι τα άτομα αυτά διανύουν τις παραγωγικές ηλικίες και 

αφετέρου των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων των εργαζομένων πασχόντων. 

Σε ότι αφορά την απασχόληση των γονέων των παιδιών και των ενηλίκων 

πασχόντων που συμβιώνουν με τους γονείς τους, παρατηρείται ότι (Πίνακες Π18.2, 

Π18.3): Σημαντικό ποσοστό (46%) των Μητέρων εργάζονται σαν μισθωτές, σαν 

βοηθοί σε οικογενειακή δουλειά ή αυτοαπασχολούνται. Επίσης, αξιοσημείωτο 

ποσοστό (10.3%) των Μητέρων απασχολούνται και σε δευτερεύουσα απασχόληση 

και αυτή είναι κυρίως η γεωργία. Στο σημείο αυτό είναι σκόπιμο να αναφέρουμε τα 

αποτελέσματα της ανασκόπησης σχετικής βιβλιογραφίας (Beresford 1994) σύμφωνα 

με τα οποία δίνεται έμφαση στα θεραπευτικά, μάλλον, παρά στα οικονομικά οφέλη 

της απασχόλησης. Μεταξύ των μητέρων που δεν εργάζονται, ο κύριος λόγος που θα 

ήθελαν να εργασθούν είναι η ευκαιρία να αυξήσουν τις κοινωνικές επαφές, και να 

έχουν ένα διάλειμμα από την καθημερινή τριβή με την φροντίδα του χρόνια 

πάσχοντος παιδιού. Από την άλλη μεριά, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι οι 

μητέρες οι οποίες, για οικονομικούς λόγους, εργάζονται, μπορεί να βρίσκουν ότι η 

απασχόληση αυτή είναι πηγή άγχους (stress) και απογοήτευσης. Το κρίσιμο σημείο, 

λοιπόν, είναι να έχει η μητέρα την δυνατότητα να επιλέξει. 

Η μεγάλη πλειοψηφία (82.9%) των Πατέρων εργάζονται και ένα μικρό 

ποσοστό (17.1%) είναι συνταξιούχοι. Το επάγγελμα της πλειοψηφίας (73%) των 

Πατέρων είναι ή ήταν: γεωργοί, κτηνοτρόφοι, τεχνίτες ή εργάτες. Επίσης, σημαντικό 

ποσοστό (36.6%) των Πατέρων έχουν και δευτερεύουσα απασχόληση, πέρα από το 

κύριο επάγγελμα, που για τους περισσότερους αυτή είναι η γεωργία. 

Σχετικά με την οικονομική κατάσταση της γονικής οικογένειας, διαπιστώθηκε 

ότι, οι περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες θεωρούν ότι αυτή είναι από κακή 

έως επαρκής (Πίνακες Π18.2, Π18.3). 

Από την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας που αναφέρονται στην κατοικία 

προέκυψε ότι, η πλειοψηφία (79.6%) των πασχόντων κατοικούν σε ιδιόκτητες 

κατοικίες (Πίνακες Π3.2, Π2.3, Π11.1, Π11.2). Οι συνθήκες διαβίωσης είναι μάλλον 

ευνοϊκές αφού το 59.2% του συνόλου των πασχόντων κατοικούν σε σπίτια με 

τουλάχιστον ένα δωμάτιο ανά άτομο και ο εξοπλισμός της πλειοψηφίας των 
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κατοικιών με δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης και θέρμανσης είναι σε ικανοποιητικό 

επίπεδο. Επίσης, υψηλό ποσοστό κατοικιών διαθέτει σύγχρονο οικιακό εξοπλισμό. 

Είναι αξιοσημείωτο ότι το 95.1% των κατοικιών διαθέτουν τηλέφωνο και το 87.4% 

διαθέτουν αυτοκίνητο, και τα δύο σημαντικά μέσα για μια πρώτη και γρήγορη 

επικοινωνία με τις υπηρεσίες υγείας και πρόσβαση σε αυτές. 

Όσον αφορά τον συνολικό αριθμό των ατόμων της κατοικίας του πάσχοντος 

παρατηρείται ότι περίπου ένας στους τέσσερις πάσχοντες διαμένει σε κατοικία με 

πέντε ή περισσότερα άτομα (Πίνακες Π3.2.1, Π11.1.1) πράγμα που κατά ένα τρόπο, 

αυξάνει την δυνατότητα τους για κοινωνική υποστήριξη. 

Τα τρία από τα τέσσερα άτομα που πάσχουν από την ενδιάμεση μορφή της 

νόσου, έχουν δημιουργήσει δικές τους οικογένειες και έχουν αποκτήσει παιδιά 

(Πίνακες Π3.1, Π4.2). Επίσης, στο σύνολο των 68 ενηλίκων πασχόντων που 

πάσχουν από την σοβαρή μορφή της νόσου, οι έξι έχουν παντρευτεί και από αυτούς 

οι δύο, ποσοστό 3% του συνόλου των ενηλίκων που πάσχουν από την σοβαρή β-Μ.Α, 

έχουν δικά τους παιδιά! Αυτή η επιτυχία της νέας συμβατικής θεραπευτικής 

προσέγγισης της νόσου ήταν ανεκπλήρωτη προσδοκία για την προηγούμενη γενεά 

των πασχόντων από την σοβαρή β-Μ.Α. 

Αξιοσημείωτη επίσης, είναι η σχέση μεταξύ της οικογενειακής κατάστασης 

του πάσχοντος και της παραμέτρου: «η Μ.Α επηρεάζει την σχέση με τα αδέλφια». 

Έτσι, οι ανύπανδροι πάσχοντες τείνουν να θεωρούν ότι η Μ.Α δεν επηρεάζει τις 

σχέσεις τους με τα άλλα αδέλφια, ενώ οι παντρεμένοι τείνουν να πιστεύουν το 

αντίθετο (Πίνακας 14.1.2). Μια ερμηνεία που μπορεί να απαντήσει σε αυτό το 

εύρημα είναι ότι, οι παντρεμένοι πάσχοντες, ευρισκόμενοι έξω από την γονική 

οικογένεια, μπορούν να αποφανθούν περισσότερο ανεπηρέαστοι για τα δρώμενα 

μέσα σε αυτήν και τις σχέσεις τους με τα αδέλφια τους. 

Βρέθηκε επίσης, ότι οι παντρεμένοι πάσχοντες έχουν σημαντικά μεγαλύτερο 

Δ.Συν.Υποστ. σε σύγκριση με τους ανύπανδρους ακόμα και όταν ληφθεί υπόψη το 

φύλο του πάσχοντος ή η ηλικία του (Πίνακες 14.7.11, 14.7.12). 

Σχετικά με την διαμονή και συμβίωση του ενήλικος πάσχοντος, κατά το 

μεγαλύτερο μέρος του χρόνου που γίνεται η έρευνα, βρέθηκε ότι ο δείκτης 

συναισθηματικής υποστήριξης (Δ.Συν.Υποστ.) είναι σημαντικά μεγαλύτερος για τους 

πάσχοντες που είναι παντρεμένοι ενώ οι μικρότερες τιμές του δείκτη αναφέρονται 
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στους πάσχοντες που διαμένουν με την γονική οικογένεια. Εξάλλου, την μικρότερη 

τιμή του δείκτη συναισθηματικής υποστήριξης στην ομάδα των γυναικών, την έχουν 

οι γυναίκες που μένουν μόνες τους, ενώ στην ομάδα των ανδρών την έχουν οι άνδρες 

που ζουν με την γονική οικογένεια. Επίσης, στην πρώτη ηλικιακή ομάδα, οι τιμές του 

Δ.Συν.Υποστ. τείνουν να είναι χαμηλές για αυτούς που ζουν μόνοι τους, ενώ στην 

τρίτη ηλικιακή ομάδα διαπιστώνεται ότι οι πάσχοντες που συμβιώνουν με τους γονείς 

τους τείνουν να παρουσιάζουν και τις μικρότερες τιμές του Δ.Συν.Υποστ. (Πίνακες 

14.7.13, 14.7.14). Σύμφωνα με τα ευρήματα που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή 

φαίνεται ότι, τόσο οι πάσχουσες γυναίκες που ζουν μόνες τους όσο και οι άνδρες που 

συμβιώνουν με την γονική οικογένεια, διαθέτουν περιορισμένο κοινωνικό κύκλο που 

θα μπορούσε να τους προσφέρει συναισθηματική υποστήριξη⋅ επίσης, ενισχύεται το 

εύρημα της προηγουμένης παραγράφου, ότι δηλαδή, ο γάμος φαίνεται να συμβάλλει 

στην διεύρυνση του κύκλου γνωριμιών του πάσχοντος και έτσι να μεγαλώνει τις 

πιθανότητες του για περισσότερη συναισθηματική υποστήριξη. 

Η πλειοψηφία (92.5%) των ενηλίκων πασχόντων που ζουν μέσα στην γονική 

οικογένεια και η μεγάλη πλειοψηφία (91.4%) των παιδιών συμβιώνει και με τους δύο 

γονείς (Πίνακες Π3.1, Π10). Ωστόσο βρέθηκε ότι ένας μικρός αλλά όχι αμελητέος 

αριθμός ενηλίκων (7.5%) και παιδιών (8.6%) που ζουν μόνο με τον ένα από τους δύο 

γονείς. Επίσης, ένας υπολογίσιμος αριθμός ενηλίκων πασχόντων (14.7%) ζουν μόνοι 

τους (λόγω σπουδών, εργασίας ή απουσίας οικογενειακού περιβάλλοντος) (Πίνακας 

Π3.1). Οι υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας θα πρέπει να έχουν συνείδηση 

του ευάλωτου αυτών των ατόμων, όσον αφορά τόσο την σωματική όσο και την 

ψυχική τους υγεία, καθώς και την πιθανή ανάγκη των μονογονεϊκών οικογενειών για 

ιδιαίτερη υποστήριξη (Beresford 1994). 

Όσον αφορά την ασφαλιστική κάλυψη των ασθενών (Πίνακες Π3.4, Π10) 

παρατηρείται ότι δεν υπάρχουν ανασφάλιστα άτομα επιβεβαιώνεται όμως, 

πανηγυρικά η αποσπασματική και ανεπαρκής ασφάλιση στη χώρα μας. Ακολουθεί 

περαιτέρω σχετικός σχολιασμός του φλέγοντος αυτού θέματος σε παρακάτω ενότητα. 

Όπως αναμένεται από τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των πασχόντων και των 

οικογενειών τους, το 32.1% είναι ασφαλισμένο στον ΟΓΑ και το 33.1% στο ΙΚΑ, το 

υπόλοιπο ποσοστό είναι ασφαλισμένο σε δέκα διαφορετικά ασφαλιστικά ταμεία. 
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26. Η ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 

26.1 Η Υγεία της οικογένειας  

Σύμφωνα με τα δεδομένα της παρούσας έρευνας ποσοστό 25% των 

πασχόντων συγκατοικεί με τουλάχιστον ένα άλλο άτομο το οποίο υποφέρει από 

χρόνια αρρώστια ή αναπηρία και στην πλειοψηφία των περιπτώσεων αυτό το άτομο 

είναι ο ένας ή και οι δύο γονείς (Πίνακες Π4.1, Π12.1). Εύλογο ήταν λοιπόν, να 

διαπιστωθεί σημαντική σχέση μεταξύ της ύπαρξης άλλου ατόμου μέσα στην 

οικογένεια που υποφέρει από χρόνια αρρώστια και του δείκτη αριθμού 

δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου του ενήλικος πάσχοντος (Δ.Αρ.Δρ). Οι ενήλικες 

πάσχοντες (άνδρες και γυναίκες) που συμβιώνουν με άλλα άτομα που επίσης, 

υποφέρουν από χρόνια ασθένεια, έχουν λιγότερες δραστηριότητες αναψυχής και 

ψυχαγωγίας (Πίνακες 14.2.4, 14.2.5). 

Όσον αφορά την υποκειμενική εκτίμηση της υγείας των γονέων του 

πάσχοντος παρατηρείται ότι οι μισοί ερωτηθέντες γονείς θεωρούν ότι η κατάσταση 

της υγείας της μητέρας είναι από κακή έως μέτρια και το 45.8% έδωσαν τον ίδιο 

χαρακτηρισμό για την υγεία του πατέρα (Πίνακες Π4.1, Π12.1). Μια πιθανή 

ερμηνεία για τα αποτελέσματα αυτά είναι το εύρημα της μελέτης του Μαδιανού και 

των συνεργατών του (1988) ότι δηλαδή η βίωση ψυχοπιεστικών γεγονότων και 

ψυχοφθόρων εμπειριών (στην παρούσα έρευνα, η κατάσταση της υγείας των 

πασχόντων παιδιών) σχετίζεται με επισφαλή σωματική υγεία και λειτουργική 

έκπτωση της ψυχικής κατάστασης του ατόμου. 

Στην ομάδα των ενηλίκων πασχόντων παρατηρείται ότι, περισσότερες 

πάσχουσες γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες, συγκατοικούν με άλλα άτομα που 

πάσχουν από χρόνιο πρόβλημα υγείας ή αναπηρία. Εξάλλου, αξιοσημείωτος αριθμός 

πασχόντων (9.2%) έχουν ή είχαν αδελφό ή αδελφή με το ίδιο πρόβλημα υγείας και 

μάλιστα δύο από αυτούς είχαν την εμπειρία του θανάτου της αδελφής που έπασχε 

από σοβαρή β-Μ.Α (Πίνακες Π4.1, Π12.1). Η ύπαρξη δε αδελφού η αδελφής με β-

Μ.Α φαίνεται ότι αμβλύνει τα συναισθήματα διαφορετικότητας του πάσχοντος από 

τους φίλους και τα αδέλφια του (Πίνακας 14.1.10). 
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26.2 Η Υγεία του πάσχοντος  

26.2.1 Σύντομο περιγραφικό ιστορικό της νόσου & Συμμόρφωση του ασθενούς στην 

θεραπευτική αγωγή 

Το μικρό ποσοστό (5.6%) των πασχόντων από την ενδιάμεση μορφή της 

νόσου είναι ηλικίας μεγαλύτερης των 29 χρόνων. Βρέθηκε δε ότι ο Δ.Συν. είναι 

αξιοσημείωτα μεγαλύτερος στους άνδρες και στις γυναίκες που πάσχουν από την 

ενδιάμεση μορφή της νόσου. Δηλαδή, τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες που 

πάσχουν από την ενδιάμεση β-Μ.Α, τείνουν να έχουν πολύ αρνητικά συναισθήματα 

(φόβο, ανησυχία, στεναχώρια, αισθάνονται αδύναμοι, αβοήθητοι, επιθυμούν να 

αλλάξουν την ζωή τους και την ταυτότητα τους) απέναντι στην κατάσταση που 

αντιμετωπίζουν εξ αιτίας της Μ.Α (Πίνακας 14.4.3) και παράλληλα να εκφράζουν 

την ανάγκη τους για περισσότερη συναισθηματική υποστήριξη (Πίνακας 14.7.4). 

Εξάλλου, διαπιστώθηκε ότι οι γυναίκες που πάσχουν από την ενδιάμεση μορφή της 

νόσου, τείνουν να έχουν μικρότερο δείκτη συναισθηματικής υποστήριξης από ότι οι 

άνδρες που επίσης πάσχουν από ενδιάμεση μορφή της νόσου (Πίνακας 14.7.15). 

Αναφέρθηκε (ℵ2.2) ότι η αιμοσφαιρίνη και η φερριτίνη ορού είναι οι δύο πιο 

σημαντικοί δείκτες για την πορεία της νόσου. Όσον αφορά λοιπόν, τα επίπεδα 

αιμοσφαιρίνης του πάσχοντα κατά το τελευταίο εξάμηνο, ακριβώς πριν την 

μετάγγιση, υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτά βρίσκονται σε επιθυμητό όριο για την 

πλειοψηφία (90.3%) των πασχόντων (Πίνακες Π4.2, Π4.2*, Π12.2). 

Σχετικά με τα επίπεδα φερριτίνης ορού του πάσχοντος, η εικόνα είναι εντελώς 

διαφορετική. Συγκεκριμένα παρατηρείται ότι η πλειοψηφία τόσο των ενηλίκων 

(88.4%) όσο και των ανηλίκων (83.8%) έχει επίπεδα φερριτίνης ορού πάνω από τα 

επιτρεπτά όρια (>1500 μg/l) (Πίνακες Π4.2, Π4.2*, Π12.2). Στην ομάδα των 

ενηλίκων, το εύρημα αυτό εξηγείται αφενός εξαιτίας του υψηλού ποσοστού (64.7%) 

των ενηλίκων πασχόντων που δείχνουν αρνητικό Δ.Συμ.Ασθ. (Πίνακας Π4.3) και 

αφετέρου από την ύπαρξη σημαντικής σχέσης μεταξύ του Δ.Συμ.Ασθ. και των 

«επιπέδων φερριτίνης ορού» (Πίνακας 10.4). Όμως, για την ομάδα των ανηλίκων 

πασχόντων, που στην πλειοψηφία τους (51.4%) παρουσιάζουν θετικό Δ.Συμ.Ασθ. 

(Πίνακας Π12.2), θα πρέπει μάλλον να αναζητηθεί διαφορετική εξήγηση. Αυτό 

ενισχύεται και από το γεγονός ότι δεν προκύπτει σημαντική σχέση μεταξύ 
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Δ.Συμ.Ασθ. και «επιπέδων φερριτίνης ορού» για την ομάδα των ανηλίκων πασχόντων 

(Πίνακας 17.1). Πρόκειται άραγε, για ατελέσφορη εφαρμογή της αποσιδήρωσης 

στους ανήλικες πάσχοντες; Η αναποτελεσματική εφαρμογή της αποσιδήρωσης στους 

ανηλίκους είναι ένα ιατρικό παράδοξο ή μήπως θα πρέπει να αναζητηθούν τα αίτια 

στον τρόπο και στις τεχνικές εφαρμογής της αποσιδήρωσης. Πιστεύουμε ότι η 

οργάνωση ιδιαιτέρου προγράμματος κατ’ οίκον επισκέψεων, στα πλαίσια της 

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, θα μπορούσε να δώσει μια απάντηση. 

Πολύ ενδιαφέρον θεωρούμε το εύρημα ότι η ηλικιακή ομάδα (29-45) χρόνων 

περιλαμβάνει το μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών με αρνητικό δείκτη 

συμμόρφωσης ασθενούς (Δ.Συμ.Ασθ.) Επισημαίνεται ότι στην ομάδα αυτή ανήκουν 

τα άτομα που πάσχουν από την ενδιάμεση μορφή της νόσου, τα οποία ενδεχομένως 

να δείχνουν μικρότερη συμμόρφωση στην σιδηροχυλική θεραπεία από αυτή που 

παρουσιάζουν οι πάσχοντες από την σοβαρή β-Μ.Α (McAnarney et al 1974). Πλην 

των άλλων, είναι ομάδα παραγωγικής ηλικίας, η οποία τείνει να αρνείται την ύπαρξη 

της νόσου (μηχανισμός που ίσως είναι υγιής ψυχολογικά αν τον θεωρήσουμε από μια 

άλλη οπτική γωνία) και να μην συμμορφώνεται προς τους θεραπευτικούς 

«καταναγκασμούς». Ακολουθεί η ηλικιακή ομάδα 18-22 χρόνων όπου, το 65% των 

μελών της έχει αρνητικό Δ.Συμ.Ασθ. και η ομάδα των εφήβων (15-17) όπου το 

52.6% των μελών της έχει αρνητικό Δ.Συμ.Ασθ. (Πίνακες Π4.3, Π12.2). Εδώ επίσης, 

κατά την αντίληψη μας, το γεγονός του νεαρού της ηλικίας επιδρά με τον ίδιο τρόπο 

στον «καταναγκασμό». 

Επίσης, δεν προκύπτει σημαντική σχέση του δείκτη συμμόρφωσης των 

ενηλίκων πασχόντων (Δ.Συμ.Ασθ.) με: την «ενεργό απασχόληση του πάσχοντος» 

(Πίνακας 10.5), την «οικονομική κατάσταση του πάσχοντος», την «οικονομική 

ανεξαρτησία του πάσχοντος», το «επίπεδο εκπαίδευσης του πάσχοντος», την 

«οικογενειακή κατάσταση του πάσχοντος» και την «συμβίωση των γονέων του 

πάσχοντος, εφόσον ζει μαζί τους», την «υποκειμενική εκτίμηση της υγείας του 

πάσχοντος» και την «εκτίμηση της υγείας σε σύγκριση με αυτή των συμπασχόντων». 

Εξάλλου, δεν προκύπτουν στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα από την συσχέτιση 

του δείκτη συμμόρφωσης του ασθενούς (Δ.Συμ.Ασθ.) με: α) την συγκεκριμένη 

μονάδα στην οποία μεταγγίζεται τακτικά ο ασθενής κατά τον τελευταίο χρόνο που 

έγινε η έρευνα (Βενιζέλειο ή Νοσ. Χανίων/ Ρεθύμνης), β) τον βαθμό ικανοποίησης 
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από τις υπηρεσίες που του προσφέρονται στην μονάδα που μεταγγίζεται τακτικά, γ) 

την κάθε μια από τις επτά παραμέτρους (συμπεριφορά γιατρών/ νοσηλευτριών, 

χρόνος αναμονής, έλλειψη ενημέρωσης, χώρος μεταγγίσεων, επιστημονικές γνώσεις 

των γιατρών, εξοπλισμός της μονάδας) για τις οποίες ρωτήθηκε αν θεωρεί ότι 

αποτελούν πρόβλημα στην α-Μονάδα που μεταγγίζεται τακτικά (ℵ10.4, 13.2) και δ) 

τους δείκτες χρήσης των υπηρεσιών υγείας (Πίνακες Π6.2, Π6.7, Π6.12). Προκύπτει 

όμως, αξιοσημείωτη σχέση του Δ.Συμ.Ασθ. των ανηλίκων με την «επίσκεψη σε 

γιατρό κατά τις δύο τελευταίες εβδομάδες» (Πίνακας 19.1). Συγκεκριμένα βρέθηκε 

ότι οι ανήλικοι πάσχοντες που επισκέφθηκαν γιατρό κατά τις τελευταίες δύο 

βδομάδες τείνουν να έχουν αρνητικό δείκτη συμμόρφωσης.  

Παρατηρήθηκε σημαντική σχέση μεταξύ του Δ.Συμ.Ασθ. και του βαθμού της 

ικανοποίησης του ενήλικος πάσχοντος από τις υπηρεσίες που του προσφέρθηκαν 

στην «άλλη» β-Μονάδα που επισκέφθηκε κατά τον τελευταίο χρόνο (Πίνακας 13.8). 

Δηλαδή, βρέθηκε ότι το σύνολο των ενηλίκων πασχόντων που έχουν θετικό 

Δ.Συμ.Ασθ. ικανοποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό από τις υπηρεσίες που τους 

προσφέρθηκαν στην «άλλη» β-Μονάδα που επισκέφθηκαν. Μια ερμηνεία αυτού του 

ευρήματος θα μπορούσε να είναι ότι ο θετικός Δ.Συμ.Ασθ. σχετίζεται με την 

επίσκεψη σε μονάδες όπου οι πάσχοντες θεωρούν ότι προσφέρουν «καλές» 

υπηρεσίες. Θα μπορούσε όμως, να σημαίνει επίσης, ότι οι υπηρεσίες αυτές 

συντέλεσαν στην συμμόρφωση των επισκεπτών-ασθενών τους, πράγμα που παγιώνει 

την επιθυμητή συνάρτηση «καλές υπηρεσίες υγείας - καλύτεροι ασθενείς». 

Στο πλαίσιο σχολιασμού άλλων διαφορετικών παραμέτρων διαπιστώθηκε ότι 

οι πάσχοντες και των τριών ηλικιακών ομάδων με αρνητικό Δ.Συμ.Ασθ. έχουν 

μικρότερο δείκτη συναισθηματικής υποστήριξης από ότι οι πάσχοντες με θετικό 

Δ.Συμ.Ασθ. (Πίνακας 14.7.16). Επίσης, βρέθηκε ότι υπάρχει αξιοσημείωτη σχέση 

μεταξύ του δείκτη συμμόρφωσης του ασθενούς (Δ.Συμ.Ασθ.) και της κατοχής άδειας 

οδήγησης από τον πάσχοντα (Πίνακας 14.2.1). Δηλαδή, οι ενήλικες πάσχοντες που 

έχουν άδεια οδήγησης, τείνουν να έχουν αρνητικό Δ.Συμ.Ασθ. και αντίστροφα. Αυτό 

θα μπορούσε να σημαίνει ότι η «συμμόρφωση» του ενήλικος πάσχοντος στην 

σιδηροχυλική θεραπεία θέτει εμπόδια σε δραστηριότητες που συμβάλλουν στην 

κοινωνική του ένταξη. 
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26.2.2 Υποκειμενική εκτίμηση της υγείας του πάσχοντος - παρούσα κατάσταση 

υγείας - Ιστορικό προηγούμενης νόσησης 

Όσον αφορά την υποκειμενική αντίληψη του ενήλικος πάσχοντος για την 

κατάσταση της υγείας του βρέθηκε ότι (Πίνακες Π4.2, Π4.2*) το ποσοστό των 

ατόμων που χαρακτηρίζουν την υγεία τους μέτρια ή κακή αυξάνει απότομα από την 

ηλικία των 29 χρόνων και μετά, γεγονός αναμενόμενο αφού οι ηλικίες αυτές είναι 

ιδιαίτερα επιβαρημένες τουλάχιστον από τις ελλείψεις των παλαιοτέρων 

θεραπευτικών σχημάτων και από μια φυσιολογικά αναμενόμενη κόπωση του 

πάσχοντος οργανισμού. 

Η παραπάνω εικόνα επιβεβαιώνεται από την επόμενη παρατήρηση: Το 

ποσοστό των πασχόντων με θετικό δείκτη χρόνιας ασθένειας (Δ.Χ.Α) αυξάνει με την 

ηλικία και φθάνει στο 100% στους πάσχοντες ηλικίας από 29 χρόνων και πάνω 

(Πίνακες Π4.4(β), Π4.4(β)*). Το φύλο δεν φαίνεται να παίζει ιδιαίτερο ρόλο τόσο 

στην υποκειμενική εκτίμηση της κατάστασης της υγείας του ερωτώμενου όσο και στη 

διαμόρφωση των τιμών του Δ.Χ.Α. Όσον αφορά την διαμόρφωση των τιμών του 

δείκτη αριθμού χρόνιων ασθενειών (Δ.Αρ.Χ.Α) (Πίνακας Π4.4(β)) αυτή φαίνεται να 

επηρεάζεται από την ηλικία και αυξάνει με αυτήν, παρουσιάζει δε σημαντική αύξηση 

στις γυναίκες ηλικίας από 29 χρονών και πάνω. 

Στην ομάδα των ανηλίκων πασχόντων παρατηρείται ότι η συντριπτική 

πλειοψηφία των γονέων θεωρούν ότι η κατάσταση της υγείας των παιδιών τους είναι 

από καλή έως πολύ καλή (Πίνακας Π12.2) Άραγε, αυτά τα ευρήματα αντανακλούν 

περισσότερο την απουσία άλλης χρόνιας αρρώστιας ή τις υψηλότερες προσδοκίες 

των γονέων για την υγεία του παιδιού τους. Σίγουρα η γνώμη των γονέων για την 

υγεία των παιδιών τους παραμένει μια ενδιαφέρουσα πληροφορία παρότι η ερμηνεία 

της δεν είναι τόσο απλή! (Eiser et al 1992, Klein et al 1998). 

Από την άλλη μεριά, τα μισά περίπου παιδιά εμφανίζουν θετικό δείκτη 

χρόνιας ασθένειας (Δ.Χ.Α) (Πίνακας Π12.3) που σχετίζεται τόσο με την ηλικία των 

πασχόντων όσο και με την εισαγωγή των σε νοσοκομείο κατά τον τελευταίο χρόνο. 

Επίσης, παρατηρείται σημαντική σχέση του Δ.Χ.Α των ανηλίκων πασχόντων με τον 

Δ.Συμ.Ασθ. (Πίνακας 17.2) δηλαδή, τα παιδιά με αρνητικό δείκτη συμμόρφωσης 

τείνουν να έχουν θετικό Δ.Χ.Α. 
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Αντίθετα στην ομάδα των ενηλίκων δεν προκύπτει σημαντική σχέση μεταξύ 

του δείκτη χρόνιας ασθένειας (Δ.Χ.Α) και του δείκτη συμμόρφωσης (Δ.Συμ.Ασθ.). 

Το ότι δεν αποδεικνύεται στατιστική σχέση μεταξύ των δύο δεικτών για τους 

ενήλικες, μπορεί να αναζητηθεί ως ένα βαθμό, στο γεγονός ότι, η συστηματική 

εφαρμογή της αποσιδήρωσης όπως ορίζουν τα νεότερα θεραπευτικά σχήματα και 

στην οποία αναφέρεται ο Δ.Συμ.Ασθ., για τους περισσότερους ενήλικες άρχισε σε 

μεγαλύτερη ηλικία από ότι στους ανήλικåς πάσχοντες (Πίνακες Π4.2, Π4.2*, 

Π12.2). 

Όσον αφορά την υποκειμενική εκτίμηση του πάσχοντος για την κατάσταση 

της υγείας του φαίνεται ότι αυτή έχει σημαντική σχέση με την ποικιλία των 

δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου του ενήλικος πάσχοντος (Πίνακες 14.2.6, 

14.2.7). Δηλαδή, οι ενήλικες πάσχοντες που θεωρούν ότι η κατάσταση της υγείας 

τους είναι μέτρια ή κακή, έχουν περισσότερες δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου από 

ότι αυτοί, που θεωρούν ότι η υγείας τους είναι πολύ καλή ή καλή.  

Οι πάσχοντες που θεωρούν ότι η κατάσταση της υγείας τους είναι μέτρια ή 

κακή συγκριτικά με την υγεία των συμπασχόντων συνομηλίκων τους, φαίνεται ότι 

δεν εμπλέκονται σε διάφορες δραστηριότητες, φέρ’ ειπείν δεν έχουν άδεια οδήγησης 

(Πίνακας 14.2.2). Αυτοί όμως, που έχουν άδεια οδήγησης θεωρούν ότι η υγεία τους 

είναι καλή ή πολύ καλή συγκριτικά με την υγεία των συμπασχόντων και 

συνομηλίκων τους. Το συμπέρασμα από αυτή την διαπίστωση είναι ότι η συμμετοχή 

σε δραστηριότητες που δίνουν ώθηση στην κοινωνική ένταξη του πάσχοντος, 

ανεβάζει το ηθικό του και βελτιώνει την αντίληψη που έχει για την κατάσταση της 

υγείας του, συγκριτικά με αυτή των συμπασχόντων του (Stein & Jessop 1984). 

Αξιοσημείωτη επίσης, βρέθηκε η σχέση του δείκτη συναισθημάτων του 

ενήλικος πάσχοντος για την κατάσταση της υγείας του (Δ.Συν.) με την εκτίμηση που 

κάνει για την υγεία του, συγκρίνοντας την με αυτή των συμπασχόντων συνομηλίκων 

του. Διαπιστώθηκε δηλαδή, ότι οι πάσχοντες, άνδρες και γυναίκες, που 

χαρακτηρίζουν την υγεία τους σαν μέτρια ή κακή συγκρίνοντάς την με αυτή των 

συμπασχόντων τους, τείνουν να έχουν πολύ αρνητικά συναισθήματα (φόβο, 

ανησυχία, στεναχώρια, αισθάνονται αδύναμοι, αβοήθητοι, επιθυμούν να αλλάξουν 

την ζωή τους και την ταυτότητα τους) για τη κατάσταση που αντιμετωπίζουν εξ 

αιτίας της Μ.Α (Πίνακας 14.4.4). 
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Όσον αφορά στον δείκτη αυτοεκτίμησης (Δ.Αυτ-Εκ.) του ενήλικος 

πάσχοντος, δεν φαίνεται να συσχετίζεται με την υποκειμενική εκτίμηση της υγείας 

του (Πίνακας 14.3.1) ή με την εκτίμηση της κατάστασης της υγείας του συγκριτικά 

με αυτή των συμπασχόντων και συνομηλίκων (Πίνακας 14.3.2), εύρημα που το 

θεωρούμε θετικό για τον πάσχοντα. 

Ο δείκτης χρόνιας ασθένειας (Δ.Χ.Α) δεν σχετίζεται με την «υποκειμενική 

εκτίμηση της υγείας του ενήλικος πάσχοντος» ή με την «εκτίμηση της υγείας 

συγκριτικά με την υγεία των συμπασχόντων» (ℵ 10.5). Αυτό μας κάνει μάλλον να 

προβληματιστούμε για μια πιθανή υποτίμηση των τιμών του Δ.Χ.Α και του Δ.Αρ.Χ.Α 

των πασχόντων, που πιθανόν να οφείλεται σε άγνοια του προβλήματος που 

υποβόσκει ή σε άρνηση. 

Σχετικά με τις κατηγορίες των νοσημάτων από τα οποία αναφέρθηκε ότι 

υποφέρουν οι πάσχοντες, παρατηρείται η μεγάλη εξάπλωση της ηπατίτιδας C στον 

μισό πληθυσμό των ενηλίκων. Διαπιστώνεται όμως, η αξιοσημείωτη μείωση της 

ηπατίτιδας C στις νεότερες ηλικίες και στα παιδιά σαν αποτέλεσμα του σχολαστικού 

ελέγχου του προς μετάγγιση αίματος, σύμφωνα με τις νομοθετικές ρυθμίσεις των 

τελευταίων χρόνων. Επίσης, το χαμηλό ποσοστό της ηπατίτιδας B στον ενήλικο 

πληθυσμό, το μηδαμινό ποσοστό στους ανήλικες καθώς και το μηδαμινό ποσοστό 

των προσβεβλημένων από AIDS σε ολόκληρο τον πληθυσμό των πασχόντων, είναι 

αποτέλεσμα τόσο των καθιερωμένων εμβολιασμών για τον ιό της ηπατίτιδας B όσο 

και των σχολαστικών ελέγχων του αίματος στις αιμοδοσίες, καθώς και της καλής 

ποιότητας του προσφερομένου αίματος (Πίνακες Π4.4(α), Π4.4(α)*, Π12.3(α)). Και 

εδώ, όπως πάντα, το επίπεδο υγείας ανέρχεται με την θεσμοθέτηση μειζόνων 

υγειονομικών μέτρων. 

Τα έλκη των κάτω άκρων αναφέρονται μόνο σε ένα μικρό ποσοστό 

πασχόντων που ανήκουν στην τρίτη ηλικιακή ομάδα των ενηλίκων ενώ δεν 

αναφέρθηκαν καθόλου από τους γονείς των παιδιών. Αυτό εξάλλου, ήταν και 

αναμενόμενο αφού τα άτονα έλκη είναι μια επιπλοκή που συναντάται στην ενδιάμεση 

β-Μ.Α (Πίνακες Π4.4(α), Π4.4(α)*, Π12.3(α)).  

Όσον αφορά τους λεγόμενους «ιατρογενείς» παράγοντες επιδείνωσης της 

νόσου, φαίνεται ότι το μηδαμινό ποσοστό ενηλίκων πασχόντων που αναφέρουν 

ιστορικό προηγούμενης νόσησης από Yersinia, έρχεται σε αντίφαση με το σημαντικό, 
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κατά την γνώμη μας, ποσοστό (11.4%) των ανηλίκων πασχόντων για το οποίο 

αναφέρθηκε η μόλυνση με Yersinia κατά το παρελθόν (Πίνακες Π4.4(α), Π4.4(α)*, 

Π12.3(α)). Αυτό μπορεί να οφείλεται ως ένα βαθμό, σε άγνοια της πραγματικής 

διάγνωσης. Την εικασία αυτή έρχεται να την ενισχύσει το σχόλιο ενός γονέα ανήλικα 

πάσχοντα που αγανακτισμένος υποστήριξε ότι το παιδί του ταλαιπωρήθηκε από την 

μόλυνση με Yersinia για μεγάλο χρονικό διάστημα (πάνω από μήνα) σε Νοσοκομείο 

του Ηρακλείου, μέχρι να βγει η σωστή διάγνωση. Το γεγονός αυτό προβάλλει την 

αναγκαιότητα της συνεχούς ιατρικής αντιμετώπισης των πασχόντων από β-Μ.Α, από 

γιατρούς που είναι γνώστες των ιδιαιτεροτήτων της ασθένειας αυτής καθώς και των 

επιπλοκών της θεραπείας στην οποία υπόκεινται. 

Είναι άξιο σχολιασμού ότι περίπου ένας στους τρεις πάσχοντες υποφέρουν 

από πρόσθετα νοσήματα ή συμπτώματα πέρα από αυτά που αναφέρονται στις 

κλειστές ερωτήσεις για τις χρόνιες ασθένειες (Πίνακες Π4.4(β), Π4.4(β)*, Π12.3(β)). 

Οι κυριότερες ομάδες νοσημάτων ή συμπτωμάτων που αναφέρθηκαν από τους 

ερωτηθέντες, είναι: τα «ενδοκρινικά και μεταβολικά» νοσήματα, κυρίως για τις 

γυναίκες, και τα «ασαφή» (ενδεχόμενα αδιάγνωστα ή κατά ιατρική ρουτίνα 

εντασσόμενα στην γενική κατάσταση του ασθενούς λόγω της νόσου) από τα οποία 

φαίνεται να υποφέρει ένα σημαντικό ποσοστό, περίπου 10%, των πασχόντων και στα 

οποία περιλαμβάνονται κυρίως: Πόνοι στη μέση, στα γόνατα, στο στήθος, 

πονοκέφαλοι, ταχυκαρδίες, ταχυρυθμίες, κόπωση, ζαλάδες, πρήξιμο στα πόδια, 

ηπατομεγαλία, σπληνομεγαλία, αϋπνίες, ισχιαλγίες, στομαχόπονοι, ακράτεια ούρων. 

Πρόκειται, κατά το πλείστον, για υποκειμενικά συμπτώματα για τα οποία δυσφορούν 

οι ασθενείς λόγω του ουσιαστικού ρόλου που παίζουν στον καθημερινό τους βίο και 

τα οποία οι γιατροί, κατά κοινή αίσθηση, τείνουν να υποβαθμίζουν όταν υπάρχει 

προεξάρχουσα νόσος (Sprangers & Aaronson 1992). 

 

26.2.3 Ψυχική υγεία των ενηλίκων πασχόντων 

Σύμφωνα με τα ευρήματα της παρούσας μελέτης διαπιστώνεται ότι το 

ποσοστό των γυναικών που υποφέρουν από άγχος είναι σημαντικά μεγαλύτερο 

παρότι το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών. Επίσης, η αύξηση της ηλικία φαίνεται να 

σχετίζεται θετικά με διαταραχές του ύπνου και αϋπνίες (Πίνακες Π4.5, Π4.5*). 
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Όσον αφορά την εκδήλωση και την συχνότητα των τεσσάρων συμπτωμάτων 

ψυχικής διαταραχής ήτοι, νευρικότητα, αϋπνία, άγχος και μελαγχολία, παρατηρείται 

ότι, ενώ ποσοστό που ξεπερνάει το 60% των ερωτηθέντων, αναφέρει την ύπαρξη του 

ενός ή του άλλου συμπτώματος ψυχολογικής φύσης (Πίνακες Π4.5, Π4.5*) μόνο το 

5.9% των ερωτηθέντων αναζήτησε την συμβουλή γιατρού για την αντιμετώπιση τους 

(Πίνακες Π6.6, Π6.6*, Π6.7). Για να αντιμετωπιστεί το ενδεχόμενο ότι οι 

ερωτηθέντες είχαν επισκεφθεί γιατρό για τα συμπτώματα ψυχικής διαταραχής, σε 

χρονικό διάστημα προγενέστερο της έρευνας, ζητήθηκε από τους ερωτηθέντες να 

αναφέρουν αν έχουν επισκεφθεί γιατρό για τα συγκεκριμένα συμπτώματα 

ψυχολογικής φύσης. Οι ενδείξεις από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας 

είναι ότι οι ερωτηθέντες κατανόησαν το περιεχόμενο των ερωτήσεων. 

Επίσης, διαπιστώνεται ότι η μέση τιμή του δείκτη εκδήλωσης συμπτωμάτων 

ψυχολογικής φύσεως (Δ.Εκ.Συμ.) δεν παρουσιάζει σημαντική διαφορά ως προς το 

φύλο ενώ παρατηρείται μια αξιοσημείωτη αύξηση των τιμών του δείκτη με την 

ηλικία. Από την άλλη πλευρά η μέση τιμή του δείκτη συχνότητας των συμπτωμάτων 

ψυχολογικής φύσεως (Δ.Συχ.Συμ.) τείνει να είναι μεγαλύτερη στις γυναίκες, στις 

οποίες αυξάνει με την ηλικία και παίρνει σημαντικά μεγαλύτερη τιμή στις γυναίκες 

ηλικίας 29-45 χρόνων. Τα παραπάνω αποτελέσματα φαίνεται να επιβεβαιώνονται από 

αυτά της μελέτης των Kokkonen & Kokkonen (1993) σύμφωνα με τα οποία, οι 

ψυχικές διαταραχές είναι πιο συχνές στις γυναίκες παρά στους άνδρες, που από την 

παιδική ηλικία υποφέρουν από κάποια χρόνια σωματική ασθένεια. Επίσης, στους 

άνδρες η μεγαλύτερη τιμή του Δ.Συχ.Συμ. παρατηρείται στην τρίτη ηλικιακή ομάδα 

(29-45) (Πίνακας Π4.5, ℵ 10.6). 

Αξίζει να επισημανθεί η σημαντική αλληλεπίδραση που παρατηρείται μεταξύ 

του φύλου του πάσχοντος και του Δ.Συμ.Ασθ. στη διαμόρφωση των τιμών του 

Δ.Εκ.Συμ. και του Δ.Συχ.Συμ. Δηλαδή, τόσο η μέση τιμή του Δ.Εκ.Συμ. όσο και του 

Δ.Συχ.Συμ. είναι μεγαλύτερη στις γυναίκες με αρνητικό Δ.Συμ.Ασθ. από ότι είναι 

στους άνδρες που επίσης, έχουν αρνητικό Δ.Συμ.Ασθ. (Πίνακας Π4.6). Το εύρημα 

αυτό σε συνδυασμό με το εύρημα της προηγουμένης παραγράφου, οδηγεί στην 

υπόθεση ότι η παρουσία των ψυχολογικών διαταραχών συνιστά ένα ιδιαίτερα 

επιβαρυντικό παράγοντα για την συμμόρφωση των γυναικών στην συνιστώμενη 

σιδηροχυλική θεραπεία (Beratis 1989). 
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Επίσης, παρατηρείται ότι τόσο η μέση τιμή του Δ.Εκ.Συμ. όσο και η μέση 

τιμή του Δ.Συχ.Συμ. δεν παρουσιάζει σημαντική διαφορά ως προς τον Δ.Χ.Α 

(Πίνακας Π4.7), ως προς το ιστορικό εγχειρήσεων κατά το παρελθόν (Δ.Εγχ.) 

(Πίνακας Π4.8), ως προς τον Δείκτη Επισκέψεων στις Υπηρεσίες Υγείας κατά τον 

τελευταίο χρόνο (Δ.Επ.Υπ.Υγ.) (Πίνακας Π6.3), ως προς την «επίσκεψη σε γιατρό 

κατά τις δύο τελευταίες εβδομάδες» και ως προς την «εισαγωγή σε νοσοκομείο κατά 

τον τελευταίο χρόνο» (Πίνακες Π6.10, Π6.13). Διαπιστώνεται δε αξιοσημείωτη 

υπεροχή της μέσης τιμής του Δ.Συχ.Συμ. στους ερωτηθέντες που επισκέφθηκαν 

γιατρό για τα συμπτώματα ψυχολογικής φύσης (Πίνακας Π6.10). Μια ερμηνεία 

αυτού του ευρήματος είναι ότι οι πάσχοντες τείνουν να επισκέπτονται γιατρό για τα 

συμπτώματα ψυχολογικής φύσης όταν η συχνότητα εκδήλωσης τους είναι υψηλή. 

Τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες που ανέφεραν ότι η Μ.Α επηρεάζει 

τη σχέση τους με τα αδέλφια τους, βρέθηκε εύλογα ότι τα συμπτώματα ψυχολογικής 

φύσεως τείνουν να είναι πιο συχνά (Πίνακας 14.1.1). Εξάλλου, η συχνότητα των 

ψυχολογικών συμπτωμάτων (Δ.Συχ.Συμ.) είναι μεγαλύτερη στους πάσχοντες που 

θεωρούν ότι είναι διαφορετικοί από τα αδέλφια και τους φίλους τους (Πίνακας 

14.1.7, 14.1.8). 

Στους ενήλικες επίσης, πάσχοντες που θεωρούν ότι η Μ.Α επηρεάζει την 

σχέση τους με τους γονείς τους, η συχνότητα εκδήλωσης των συμπτωμάτων 

ψυχολογικής φύσεως είναι μεγαλύτερη συγκριτικά με αυτούς που απάντησαν 

αρνητικά και μάλιστα είναι μεγαλύτερη στις αντίστοιχες γυναίκες (Πίνακες 14.1.3, 

14.1.4, 14.1.5). 

Βρέθηκε επίσης, ότι η εκδήλωση των συμπτωμάτων ψυχολογικής φύσεως 

είναι μεγαλύτερη στους ενήλικες πάσχοντες που εκφράζουνε την ανάγκη τους για 

περισσότερη συναισθηματική υποστήριξη (Πίνακες 14.7.6, 14.7.7). 

26.2.4 Εγχειρήσεις 

Όσον αφορά το ιστορικό εγχείρησης στο παρελθόν παρατηρείται ότι 

(Πίνακας Π12.3) στους ανήλικες πάσχοντες εφαρμόστηκε προφυλακτική 

χολοκυστεκτομή παράλληλα με την σπληνεκτομή, σύμφωνα με τις επιταγές των 

νεότερων θεραπευτικών σχημάτων (Feretis et al 1985). Επίσης, διαπιστώνεται η 

καθυστέρηση του υπερσπληνισμού και της υποβολής σε σπληνεκτομή στους 
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ανήλικες συγκριτικά με τους ενήλικες (Πίνακες Π4.4(β), Π4.4(β)*, Π12.3(β)), σαν 

πιθανότερο αποτέλεσμα των τακτικών μεταγγίσεων αίματος (Rebulla & Modell 

1991). 

Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας δείχνουν σαφείς συσχετίσεις μεταξύ του 

δείκτη υποβολής σε χολοκυστεκτομή ή σπληνεκτομή (Δ.Εγχ.) με την ηλικία των 

ενηλίκων και τον δείκτη χρόνιας ασθένειας (Δ.Χ.Α) (Πίνακες Π4.4, 10.6) όπως 

εξάλλου ήταν και αναμενόμενο. Εξάλλου, το ιστορικό εγχείρησης στο παρελθόν 

συσχετίζεται με κάποιους από τους δείκτες χρήσης υπηρεσιών υγείας: Συγκεκριμένα, 

στο σύνολο των ενηλίκων πασχόντων που αναφέρανε ότι επισκέφθηκαν τον γιατρό 

κατά τις δύο τελευταίες εβδομάδες, το ποσοστό όσων είχαν υποβληθεί σε έστω και 

μια εγχείρηση κατά το παρελθόν είναι σημαντικά μεγαλύτερο από αυτών που 

αναφέρανε καμιά εγχείρηση κατά το παρελθόν (Πίνακας Π6.9). Επίσης, όλοι οι 

ανήλικες που έχουν υποβληθεί σε σπληνεκτομή, εισήχθησαν σε νοσοκομείο κατά τον 

τελευταίο χρόνο (Πίνακας 19.3). 

26.2.5 Όραση, ακοή και στοματική υγεία 

Όσον αφορά την όραση των ενηλίκων πασχόντων παρατηρείται ότι οι μισές 

περίπου γυναίκες έχουν πρόβλημα όρασης που τις οδηγεί να φορούν γυαλιά ή φακούς 

επαφής, διαφοροποιούνται δε σημαντικά από τους άνδρες όπου ουδείς φορά γυαλιά ή 

φακούς επαφής. Εντούτοις είναι αξιοσημείωτο ότι από αυτούς που δεν φοράνε γυαλιά 

οι μισοί περίπου άνδρες χαρακτηρίζουν την όραση τους μέτρια ή καλή και είναι 

υπερδιπλάσιοι από το αντίστοιχο ποσοστό των γυναικών. Ένα ερώτημα που χρήζει 

περαιτέρω διερεύνησης λοιπόν, φαίνεται να είναι αν πράγματι υπάρχει διαφορά στις 

εκφάνσεις της νόσου (π.χ. οπτική οξύτητα) μεταξύ των δύο φύλων. 

Σχετικά με την ακοή παρατηρείται ότι οι περισσότεροι από τους μισούς 

ενήλικες πάσχοντες (Πίνακες Π4.9, Π4.9*) ανέφεραν ότι η ακοή τους είναι μέτρια ή 

απλώς καλή και είναι ενδεικτικό ότι οι τρεις στους τέσσερις πάσχοντες από τη 

ενδιάμεση μορφή της νόσου, κατέταξαν την ακοή τους στην ίδια κατηγορία (μέτρια ή 

καλή). Στην ομάδα των ανηλίκων αναφέρθηκαν οι περιπτώσεις δύο παιδιών με 

προβλήματα ακοής (Πίνακας Π12.4). Στην μία περίπτωση ο ανήλικος πάσχον ήταν 

παιδί παλιννοστούντων γονέων. Οι πάσχοντες, στο σύνολο τους, δεν χρησιμοποιούν 

ακουστικά βαρηκοΐας. 
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Όσον αφορά την στοματική υγεία των ενηλίκων πασχόντων (Πίνακες Π4.9, 

Π4.9*) τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι δύο στους τρεις ενήλικες πάσχοντες έχουν 

όλα τους τα φυσικά δόντια και ότι το ποσοστό αυτό μειώνεται σημαντικά με το 

πέρασμα του χρόνου. Εξάλλου είναι ενδεικτικό ότι το ποσοστό των ερωτηθέντων που 

έχουν σφραγίσματα ή/ και φοράνε γέφυρα αυξάνει μετά την ηλικία των 29 χρόνων. Η 

ερμηνεία του ευρήματος αυτού εντοπίζεται στην παροχή και χρήση οδοντιατρικής 

περίθαλψης στους ενήλικες πάσχοντες πράγμα που ενισχύεται και από την παραδοχή 

ότι η κατάσταση των φυσικών δοντιών χειροτερεύει με την ηλικία ακόμη και σε 

όσους έχουν όλα ή τα περισσότερα από τα δόντια τους. 

26.2.6 Περιορισμός των δραστηριοτήτων - Αυτονομία στην κίνηση και 

αυτοεξυπηρέτηση -Δυνατότητα ανταπόκρισης στις κοινωνικές σχέσεις 

Από την διερεύνηση των επιπτώσεων της κατάστασης της υγείας των 

πασχόντων στις καθημερινές τους δραστηριότητες προκύπτει ότι το σύνολο των 

πασχόντων δεν έχει δυσκολία να αντεπεξέλθει στις στοιχειώδεις καθημερινές 

δραστηριότητες αυτοεξυπηρέτησης (ντύσιμο, φαγητό, πλύσιμο, λούσιμο, τουαλέτα). 

Επίσης, το σύνολο των ανηλίκων πασχόντων και η συντριπτική πλειοψηφία (>92%) 

των ενηλίκων δεν έχει δυσκολία στην αυτόνομη κίνηση μέσα ή έξω από το σπίτι 

(Πίνακες Π4.10, Π4.10*, Π12.4). Εξάλλου το υψηλό ποσοστό των ενηλίκων 

πασχόντων που είναι σε θέση να τοποθετήσουν μόνοι τους την αντλία αποσιδήρωσης, 

αποτελεί ένδειξη της αυτοφροντίδας στον πληθυσμό αυτό (Πίνακες Π4.10, Π4.10*). 

Ποσοστό 80% των ενηλίκων πασχόντων θεωρούν ότι οι δραστηριότητες τους 

περιορίζονται λόγω της θεραπευτικής αγωγής ή της νόσου καθ’ εαυτής. Είναι 

ενδεικτικό ότι το ποσοστό αυτό αυξάνει με την ηλικία. Αντίθετα στην ομάδα των 

ανηλίκων πασχόντων το ποσοστό των γονέων που ανέφεραν χρονικό περιορισμό των 

δραστηριοτήτων των παιδιών τους μειώνεται σημαντικά με το πέρασμα του χρόνου. 

Αυτό το εύρημα ερμηνεύεται ως ένα βαθμό, στους μεν ενήλικες σαν αποτέλεσμα της 

κόπωσης του οργανισμού και αύξησης της νοσηρότητας και στις αυξημένες 

υποχρεώσεις, στους δε ανήλικους σαν αποτέλεσμα προσαρμογής και υιοθέτησης ενός 

κατάλληλου τρόπου ζωής (Πίνακες Π4.10, Π4.10*, Π12.4). 

Περίπου 40% των ενηλίκων πασχόντων ανέφεραν ότι η κατάσταση της υγείας 

τους είναι εμπόδιο στην κύρια ασχολία τους, παρατηρείται δε μια τάση αύξησης 

 197



αυτού του ποσοστού με το πέρασμα του χρόνου. Επίσης, 25% των πασχόντων 

θεωρούν ότι η κατάσταση της υγείας τους είναι εμπόδιο στις κοινωνικές τους 

συναναστροφές και είναι ενδεικτικό ότι το ποσοστό αυτό αυξάνει στις μεγαλύτερες 

ηλικίες (Πίνακες Π4.10, Π4.10*). Το εύρημα αυτό ενισχύει την άποψη ότι με το 

πέρασμα του χρόνου και την αύξηση της νοσηρότητας του πληθυσμού των 

πασχόντων, αυξάνει συγχρόνως και ο κίνδυνος κοινωνικής απομόνωσης και 

περιθωριοποίησης. 

Οι αντιλήψεις των γονέων για την επίδραση της ασθένειας στην πρόοδο του 

παιδιού των, εμφανίζονται σημαντικώς διαφοροποιούμενες με το φύλο και την ηλικία 

του παιδιού. Η ερμηνεία αυτού του ευρήματος αναζητείται αφ’ ενός στις προσδοκίες 

των γονέων για τον κοινωνικό ρόλο του κάθε φύλου και αφ’ ετέρου στην διεργασία 

προσαρμογής των γονέων στην κατάσταση της υγείας του παιδιού των (Πίνακας 

Π12.4). 

Όσον αφορά το δίκτυο κοινωνικής υποστήριξης (Πίνακες Π4.10, Π4.10*), 

φαίνεται ότι αυτό συνίσταται κυρίως από το στενό οικογενειακό περιβάλλον του 

πάσχοντος και κατά δεύτερο λόγο από τον περίγυρο (φίλοι, συγγενείς). Το γεγονός 

αυτό αναμφισβήτητα αποτελεί μια σημαντική ένδειξη της οικογενειακής 

αλληλεγγύης σε περίπτωση ανάγκης. Ο συνδυασμός αφενός της χρόνιας φύσης και 

της ιδιαιτερότητας της ασθένειας και αφετέρου της γνωστής ανεπάρκειας των 

υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας στη χώρα μας, καθιστούν την οικογένεια 

ακρογωνιαίο λίθο για την επιβίωση του πάσχοντος. 

26.3 Ατομικές συνήθειες και Φυσική κατάσταση του πάσχοντος 

Βρέθηκε ότι η πλειοψηφία των ενηλίκων πασχόντων είναι πρώην ή νυν 

καπνιστές, περίπου δε οι μισοί απ’ αυτούς καπνίζουν παραπάνω από μισό πακέτο την 

ημέρα (Πίνακες Π5.1, Π5.1*). Είναι αναμφίβολο ότι το κάπνισμα αποτελεί την 

προσθήκη ενός ακόμα δυσμενούς παράγοντα για την υγεία των πασχόντων, λόγω της 

γνωστής βλαπτικής επίδρασης του καπνίσματος στην πορεία πολλών νοσημάτων. Το 

ελάχιστον που θα μπορούσαμε να προτείνουμε είναι η εφαρμογή συγκεκριμένου 

σχετικού προγράμματος αγωγής της υγείας στον πληθυσμό των πασχόντων από πολύ 

νεαρή ηλικία. 
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Τα ευρήματα από την λοιπή φυσική κατάσταση (κατά την αντίληψη πάντα 

του ασθενούς) δεν εμφανίζονται άξια σχολιασμού (Πίνακες Π5.1, Π5.1*). 

 

 

27. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ 

 

Στο δείγμα μας διερευνήθηκε όλο το φάσμα των προσφερομένων υπηρεσιών 

υγείας, ήτοι: α) Η α-Μονάδα Μ.Α στην οποία μεταγγίζεται τακτικά το πάσχον άτομο 

καθώς και η «άλλη» β-Μονάδα Μ.Α που τυχόν επισκέφθηκε κατά τον χρόνο που 

διενεργήθηκε η έρευνα, β) Το κέντρο υγείας και το αγροτικό ιατρείο της περιοχής 

στην οποία διαμένει το πάσχον άτομο, β) Τα ιατρεία του ΙΚΑ, γ) Τα ιδιωτικά ιατρεία, 

δ) Η οδοντιατρική περίθαλψη, ε) Τα εξωτερικά Ιατρεία των Νοσοκομείων που 

διαθέτει ο κάθε ένας από τους Νομούς της Κρήτης καθώς και Οι εισαγωγές σε αυτά 

και στ) Οι εισαγωγές σε ιδιωτικές κλινικές και σε νοσοκομεία της Αθήνας και του 

εξωτερικού. 

Πριν προχωρήσουμε στους σχολιασμούς των αποτελεσμάτων του 

ερωτηματολογίου, που αναφέρονται στην χρήση των Υπηρεσιών Υγείας και στην 

ικανοποίησης από αυτές, θεωρούμε σκόπιμο να αναφερθούμε εν συντομία, στην 

οργάνωση και λειτουργία των χώρων των Νοσοκομείων Χανίων, Ρεθύμνης και 

Βενιζέλειου Νοσοκομείου, στους οποίους μεταγγίζονται τακτικά τα πάσχοντα άτομα. 

Ως εκ τούτου: 

Ι) Η Μονάδα Μ.Α που λειτουργεί στο Νοσοκομείο Χανίων, υπάγεται 

διοικητικά στο παιδιατρικό τμήμα του Νοσοκομείου. Στην Μονάδα απασχολείται 

πλήρως μια νοσοκόμα και μία παιδίατρος, την οποία απέκτησε η Μονάδα τα 

τελευταία δύο χρόνια. Οι ώρες λειτουργίας της Μονάδας είναι: καθημερινά από τις 

επτά το πρωί έως στις τρεις το μεσημέρι, εκτός από Σαββατοκύριακα και αργίες. 

Ο χώρος που προσφέρονται οι υπηρεσίες της Μονάδας είναι ένα δωμάτιο με 

τέσσερα κρεβάτια, όπου συχνά μεταγγίζονται περισσότεροι από τέσσερις ασθενείς. 

Μέσα στον ίδιο χώρο βρίσκεται το γραφείο της γιατρού, η οποία επεσήμανε την 

έλλειψη ενός ιδιαίτερου χώρου που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τον ιατρικό 
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έλεγχο του ασθενούς (συκώτι, σπλήνα, εφηβαίο, πίεση κ.λ.π.) και για κατ’ ιδίαν 

συζήτηση του γιατρού με τους πάσχοντες και τους γονείς τους. 

Από άποψη τεχνολογικού εξοπλισμού, δόθηκε έμφαση στην έλλειψη 

ηλεκροκαρδιογράφου από την Μονάδα, η οποία καλύπτεται από το καρδιολογικό 

τμήμα του Νοσοκομείου. 

Όσον αφορά το σχήμα της προτεινόμενης θεραπευτικής αγωγής, οι πάσχοντες 

προτρέπονται να μεταγγίζονται με μέσο όρο αιμοσφαιρίνης 10, ενώ ακολουθείται 

γενικά, το πρόγραμμα των υπερ-μεταγγίσεων. Παράλληλα όμως, συστήνεται και 

προωθείται ένα σχήμα μικρών-συχνών μεταγγίσεων. Το σχήμα αυτό είναι 

υποχρεωτικό για τρεις πάσχοντες, αλλά ακολουθείται και από άλλους μετά από 

προτροπή. Όπως σχολίασε η γιατρός της Μονάδας, τα θετικά αποτελέσματα αυτού 

του σχήματος είναι: α) η μικρότερη κατανάλωση αίματος, β) η υψηλότερη (προ-

μετάγγισης) αιμοσφαιρίνη και γ) η μικρότερη επιβάρυνση της καρδιάς. Σαν μοναδικό 

μειονέκτημα θα μπορούσε ίσως να σχολιασθεί η πιθανή οικονομική επιβάρυνση του 

Νοσοκομείου, η οποία όμως, τελικά, φαίνεται να αντισταθμίζεται. 

Ο προληπτικός έλεγχος των ασθενών γίνεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα 

και διαφοροποιείται κατά περίπτωση. Οι εξετάσεις ρουτίνας είναι: α) έλεγχος 

φερριτίνης ορού, ηπατίτιδες και AIDS ανά εξάμηνο, β) έλεγχος ηπατικών ενζύμων 

ανά 3-μηνο ή 6-μηνο. 

Άλλοι προληπτικοί έλεγχοι που συστήνονται είναι: α) έλεγχος σπλήνας, 

συκωτιού, νεφρών, χοληδόχου κύστεως, β) οφθαλμολογική και ακουολογική 

εξέταση, γ) καρδιολογικός έλεγχος (ετησίως, μετά τα 15 χρόνια), δ) ενδοκρινολογικός 

έλεγχος (μετά τα 15 χρόνια), ε) οστική πυκνότητα (όπου σύμφωνα με τις εκτιμήσεις 

της γιατρού, ποσοστό 99% των πασχόντων της συγκεκριμένης Μονάδας, ηλικίας 

πάνω από 18 χρόνων, υποφέρει από οστεοπόρωση), στ) οστική ηλικία και ζ) καμπύλη 

σακχάρου. 

Σύμφωνα με τους σχολιασμούς της γιατρού, ο καρδιολογικός έλεγχος δεν 

μπορεί να ολοκληρωθεί στο Νοσοκομείο Χανίων. Για να εξυπηρετηθούν λοιπόν, οι 

πάσχοντες, η γιατρός της Μονάδας συνεργάζεται με ειδικό τμήμα του Ωνάσειου για 

άτομα με Μεσογειακή Αναιμία. Ένα μικρό ποσοστό των πασχόντων καταφεύγει σε 

ιδιώτες. 
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Επίσης, οι ενδοκρινολογικές εξετάσεις γίνονται σε άλλα Νοσοκομεία ή 

ιδιώτες. Το μεγαλύτερο ποσοστό των πασχόντων αναγκάζεται να φύγει σε 

Νοσοκομεία της Αθήνας (Ιπποκράτειο, Αγλαία Κυριακού κ.λ.π). Όσον αφορά στον 

έλεγχο της οστικής πυκνότητας, αυτή είναι ιδιαίτερα δαπανηρή και γίνεται σε 

ιδιωτικό εργαστήριο. 

Τα επείγοντα περιστατικά αντιμετωπίζονται με την συνεργασία της γιατρού 

της Μονάδας και του τμήματος ή της κλινικής του Νοσοκομείου, στο οποίο 

μεταφέρεται το επείγον περιστατικό. 

ΙΙ) Η Μονάδα Μ.Α που λειτουργεί στο Βενιζέλειο είναι αυτοτελές τμήμα του 

Νοσοκομείου και είναι στελεχωμένη με ένα γιατρό παθολόγο και δύο νοσηλεύτριες. 

Ο χώρος της Μονάδας αποτελείται από δύο δωμάτια⋅ στο μεγαλύτερο από 

αυτά μεταγγίζονται οι ασθενείς και το μικρότερο χρησιμεύει σαν γραφείο του γιατρού 

και των νοσοκόμων και σαν χώρος εξέτασης των ασθενών. Πρόσφατο επίτευγμα του 

συλλόγου των πασχόντων είναι η απόκτηση ξεχωριστής τουαλέτας. 

Στην Μονάδα του Βενιζέλειου Νοσοκομείου υποστηρίζεται το σχήμα των 

υπερμεταγγίσεων που εξατομικεύεται για κάθε ασθενή ενώ συστήνεται στους 

πάσχοντες να έρχονται για μετάγγιση με μέσο όρο αιμοσφαιρίνης 10. 

Ο γιατρός της Μονάδας σχολίασε την αδυναμία υποστήριξης 

ενδοκρινολογικού ελέγχου των πασχόντων και την παραπομπή σε Νοσοκομείο της 

Αθήνας (π.χ. Ιπποκράτειο). Η Μονάδα υποστηρίζεται από όλα τα τμήματα του 

Βενιζέλειου Νοσοκομείου και κυρίως από το παθολογικό και το χειρουργικό. Για 

πάσχοντες ηλικίας μικρότερης των 14 χρόνων, υπάρχει το παιδιατρικό. 

Επισημάνθηκε ότι, κατά την εισαγωγή ασθενούς της Μονάδας στο Βενιζέλειο 

Νοσοκομείο ή στο ΠΕΠΑΓΝΗ, υπάρχει συνεργασία του γιατρού της Μονάδας 

μεταγγίσεων με το τμήμα του Νοσοκομείου, το οποίο έχει αναλάβει την 

Νοσοκομειακή φροντίδα του πάσχοντος.  

ΙΙΙ) Οι Ρεθυμνιώτες πάσχοντες που καταφεύγουν στο Νομαρχιακό 

Νοσοκομείο για μετάγγιση και παρακολούθηση, δεν υπάγονται σε κάποιο 

οργανωμένο τμήμα του Νοσοκομείου (π.χ. Μονάδα μεταγγίσεων). Ο χώρος που 

μεταγγίζονται είναι μια μικρή «αποθηκούλα» δίπλα στην αιμοδοσία του 

Νοσοκομείου. Πέρα από τους ελέγχους ρουτίνας της αιμοδοσίας (ηπατίτιδες, AIDS), 
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δεν υποβάλλονται σε άλλο συστηματικό έλεγχο και παρακολούθηση. Το σχήμα της 

θεραπείας που ακολουθεί ο κάθε ασθενής, είναι δικής του ευθύνης και κατά εντολή 

άλλου Νοσοκομείου, συνήθως της Αθήνας (π.χ. Αγία Σοφία) στο οποίο μπορεί να 

απευθύνεται για πιο συστηματική παρακολούθηση. 

Τώρα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου και όσον αφορά 

την εξωνοσοκομειακή περίθαλψη στη διάρκεια του τελευταίου έτους, διαπιστώνεται 

το ελάχιστο ποσοστό τόσο των ανηλίκων όσο και των ενηλίκων πασχόντων, που 

έκανε επισκέψεις σε νοσηλεύτρια, συγκριτικά με αυτούς που έκαναν επισκέψεις σε 

ιατρικές υπηρεσίες. Επίσης, διαπιστώνεται το μικρό ποσοστό των επισκέψεων στο 

σπίτι των ενηλίκων πασχόντων, ενώ το σύνολο των ανηλίκων δεν δέχθηκε την 

επίσκεψη γιατρού ή νοσηλεύτριας στο σπίτι (Πίνακες Π6.1, Π6.1*, Π14.1). 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα από την διερεύνηση του Δείκτη 

Επισκέψεων σε Υπηρεσίες Υγείας (Δ.Επ.Υπ.Υ) που χρησιμοποιήθηκε για την 

ανάλυση των επισκέψεων στις υπηρεσίες εξωνοσοκομειακής περίθαλψης στη 

διάρκεια του τελευταίου έτους: Βρέθηκε ότι περισσότεροι από το 80% των ενηλίκων 

πασχόντων επισκέφθηκαν γιατρό ή άλλη υπηρεσία περίθαλψης κατά τον τελευταίο 

χρόνο. Το ποσοστό είναι υψηλό και στα δύο φύλα σε όλες τις ηλικίες και φθάνει το 

100% στην τρίτη ηλικιακή ομάδα (29-45) (Πίνακες Π6.1, Π6.1*). Ανάλογα είναι και 

τα αποτελέσματα που προέκυψαν για τις τιμές του Δ.Επ.Υπ.Υ από το 

ερωτηματολόγιο των ανηλίκων πασχόντων (Πίνακας Π14.1). 

Ενδεικτικά αναφέρïíôáé τα αποτελέσματα της μελέτης των Αρχανών 

(Φιλαλήθης & συν. 1990) όπου το 75% των ερωτηθέντων ηλικίας από 17 χρονών και 

πάνω, επισκέφθηκαν γιατρό ή άλλη υπηρεσία περίθαλψης στη διάρκεια του 

τελευταίου έτους. 

Ενδεικτική επίσης, είναι η διαπίστωση που γίνεται από την ανάλυση του 

Δ.Εγχ. και του Δ.Χ.Α σε σχέση με τον Δ.Επ.Υπ.Υ (Πίνακας Π6.2): ότι, δηλαδή, το 

ποσοστό των ενηλίκων πασχόντων που είχαν επισκεφθεί τις υπηρεσίες περίθαλψης, 

είναι εξίσου υψηλό σε όσους δεν αναφέρανε θετικό Δ.Χ.Α (92.3%) και σε όσους δεν 

είχαν κάνει εγχείρηση κατά το παρελθόν (81.6%). Η επισήμανση μας στο σημείο 

αυτό αφορά το υψηλό ποσοστό των ενηλίκων πασχόντων που (σύμφωνα με τους 

δείκτες υγείας που περιέχονται στην έρευνα) βρίσκονται σε «καλή» υγεία και είχαν 

επισκεφθεί τις υπηρεσίες περίθαλψης. Βέβαια, η ερμηνεία της διαπίστωσης αυτής 
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μπορεί κυρίως, να αναζητηθεί αφενός, στην επισφαλή υγεία του πάσχοντος και 

αφετέρου στους διάφορους προληπτικούς ελέγχους που συνίστανται για την 

περίπτωση του. 

Όσον αφορά τις επισκέψεις των ενηλίκων πασχόντων σε γιατρό στη διάρκεια 

των δύο τελευταίων εβδομάδων (Πίνακες Π6.6, Π6.6*) σημειώνεται ότι τα 

αποτελέσματα (όπου ποσοστό 17.1% των ανδρών και 27.3% των γυναικών 

επισκέφθηκαν το γιατρό κατά τις δύο τελευταίες εβδομάδες) συγκριτικά με τα 

αποτελέσματα άλλων ανάλογων ερευνών που αναφέρονται στο γενικό πληθυσμό, 

είναι λίγο μεγαλύτερα από αυτά που αναφέρονται στην έρευνα των Αρχανών 

(Α:12.6%, Γ:20.6%) και της Αργυρούπολης (Α:13.2%, Γ: 13.2%) και μικρότερα από 

αυτά στην έρευνα του Περάματος (Α: 28%, Γ:44%). Στην ομάδα των ανηλίκων 

πασχόντων σημειώνεται ότι ποσοστό 25.7% επισκέφθηκε γιατρό τις τελευταίες δύο 

βδομάδες (Πίνακας Π14.2). 

Σημαντικό είναι το εύρημα ότι οι ενήλικες πάσχοντες με υψηλή αυτοεκτίμηση 

έχουν την τάση να επισκέπτονται τον γιατρό (ℵ14.3), λόγω προφανώς καλύτερης 

συγκρότησης της προσωπικότητας τους, που οδηγεί σε αποτελεσματικότερη 

αντιμετώπιση της νόσου. 

Επίσης, διαπιστώθηκε ότι οι πάσχοντες της τρίτης ηλικιακής ομάδας (29-45) 

που επισκέφθηκαν το γιατρό τις δύο τελευταίες εβδομάδες, τείνουν να έχουν 

μικρότερο δείκτη συναισθηματικής υποστήριξης από ότι οι πάσχοντες των άλλων 

ηλικιακών ομάδων, που επίσης επισκέφθηκαν το γιατρό (Πίνακας 14.7.17). 

Θεωρούμε το εύρημα εύλογο διότι αφενός είναι προφανές ότι και αυτή καθεαυτή η 

πυρηνική οικογένεια κουράζεται μέσα στη χρονιότητα της αντιμετώπισης του 

νοσούντος μέλους (Beresford 1994, Ward & Cavanagh 1997), αφετέρου οι 

κοινωνικές συναναστροφές των πασχόντων περιορίζονται με το πέρασμα του χρόνου 

(Πίνακες Π4.10, Π4.10*). 

Από την αναγωγή των δεδομένων του Πίνακα Π6.6 (Αριθμός επισκέψεων 

των ενηλίκων, που έγιναν σε γιατρό τις δύο τελευταίες εβδομάδες) στο σύνολο του 

έτους, διαπιστώνεται ότι αναλογούν 9*24/35=6.2 επισκέψεις κατ’ άτομο κατ’ έτος 

στους άνδρες και 12*24/33=8.7 στις γυναίκες. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι 

αντίστοιχοι δείκτες στην έρευνα Αñχανών (Φιλαλήθης & συν. 1990) που αναφέρεται 

στο γενικό πληθυσμό, είναι 5.0 στους άνδρες και 7.8 στις γυναίκες. Από την αναγωγή 
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των δεδομένων του Πίνακα Π14.2 (Αριθμός επισκέψεων των ανηλίκων, που έγιναν 

σε γιατρό τις δύο τελευταίες εβδομάδες) στο σύνολο του έτους, διαπιστώνεται ότι 

αναλογούν 13*24/35=8.9 επισκέψεις κατ’ άτομο ανά έτος στο σύνολο ανηλίκων 

πασχόντων. 

Όσο αφορά τις επισκέψεις κατά τις δύο τελευταίες εβδομάδες, υπενθυμίζεται 

ότι η συνταγογραφία αποτελεί την αποκλειστική αιτία επίσκεψης των ενηλίκων σε 

ποσοστό 10% περίπου των περιπτώσεων (Πίνακας Π6.6) ενώ ένα ποσοστό 10% 

περίπου των περιπτώσεων επισκέφθηκε το γιατρό για λόγους που οι ερωτηθέντες 

κατέταξαν στην προληπτική ιατρική. Τα αποτελέσματα αυτά είναι παραπλήσια με 

αυτά της έρευνας Αρχανών (Φιλαλήθης & συν. 1990). Η επισήμανση αυτή έχει στόχο 

να τονίσει το μικρό ποσοστό των επισκέψεων που γίνονται για προληπτικούς λόγους 

και ιδιαίτερα ότι σημαντικό ποσοστό των επισκέψεων σε γιατρό γίνονται με μόνο 

κίνητρο την συνταγογραφία. Είναι προφανές ότι μια καλύτερη οργάνωση των 

ιατρικών υπηρεσιών θα μπορούσε να διευκολύνει τόσο τον ασθενή όσο και τον 

γιατρό στην διεκπεραίωση ενός έργου που είναι, στο μεγαλύτερο μέρος του, έργο 

ρουτίνας. 

Μια άλλη πτυχή της χρήσης των υπηρεσιών υγείας αποκαλύπτεται από την 

ανάλυση του τόπου όπου έγινε η επίσκεψη. Οι πάσχοντες επισκέπτονται κυρίως τα 

εξωτερικά ιατρεία Νοσοκομείου ή την Μονάδα στην οποία μεταγγίζονται και κατά 

δεύτερο λόγο το ιδιωτικό ιατρείο ή τα ιατρεία του ΙΚΑ, όπως φαίνεται στους Πίνακες 

Π6.6 & Π14.2 (για τα παιδιά). Είναι δε άξιο προσοχής ότι η Μονάδα των 

μεταγγίσεων φαίνεται να παίζει και τον ρόλο της Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης. 

Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι στην παρούσα έρευνα δεν αναφέρθηκαν κατ’ 

οίκον επισκέψεις κατά τις δύο τελευταίες εβδομάδες (Πίνακας Π6.6). Ενδεικτικά 

αναφέρεται ότι στην έρευνα Αρχανών μόλις το 4.1% δέχθηκε την επίσκεψη 

υπηρεσιών υγείας κατ’ οίκον. Εξάλλου, η παρατήρηση ότι το σύνολο των 

ερωτηθέντων που επισκέφθηκαν κάποια εξωνοσοκομειακή υπηρεσία υγείας (Κέντρο 

υγείας ή αγροτικό ιατρείο, ιατρεία του ΙΚΑ, εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείου) κατά 

τον τελευταίο χρόνο, δεν αναφέρει την έλλειψη των κατ’ οίκον επισκέψεων, ως 

πρόβλημα της εξωνοσοκομειακής υπηρεσίας που επισκέφθηκε (Πίνακες Π7.1.2, 

Π15.1.1), θα μπορούσε να ερμηνευθεί ότι είτε «οι κατ’ οίκον επισκέψεις» δεν είναι 
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διαθέσιμες υπηρεσίες υγείας είτε οι ερωτηθέντες αγνοούν την ύπαρξή τους 

(Tanahashi 1978). 

Οι εισαγωγές σε νοσοκομείο κατά το τελευταίο έτος (Α: 22.9%, Γ: 21.2%) 

(Πίνακες Π6.11, 6.11*) φαίνεται να είναι υψηλότερες από τις αναφερόμενες σε 

άλλες έρευνες. Τα ποσοστά που αναφέρονται στην έρευνα των Αρχανών είναι Α: 

7.1% και Γ:11.5%, στην έρευνα του Περάματος είναι 12% επί του συνόλου του 

δείγματος, στην έρευνα της Αργυρούπολης είναι Α: 5.6% και Γ: 9% και στην έρευνα 

του ΕΚΚΕ είναι Α: 7.6% και Γ: 7.3%. Το ποσοστό δε των εισαγωγών των ανηλίκων 

πασχόντων στο νοσοκομείο κατά το τελευταίο έτος είναι 17.2% (Πίνακας Π14.3). 

Από την αναγωγή των δεδομένων του Πίνακα Π6.11 (Αριθμός των 

εισαγωγών στο Νοσοκομείο τον τελευταίο χρόνο) προκύπτει ότι η αναλογία των 

εισαγωγών κατ’ άτομο κατ’ έτος είναι 9/35=0.26 στους άνδρες και 9/33=0.28 στις 

γυναίκες. Οι αντίστοιχοι δείκτες στην έρευνα Αρχανών είναι 0.09 στους άνδρες και 

0.13 στις γυναίκες. Βέβαια οι συχνές εισαγωγές στο νοσοκομείο είναι αναμενόμενες 

εξαιτίας της φύσης της ασθένειας και των επιπλοκών της θεραπευτικής αγωγής που 

ακολουθεί ο ασθενής, το ερώτημα είναι αν αυτές είναι δικαιολογημένες σε όλες τις 

περιπτώσεις. Από την αναγωγή των δεδομένων του Πίνακα Π14.3 (Αριθμός των 

εισαγωγών στο Νοσοκομείο τον τελευταίο χρόνο) προκύπτει ότι η αναλογία των 

εισαγωγών των ανηλίκων πασχόντων κατ’ άτομο κατ’ έτος είναι 7/35=0.20. 

Όσον αφορά στην διάρκεια νοσηλείας των ενηλίκων πασχόντων, προκύπτει 

ότι αυτή είναι 8.9 ημέρες κατά εισαγωγή, ποσοστό δε 66.8% των εισαγωγών είναι 

διάρκειας μέχρι 8 ημερών (Πίνακες Π6.6, Π6.14). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η μέση 

διάρκεια νοσηλείας στον πληθυσμό των Αρχανών είναι 8.9 ημέρες κατά εισαγωγή. 

Στους ανήλικους πάσχοντες η μέση διάρκεια νοσηλείας είναι 7 ημέρες κατά εισαγωγή 

ενώ το 71.5% των εισαγωγών είναι διάρκειας μέχρι επτά ημερών (Πίνακας Π14.4). 

Φαίνεται επίσης, ότι η εισαγωγή στο Νοσοκομείο υποκαθιστά την ανάγκη για 

συναισθηματική υποστήριξη. Η πλειοψηφία των πασχόντων που έκαναν εισαγωγή, 

ανέφεραν ότι δεν αισθάνονται την ανάγκη για περισσότερη συναισθηματική 

υποστήριξη (Πίνακας 14.7.5), ενώ οι μισοί περίπου από τους πάσχοντες που δεν 

μπήκαν στο νοσοκομείο, εμφάνισαν έντονη ανάγκη συναισθηματικής υποστήριξης. 

Συμπεραίνουμε λοιπόν, ότι το Νοσοκομείο είναι, στην αντίληψη του ασθενούς, πολύ 
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σημαντικός παράγοντας εφησυχασμού, δεδομένου του πολύ ενδιαφέροντος στοιχείου 

ότι οι εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες υπολειτουργούν ή ελλείπουν. 

Η διαπίστωση ότι εισαγωγές έγιναν όχι μόνο σε Νοσοκομεία της Κρήτης αλλά 

σε αρκετά υψηλό ποσοστό (Ενήλικες: 11.2%, Ανήλικες: 57.2%) και σε νοσοκομεία 

της Αθήνας δείχνει ότι πιθανές δυσκολίες στην πρόσβαση στη νοσοκομειακή 

περίθαλψη, σαν αυτές που θέτει η γεωγραφική απόσταση με το συνεπαγόμενο υψηλό 

οικονομικό και ψυχικό κόστος, υποσκελίζονται, προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

επιθυμητή ιατρική περίθαλψη. Εξάλλου, ποσοστό 8.7% (Ενήλικοι: 11.8%, Ανήλικοι: 

2.9%) των πασχόντων ανέφεραν ότι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη 

εξωνοσοκομειακή υπηρεσία υγείας κατά τον τελευταίο χρόνο, ήταν τα εξωτερικά 

ιατρεία συγκεκριμένου Νοσοκομείου της Αθήνας το οποίο προφανώς έχει 

εξειδικευθεί στην παροχή αντιστοίχων υπηρεσιών πράγμα που μας οδηγεί να 

απαιτήσουμε αντίστοιχη οργάνωση στην Κρήτη (Πίνακες Π7.1, Π15.1). Επίσης, 

ποσοστό 19.4% των ερωτηθέντων (Ενήλικες: 22.1%, Ανήλικοι: 14.3%) επισκέφθηκε 

«άλλη» μονάδα μεταγγίσεων στην Αθήνα κατά τον τελευταίο χρόνο (Πίνακες Π7.2, 

Π15.2). 

Ένα επίσης, σημαντικό τμήμα των υπηρεσιών υγείας είναι οι υπηρεσίες 

οδοντιατρικής περίθαλψης. Είναι ενδεικτικό ότι το ποσοστό όσων επισκέπτονται 

τον οδοντίατρο αυξάνει με την ηλικία και ότι για την πλειοψηφία των ερωτηθέντων η 

επίσκεψη στον οδοντίατρο δηλώνει την ύπαρξη κάποιου οδοντιατρικού προβλήματος 

(Πίνακας Π6.4). 

Η συχνότητα των επισκέψεων στον οδοντίατρο μελετήθηκε συγκριτικά με την 

κατάσταση της στοματικής υγείας (Πίνακας Π6.5). Έτσι διαπιστώθηκε ότι όσοι δεν 

πάνε καθόλου στον οδοντίατρο έχουν σε μεγαλύτερο ποσοστό όλα τους τα φυσικά 

δόντια ενώ όσοι επισκέπτονται τον οδοντίατρο έχουν στην πλειοψηφία τους 

οδοντικές προσθήκες. Αυτές οι παρατηρήσεις επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι οι 

ερωτηθέντες επισκέπτονται τον οδοντίατρο κατά το πλείστον όταν χρειάζονται 

οδοντιατρική εργασία και εφόσον βέβαια δεν το αμελούν. Συνάγεται βεβαίως ότι 

ενδείκνυται μια πιο συγκροτημένη οδοντιατρική προληπτική πολιτική. 

Ακολουθεί μια διερεύνηση της γνώμης των ερωτηθέντων για τις 

προσφερόμενες υπηρεσίες υγείας. Διαπιστώνεται ότι περίπου το 80% των 

ερωτηθέντων ανέφεραν ότι έμειναν πολύ ή αρκετά ικανοποιημένοι από τις 
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εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες υγείας (Πίνακες Π7.1, Π15.1). Φαίνεται δε ότι οι 

άνδρες πάσχοντες έχουν περισσότερες απαιτήσεις από τις εξωνοσοκομειακές 

υπηρεσίες υγείας από ότι έχουν οι γυναίκες, εύρημα που συμφωνεί εν γένει με τον πιο 

ενεργό κοινωνικό ρόλο των ανδρών. 

Βρέθηκε ότι η καλύτερη συμπεριφορά των γιατρών συνεπάγεται και 

μεγαλύτερο βαθμό ικανοποίησης από τις εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες υγείας. 

Επίσης, διαπιστώθηκε αξιοσημείωτη σχέση μεταξύ της ικανοποίησης του ενήλικος 

πάσχοντος από τις προσφερόμενες υπηρεσίες και της ενημέρωσης από τους γιατρούς: 

Η ελλιπής ενημέρωση του πάσχοντος από τους γιατρούς, για την κατάσταση της 

υγείας του, τείνει εύλογα να συμβάλλει στην μικρότερη ικανοποίηση του⋅ εξάλλου η 

πληροφορία, απ’ ότι φαίνεται, παίζει γενικότερα σημαντικό ρόλο στις εκτιμήσεις των 

πασχόντων για την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας και την συνολική τους 

ικανοποίηση (Krishel & Baraff 1993). Αντίθετα δεν προκύπτει σημαντική σχέση 

μεταξύ του βαθμού ικανοποίησης του πάσχοντος από τις προσφερόμενες 

εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες και των παραμέτρων: Συμπεριφορά νοσηλευτριών, 

χρόνος αναμονής, χώρος αναμονής και εξέτασης, επιστημονικές γνώσεις των γιατρών 

και εξοπλισμός του ιατρείου (Πίνακας Π7.1.3, ℵ13.1). 

Όσον αφορά το βαθμό ικανοποίησης των ερωτηθέντων από την 

Νοσοκομειακή υπηρεσία (Μονάδα μεταγγίσεων) στην οποία μεταγγίζεται τακτικά ο 

πάσχων, διαπιστώνεται ότι είναι υψηλός για την πλειοψηφία (>90%) των 

ερωτηθέντων (Πίνακες Π7.2, Π15.2). 

Σύμφωνα με τα δεδομένα της παρούσας μελέτης διαπιστώνεται ότι αυτό που 

ενοχλεί τους περισσότερους ερωτηθέντες στη α-Μονάδα των τακτικών μεταγγίσεων 

είναι ο χώρος (Ενήλικες: 44.1%) και ο εξοπλισμός της Μονάδας (Ενήλικες: 29.4%, 

Ανήλικες: 28.6%). Επιπροσθέτως αναφέρθηκαν προβλήματα οργάνωσης και 

λειτουργίας της α-Μονάδας, δηλαδή έλλειψη ειδικευμένων γιατρών, νοσηλευτικού 

προσωπικού και ολοκληρωμένου ιατρικού ελέγχου των πασχόντων (Πίνακες Π7.2.1, 

Π7.2.2, Π15.2.1, Π15.2.2). 

Από την σύγκριση των προβλημάτων που αναφέρθηκαν μεταξύ της 

μεγαλύτερης Μονάδας τακτικών μεταγγίσεων που λειτουργεί στο Βενιζέλειο και των 

δύο άλλων μικρότερων μονάδων τακτικών μεταγγίσεων, του Νοσοκομείου Χανίων 

και της Ρεθύμνης, (Πίνακας 13.3) προκύπτει ότι: Η μονάδα του Βενιζέλειου 
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Νοσοκομείου είναι περισσότερο προβληματική από τις δύο άλλες όσο αφορά το 

χρόνο αναμονής⋅ φαίνεται όμως, ότι οι πάσχοντες που μεταγγίζονται στο Βενιζέλειο 

είναι περισσότερο ευχαριστημένοι από το χώρο των μεταγγίσεων. Επίσης, 

διαπιστώνεται ότι η συμπεριφορά του ιατρικού προσωπικού της μονάδας μετάγγισης 

στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο τείνει να θεωρείται περισσότερο προβληματική από ότι 

στις δύο άλλες μονάδες μετάγγισης. Επίσης, ο εξοπλισμός των Μονάδων μετάγγισης 

στα Νοσοκομεία των Χανίων και της Ρεθύμνης τείνει να θεωρείται περισσότερο 

προβληματικός από ότι ο εξοπλισμός της Μονάδας στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο. 

Ενδιαφέρουσα και ενδεικτική για τις παρεχόμενες υπηρεσίες υπήρξε η 

αντίδραση των πασχόντων στην προσπάθεια ανίχνευσης της σχέσης τους με τους 

γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό της α-Μονάδας στην οποία μεταγγίζονται 

τακτικά. Ένα ποσοστό που κυμαίνεται από 7% έως 10% απέφυγαν να απαντήσουν 

για το αν είναι ικανοποιημένοι απ’ αυτή την σχέση. Από την άλλη μεριά, τόσο η 

αποδεκτή συμπεριφορά του νοσηλευτικού προσωπικού όσο και η ικανοποιητική 

ενημέρωση των πασχόντων από τους θεράποντες γιατρούς, φαίνεται να επηρεάζουν 

θετικά τον βαθμό ικανοποίησης των από τις προσφερόμενες υπηρεσίες στην α-

Μονάδα των τακτικών μεταγγίσεων (Πίνακες Π7.2.1 & Π7.2.3, ℵ 13.2). 

Στον Πίνακα 14.7.2 έχουμε το ενδιαφέρον εύρημα σύμφωνα με το οποίο οι 

πάσχοντες που γενικά, αποφεύγουν να εκφράζουν τα προβλήματα και τις ανησυχίες 

τους, φαίνεται και να αποδέχονται ως έχει, το επίπεδο των υπηρεσιών που τους 

προσφέρονται από την α-Μονάδα των τακτικών μεταγγίσεων. Από την άλλη μεριά, 

αυτοί με τον υψηλότερο δείκτη Αυτοεκτίμησης, είναι περισσότερο απαιτητικοί και 

ανικανοποίητοι από την α-Μονάδα στην οποία μεταγγίζονται τακτικά (ℵ 14.3), όντας 

πιο ενεργοί κοινωνικά. 

Συναισθήματα φόβου, ανησυχίας, άγχους και αδυναμίας είναι τα κύρια 

χαρακτηριστικά που εμφανίζονται στους Πίνακες 14.4.5 & 14.4.6, δεδομένου ότι οι 

πάσχοντες που φαίνεται να αποδέχονται την συμπεριφορά των νοσηλευτριών στην α-

Μονάδα των τακτικών μεταγγίσεων ή να αποφεύγουν καν να την σχολιάσουν, 

εκφράζουν περισσότερο αρνητικά συναισθήματα για την κατάσταση που 

αντιμετωπίζουν εξ αιτίας της Μ.Α, συγκριτικά με τους πάσχοντες που αποδοκιμάζουν 

την συμπεριφορά του νοσηλευτικού προσωπικού. 
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Όσον αφορά την επίσκεψη των πασχόντων σε «άλλη» β-Μονάδα μεταγγίσεων 

διαπιστώνεται ότι 25% του συνόλου των πασχόντων επισκέφθηκαν και «άλλη» 

Μονάδα. Στους Πίνακες Π7.2, Π15.2 φαίνεται πως οι γυναίκες είναι περισσότερο 

ανήσυχες για την κατάσταση της υγείας των και ίσως δύσπιστες για τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες από την α-Μονάδα των τακτικών μεταγγίσεων, αναζητώντας την καλύτερη 

περίθαλψη και φροντίδα σε «άλλες» Μονάδες. 

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (Ενήλικες: 64.7%, Ανήλικες: 55.6%) που 

επισκέφθηκαν και «άλλη» μονάδα μεταγγίσεων ανέφεραν ότι έμειναν αρκετά ή πολύ 

ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες που τους προσφέρθηκαν (Πίνακας Π7.2). Ο 

βαθμός ικανοποίησης σχετίζεται σημαντικά με την συμπεριφορά των γιατρών και με 

την ενημέρωση ή μη από τους γιατρούς για την κατάσταση της υγείας τους: 

Προβληματική συμπεριφορά των γιατρών και έλλειψη ενημέρωσης συνεπάγεται 

χαμηλό βαθμό ικανοποίησης από την «άλλη» μονάδα που επισκέφθηκε ο πάσχων 

(Πίνακας Π7.2.6). 

Επίσης, η ελλιπής ενημέρωση φαίνεται ότι γενικά, παίζει εξαιρετικά 

σημαντικό ρόλο στην κατάσταση των ενηλίκων (Πίνακες 14.4.7, 14.4.8, 14.4.9). 

Καλύτερη ενημέρωση εύλογα οδηγεί σε άμβλυνση των αρνητικών συναισθημάτων 

(φόβου, ανησυχίας, στεναχώριας, αισθήματος αδυναμίας κ.λ.π) των πασχόντων για 

την κατάσταση της υγείας των. 

Εξάλλου, η δυσαρέσκεια ορισμένων πασχόντων για τον χώρο της Μονάδας 

στον οποίο γίνονται οι μεταγγίσεις, συναρτάται με άλλους δείκτες (συναισθήματα 

συναισθηματικής στήριξης ως και διαφορετικότητας) πράγμα που θεωρούμε εύλογο 

(Πίνακες 14.1.11, 14.7.18, 14.7.19, 14.7.20). 
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28. ΨΥΧΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΠΑΣΧΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  

 

28.1 Οι Πάσχοντες 

28.1.1 Ενήλικες 

Η έρευνα έδειξε ότι η πλειοψηφία των πασχόντων θεωρεί πώς η Μ.Α δεν 

επηρεάζει τις αδελφικές σχέσεις ή τις σχέσεις τους με τους γονείς. Επίσης, 

περισσότεροι από τους μισούς πάσχοντες απάντησαν ότι δεν αισθάνονται 

διαφορετικοί από τους φίλους τους ή τα αδέλφια τους (Πίνακας Π8.1). Όπως 

αναφέρεται σε προηγούμενη ενότητα, φαίνεται πως η οικογένεια εξακολουθεί να 

είναι η ισχυρότερη δομή στήριξης δεδομένου ότι αισθάνονται πλήρως 

ενσωματωμένοι (Kumar et al 1976, Patterson et al1997). 

Το προσδόκιμο επιβίωσης των πασχόντων είναι από ότι γνωρίζουμε, 

πρακτικώς το πολύ μέχρι 40 ετών (Pearson et al 1987, Politis et al 1990, Pearson et al 

1994). Ηλικία η οποία, κατά την εκτίμηση μας, τους «επιτρέπει» να μπορούν να 

διατηρήσουν για όλη τους τη ζωή ταυτότητα υιϊκή (Γιωσαφάτ 1987). Έτσι θα τείναμε 

να εξηγήσουμε τα ευρήματα μας (Πίνακες Π8.6, Π8.6*) όπου φαίνεται ότι η ύπαρξη 

συντρόφου και η δημιουργία οικογένειας, είναι τριτεύοντα μελήματα στην μεγάλη 

πλειοψηφία των πασχόντων. Είναι επίσης, πολύ ενδεικτικό κατά την άποψη μας, ότι 

ενώ θεωρητικώς σε άμεση ερώτηση για το αν θα ήθελαν να έχουν οικογένεια και 

παιδιά απαντούν θετικά (Πίνακας Π8.1), οι πραγματικές τους βλέψεις και επιθυμίες 

θα έλεγε κανείς ότι είναι υϊκού τύπου (McAnarney 1985), όπως φαίνεται από τους 

Πίνακες Π8.2 και Π8.2*, προτιμούν δηλαδή, σε συντριπτική πλειοψηφία, 

δραστηριότητες που δεν «συνάδουν» με το προφίλ γονέα όπως π.χ. ταξίδια αναψυχής, 

διασκέδαση εκτός σπιτιού. Ενδιαφέρον είναι ότι σημαντικό, για την περίπτωση, 

ποσοστό ανδρών (περίπου 16%) αποφεύγει εντελώς να απαντήσει σε ερωτήσεις περί 

προσδοκιών για την δημιουργία οικογένειας, όχι ασφαλώς, πιστεύουμε, γιατί δεν 

ξέρουν αλλά γιατί έχουν ήδη συνειδητοποιήσει το σχετικά μάταιο αυτής της 

προσδοκίας (Πίνακας Π8.1). Αναλυτικότερα εδώ βρέθηκε ότι ο (Δ.Θερ.) ο οποίος 

συσπειρώνει τις μεταβλητές εκείνες που χαρακτηρίζουν τον πάσχοντα του οποίου 

πρωταρχική ενασχόληση είναι η δημιουργία οικογένειας και η θεραπεία του, ενώ δεν 
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εκφράζει ιδιαίτερες προσδοκίες για επαγγελματική προκοπή και φιλίες, τείνει να 

παίρνει τις μεγαλύτερες τιμές του στις μικρότερες ηλικίες (Πίνακας 14.6.1). Φαίνεται 

επίσης, ότι τα κυρίαρχα κοινωνικά χαρακτηριστικά των ρόλων ανδρών - γυναικών 

παραμένουν τέτοια και στους πάσχοντες από Μ.Α. Οι γυναίκες αρέσκονται στην 

ενασχόληση με το σπίτι, τον κήπο, το διάβασμα, τις χειροτεχνίες, ενώ οι άνδρες, στην 

παρακολούθηση αθλητικών δραστηριοτήτων και χόμπι όπως η ασχολία με την φύση 

και τα υπαίθρια σπορ (κυνήγι, ψάρεμα, κολύμπι) (Πίνακες Π8.2, Π8.2*). 

Τώρα, όσον αφορά στην εικόνα που έχουν οι πάσχοντες για τον εαυτό τους 

και την προσωπικότητα τους εν γένει, φαίνεται, σε πρώτη ανάλυση, ότι είναι αρκετά 

καλή. Μια πολύ μεγάλη πλειοψηφία (Πίνακες Π8.3 & Π8.3*) θεωρεί ότι είναι πολύ 

ευγενείς, ευχάριστοι και φιλικοί ότι είναι ομιλητικοί και συμπαθείς και μάλιστα 

φαίνεται ότι αυτό τείνει να βελτιώνεται ακόμα περισσότερο με την ηλικία. Στους 

Πίνακες όμως Π8.4 και Π8.4*, τα αρνητικά συναισθήματα φόβου, άγχους, ή 

αίσθηση πώς είναι μόνοι κι’ αβοήθητοι, ότι επιθυμούν να αλλάξουν τη ζωή τους, ότι 

δεν έχουν ψυχική δύναμη να τα βγάλουν πέρα κ.λ.π. δεν φαίνονται να συμφωνούν με 

την εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους. Εδώ θα διακινδυνεύαμε μια ερμηνεία η 

οποία εξηγεί την «αντιφατικότητα» των ευρημάτων⋅ όντας τόσο σοβαρά κατ’ ουσίαν 

άρρωστοι οι πάσχοντες από Μ.Α, με μικρό και απαγορευτικό για πλήρη ζωή, 

προσδόκιμο επιβίωσης, με συνθήκες που καθημερινώς τους θυμίζουν την αρρώστια 

τους (όψη, μεταγγίσεις κ.λ.π.), η ευγένεια και η φιλικότητα εκφράζουν μάλλον 

επιβεβλημένη καρτερία αφ’ ενός και πολύ εύλογη δυσκολία να κάνουν αυτοκριτική 

αφ’ ετέρου αφού αναπόφευκτα αισθάνονται «αδικημένοι» απ’ την μοίρα τους και ότι 

προφανώς η ζωή και η κοινωνία τους «χρωστάει». Αυτή η οπτική θα λέγαμε ότι 

ισχύει και για την ερμηνεία των παραμέτρων στους Πίνακες Π8.5 και Π8.5* όπου 

πολύ μεγάλα ποσοστά των ερωτηθέντων εκφράζουν μεικτές και αντιφατικές 

βεβαιότητες π.χ. «η ζωή είναι γεμάτη χαρά» αλλά και «η ζωή είναι γεμάτη βάσανα», 

«δεν πρέπει να υποτάσσεσαι στη μοίρα σου» αλλά και «μπορείς να προσαρμόζεσαι 

σε οτιδήποτε». Οι γυναίκες πάντως και οι νεότεροι σε ηλικία πάσχοντες φαίνεται (απ’ 

τους Πίνακες 14.5.1, 14.5.2) ότι είναι πιο προσαρμοστικές ομάδες. 

Η προσαρμογή στην πραγματικότητα και η εύλογη μερική άρνηση της νόσου 

εξηγούν, καλά πιστεύουμε, το γιατί μεγάλο ποσοστό αποφεύγει να μιλήσει για τα 

προβλήματα και τις ανησυχίες του, ενώ η ουσία παραμένει ίδια: ο φόβος, η μοναξιά 
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και άλλα παρεμφερή συναισθήματα, διαμορφώνουν την ανάγκη για περισσότερη 

συναισθηματική υποστήριξη (Πίνακες Π8.7, Π8.7*). Το φύλο εξακολουθεί να παίζει 

σημαντικό ρόλο⋅ αυτή η ανάγκη εμφανίζεται μεγαλύτερη και χρονιότερη στις 

γυναίκες απ’ ότι στους άνδρες (Πίνακας 14.7.8). 

Η κοινωνική ανοχή υπήρξε ένα άλλο ζητούμενο στην έρευνα μας⋅ μεγάλο 

ποσοστό, ενδεικτικά μεγάλο θα λέγαμε (46% περίπου), έχει ακούσει αρνητικά και 

ενοχλητικά σχόλια για την κατάσταση τους από το περιβάλλον, το οποίο περιβάλλον 

φαίνεται να την ανέχεται περισσότερο όταν είναι παιδιά και όλο και λιγότερο όσο 

ενηλικιώνονται (Πίνακας Π8.8). Η εξεύρεση εργασίας φαίνεται επίσης, ότι 

επηρεάζεται, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, απ’ το ότι νοσούν (Πίνακας Π8.8). Η 

αίσθηση έλλειψης συναισθηματικής στήριξης, η δυσκολία στην εργασία, η 

βεβαιότητα πως «όλοι γνωρίζουν για το πρόβλημα της υγείας των» (μικρότερη όπως 

αναμένεται στους νεότερους!) κ.ο.κ. συνιστούν ένα τραυματικό σύνολο γνώσης και 

αισθημάτων που το απωθούν (Τσιάντης 1984) και κατά την γνώμη μας είναι 

αναμενόμενο το ποσοστό (77% περίπου) το οποίο δεν αναφέρεται ποτέ σχεδόν στην 

ασθένεια του (Πίνακας Π8.8). 

28.1.2 Παιδιά και έφηβοι 

Όσον αφορά στα παιδιά η παρούσα έρευνα δείχνει ότι στις ψυχολογικές 

παραμέτρους όσο και σε γενικές γραμμές στις παραμέτρους ανάπτυξης, τα πράγματα 

είναι περισσότερο αισιόδοξα. Τα παιδιά φαίνονται ψυχολογικώς «υγιή». Έχουν 

φίλους, το περιβάλλον δεν τα αποκλείει, στο σπίτι είναι προσαρμοσμένα, φροντίζουν 

τον εαυτό τους, δεν παθαίνουν ατυχήματα και ο ελεύθερος χρόνος τους έξω από το 

σπίτι, είναι δομημένος με συνήθεις δραστηριότητες για παιδιά. 

Μόνο ένα αναμενόμενο, σύμφωνα με την βιβλιογραφία (Παπαθεοφίλου & 

συν. 1989) και στο γενικό πληθυσμό, ποσοστό δυσλειτουργεί στο σχολείο, παρ’ όλο 

που μεγάλο σχετικά ποσοστό γονέων (περίπου 23%) εμφανίζεται να θεωρεί πως το 

παιδί τους είναι όντως διαφορετικό από τα άλλα, παράγων που θα λέγαμε ότι είναι 

δυνατόν να επηρεάσει την γενική συμπεριφορά ενός παιδιού, αφού θεωρούν ότι μόνο 

τα υγιή παιδιά είναι ικανά για εξωσχολικές δραστηριότητες και ότι τα δικά τους δεν 

έχουν ίδιες ευκαιρίες (Πίνακες Π16.1, Π16.2, Π16.3).  
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Στον Πίνακα 16.4 ειδικότερα αναλύεται η συμπεριφορά στο σχολείο και η 

σχέση με τους διδάσκοντες και το εξωτερικό περιβάλλον γενικότερα, ενώ οι γονείς 

εμφανίζουν εύλογο μάλλον φάσμα αντιφάσεων θεωρώντας ότι το παιδί τους είναι 

ευγενικό ή πολύ ευγενικό αλλά και επιθετικό και συχνά ενοχλητικό. 

Μεγάλο ποσοστό των παιδιών (95%) είναι αναπόφευκτα ενημερωμένο για την 

ασθένεια του και απ’ αυτά περισσότερα από τα μισά ανησυχούν και στεναχωριούνται 

για την αρρώστια τους, αλλά σε αντίθεση με τους ενήλικες πάσχοντες, μιλούν για τα 

προβλήματα τους⋅ οι γονείς, για όλα τα παιδιά (100%), ήταν και είναι πάντα οι 

πρώτοι στους οποίους στρέφονται για την αντιμετώπιση των αναγκών και των 

ανησυχιών τους. Τα αδέλφια (όπως και στα φυσιολογικά και υγιή παιδιά) φαίνεται να 

παίζουν μικρότερο ρόλο στην κάλυψη των αναγκών ενώ οι συγγενείς και οι φίλοι 

ακόμα μικρότερο (47% & 31% αντιστοίχως, Πίνακας Π16.5). 

 

28.2 Γονική οικογένεια 

Στον πληθυσμό των πασχόντων από Μ.Α, η πυρηνική οικογένεια φαίνεται ότι 

συντηρείται ως έχει. Οι γονείς συμβιώνουν σε συντριπτικό ποσοστό, αλλά με 

προβλήματα που προκύπτουν από την κατάσταση του πάσχοντος: Υποχρεωτική 

παραμονή στο σπίτι για πολλούς γονείς που θα μπορούσαν εργαζόμενοι να 

συμβάλλουν στα έξοδα της οικογένειας και ψυχική ανάλωση από τις συνθήκες και τα 

σχόλια του περιβάλλοντος (σχεδόν πάντα ενήμερου) για την κατάσταση του παιδιού. 

Η σχέση των συζύγων καθώς και των παιδιών μεταξύ των μέσα στην οικογένεια, 

εύλογα φαίνεται επηρεασμένη (Πίνακες Π19.1, Π19.2).  

Πολύ μεγάλο ποσοστό των γονέων νοιώθει ανάγκη για περισσότερη 

υποστήριξη και ενώ το 1/4 περίπου έχει πρόσβαση στην εκκλησία, σημαντικό 

ποσοστό προτιμά το γιατρό ή την νοσοκόμα, το κύριο σημείο όμως, αναφοράς 

εξακολουθεί να είναι η πυρηνική οικογένεια. Ο φόβος, η ανησυχία, η στεναχώρια και 

η ενοχή είναι τα κύρια συναισθήματα για τα οποία θέλουν απαντήσεις και στήριξη 

ενώ σχεδόν σε όλους η προσδοκία για περισσότερη υγεία ή/ και πλήρη 

αποκατάσταση είναι προφανής, μαζί με την εύλογη επιθυμία να μπορέσουν τα 

άρρωστα παιδιά των να τα βγάλουν πέρα μόνα τους. Αυτό κατά την γνώμη μας είναι 

ένα επόμενο επίπεδο στην άρνηση της αρρώστιας, δεδομένου όντως ότι οι 
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περισσότεροι από αυτούς θεωρητικά γνωρίζουν ότι τα παιδιά τους θα πεθάνουν 

μάλλον πριν από αυτούς (Πίνακες 19.3, Π19.4, Π19.5) 
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29. ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 

Η επάρκεια του αίματος που απαιτείται για τις τακτικές μεταγγίσεις των 

πασχόντων, φαίνεται να επιτυγχάνεται σε ικανοποιητικό βαθμό (Πίνακες Π9.1, 

Π17.1). Τις σπάνιες όμως, φορές που ο πάσχων βρίσκεται αντιμέτωπος με την 

έλλειψη αίματος, είναι αναγκασμένος να ψάχνει ο ίδιος για αιμοδότες (Πίνακες Π9.2, 

Π17.2)! Το αποτέλεσμα είναι, πέρα από την ψυχολογική επιβάρυνση τόσο των 

πασχόντων όσο και των οικογενειών τους, να υπάρχουν ακόμα τα κατάλοιπα της 

εμπορίας του αίματος (Πίνακες Π9.3, Π17.3) παρά την θεσμοθέτηση της δωρεάν 

προσφοράς, με υπουργική απόφαση το 1979 (Μιχαήλ-Μέριανου 1990). 

Το γεγονός ότι ειδικά προγράμματα Πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας και 

Πρόνοιας παρέχουν δωρεάν ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στα 

άπορα άτομα που δεν είναι ασφαλισμένα και δεν έχουν τα μέσα να αντιμετωπίσουν 

μόνα τους τις ανάγκες υγείας τους, συμβάλλει στο να έχουν, όπως διαπιστώθηκε από 

την παρούσα μελέτη, όλοι οι ασθενείς ασφαλιστική κάλυψη. Το κόστος επίσης του 

φαρμάκου της αποσιδήρωσης, καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το ασφαλιστικό ταμείο 

του πάσχοντος, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των ασφαλιστικών ταμείων δεν 

προαπαιτεί την ταλαιπωρία των πελατών τους (γραφειοκρατία κ.λ.π.), σύμφωνα με 

την άποψη των ερωτηθέντων (Πίνακες Π9.5, Π17.5). Εξ άλλου, η πολλαπλότητα των 

φορέων που παρέχουν υγειονομική κάλυψη και κοινωνική ασφάλιση στον πληθυσμό 

των πασχόντων, έχει αναπόφευκτα διαφοροποίηση την παρεχόμενη υγειονομική 

φροντίδα και κοινωνική προστασία μεταξύ των διαφόρων κοινωνικών στρωμάτων, 

όσο αφορά και την πληρότητα και την ποιότητα (δηλαδή την επιστημονική αρτιότητα 

και τις συνθήκες) των παρεχομένων υπηρεσιών. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι πέρα 

του ότι όλοι οι πάσχοντες επωφελούνται από το μηνιαίο χρηματικό επίδομα που έχει 

θεσπίσει η πολιτεία και το χορηγεί η Πρόνοια (Πίνακες Π9.6, Π17.6), κάποια 

ασφαλιστικά ταμεία όπως π.χ ο ΟΓΑ, χορηγούν χρηματικά επιδόματα στους 

ασφαλισμένους τους και κάτω από διαφορετικές προϋποθέσεις το καθένα, ενώ άλλα 

δεν χορηγούν. Το σίγουρο είναι ότι οι τυχεροί δικαιούχοι που τυχαία ή ψάχνοντας 

πήραν την σχετική πληροφορία, επωφελούνται από αυτά τα επιδόματα. 

Η πολιτεία, στα πλαίσια της κοινωνικής της πολιτικής, προσπαθεί να 

αντιμετωπίσει ορισμένες πλευρές του προβλήματος της κοινωνικής ένταξης των 
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πασχόντων. Έτσι με μια σειρά από νόμους που ξεκίνησαν από τις αρχές της δεκαετίας 

του ’80, αναγνωρίζει τους πάσχοντες από Μεσογειακή Αναιμία σαν μια ομάδα με 

ειδικές ανάγκες και τους παρέχει ορισμένα ευεργετήματα, όπως: χρηματικό επίδομα 

από την Πρόνοια, φορολογικές ελαφρύνσεις και άλλες διευκολύνσεις οικονομικής 

φύσεως (στις μεταφορές, στον ηλεκτρισμό, στο τηλέφωνο κ.λ.π), επιπλέον άδεια και 

πρώιμη συνταξιοδότηση. Επίσης, άλλα μέτρα όπως η προτεραιότητα των πασχόντων 

στις προκηρύξεις θέσεων εργασίας, τα επιδοτούμενα εκπαιδευτικά προγράμματα του 

ΟΑΕΔ, η υποχρέωση μεγάλων βιομηχανιών να απασχολούν άτομα με ειδικές ανάγκες 

σε ποσοστό που φθάνει στο 4% του εργατικού τους δυναμικού, η επιχορήγηση των 

εργοδοτών που απασχολούν πάσχοντες από Μ.Α και η ελεύθερη εισαγωγή στις 

Ανώτερες και Ανώτατες σχολές, στοχεύουν στην βελτίωση της κοινωνικής 

ολοκλήρωσης των πασχόντων. Το ερώτημα είναι κατά πόσο αυτά τα μέτρα της 

πολιτείας είναι προς την σωστή κατεύθυνση, αποτελούν δε την συνέχεια μιας 

ευρύτερης υποστηρικτικής κοινωνικής πολιτικής χωρίς να είναι αποσπασματικά και 

κυρίως, πόσον επιτυχώς εφαρμόζονται. 

Έτσι, για παράδειγμα, η ελεύθερη πρόσβαση σε υψηλότερα επίπεδα 

εκπαίδευσης, χωρίς αντίστοιχες και ταυτόχρονες προόδους και σε άλλους 

κοινωνικούς και πολιτιστικούς τομείς -όπως π.χ. στον τομέα των κοινωνικών 

υπηρεσιών που προσφέρονται σε ατομικό, ομαδικό και κοινοτικό επίπεδο-, είναι 

δυνατόν να μετατρέψει την όποια εκσυγχρονιστική επίδραση της εκπαίδευσης σε 

πηγή άγχους για τους πάσχοντες, με δυσμενείς επιπτώσεις τόσο στο επίπεδο της 

προσωπικής υγείας όσο και στην αποτελεσματικότητα τους σαν μέλη μιας κοινωνίας. 

Σύμφωνα με τα δεδομένα της παρούσας μελέτης, μόνον οι δύο στους πέντε 

πάσχοντες (40.9%) που εργάζονται ή ζητούν εργασία, πιστεύουν στην 

αποτελεσματικότητα των σχετικών μέτρων της πολιτείας (Πίνακας Π8.8). Από την 

άλλη μεριά, τα δεδομένα μας (Πίνακες Π9.7, Π9.7*) δείχνουν ότι μόλις το 31% των 

ενηλίκων πασχόντων απευθύνθηκε σε υπηρεσίες, αναζητώντας λύση σε κάποιες 

κοινωνικές ανάγκες τους. Γιατί; Διότι ελλείπει κεντρικό ειδικό συντονιστικό 

προσπελάσιμο όργανο με γραφείο πληροφοριών και συγκροτημένη πληροφόρηση. 

Αυτό εξηγεί την έλλειψη εμπιστοσύνης, βούλησης και απόφασης από την πλευρά των 

πασχόντων. Η πλειοψηφία τους απευθύνθηκε σε υπηρεσίες του ΟΑΕΔ με κύριο 

αίτημα την ανεύρεση εργασίας και φαίνεται ότι έμεινε μάλλον απογοητευμένη από τα 

αποτελέσματα. Η πηγή της απογοήτευσης τους φαίνεται να είναι (Πίνακες Π9.7.1, 
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Π9.7.2) η ελλιπής αντιμετώπιση του προβλήματος τους, η απόσταση της υπηρεσίας 

από τον τόπο διαμονής τους, η συμπεριφορά και η κατάρτιση των υπαλλήλων της 

υπηρεσίας και άλλα. 

Σύμφωνα λοιπόν, με τις παραπάνω ενδείξεις, τα μέτρα της πολιτείας δεν 

φαίνεται να επιτυγχάνουν το σκοπό τους. Τα στοιχεία αυτής της μελέτης δεν 

επαρκούν ίσως, για την λεπτομερή ανάλυση των προβλημάτων που παρουσιάζουν 

αφενός τα ίδια τα προγράμματα και αφετέρου οι υπηρεσίες που τα εφαρμόζουν. Κατά 

την γνώμη μας, η αναποτελεσματικότητα όπως προκύπτει από την παρούσα μελέτη, 

οφείλεται στην αποσπασματικότητα των μέτρων και την έλλειψη κεντρικού 

συντονισμού, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. 

Όσον αφορά την συμμετοχή των ενηλίκων πασχόντων στο συλλογικό τους 

όργανο (Πίνακες Π9.7, Π9.7*) διαπιστώνεται ότι αυτή περιορίζεται στο 63.2% των 

πασχόντων και ότι διαφοροποιείται σημαντικά με την ηλικία. Έτσι οι νεώτεροι 

προτιμούν να μένουν έξω από το σύλλογο. Όσον αφορά την ικανοποίηση που 

αισθάνονται τα μέλη για την δράση του συλλόγου τους, παρατηρείται ότι το 63.2% 

ανάφερε υψηλό βαθμό ικανοποίησης και επίσης, ο βαθμός ικανοποίησης 

διαφοροποιείται σημαντικά με την ηλικία⋅ έτσι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία φαίνεται να 

είναι και περισσότερο απαιτητικοί. Είναι ενδεικτικό ότι 25% των ενηλίκων 

πασχόντων που αναζήτησαν Υπηρεσίες για την κάλυψη των κοινωνικών τους 

αναγκών, ενημερώθηκαν για αυτές από το συλλογικό τους όργανο. 

Οι γονείς των πασχόντων φαίνεται ότι συμμετέχουν σε μεγαλύτερο ποσοστό 

(72.2%) στην δράση του συλλόγου των (Πίνακας Π19.6) και επίσης, εκφράζουνε 

υψηλού βαθμού ικανοποίησης σε μεγαλύτερο ποσοστό (70.3%).  
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30.  ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

30.1 Εισαγωγή 

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της παρούσας μελέτης είναι ότι ασχολήθηκε με 

μια από τις πλέον ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες οι οποίες έχουν ιδιαίτερα αυξημένες 

ανάγκες ιατρικής και κοινωνικής φροντίδας⋅ διερεύνησε επίσης, πολλές πλευρές της 

υγείας και των ιατρικών και κοινωνικών αναγκών των πασχόντων από ομόζυγη β-

Μ.Α: την σωματική και ψυχική τους υγεία, την συμμόρφωση προς την προτεινόμενη 

θεραπευτική αγωγή, το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον, το ψυχοκοινωνικό 

προφίλ των πασχόντων και των οικογενειών των, την χρήση κοινωνικών υπηρεσιών 

και υπηρεσιών υγείας και την ικανοποίηση από αυτές, ως και βασικές παραμέτρους 

της φυσικής τους κατάστασης δηλαδή όραση, ακοή και στοματική υγεία. Αυτό έδωσε 

την δυνατότητα για μια συνολική θεώρηση της υγείας και των αναγκών των 

πασχόντων προκειμένου να σταθμιστεί η σημασία που έχει καθεμιά από αυτές τις 

συνιστώσες σε σχέση με τις άλλες. Αξίζει να τονίσουμε ότι η συνολική αυτή 

θεώρηση αφορά ολόκληρο τον πληθυσμό των πασχόντων από β-Μ.Α που διαμένουν 

στην Κρήτη. 

Στην Ελλάδα δεν έχει γίνει κάποια παρόμοια έρευνα και προκειμένου να δοθεί 

ένα μέτρο σύγκρισης των ευρημάτων αυτών, χρησιμοποιήσαμε τα στοιχεία που έχουν 

προκύψει από παραπλήσιες μελέτες σε άλλους γενικούς πληθυσμούς, στην χώρα μας. 

Επίσης, η ακριβής σύγκριση με τα αποτελέσματα της μελέτης των Politis et al (1990) 

που αναφέρονται στα κοινωνικά χαρακτηριστικά των πασχόντων από β-Μ.Α, απαιτεί 

τουλάχιστον προτυποποίηση κατά ηλικία και φύλο, που όμως ξεφεύγει από τον 

σκοπό της παρούσας μελέτης⋅ εξάλλου είναι πιθανόν οι δύο πληθυσμοί να 

επικαλύπτονται ως ένα σημείο. Παρόλα αυτά οι παράμετροι που καταμετρήθηκαν και 

τα ποσοτικά αποτελέσματα που προέκυψαν στην παρούσα έρευνα, εκφράζουν 

ποιοτικά χαρακτηριστικά της υγείας, των υπηρεσιών υγείας και των κοινωνικών 

υπηρεσιών. Έτσι, μπορούμε να εξάγουμε γενικότερα συμπεράσματα για την 

κατάσταση της υγείας των πασχόντων και για τη λειτουργία των υπηρεσιών υγείας-

πρόνοιας. 

Παρακάτω θεωρούμε σκόπιμο να διευκρινίσουμε κατά πόσο η μεθοδολογία 

που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα μελέτη, παρέχει αντιπροσωπευτικά και έγκυρα 

αποτελέσματα (Abramson 1994). 
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Όσον αφορά εις την αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος, γνωρίζουμε ότι 

μόνον η χρήση των ονομαστικών καταλόγων των Μονάδων μεταγγίσεων παρέχει την 

απόλυτη βεβαιότητα για την πλήρη κάλυψη το πληθυσμού⋅ συνεπώς η χρήση των 

καταλόγων αυτών συνιστούσε και την πλέον κατάλληλη μεθοδολογία. Υπενθυμίζεται 

ότι το ποσοστό ανταπόκρισης στο επίπεδο των ερωτηθέντων ήταν 94.5%. Ο παράγων 

που θεωρούμε ότι επέδρασε θετικά στο υψηλό ποσοστό της ανταπόκρισης είναι η 

ανωνυμία που τηρήθηκε κατά την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Επομένως, τα 

αποτελέσματα της έρευνας μπορούν με ασφάλεια να θεωρηθούν ότι αντιστοιχούν 

στην πραγματικότητα, όσον αφορά το χώρο και τον πληθυσμό της έρευνας. 

Η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου (Abramson 1994) προκύπτει από την 

συνέπεια των απαντήσεων σε συναφείς μεταξύ τους ερωτήσεις, ειδικά όταν αυτές δεν 

είναι στο ίδιο σημείο του ερωτηματολογίου, π.χ. η σύγκριση του Πίνακα Π6.1 με 

τους Πίνακες Π6.6 και Π7.1. 

Επίσης, η εγκυρότητα του ερωτηματολογίου διαπιστώνεται από τα 

παρακάτω: Τα αποτελέσματα, α) Είναι συγκρίσιμα με αυτά παραπλήσιων ερευνών 

που έχουν γίνει στην Ελλάδα, σε γενικούς πληθυσμούς, β) Επιβεβαιώνουν 

παρατηρήσεις και εμπειρικά δεδομένα από την καθημερινή κλινική πρακτική, γ) 

Έχουν επιστημονική λογική. 

 

30.2 Επί μέρους περιστατικά που χρήζουν ειδικών σχολίων 

Η ύπαρξη ορισμένων επί μέρους περιπτώσεων που δεν εντάσσονται στα 

στατιστικώς σημαντικά ποσοστά πασχόντων τα οποία σχολιάσαμε, προσδίδει παρά 

ταύτα μια σημαντική, κατά την γνώμη μας, διάσταση στη συνολική μας αντίληψη για 

το τι συμβαίνει κατ’ ουσίαν με τους πάσχοντες από Μ.Α. Ως εκ τούτου: 

α) Τα 2 από τα 4 ενήλικα άτομα που αρνήθηκαν να συμπληρώσουν το 

ερωτηματολόγιο, εκφράσανε την οργή και την πεποίθηση τους ότι είναι 

εγκαταλελειμμένα στην τύχη τους από την επιστήμη και την πολιτεία, ενώ ο τρίτος 

ασθενής έδειξε αγανάκτηση και απέφυγε να εκφραστεί. 

β) Για την μία από τις 2 περιπτώσεις όπου ο γονέας αρνήθηκε να 

συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο του ανήλικου παιδιού του, θεωρούμε ότι αξίζει να 

αναφερθεί η παρατήρηση του ιατρικού προσωπικού, υπεύθυνου της αντίστοιχης 
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Μονάδας Μεταγγίσεων, για ελλιπή συμμόρφωση των γονέων στην προτεινόμενη 

θεραπευτική αγωγή του παιδιού των (παράλειψη τακτικών μεταγγίσεων κ.λ.π.). 

γ) Ενδεικτικό της αδυναμίας και των ελλείψεων των προσφερομένων 

υπηρεσιών υγείας θεωρούμε ότι είναι το περιστατικό ενήλικα πάσχοντα που συνήθως 

έφθανε στο χώρο των μεταγγίσεων με επίπεδα αιμοσφαιρίνης πολύ χαμηλά. Όπως 

σχολιάσθηκε από το ιατρικό προσωπικό της Μονάδας, ο ασθενής αυτός είχε 

επανειλημμένως, μεταφερθεί στην Μονάδα, σε κωματώδη κατάσταση, προκειμένου 

να μεταγγισθεί και χαρακτήρισε την άρνηση του για μετάγγιση σαν «απόπειρα 

αυτοκτονίας». Εμείς θα ερμηνεύαμε την στάση του πάσχοντα σαν κραυγή απόγνωσης 

και πρόκλησης της προσοχής! 

 

30.3 Συνοπτική εικόνα για τις ιατρικές και ψυχοκοινωνικές ανάγκες των πασχόντων 

και την λειτουργία των υπηρεσιών υγείας-πρόνοιας 

Παρακάτω ακολουθούν τα συνοπτικά αποτελέσματα της μελέτης αυτής: 

Η ηλικία των περισσότέρων πασχόντων που ζουν σήμερα στην Κρήτη 

κυμαίνεται μεταξύ 12 και 30 χρόνων. Οι μεγαλύτεροι ασθενείς, ιδιαίτερα αυτοί για 

τους οποίους η θεραπευτική αντιμετώπιση δεν ήταν η καλύτερη, δεν είναι πλέον μαζί 

μας. Επίσης, οι ασθενείς που είναι νεότεροι των 12 χρόνων, βαθμιαία εξαφανίζονται 

σαν αποτέλεσμα της αποτελεσματικής πρόληψης. 

Οι μισοί περίπου πάσχοντες κατοικούν σε κάποιο από τα μεγάλα αστικά 

κέντρα της Κρήτης και οι υπόλοιποι είναι διασπαρμένοι στην επαρχία, ιδιαίτερα των 

Νομών Ηρακλείου και Χανίων. 

Επίσης, οι περισσότεροι από τους μισούς γονείς των πασχόντων είναι 

τελειόφοιτοι δημοτικού ενώ οι ίδιοι οι πάσχοντες, στην συντριπτική τους πλειοψηφία, 

διαθέτουν ένα μέσο, ανώτερο ή ανώτατο επίπεδο εκπαίδευσης. 

Αξίζει να επισημάνουμε ότι η αυξημένη αγωνία για το μέλλον του πάσχοντος 

παιδιού των, κάνει τους γονείς να «υποτιμούν» την οικονομική τους κατάσταση. 

Παρά τις ευνοϊκές συνθήκες κατοικίας και την έλλειψη ανεργίας στο σύνολο σχεδόν 

των γονέων, η εκτίμηση τους για την οικονομική τους κατάσταση είναι πτωχή. 

Ως προς την συμβίωση των πασχόντων, βρέθηκε ότι μικρό ποσοστό παιδιών 

συμβιώνει με τον ένα μόνο γονέα και ένας επίσης, υπολογίσιμος αριθμός ενηλίκων 

πασχόντων ζουν μόνοι τους, ενώ ένδειξη των ελπιδοφόρων προοπτικών που 
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διανοίγονται με τα νέα θεραπευτικά πρωτόκολλα, αποτελεί η ύπαρξη πασχόντων από 

την σοβαρή μορφή της νόσου που είναι παντρεμένοι και έχουν παιδιά. Φαίνεται δε 

ότι τόσο οι ενήλικες πάσχοντες που ζουν μόνοι τους όσο και αυτοί που ζουν με τους 

γονείς τους, περιβάλλονται από περιορισμένο αριθμό ατόμων, τα οποία 

εμπιστεύονται και στα οποία εκφράζονται για θέματα που τους απασχολούν. 

Εξάλλου, η οικογενειακή αλληλεγγύη είναι η σημαντικότερη πηγή πρακτικής 

βοήθειας σε περίπτωση ανάγκης. 

Διαπιστώθηκε ότι η ύπαρξη ενεργούς απασχόλησης συμβάλλει θετικά στην 

εξέλιξη του συναισθηματικού και ψυχικού κόσμου του πάσχοντος και στην 

δημιουργία κοινωνικών σχέσεων για συναισθηματική υποστήριξη. Επίσης, η αίσθηση 

της οικονομικής ευχέρειας φαίνεται αφενός να αμβλύνει τα συναισθήματα 

διαφορετικότητας του πάσχοντος και αφετέρου να αυξάνει τις δραστηριότητες 

αναψυχής και ψυχαγωγίας. Από την άλλη μεριά διακρίνεται μία ευαισθησία του 

κοινωνικού περίγυρου στις συναισθηματικές ανάγκες του ενήλικος πάσχοντος με 

οικονομικές δυσχέρειες. 

Καίριο επίσης, είναι το εύρημα ότι, οι οικογένειες ενός σοβαρού ποσοστού 

πασχόντων, είχαν και άλλο μέλος (εκτός από τον πάσχοντα από β-Μ.Α) με χρόνια 

αρρώστια ή αναπηρία και μάλιστα, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων αυτό το άτομο 

ήταν ο ένας ή και οι δύο γονείς. 

Ενδιαφέροντα στοιχεία προέκυψαν για τους πάσχοντες από την ενδιάμεση β-

Μ.Α οι οποίοι, σε σύγκριση με τους πάσχοντες από σοβαρή β-Μ.Α, φαίνεται να 

ταλαιπωρούνται περισσότερο, από τους φόβους, τις ανησυχίες τους και άλλα 

αρνητικά συναισθήματα για την εκδήλωση της ασθένειας τους⋅ παράλληλα ζητούν 

συναισθηματική συμπαράσταση. 

Εξάλλου, οι περισσότεροι από τους μισούς πάσχοντες, παρουσιάζουν 

αρνητικό δείκτη συμμόρφωσης στην σιδηροχυλική θεραπεία, που φαίνεται να 

συσχετίζεται με τον όλο μηχανισμό της άρνησης (πασχόντων ή και γονέων) της 

νόσου. Ιδιαίτερα για την ομάδα των ανηλίκων πασχόντων, προβάλλει η ανάγκη 

ελέγχου του τρόπου και των τεχνικών εφαρμογής της αποσιδήρωσης, ακόμα και σε 

αυτούς που πιστεύουν ότι εφαρμόζουν σωστά την συνιστώμενη αγωγή. Επίσης, η 

παρουσία συμπτωμάτων ψυχολογικών διαταραχών (νευρικότητα, αϋπνία, άγχος και 

μελαγχολία) στις γυναίκες φαίνεται να συσχετίζεται με την συμμόρφωση των στην 

σιδηροχυλική θεραπεία. Δεν είναι τυχαίο ότι, οι πάσχοντες, στην συντριπτική τους 
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πλειοψηφία, βρέθηκαν να είναι επιβαρημένοι με αποθέματα σιδήρου που βρίσκονται 

πάνω από τα επιτρεπτά όρια (>1500 μg/l). 

Επίσης, η μη συμμόρφωση του ενήλικος πάσχοντος στην συνιστώμενη 

σιδηροχυλική θεραπεία, αποδείχθηκε ότι σχετίζεται με τον βαθμό ικανοποίησης του 

από τις υπηρεσίες που του προσφέρονται σε Μονάδα που μεταγγίζεται. Επιπλέον, η 

όλη διαδικασία της αγωγής της αποσιδήρωσης, φαίνεται να επηρεάζει σημαντικά τις 

δραστηριότητες εκείνες που συμβάλλουν στην κοινωνική ένταξη του πάσχοντος, 

ερμηνεύοντας κατά ένα τρόπο, την άποψη της συντριπτικής πλειοψηφίας των 

ενηλίκων πασχόντων που αποφάνθηκαν ότι οι δραστηριότητες τους γενικά 

περιορίζονται λόγω της κατάστασης της υγείας των. 

Οι δείκτες υγείας δείχνουν υψηλή νοσηρότητα στον πληθυσμό των 

πασχόντων, που αυξάνει με την ηλικία και επίσης, σχετίζεται με την χρήση των 

υπηρεσιών υγείας⋅ φαίνεται δε να επηρεάζεται από την συμμόρφωση ή μη στην 

σιδηροχυλική θεραπεία, ιδιαίτερα στην ομάδα των πασχόντων παιδιών.  

Ενδιαφέρον θεωρούμε το εύρημα σύμφωνα με το οποίο, η εκτίμηση που 

κάνουν οι ενήλικες πάσχοντες για την κατάσταση της υγείας των όταν την 

συγκρίνουν με αυτή των συμπασχόντων τους, συσχετίζεται τόσο με την 

συναισθηματική τους στάση απέναντι στην ασθένεια τους όσο και με τις 

δραστηριότητες στις οποίες επιδίδονται και οι οποίες συντείνουν στην κοινωνική τους 

ένταξη. 

Παράγοντες που φαίνεται να επηρεάζουν την συχνότητα και εκδήλωση των 

συμπτωμάτων ψυχολογικής διαταραχής (νευρικότητα, αϋπνία, άγχος, μελαγχολία) 

των ενηλίκων πασχόντων είναι: οι ενδοοικογενειακές σχέσεις (με αδέλφια και 

γονείς), η έλλειψη συναισθηματικής υποστήριξης και τα συναισθήματα 

διαφορετικότητας που έχουν.  

Η ανάλυση της χρήσης των υπηρεσιών υγείας, δείχνει ότι τόσο οι δείκτες 

χρήσης της εξωνοσοκομειακής όσο και της νοσοκομειακής περίθαλψης είναι υψηλοί. 

Φαίνεται δε ότι σημαντικό ποσοστό των πασχόντων, προκειμένου να καλύψουν τις 

ανάγκες τους για νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη, αναγκάζονται να 

προσφύγουν σε νοσοκομεία της πρωτεύουσας. Παρόλα αυτά, το ποσοστό 

προληπτικών ελέγχων (ιδιαίτερα στην ομάδα των ενηλίκων πασχόντων που έχουν 

ανάγκη από εξειδικευμένες ιατρικές και εργαστηριακές εξετάσεις π.χ 
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ενδοκρινολογικός έλεγχος), παραμένει χαμηλό υποδηλώνοντας ότι η κάλυψη των 

ιατρικών αναγκών των πασχόντων παραμένει ελλιπής. 

Ενδιαφέροντα είναι τα στοιχεία που προέκυψαν από την διερεύνηση της 

γνώμης των ερωτηθέντων για τις προσφερόμενες υπηρεσίες υγείας. Βρήκαμε 

(εύλογα) ότι τόσο η συμπεριφορά του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού όσο και η 

επαρκής ενημέρωση από τους γιατρούς για την κατάσταση της υγείας του πάσχοντος, 

είναι σημαντικοί παράγοντες άμβλυνσης των φόβων ή των ανησυχιών, που 

επηρεάζουν την ικανοποίηση του από και κατά την χρήση των υπηρεσιών υγείας. 

Οι μισοί περίπου ερωτηθέντες είναι δυσαρεστημένοι από τον χώρο στον οποίο 

γίνονται οι τακτικές μεταγγίσεις αίματος. Φαίνεται πως κι’ αυτό συμβάλλει στα 

συναισθήματα «εγκατάλειψης» και διαφορετικότητας των πασχόντων. 

Προφανώς τα περισσότερο ομιλητικά πάσχοντα άτομα ως και αυτά που 

διαθέτουν υψηλό δείκτη αυτοεκτίμησης, αποδείχθηκε ότι είναι τα πλέον τολμηρά και 

αυστηρά στην κρίση τους, όσον αφορά τις προσφερόμενες υπηρεσίες από την 

Μονάδα των τακτικών μεταγγίσεων.  

Από την ανάλυση της χρήσης των υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας 

προέκυψε ότι, η αποσπασματικότητα των μέτρων κοινωνικής πολιτικής και η έλλειψη 

κεντρικού συντονιστικού προσπελάσιμου οργάνου με συγκροτημένη πληροφόρηση, 

ευθύνονται για την φτωχή αποδοτικότητα των κοινωνικών υπηρεσιών. 

 

30.4 Συμπεράσματα για την οργάνωση των υπηρεσιών υγείας - Προτάσεις  

Τα ευρήματα από την μελέτη αυτή μας οδηγούν με αρκετή ασφάλεια στην 

διατύπωση των παρακάτω προτάσεων: 

α) Σε επίπεδο Μονάδας μεταγγίσεων: 

1. Θεωρούμε σημαντική την ύπαρξη ευχάριστου περιβάλλοντος και την 

διατήρηση της μεγαλύτερης δυνατής άνεσης των πασχόντων στα κλινικά και 

νοσοκομειακά περιβάλλοντα, όπου αυτοί περνούν αμέτρητες ώρες (Woo et al 1985). 

Όπως εξάλλου δείχθηκε στην παρούσα μελέτη, ο χώρος στον οποίο γίνονται οι 

μεταγγίσεις, επιδρά έμμεσα στην υγεία των πασχόντων διότι επηρεάζει την 

ψυχολογία και την συμπεριφορά τους. 

2. Από τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής επισημάνθηκε η σημασία της 

επικοινωνίας και της προσωπικής σχέσης μεταξύ γιατρού και ασθενούς καθώς και η 
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σημασία της συμπεριφοράς του νοσηλευτικού προσωπικού για τον πάσχοντα. Στο 

άρθρο των Tilden & Weinert (1987) υποστηρίζεται ότι η κοινωνική απομόνωση και 

δυσλειτουργία του πάσχοντος, μπορεί να μειωθούν με την βοήθεια νοσηλευτικών 

παρεμβάσεων. Είναι καιρός λοιπόν, η εκπαίδευση των νοσηλευτών να αποκτήσει μια 

πρόσθετη οπτική (Anionwu 1996, Carson & Quill 1998). Επίσης, σύμφωνα με τις 

κατευθυντήριες γραμμές της WHO (1989), την ευθύνη της γενικής αντιμετώπισης του 

πάσχοντος θα πρέπει να αναλαμβάνει ένας και μόνο θεράπων γιατρός. Δεδομένης της 

στενής σχέσης που αναπτύσσεται μεταξύ γιατρού και ασθενούς, είναι σημαντικό ο 

θεράπων γιατρός να είναι το ίδιο πρόσωπο για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο διάστημα 

ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχεια της αγωγής (Weissman et al 1998). 

3. Τα κλινικά και ψυχοκοινωνικά προβλήματα που συναντώνται στους 

πάσχοντες από β-Μ.Α, απαιτούν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, η οποία μπορεί να 

προσφερθεί μόνον από μια διεπιστημονική (multidisciplinary) θεραπευτική ομάδα 

(Τσιάντης 1982, WHO 1989, Masera et al 1990a, Politis et al 1990, Βλάχος & 

Μπούρας 1992). Η ομάδα θα πρέπει να περιλαμβάνει τον θεράποντα γιατρό που θα 

συνεργάζεται με: ειδικευμένους συμβούλους σε διάφορα θέματα (π.χ. γενετικής, 

επαγγελματικά κ.λ.π.), ψυχίατρο ή και ψυχολόγο, ειδικευμένο νοσηλευτικό 

προσωπικό, κοινωνικό λειτουργό και μια υποστηρικτική ομάδα από ειδικούς 

(ενδοκρινολόγο, καρδιολόγο, οφθαλμίατρο, και ΩΡΛ). Η πρωταρχική λειτουργία της 

διεπιστημονικής ομάδας θα έπρεπε να είναι: η έγκαιρη ανίχνευση ασθενών με 

κλινικές επιπλοκές και ο εντοπισμός των ασθενών και των οικογενειών τους, που 

βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο για να εκδηλώσουν ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Η 

WHO (1989) συνιστά σε όλα τα μέλη της ομάδας, εκπαίδευση προσανατολισμένη 

στην β-Μ.Α ενώ, για τους ειδικούς της ψυχικής υγείας, συνιστά να έχουν κάποια 

πείρα στην αντιμετώπιση χρόνιων ασθενειών. 

4. Πρέπει να θεσμοθετηθούν σχήματα υποστήριξης των ίδιων των 

επαγγελματιών υγείας, διότι γνωρίζουμε πόσο τους επηρεάζει συναισθηματικά η 

ένταση της συνεχούς αλληλεπίδρασης με τους ασθενείς και τις οικογένειες τους και 

πόσο αυτό αντανακλά αρνητικά στους ασθενείς (Schwenk & Romano 1992, Stearns 

1997). Επομένως, αυτό θα πρέπει να ενταχθεί στα καθήκοντα της διεπιστημονικής 

ομάδας. 

5. Είναι κατανοητή η δυσκολία πολλών ασθενών αλλά και πολλών 

επαγγελματιών της υγείας, στο να τα βγάλουν πέρα με μια θεραπευτική αγωγή, που 
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δεν οδηγεί σε τελική θεραπεία, είναι ατέρμονη, ενοχλητική και δίνει πενιχρά φανερά 

αποτελέσματα (Yamashita et al 1998a). Δεδομένου ότι υπάρχει ένδειξη πτωχότερης 

ψυχολογικής προσαρμογής σε παιδιά με ανεπαρκή κατανόηση της ασθένειας τους 

(Sherman et al 1985), θεωρούμε σκόπιμο να επιδιώξουμε την κατανόηση της 

ασθένειας από τους πάσχοντες και τους γονείς τους, στα πλαίσια της ψυχοκοινωνικής 

τους υποστήριξης. Η κατανόηση και η αποδοχή της ασθένειας επιτρέπει στους 

πάσχοντες να κατακτήσουν σταδιακά την αυτό-αντιμετώπιση, που τους επιτρέπει 

μεγαλύτερη ανεξαρτησία και αυξάνει την αυτοεκτίμηση τους. Η αυτο-αντιμετώπιση 

μπορεί επίσης, να διευκολυνθεί από το νοσηλευτικό προσωπικό (Connelly 1987). 

Αυτό μπορεί να διδάξει τα παιδιά για την ασθένεια τους μέσω π.χ. ενός παιγνιδιού 

στον υπολογιστή κ.ά (Rubin et al 1986) ενώ στους μεγαλύτερους ασθενείς και τους 

γονείς τους μπορούν να υποδειχθούν χρήσιμα βιβλία (όπως «Όλα όσα πρέπει να 

ξέρετε για την Μ.Α» κ.λ.π.). 

6. Θεωρούμε ότι μια αποτελεσματική προσέγγιση των πασχόντων και των 

γονέων τους, θα ήταν αυτή μέσω των συλλογικών τους οργάνων (π.χ. Πανελλήνιος 

σύλλογος πασχόντων από β-Μ.Α), όπου ο πληθυσμός-στόχος είναι, σύμφωνα με τις 

αρχές και τις τεχνικές Αγωγής Υγείας, περισσότερο προσπελάσιμος (Τούντας 1987, 

Santelli et al 1997). Εξάλλου, οι ομάδες ατόμων με όμοια προβλήματα είναι συχνά οι 

πλέον κατάλληλες στο να καθορίζουν τρόπους για την αντιμετώπιση των και να 

ανοίγουν δρόμους για συντροφιά και επιβεβαίωση της προσωπικής αξίας των μελών 

τους. Η συμμετοχή στις δραστηριότητες τέτοιων συλλογικών οργάνων δίνει την 

δυνατότητα στους πάσχοντες να συναντήσουν συνομηλίκους τους, να κάνουν φιλίες 

και να συμμετέχουν σε κοινωνικές δραστηριότητες, όπως τα ταξίδια κ.λ.π.. Η 

εμπειρία της συμμετοχής σε ομάδες συμπασχόντων μπορεί να οδηγήσει σε 

εναλλακτικούς τρόπους σκέψης, δράσης και λύσης προβλημάτων (Tilden & Weinert 

1987, Potenza & Cazzetta 1998, Yamashita 1998a). 

β) Σε επίπεδο τοπικής Μονάδας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας: 

Μια από τις βασικές λειτουργίες της τοπικής Μονάδας υγείας είναι η 

φροντίδα για τις συνολικές ανάγκες των χρονίως πασχόντων ατόμων και επομένως 

και αυτών που πάσχουν από β-Μ.Α και βρίσκονται στην περιοχή ευθύνης της. Εν 

καιρώ και στα πλαίσια παροχής της φροντίδας αυτής, θα χρειασθεί να καθιερωθούν 

στενές σχέσεις ανάμεσα στην τοπική Μονάδα υγείας και στην Μονάδα των τακτικών 

μεταγγίσεων. Ο γιατρός της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (community physician) 
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που έχει αναλάβει την σταθερή παρακολούθηση (case managment) του πάσχοντος, 

διευκολύνεται στο έργο του με την συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση πάνω στα 

θέματα της β-Μ.Α (Liptak & Revell 1989, Midence et al 1994, Yamashita et al 

1998b). 

Έτσι, για παράδειγμα, είναι πολύ σημαντική η προσφορά του γιατρού της 

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, στην έγκαιρη διάγνωση της λοίμωξης από τη 

Yersinia Enterocolitica, η οποία μπορεί να προβάλλει ως εμπύρετη γαστρεντερίτιδα, 

οξεία σκωληκοειδίτιδα ή με πυρετό και επηρεασμένη γενική κατάσταση. Στις 

περιπτώσεις αυτές, η παραπομπή στο Ειδικό κέντρο για περαιτέρω αντιμετώπιση 

είναι αναγκαία. Επίσης, οι πάσχοντες από την ενδιάμεση μορφή της β-Μ.Α, συνήθως 

κρατούν ικανοποιητικά επίπεδα αιμοσφαιρίνης, χωρίς μετάγγιση. Επ’ ευκαιρία όμως, 

μιας λοίμωξης, δυνατόν τα επίπεδα αιμοσφαιρίνης να πέσουν αρκετά κάτω των 

συνήθων. Και σ’ αυτή την περίπτωση ο πάσχων αποστέλλεται στην Μονάδα όπου 

παρακολουθείται, για μετάγγιση με φαινοτυπημένο αίμα, προς αποφυγή ανάπτυξης 

αλλοαντισωμάτων (Αρώνη 1990). 

Åí êáôáêëåίδι: τα πάσχοντα άτομα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται από ομάδα 

επαγγελματιών υγείας που αποτελείται από γιατρό, επισκέπτρια υγείας, ψυχολόγο και 

κοινωνικό λειτουργό. Τόσο οι οικογενειακοί γιατροί όσο και τα άλλα μέλη της 

ομάδας θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τις ψυχολογικές και κοινωνικές 

ανάγκες των πασχόντων και να τους παρέχουν την απαραίτητη σχετική υποστήριξη. 
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Πίνακας 2.6: Μέσες τιμές των Δεικτών κατά φύλο και ομάδες ηλικιών 

 

Ανδρες Γυναίκες
18-22 23-28 29-45 46+ Ν 18-22 23-28 29-45 46+

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΧΡΟΝΙΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ (Δ.Αρ.Χ.Α)
Μέση τιμή του δείκτη 1.33 1.75 1.40 4.00 1.62 1.33 1.60 3.00 0.

Ν

00 1.70
Σύνολο περιπτώσεων 9 12 5 1 27 15 10 5 0 30
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ (Δ.Εκ.Συμ.) ΨΥΧΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ
Μέση τιμή του δείκτη 2.81 2.30 3.60 4.00 2.77 2.77 3.50 3.80 0.00 3.15
Σύνολο περιπτώσεων 16 13 5 1 35 18 10 5 0 33
 ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ (Δ.Συχ. Συμ.) ΨΥΧΙΚΗΣ ΔΙ
Μέση τιμή του δείκτη 3.81 3.00 4.80 7.00 3.74 4.27 4.90 6.60 0.

ΑΤΑΡΑΧΗΣ
00 4.81

Σύνολο περιπτώσεων 16 13 5 1 35 18 10 5 0 33

 

 

Πίνακας C2.6: Μέση τιμή του “Δείκτη Αριθμού Χρονίων Παθήσεων”, στο 

δείγμα των παιδιών, κατά φύλο και ομάδες ηλικιών 

 

Αγόρια Κορίτσια
<=14 15-17 Ν <=14 15-17

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ (Δ.Αρ. Χ. Π)
Μέση τιμή του Δείκτη 0.36 0.85 0.55 0.33 0.76

Ν

0.63
Σύνολο των περιπτώσεων 11 7 18 6 13 19

 

 

 

 

 



Πίνακας----: Αριθμός ατόμων της κατοικίας του ενήλικα-πάσχοντα και οι 

Συνθήκες Διαβίωσης του 

 

 

Πίνακας----: Αριθμός ατόμων στην 

κατοικία του ασθενούςΗΝΟ1  Πίνακας----: Αριθμός δωματίων στην κατοικίαΗΝΟ3 

Κατοικίες
ν Ν %

1 5
2 5
3 21 30.9
4 23 33.8
5 9 13.2
6 3
7 1
8 1

Σύνολο 68 100

Αριθμός ατόμω
7.4
7.4

4.4
1.5
1.5

   

Κατοικίες
Δωμάτια Ν %

1 3 4.4
2 10 14.7
3 22 32.4
4 19 27.9
5 10 14.7
6 1 1.5
7 1 1.5
8 1 1.5
10 1 1.5

Σύνολο 68 100  
 

 

 

Πίνακας----: Αριθμός δωματίων ανά  

άτομο στην κατοικίαRMPAT=HNO1÷HNO3 

      Πίνακας----: Καθεστώς ενοικίασης ΗΝΟ2 

Κατοικίες
%

35.3
33.8
20.6

5 7.4
2 2.9

100.0

Δωμάτια ανά άτομο Ν
>=0.5 - <1.0 δωμάτια 24
1 δωμάτιο 23
>1.0 - <=1.5 δωμάτια 14
>1.5 - <=2.0 δωμάτια
>2.0 δωμάτια
Σύνολο 68

  

Κατοικίες
Καθεστώς ενοικίασης Ν %
Ιδιόκτητες 53 77.9
Με ενοίκιο 15 22.1
Αλλο 0 0.0
Σύνολο 68 100.0

 
 

 



Πίνακας----: Συνθήκες Διαβίωσης του ενήλικα-ασθενούς(συνέχεια) 
 

 

Πίνακας----: Οι συνθήκες της κατοικίαςΗΝΟ4, ΗΝΟ5, ΗΝΟ7, ΗΝΟ8,ΗΝΟ9, ΗΝΟ10, ΗΝΟ11, ΗΝΟ13 

 

Ναι Οχι Σύνολο Ναι Οχι Σύνολο
Σύνδεση με κεντρικό αγωγό 
νερού μέσα στο σπίτι 68 0 68 100.0% 0.0% 100.0%
Σύνδεση με ΔΕΗ 68 0 68 100.0% 0.0% 100.0%
Ψυγείο 68 0 68 100.0% 0.0% 100.0%
Ηλεκτρική κουζίνα 63 5 68 92.6% 7.4% 100.0%
Πλυντήριο ρούχων 62 6 68 91.2% 8.8% 100.0%
Τηλέφωνο 65 3 68 95.6% 4.4% 100.0%
Τηλεόραση 68 0 68 100.0% 0.0% 100.0%
Αυτοκίνητο 58 10 68 85.3% 14.7% 100.0%

 
 

Πίνακας----: Υπαρξη αποχωρητηρίουΗΝΟ6 

 

Κατοικίες
Υπαρξη αποχωρητηρίου Ν %
Μέσα στο σπίτι με αποχετευτικό 37 54.4
Εξω από το σπίτι με αποχετευτικό 4 5
Μέσα στο σπίτι με βόθρο 18 26.5
Εξω από το σπίτι με βόθρο 8 11.8
Εξω από το σπίτι χωρίς βόθρο 1 1
Σύνολο 68 100.1

.9

.5

 
 

Πίνακας----: Είδος κύριας θέρμανσης ΗΝΟ12 

 

Κατοικίες
Κύρια θέρμανση Ν %
Σόμπα με ξύλα 18 26.5
Σόμπα πετρελαίου 14 20.6
Κεντρική θέρμανση 18 26.5
Ηλεκτρικά σώματα 4 5
Αερόθερμα 1 1
Τζάκι 7 1
Αλλο 6 8
Σύνολο 68 100.1

.9

.5
0.3
.8

 
 

 

 



Πίνακας Π18.2: Κοινωνικο-Οικονομικά χαρακτηριστικά των γονέων των 
ενηλίκων-πασχόντων1 

Μητέρα2 Πατέρας2

Ν % Ν %
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝΗΝΟ23, ΗΝΟ24

Εργάζεται 21 40.4 39 78.0
Είναι νοικοκυρά 30 57.7
Είναι συνταξιούχος 11 22.0
Είναι άνεργος 1 1.9 0 0.0
Σύνολο 52 100.0 50 100.0
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΣΩΝ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙΗΝΟ31,ΗΝΟ32

Εργοδότες 0 0.0 1 2.6
Αυτοαπασχολούμενοι 3 14.3 26 66.7
Βοηθάνε σε οικογενειακή δουλειά 7 33.3
Μισθωτοί 11 52.4 12 30.8
Σύνολο 21 100.0 39 100.1
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΟΣΩΝ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙΗΝΟ25, ΗΝΟ26

Επιστήμονες, Ελευθ.επαγγ. 2 9.5 2 5.1
Υπάλληλοι γραφείου 1 4.8 2 5.1
Εμποροι & Πωλητές 2 9.5
Παροχή Υπηρεσιών 9 42.9 2 5.1
Γεωργοί, Κτηνοτρόφοι 7 33.3 18 46.2
Τεχνίτες/Εργάτες 0 0.0 14 35.9
Ασαφές Επάγγελμα 0 0.0 1 2.6
Σύνολο 21 100.0 39 100.0
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗΗΝΟ25, ΗΝΟ26

Εμποροι & πωλητές 1 9.1
Παροχή Υπηρεσιών 3 27.3
Τεχνίτες/Εργάτες 7 63.6
Σύνολο 0 0.0 11 100.0
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝΗΝΟ27, ΗΝΟ28

Οχι 46 88.5 34 68.0
Ναι 6 11.5 16 32.0
Σύνολο 52 100.0 50 100.0
ΑΛΛΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝΗΝΟ29, ΗΝΟ30

Ανώτερα Διοικητικά στελέχη 0 0.0 1 6.3
Εμποροι & Πωλητές 1 6.3
Παροχή Υπηρεσιών 1 16.7 2 12.5
Γεωργοί 5 83.3 10 62.5
Τεχνίτες/Εργάτες 0 0.0 2 12.5
Σύνολο 6 100.0 16 100.1

 

Ν %
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΗΝΟ33

Πολύ καλή 3 5
καλή 26 49.1
Επαρκής 20 37.7
κακή 4 7
Σύνολο 53 100.0

.7

.5

 
1 Αφορά στους ασθενείς ηλικίας από 18 χρόνων και πάνω που ζουν μέσα στην γονική οικογένεια 
2 Στην περίπτωση που οι γονείς δεν συμβιώνουν, συγκεντρώθηκαν μόνο τα στοιχεία του γονέα με τον 
οποίο ζει ο ασθενής 



Πίνακας----: Αριθμός ατόμων της κατοικίας του παιδιού-πάσχοντα και οι 

Συνθήκες Διαβίωσης του 

 

 

Πίνακας----: Αριθμός ατόμων στην 

κατοικία του ασθενούςΗΝΟ1  Πίνακας----: Αριθμός δωματίων στην κατοικίαΗΝΟ3 

Κατοικίες
Αριθμός ατόμων Ν %

2 1
3 2
4 21
5 10
6 1

Σύνολο 35 100.1

2.9
5.7

60.0
28.6

2.9

   

Κατοικίες
Δωμάτια Ν %

2 5 1
3 10 2
4 13 3
5 6 1
8 1

Σύνολο 35 100.0

4.3
8.6
7.1
7.1
2.9

 
 

 

 

Πίνακας----: Αριθμός δωματίων ανά  

άτομο στην κατοικίαRMPAT=HNO1÷HNO3 

      Πίνακας----: Καθεστώς ενοικίασης HΝΟ2 

Κατοικίες
Δωμάτια ανά άτομο Ν %
<0.5 δωμάτια 1 2
>=0.5 - <1.0 δωμάτια 17 48.7
1 δωμάτιο 14 40.0
>1.0 - <=1.5 δωμάτια 2 5
2.0 δωμάτια 1 2
Σύνολο 35 100.2

.9

.7

.9

  

Κατοικίες
Καθεστώς ενοικίασης Ν %
Ιδιόκτητες 29 82.9
Με ενοίκιο 5 14.3
Αλλο 1 2
Σύνολο 35 100.1

.9

 
 

 



Πίνακας----: Συνθήκες Διαβίωσης του παιδιού-πάσχοντα(συνέχεια) 
 

 

Πίνακας----: Οι συνθήκες της κατοικίαςΗΝΟ4, ΗΝΟ5, ΗΝΟ7, ΗΝΟ8,ΗΝΟ9, ΗΝΟ10, ΗΝΟ11, ΗΝΟ13 

 

Ναι Οχι Σύνολο Ναι Οχι Σύνολο
Σύνδεση με κεντρικό αγωγό 
νερού μέσα στο σπίτι 35 0 35 100.0% 0.0% 100.0%
Σύνδεση με ΔΕΗ 35 0 35 100.0% 0.0% 100.0%
Ψυγείο 35 0 35 100.0% 0.0% 100.0%
Ηλεκτρική κουζίνα 33 2 35 94.3% 5.7% 100.0%
Πλυντήριο ρούχων 32 3 35 91.4% 8.6% 100.0%
Τηλέφωνο 33 2 35 94.3% 5.7% 100.0%
Τηλεόραση 35 0 35 100.0% 0.0% 100.0%
Αυτοκίνητο 32 3 35 91.4% 8.6% 100.0%

 
 

Πίνακας----: Υπαρξη αποχωρητηρίουΗΝΟ6 

 

Κατοικίες
Υπαρξη αποχωρητηρίου Ν %
Μέσα στο σπίτι με αποχετευτικό 15 42.9
Εξω από το σπίτι με αποχετευτικό 1 2.
Μέσα στο σπίτι με βόθρο 17 48.6
Εξω από το σπίτι με βόθρο 2 5.
Σύνολο 35 100.1

9

7

 
 

Πίνακας----: Είδος κύριας θέρμανσης ΗΝΟ12 

 

Κατοικίες
Κύρια θέρμανση Ν %
Σόμπα με ξύλα 7 2
Σόμπα πετρελαίου 3 8
Κεντρική θέρμανση 13 37.1
Αερόθερμα 2 5
Τζάκι 3 8
Αλλο 7 2
Σύνολο 35 100.0

0.0
.6

.7

.6
0.0

 
 

 

 



Πίνακας Π18.3: Κοινωνικο-Οικονομικά χαρακτηριστικά των γονέων των 

πασχόντων παιδιών1 

Μητέρα2 Πατέρας2

Ν % Ν %
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝΗΝΟ23, ΗΝΟ24

Εργάζεται 19 54.3 29 90.6
Είναι νοικοκυρά 16 45.7
Είναι συνταξιούχος 3 9.4
Σύνολο 35 100.0 32 100.0
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΣΩΝ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙΗΝΟ31,ΗΝΟ32

Εργοδότες 4 13.8
Αυτοαπασχολούμενοι 4 21.1 9 31.0
Βοηθάνε σε οικογενειακή δουλειά 2 10.5
Μισθωτοί 13 68.4 16 55.2
Σύνολο 19 100.0 29 100.0
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΟΣΩΝ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙΗΝΟ25, ΗΝΟ26

Επιστήμονες, Ελευθ.επαγγ. 4 21.1 1 3.4
Υπάλληλοι γραφείου 3 15.8 3 10.3
Εμποροι & Πωλητές 2 10.5 2 6.9
Παροχή Υπηρεσιών 6 31.6 3 10.3
Γεωργοί, Κτηνοτρόφοι 4 21.1 8 27.6
Τεχνίτες/Εργάτες 12 41.4
Σύνολο 19 100.1 29 99.9
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗΗΝΟ25, ΗΝΟ26

Υπάλληλοι γραφείου 1 33.3
Τεχνίτες/Εργάτες 1 33.3
Υπηρετούντες στις ένοπλες δυνάμεις 1 33.3
Σύνολο 0 0.0 3 99.9
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝΗΝΟ27, ΗΝΟ28

Οχι 32 91.4 18 56.3
Ναι 3 8.6 14 43.8
Σύνολο 35 100.0 32 100.1
ΑΛΛΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝΗΝΟ29, ΗΝΟ30

Ανώτερα Διοικητικά στελέχη 1 7.1
Εμποροι & Πωλητές 1 33.3 1 7.1
Γεωργοί 1 33.3 11 78.6
Τεχνίτες/Εργάτες 1 33.3 1 7.1
Σύνολο 3 99.9 14 99.9

 

Ν %
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΗΝΟ33

Πολύ καλή 2 5
καλή 12 34.3
Επαρκής 18 51.4
κακή 3 8
Σύνολο 35 100.0

.7

.6

 
1 Αφορά στα παιδιά-ασθενείς ηλικίας μέχρι και 17 χρόνων 
2Στην περίπτωση που οι γονείς δεν συμβιώνουν, συγκεντρώθηκαν μόνο τα στοιχεία του γονέα με τον 

οποίο ζεί το παιδί 



 

 



 

Πίνακας----: Προβλήματα που αναφέρθηκαν από τους ενήλικες-πάσχοντες για 

την πιο συχνά χρησιμοποιούμενη εξωνοσοκομειακή Υπηρεσία Υγείας κατά τον 

τελευταίο χρόνο ΑΝΟ185-ΑΝΟ192 
 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ Οχι Ναι

Δεν 
μπορώ 
να πώ

Συνο
λο Οχι Ναι

Δεν 
μπορώ 
να πώ

Σύνο
λο

Η συμπεριφορά του Ιατρικού ΠροσωπικούΑΝΟ185 41 4 4 49 83.7 8.2 8.2 100.1
Η συμπεριφορά των ΝοσηλευτριώνΑΝΟ186 45 1 3 49 91.8 2.0 6.1 99.9
Ο χρόνος ΑναμονήςΑΝΟ187 22 27 0 49 44.9 55.1 0.0 100.0
Η ελλειψη ενημέρωσηςΑΝΟ188 34 12 3 49 69.4 24.5 6.1 100.0
Ο χώρος αναμονής και εξέτασηςΑΝΟ189 35 12 2 49 71.4 24.5 4.1 100.0
Οι επιστημονικές γνώσεις των γιατρώνΑΝΟ190 35 11 3 49 71.4 22.4 6.1 99.9
Ο εξοπλισμός του ΙατρείουΑΝΟ191 35 10 4 49 71.4 20.4 8.2 100
Αλλο πρόβλημαΑΝΟ192 45 4 0 49 91.8 8.2 0.0 100.0
 

 

Πίνακας----: Αλλα προβλήματα που αναφέρθηκαν από τους ενήλικες-πάσχοντες 

για την Εξωνοσοκομειακή Υπηρεσία ΑΝΟ193 

 

Συχνότητα
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ Ν %
Απουσία ειδικευμένων γιατρών στις εφημερίες 3 75.0
Ελλειψη Συντονισμού των Υπηρεσιών 1 25.0
Σύνολο 4 100.0

 

Πίνακας----: Προβλήματα που αναφέρθηκαν από τους ενήλικες-πάσχοντες για 

την Εξωνοσοκομειακή Υπηρεσία σε σχέση με το πόσο ικανοποιημένοι δήλωσαν1 
 

Βαθμός Ικανοποίησης Βαθμός Ικανοποίησης
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ Καθόλου Οχι τόσο Αρκετά Πολύ Σύνολο Καθόλου Οχι τόσο Αρκετά Πολύ Σύνολο2

Η συμπεριφορά των γατρών 1 2 1 0 4 2.0 4.1 2.0 0.0 8.2
Η συμπεριφορά των νοσηλευτριών 0 0 1 0 1 0.0 0.0 2.0 0.0 2
Ο χρόνος αναμονής 1 5 21 0 27 2.0 10.2 42.9 0.0 55.1
 Η έλλειψη ενημέρωσης 0 4 5 3 12 0.0 8.2 10.2 6.1 24.5
Ο χώρος αναμονής και εξέτασης 0 1 9 2 12 0.0 2.0 18.4 4.1 24.5
Οι επιστημονικές γνώσεις γιατρών 0 3 7 1 11 0.0 6.1 14.3 2.0 22.4
Ο εξοπλισμός του Ιατρείου 0 2 5 3 10 0.0 4.1 10.2 6.1 20.4
Αλλο πρόβλημα 0 1 3 0 4 0.0 2.0 6.1 0.0 8.2

1 Παρουσιάζεται μόνο ο αριθμός και τα ποσοστά των θετικών απαντήσεων 
2Παρουσιάζονται τα συνολικά ποσοστά των θετικών απαντήσεων 

 



Πίνακας----: Προβλήματα που αναφέρθηκαν από τους ενήλικες-πάσχοντες για 

την Μονάδα Μεταγγίσεων 
 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ Οχι Ναι

Δεν 
μπορώ 
να πώ

Συνο
λο Οχι Ναι

Δεν 
μπορώ 
να πώ

Σύνο
λο

Η συμπεριφορά του Ιατρικού ΠροσωπικούΑΝΟ199 55 6 7 68 80.9 8.8 10.3 100.0
Η συμπεριφορά των ΝοσηλευτριώνΑΝΟ201 60 3 5 68 88.2 4.4 7.4 100.0
Ο χρόνος ΑναμονήςΑΝΟ203 59 9 0 68 86.8 13.2 0.0 100.0
Η ελλειψη ενημέρωσηςΑΝΟ205 46 18 4 68 67.6 26.5 5.9 100.0
Ο χώρος που γίνονται οι μεταγγίσειςΑΝΟ207 37 30 1 68 54.4 44.1 1.5 100.0
Οι επιστημονικές γνώσεις των γιατρώνΑΝΟ209 45 11 12 68 66.2 16.2 17.6 100
Ο εξοπλισμός της ΜονάδαςΑΝΟ211 38 20 10 68 55.9 29.4 14.7 100.0
Αλλο πρόβλημαΑΝΟ213 57 10 1 68 83.8 14.7 1.5 100.0
 

 

Πίνακας----: Αλλα προβλήματα που αναφέρθηκαν από τους ενήλικες-πάσχοντες 

για την Μονάδα Μεταγγίσεων ΑΝΟ215 

 

Συχνότητα
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ Ν %
Ελλειψη Νοσηλευτικού προσωπικού 1 10.0
Ελλειψη Απογευματινής βάρδιας 3 30.0
Πληρέστερος Ιατρικός έλεγχος 2 20.0
Ελλειψη ειδικευμένων γιατρών στην Μ.Α 3 30.0
Καλύτερη ποιότητα φαγητού 1 10.0
Σύνολο 10 100.0  
 

Πίνακας----: Προβλήματα που αναφέρθηκαν από τους ενήλικες-πάσχοντες για 

την Μονάδα Μεταγγίσεων σε σχέση με το πόσο ικανοποιημένοι δήλωσαν1 
 

Βαθμός Ικανοποίησης Βαθμός Ικανοποίησης
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ Καθόλου Οχι τόσο Αρκετά Πολύ Σύνολο Καθόλου Οχι τόσο Αρκετά Πολύ Σύνολο2

Η συμπεριφορά των γατρών 1 2 3 0 6 1.5 2.9 4.4 0.0 8.8
Η συμπεριφορά των νοσηλευτριών 1 1 1 0 3 1.5 1.5 1.5 0.0 4.4
Ο χρόνος αναμονής 1 2 5 1 9 1.5 2.9 7.4 1.5 13.2
 Η έλλειψη ενημέρωσης 0 5 11 2 18 0.0 7.4 16.2 2.9 26.5
Ο χώρος αναμονής και εξέτασης 0 5 12 13 30 0.0 7.4 17.6 19.1 44.1
Οι επιστημονικές γνώσεις γιατρών 0 4 6 1 11 0.0 5.9 8.8 1.5 16.2
Ο εξοπλισμός του Ιατρείου 1 4 5 10 20 1.5 5.9 7.4 14.7 29.4
Αλλο πρόβλημα 0 4 4 2 10 0.0 5.9 5.9 2.9 14.7

1 Παρουσιάζεται μόνο ο αριθμός και τα ποσοστά των θετικών απαντήσεων 
2Παρουσιάζονται τα συνολικά ποσοστά των θετικών απαντήσεων 

 



 

Πίνακας----: Προβλήματα που αναφέρθηκαν από τους ενήλικες-πάσχοντες για 

την άλλη Μονάδα Μεταγγίσεων 
 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ Οχι Ναι

Δεν 
μπορώ 
να πώ

Συνο
λο Οχι Ναι

Δεν 
μπορώ 
να πώ

Σύνο
λο

Η συμπεριφορά του Ιατρικού ΠροσωπικούΑΝΟ200 10 3 4 17 58.8 17.6 23.5 99.9
Η συμπεριφορά των ΝοσηλευτριώνΑΝΟ202 13 2 2 17 76.5 11.8 11.8 100.1
Ο χρόνος ΑναμονήςΑΝΟ204 7 10 0 17 41.2 58.8 0.0 100.0
Η ελλειψη ενημέρωσηςΑΝΟ206 10 5 2 17 58.8 29.4 11.8 100.0
Ο χώρος που γίνονται οι μεταγγίσειςΑΝΟ208 10 2 5 17 58.8 11.8 29.4 100.0
Οι επιστημονικές γνώσεις των γιατρώνΑΝΟ210 11 1 5 17 64.7 5.9 29.4 100.0
Ο εξοπλισμός της ΜονάδαςΑΝΟ212 10 2 5 17 58.8 11.8 29.4 100.0
Αλλο πρόβλημαΑΝΟ214 11 2 4 17 64.7 11.8 23.5 100.0
 

 

 

Πίνακας----: Αλλα προβλήματα που αναφέρθηκαν από τους ενήλικες-πάσχοντες 

για την άλλη Μονάδα Μεταγγίσεων ΑΝΟ216 

 

Συχνότητα
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ Ν %
Επάρκεια Αίματος 2 100.0
Σύνολο 2 100.0  
 

Πίνακας----: Προβλήματα που αναφέρθηκαν από τους ενήλικες-πάσχοντες για 

την Μονάδα Μεταγγίσεων σε σχέση με το πόσο ικανοποιημένοι δήλωσαν από 

αυτήν1 
 

Βαθμός Ικανοποίησης Βαθμός Ικανοποίησης
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ Καθόλου Οχι τόσο Αρκετά Πολύ Σύνολο Καθόλου Οχι τόσο Αρκετά Πολύ Σύνολο2

Η συμπεριφορά των γατρών 2 1 0 0 3 11.8 5.9 0.0 0.0 17.6
Η συμπεριφορά των νοσηλευτριών 1 1 0 0 2 5.9 5.9 0.0 0.0 11.8
Ο χρόνος αναμονής 1 4 3 2 10 5.9 23.5 17.6 11.8 58.8
 Η έλλειψη ενημέρωσης 1 3 1 0 5 5.9 17.6 5.9 0.0 29.4
Ο χώρος αναμονής και εξέτασης 0 1 1 0 2 0.0 5.9 5.9 0.0 11.8
Οι επιστημονικές γνώσεις γιατρών 0 1 0 0 1 0.0 5.9 0.0 0.0 5.9
Ο εξοπλισμός του Ιατρείου 0 1 1 0 2 0.0 5.9 5.9 0.0 11.8
Αλλο πρόβλημα 1 0 1 0 2 5.9 0.0 5.9 0.0 11.8

1 Παρουσιάζεται μόνο ο αριθμός και τα ποσοστά των θετικών απαντήσεων 
2Παρουσιάζονται τα συνολικά ποσοστά των θετικών απαντήσεων 

 



 

Πίνακας----: Προβλήματα που αναφέρθηκαν από από τους γονείς των παιδιών-

πασχόντων για την πιο συχνά χρησιμοποιούμενη εξωνοσοκομειακή Υπηρεσία 

Υγείας κατά τον τελευταίο χρόνο ΝΟ137-ΝΟ144 
 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ Οχι Ναι

Δεν 
μπορώ 
να πώ

Συνο
λο Οχι Ναι

Δεν 
μπορώ 
να πώ

Σύνο
λο

Η συμπεριφορά του Ιατρικού ΠροσωπικούΝΟ137 20 2 4 26 76.9 7.7 15.4 100.0
Η συμπεριφορά των ΝοσηλευτριώνΝΟ138 19 1 6 26 73.1 3.8 23.1 100.0
Ο χρόνος ΑναμονήςΝΟ139 17 9 0 26 65.4 34.6 0.0 100.0
Η ελλειψη ενημέρωσηςΝΟ140 19 6 1 26 73.1 23.1 3.8 100.0
Ο χώρος αναμονής και εξέτασηςΝΟ141 19 7 0 26 73.1 26.9 0.0 100.0
Οι επιστημονικές γνώσεις των γιατρώνΝΟ142 16 4 6 26 61.5 15.4 23.1 100.0
Ο εξοπλισμός του ΙατρείουΝΟ143 15 7 4 26 57.7 26.9 15.4 100.0
Αλλο πρόβλημαΝΟ144 26 0 0 26 100.0 0.0 0.0 100.0
 

 

 

 

Πίνακας----: Προβλήματα που αναφέρθηκαν από από τους γονείς των παιδιών-

πασχόντων για την Εξωνοσοκομειακή Υπηρεσία σε σχέση με το πόσο 

ικανοποιημένοι δήλωσαν1 
 

Βαθμός Ικανοποίησης Βαθμός Ικανοποίησης
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ Καθόλου Οχι τόσο Αρκετά Πολύ Σύνολο Καθόλου Οχι τόσο Αρκετά Πολύ Σύνολο2

Η συμπεριφορά των γατρών 0 2 0 0 2 0.0 7.7 0.0 0.0 7.7
Η συμπεριφορά των νοσηλευτριών 0 1 0 0 1 0.0 3.8 0.0 0.0 3.8
Ο χρόνος αναμονής 0 1 6 2 9 0.0 3.8 23.1 7.7 34.6
 Η έλλειψη ενημέρωσης 0 0 4 2 6 0.0 0.0 15.4 7.7 23.1
Ο χώρος αναμονής και εξέτασης 0 1 6 0 7 0.0 3.8 23.1 0.0 26.9
Οι επιστημονικές γνώσεις γιατρών 0 0 3 1 4 0.0 0.0 11.5 3.8 15.4
Ο εξοπλισμός του Ιατρείου 0 1 5 1 7 0.0 3.8 19.2 3.8 26.9
Αλλο πρόβλημα 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1 Παρουσιάζεται μόνο ο αριθμός και τα ποσοστά των θετικών απαντήσεων 
2Παρουσιάζονται τα συνολικά ποσοστά των θετικών απαντήσεων 

 

 



 

Πίνακας----: Προβλήματα που αναφέρθηκαν από τους γονείς των παιδιών-

πασχόντων για την Μονάδα Μεταγγίσεων 
 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ Οχι Ναι

Δεν 
μπορώ 
να πώ

Συνο
λο Οχι Ναι

Δεν 
μπορώ 
να πώ

Σύνο
λο

Η συμπεριφορά του Ιατρικού ΠροσωπικούΝΟ151 32 1 2 35 91.4 2.9 5.7
Η συμπεριφορά των ΝοσηλευτριώνΝΟ153 34 0 1 35 97.1 0.0 2.9
Ο χρόνος ΑναμονήςΝΟ155 35 0 0 35 100.0 0.0 0.0
Η ελλειψη ενημέρωσηςΝΟ157 27 7 1 35 77.1 20.0 2.9
Ο χώρος που γίνονται οι μεταγγίσειςΝΟ159 17 16 2 35 48.6 45.7 5.7
Οι επιστημονικές γνώσεις των γιατρώνΝΟ161 30 4 1 35 85.7 11.4 2.9
Ο εξοπλισμός της ΜονάδαςΝΟ163 21 10 4 35 60.0 28.6 11.4
Αλλο πρόβλημαΝΟ165 33 2 0 35 94.3 5.7 0.0
 

 

 

Πίνακας----: Αλλα προβλήματα που αναφέρθηκαν από από τους γονείς των 

παιδιών-πασχόντων για την Μονάδα ΜεταγγίσεωνΝΟ167 

 

Συχνότητα
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ Ν %
Ελλειψη Νοσηλευτικού προσωπικού 1 50.0
Ελλειψη Ιατρού σε περίοδο διακοπών 1 50.0
Σύνολο 2 100.0

 
 

Πίνακας----: Προβλήματα που αναφέρθηκαν από τους γονείς των παιδιών-

πασχόντων για την Μονάδα Μεταγγίσεων σε σχέση με το πόσο ικανοποιημένοι 

δήλωσαν1 
 

Βαθμός Ικανοποίησης Βαθμός Ικανοποίησης
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ Καθόλου Οχι τόσο Αρκετά Πολύ Σύνολο Καθόλου Οχι τόσο Αρκετά Πολύ Σύνολο2

Η συμπεριφορά των γατρών 0 1 0 0 1 0.0 2.9 0.0 0.0 2.9
Η συμπεριφορά των νοσηλευτριών 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ο χρόνος αναμονής 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 Η έλλειψη ενημέρωσης 0 1 4 2 7 0.0 2.9 11.4 5.7 20.0
Ο χώρος αναμονής και εξέτασης 0 1 7 8 16 0.0 2.9 20.0 22.9 45.7
Οι επιστημονικές γνώσεις γιατρών 0 0 3 1 4 0.0 0.0 8.6 2.9 11.4
Ο εξοπλισμός του Ιατρείου 0 0 6 4 10 0.0 0.0 17.1 11.4 28.6
Αλλο πρόβλημα 0 0 2 0 2 0.0 0.0 5.7 0.0 5.7

1 Παρουσιάζεται μόνο ο αριθμός και τα ποσοστά των θετικών απαντήσεων 
2Παρουσιάζονται τα συνολικά ποσοστά των θετικών απαντήσεων 



 



 

Πίνακας----: Προβλήματα που αναφέρθηκαν από τους γονείς των παιδιών-

πασχόντων για την άλλη Μονάδα Μεταγγίσεων 
 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ Οχι Ναι

Δεν 
μπορώ 
να πώ

Συνο
λο Οχι Ναι

Δεν 
μπορώ 
να πώ

Σύνο
λο

Η συμπεριφορά του Ιατρικού ΠροσωπικούΝΟ152 6 2 1 9 66.7 22.2 11.1 100.0
Η συμπεριφορά των ΝοσηλευτριώνΝΟ154 5 3 1 9 55.6 33.3 11.1 100.0
Ο χρόνος ΑναμονήςΝΟ156 3 5 1 9 33.3 55.6 11.1 100.0
Η ελλειψη ενημέρωσηςΝΟ158 7 0 2 9 77.8 0.0 22.2 100.0
Ο χώρος που γίνονται οι μεταγγίσειςΝΟ160 7 0 2 9 77.8 0.0 22.2 100.0
Οι επιστημονικές γνώσεις των γιατρώνΝΟ162 5 0 4 9 55.6 0.0 44.4 100.0
Ο εξοπλισμός της ΜονάδαςΝΟ164 6 1 2 9 66.7 11.1 22.2 100.0
Αλλο πρόβλημαΝΟ166 8 0 1 9 88.9 0.0 11.1 100.0

 

 

 

 

 

Πίνακας----: Προβλήματα που αναφέρθηκαν από τους γονείς των παιδιών-

πασχόντων για την άλλη Μονάδα Μεταγγίσεων σε σχέση με το πόσο 

ικανοποιημένοι δήλωσαν από αυτήν1 
 

Βαθμός Ικανοποίησης Βαθμός Ικανοποίησης
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ Καθόλου Οχι τόσο Αρκετά Πολύ Σύνολο Καθόλου Οχι τόσο Αρκετά Πολύ Σύνολο2

Η συμπεριφορά των γατρών 0 2 0 0 2 0.0 22.2 0.0 0.0 22.2
Η συμπεριφορά των νοσηλευτριών 0 3 0 0 3 0.0 33.3 0.0 0.0 33.3
Ο χρόνος αναμονής 0 4 0 1 5 0.0 44.4 0.0 11.1 55.6
 Η έλλειψη ενημέρωσης 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ο χώρος αναμονής και εξέτασης 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Οι επιστημονικές γνώσεις γιατρών 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ο εξοπλισμός του Ιατρείου 0 1 0 0 1 0.0 11.1 0.0 0.0 11.1
Αλλο πρόβλημα 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1 Παρουσιάζεται μόνο ο αριθμός και τα ποσοστά των θετικών απαντήσεων 
2Παρουσιάζονται τα συνολικά ποσοστά των θετικών απαντήσεων 

 



 

Πίνακας----: Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ενήλικες-

πάσχοντες σχετικά με την επάρκεια αίματος  
 

Συχνότητα
Πόσο συχνά αντιμετωπίζουν 
πρόβλημα επάρκειας αίματοςΑΝΟ219 Ν %
Ποτέ 17 25.0
Σπάνια 51 75.0
Σύνολο 68 100.0  

 

 

Πίνακας----: Τρόπος αντιμετώπισης της έλλειψης αίματος από τους 

ενήλικες-πάσχοντες 
 

Συχνότητα
Πώς αντιμετωπίζεται η έλλειψη 
αίματοςΑΝΟ220 Ν %
Περιμένουν να βρεθεί αίμα 3 5
Ψάχνουν για αιμοδότες 48 94.1
Σύνολο 51 100.0

.9

 
 

 

Πίνακας----: Χρηματισμός Αιμοδότη από τον ενήλικα-πάσχοντα κατά τα 

τελευταία 15 χρόνια 
 

Συχνότητα
Βρέθηκαν στην ανάγκη να δώσουν 
χρήματα στον υποψήφιο αιμοδότηΑΝΟ221 Ν %
Ποτέ 65 95.6
Σπάνια/Μερικές φορές 3 4
Σύνολο 68 100.0

.4

 
 

Πίνακας----: Προβλήματα των ενήλικων-πασχόντων, που κάνουν 

αποσιδήρωση, σχετικά με την προμήθεια DF 
 



Συχνότητα
Αντιμετώπησαν προβλήματα προμήθειας  DF 
τα τελευταία 3 χρόνιαΑΝΟ222 Ν %
Ποτέ 24 36.4
Μερικές φορές/Σπάνια 39 59.1
Συχνά 3 4
Σύνολο 66 100.0

.5

 
 



Πίνακας----: Τρόπος κάλυψης του κόστους του DF για τους ενήλικες πάσχοντες 

που κάνουν αποσιδήρωση 
 

Συχνότητα
Τρόπος κάλυψης του κόστους του 
DFΑΝΟ223 Ν %
Από το ασφαλιστικό ταμείο χωρίς ταλαιπωρ 63 95.5
Από το ασφαλιστικό ταμείο με ταλαιπωρία 3 4
Σύνολο 66 100.0

.5

 
 

 

Πίνακας----: Υπηρεσίες που χορηγούν επιδόματα στους ενήλικες-

πάσχοντες 
 

Συχνότητα

ΟΝΟΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΑΝΟ225Α, ΑΝΟ225Β Ν %
Πρόνοια 68 100.0
ΟΓΑ 16 23.5
Αλλο ταμείο 3 4.4

 
 



Πίνακας----: Προβλήματα επάρκειας αίματος που αντιμετωπίζουν τα παιδιά-

πάσχοντες 
 

Συχνότητα
Πόσο συχνά αντιμετωπίζουν 
πρόβλημα επάρκειας αίματοςΝΟ169 Ν %
Ποτέ 8 22
Σπάνια 27 77.1
Σύνολο 35 100.0

.9

 
 

Πίνακας----: Τρόπος αντιμετώπισης της έλλειψης αίματος από τους γονείς 

των παιδιών-πασχόντων 
 

Συχνότητα
Πώς αντιμετωπίζεται η έλλειψη 
αίματοςΝΟ170 Ν %
Ψάχνουν για αιμοδότες 27 100.0
Σύνολο 27 100.0

 
 

Πίνακας----: Χρηματισμός Αιμοδότη από τους γονείς των παιδιών 

πασχόντων 
 

Συχνότητα
Βρέθηκαν στην ανάγκη να δώσουν 
χρήματα στον υποψήφιο αιμοδότηΝΟ171 Ν %
Ποτέ 35 100.0
Σύνολο 35 100.0

 
 

 

Πίνακας----: Προβλήματα σχετικά με την προμήθεια DF για όσα παιδιά-

πάσχοντες κάνουν αποσιδήρωση 
 

Συχνότητα
Αντιμετώπησαν προβλήματα προμήθειας  DF 
τα τελευταία 3 χρόνιαΝΟ172 Ν %
Ποτέ 22 62.9
Μερικές φορές/Σπάνια 12 34.3
Συχνά 1 2
Σύνολο 35 100.1

.9

 
 

 



 



 

Πίνακας----: Τρόπος κάλυψης του κόστους του DF για όσα παιδιά-πάσχοντες 

κάνουν αποσιδήρωση 
 

Συχνότητα

Τρόπος κάλυψης του κόστους του DFΝΟ173 Ν %
Από το ασφαλιστικό ταμείο χωρίς ταλαιπωρ 35 100.0
Σύνολο 35 100.0

 
 

 

Πίνακας----: Υπηρεσίες που χορηγούν επιδόματα στα παιδιά-πάσχοντες 
 

Συχνότητα
ΟΝΟΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΝΟ175Α, ΝΟ175Β Ν %
Πρόνοια 35 100.0
ΟΑΕΔ - ετήσιο οικογενειακό 3 8.6

 
 



 

Πίνακας----: Προβλήματα που αναφέρθηκαν από τους ενήλικες-πάσχοντες για τις 

κοινωνικές και άλλες Υπηρεσίες 
 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ Οχι Ναι
Συνο
λο Οχι Ναι

Σύνο
λο

Η συμπεριφορά των υπαλλήλωνΑΝΟ238-239 17 6 23 73.9 26.1 100.0
Η απόσταση από τον τόπο διαμονήςΑΝΟ240-241 14 10 24 58.3 41.7 100.0
Η ελλιπής αντιμετώπιση του προβλήματοςΑΝΟ242-243 8 16 24 33.3 66.7 100.0
Η κατάρτηση των υπαλλήλων της ΥπηρεσίαςΑΝΟ244-245 20 3 23 87.0 13.0 100.0
Αλλο πρόβλημαΑΝΟ246-247 23 1 24 95.8 4.2 100.0

 

 

 

 

Πίνακας----: Προβλήματα που αναφέρθηκαν από τους ενήλικες-πάσχοντες για τις 

άλλες Υπηρεσίες σε σχέση με το πόσο ικανοποιημένοι δήλωσαν από αυτές1 
 

Βαθμός Ικανοποίησης Βαθμός Ικανοποίησης
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ Καθόλου Οχι τόσο Αρκετά Πολύ Σύνολο Καθόλου Οχι τόσο Αρκετά Πολύ Σύνολο2

Η συμπεριφορά των υπαλλήλων 2 3 1 0 6 8.7 13.0 4.3 0.0 26.1
Η απόσταση από τον τόπο διαμονής 0 6 3 1 10 0.0 25.0 12.5 4.2 41.7
Η ελλιπής αντιμετώπιση του προβλήματος 4 8 4 0 16 16.7 33.3 16.7 0.0 66.7
 Η κατάρτηση των υπαλλήλων 1 1 1 0 3 4.3 4.3 4.3 0.0 13.0
Αλλο πρόβλημα 1 0 0 0 1 4.2 0.0 0.0 0.0 4.2

1 Παρουσιάζεται μόνο ο αριθμός και τα ποσοστά των θετικών απαντήσεων 
2Παρουσιάζονται τα συνολικά ποσοστά των θετικών απαντήσεων 

 



Πίνακας Π1.1 

Κωδικοποίηση νοσημάτων 

Κατηγορία Ονομασία που 
χρησιμοποιείται στα 
αποτελέσματα

Νοσήματα που περιλαμβάνει

1 Λοιμώδη & παρασιτικά Λομώδη & Παρασιτικά Νοσήματα

2 Ενδοκρινικά και 
Μεταβολικά Ενδοκρινικά & Μεταβολικά Νοσήματα, Διαταραχές της 

θρέψεως & Ανοσολογικές Διαταραχές 
3 Νοσήματα του αίματος Νοσήματα του Αίματος & των Αιμοποιητικών Οργάνων

4 Νευρολογικά & 
Αισθητηρίων

Νοσήματα του Νευρικού Συστήματος & των Αισθητηρίων 
Οργάνων 

5 Κυκλοφορικά Νοσήματα του Κυκλοφορικού Συστήματος

6 Αναπνευστικά  Νοσήματα του Αναπνευστικού

7 Νοσήματα του Πεπτικού Νοσήματα του Πεπτικού

8 Νοσήματα του 
ουροποιογεννητικού

Νοσήματα του Ουροποιογεννητικού

9 Μαιευτικά Μαιευτικές καταστάσεις

10 Δερματικά & του υποδορίου Νοσήματα του Δέρματος  & του Υποδορίου Ιστού

11 Νοσήματα του 
Μυοσκελετικού

Νοσήματα του Μυοσκελετικού & του Συνδετικού Ιστού

12 Συγγενείς Ανωμαλίες Συγγενείς Ανωμαλίες

13 Ατυχήματα Ατυχήματα

14 Ασαφή Νοσήματα Ασαφή Νοσήματα & Συμπτώματα

15 Παράγοντες που επηρεάζουν Παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση Υγείας & την 
επαφή με τις Υγειονομικές Υπηρεσίες

 

 

Πίνακας Π1.2 

Κωδικοποίηση Ειδικοτήτων 

 

Κατηγορία Ονομασία που χρησιμοποιείται 
στα αποτελέσματα

Ειδικότητες που περιλαμβάνει

1 Παθολόγος Γιατρός της Μονάδας 
(Παιδίατρος, Παθολόγος), 
Παθολόγος

2 Αιματολόγος Αιματολόγος, Μικροβιολόγος
3 Ενδοκρινολόγος Ενδοκρινολόγος
4 Καρδιολόγος Καρδιολόγος
5 Ειδικότητα Χειρουργικής Ορθοπεδικός, Ο.Ρ.Λ.
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Πίνακας Π1.3 

Κωδικοποίηση επαγγελμάτων 

 

Κατηγορία 
Ε.Σ.Υ.Ε.

Ονομασία που χρησιμοποιείται 
στα αποτελέσματα

Επαγγέλματα που περιλαμβάνει

0/1/2 Επιστήμονες, Ελεύθ. επαγγ. Πρόσωπα ασκούντα επιστημονικά & ελεύθερα 
επαγγέλματα & Τεχνικοί αυτών βοηθοί (τα άτομα 
αυτά έχουν τελειώσει Ανώτατες/Ανώτερες ή 
Μέσες σχολές). Διευθύνοντες & Ανώτερα 
διοικητικά στελέχη (του Δημόσιου & Ιδιωτικού 
τομέα)

3 Υπάλληλοι γραφείου Υπάλληλοι γραφείου (Δημόσιου & Ιδιωτικού 
Τομέα)

4 Εμποροι & Πωλητές Εμποροι & Πωλητές
5 Παροχή υπηρεσιών Ασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών
6 Γεωργοί/Κτηνοτρόφοι Πρόσωπα απασχολούμενα στην 

Γεωργία/Κτηνοτροφία/Δασοκομία
7/8/9 Τεχνίτες, Εργάτες Τεχνίτες & Εργάτες (εκτός γεωργίας) & 

Χειριστές μεταφορικών μέσων
V Ενοπλες Δυνάμεις Υπηρετούντες στις Ενοπλες Δυνάμεις
Χ Ασαφές επάγγελμα Πρόσωπα μη δυνάμενα να καταταγούν κατά 

επάγγελμα  
 

 

Πίνακας Π1.4 

Κωδικοποίηση Δραστηριοτήτων Ελεύθερου χρόνου 

 

Κατηγορία Ονομασία που χρησιμοποιείται στα 
αποτελέσματα

Δραστηριότητες που περιλαμβάνει

1 Παιγνίδια Παιγνίδια (Ηλεκτρονικά, Μπιλιάρδο κλ.π.) 
/Αυτοκίνητα/Μηχανάκια

2 Οικογενειακή ζωή Οικογενειακή ζωή-Αγάπη για τα παιδιά

3 Χειροτεχνίες Χειροτεχνίες (πλέξιμο), Μαγειρική

4 Τέχνες Μουσική, Χορός, Θέατρο, Κινηματογράφος, 
Ζωγραφική, Τηλεόραση

5 Φύση Αγάπη για τα Ζώα, την Φύση, τα Υπαίθρια σπόρ 
(Κυνήγι, ψάρεμα, κολύμπι)

6 Αλλο Προσκοπισμός, Αλτρουϊσμός, βόλτες κ.λ.π.
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Πίνακας 2.6: Μέσες τιμές των Δεικτών κατά φύλο και ομάδες ηλικιών 

 

Ανδρες Γυναίκες
18-22 23-28 29-45 46+ Ν 18-22 23-28 29-45 46+

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΧΡΟΝΙΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ (Δ.Αρ.Χ.Α)
Μέση τιμή του δείκτη 1.33 1.75 1.40 4.00 1.62 1.33 1.60 3.00 0.

Ν

00 1.70
Σύνολο περιπτώσεων 9 12 5 1 27 15 10 5 0 30
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ (Δ.Εκ.Συμ.) ΨΥΧΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ
Μέση τιμή του δείκτη 2.81 2.30 3.60 4.00 2.77 2.77 3.50 3.80 0.00 3.15
Σύνολο περιπτώσεων 16 13 5 1 35 18 10 5 0 33
 ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ (Δ.Συχ. Συμ.) ΨΥΧΙΚΗΣ ΔΙ
Μέση τιμή του δείκτη 3.81 3.00 4.80 7.00 3.74 4.27 4.90 6.60 0.

ΑΤΑΡΑΧΗΣ
00 4.81

Σύνολο περιπτώσεων 16 13 5 1 35 18 10 5 0 33

 

 

Πίνακας C2.6: Μέση τιμή του “Δείκτη Αριθμού Χρονίων Παθήσεων”, στο 

δείγμα των παιδιών, κατά φύλο και ομάδες ηλικιών 

 

Αγόρια Κορίτσια
<=14 15-17 Ν <=14 15-17

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ (Δ.Αρ. Χ. Π)
Μέση τιμή του Δείκτη 0.36 0.85 0.55 0.33 0.76

Ν

0.63
Σύνολο των περιπτώσεων 11 7 18 6 13 19

 

 

 

 

 



Πίνακας Π3.2: Αριθμός ατόμων της κατοικίας του ενήλικα-πάσχοντα και οι 

Συνθήκες Διαβίωσης του 

 

 

Πίνακας Π3.2.1: Αριθμός ατόμων στην 

κατοικία του ασθενούςΗΝΟ1  Πίνακας Π3.2.2: Αριθμός δωματίων στην κατοικίαΗΝΟ3 

Κατοικίες
Αριθμός ατόμων Ν %

1 5
2 5
3 21 30.9
4 23 33.8
5 9 13.2
6 3
7 1
8 1

Σύνολο 68 100

7.4
7.4

4.4
1.5
1.5

   

Κατοικίες
Δωμάτια Ν %

1 3
2 10 14.7
3 22 32.4
4 19 27.9
5 10 14.7
6 1
7 1
8 1
10 1 1.5

Σύνολο 68 100

4.4

1.5
1.5
1.5

 
 

 

 

Πίνακας Π3.2.3: Αριθμός δωματίων ανά  

άτομο στην κατοικία RMPAT=HNO1÷HNO3 

      Πίνακας Π3.2.4: Καθεστώς ενοικίασης ΗΝΟ2 

Κατοικίες
Δωμάτια ανά άτομο Ν %
>=0.5 - <1.0 δωμάτια 24 35.3
1 δωμάτιο 23 33.8
>1.0 - <=1.5 δωμάτια 14 20.6
>1.5 - <=2.0 δωμάτια 5 7
>2.0 δωμάτια 2 2
Σύνολο 68 100.0

.4

.9

  

Κατοικίες
Καθεστώς ενοικίασης Ν %
Ιδιόκτητες 53 77.9
Με ενοίκιο 15 22.1
Σύνολο 68 100.0

 
 

 



Πίνακας Π3.3: Συνθήκες Διαβίωσης του ενήλικα-ασθενούς (συνέχεια) 
 

 

Πίνακας Π3.3.1: Οι συνθήκες της κατοικίας ΗΝΟ4, ΗΝΟ5, ΗΝΟ7, ΗΝΟ8,ΗΝΟ9, ΗΝΟ10, ΗΝΟ11, ΗΝΟ13 

 

Ναι Οχι Σύνολο Ναι Οχι Σύνολο
Σύνδεση με κεντρικό αγωγό 
νερού μέσα στο σπίτι 68 0 68 100.0% 0.0% 100.0%
Σύνδεση με ΔΕΗ 68 0 68 100.0% 0.0% 100.0%
Ψυγείο 68 0 68 100.0% 0.0% 100.0%
Ηλεκτρική κουζίνα 63 5 68 92.6% 7.4% 100.0%
Πλυντήριο ρούχων 62 6 68 91.2% 8.8% 100.0%
Τηλέφωνο 65 3 68 95.6% 4.4% 100.0%
Τηλεόραση 68 0 68 100.0% 0.0% 100.0%
Αυτοκίνητο 58 10 68 85.3% 14.7% 100.0%

 
 

Πίνακας Π3.3.2: Υπαρξη αποχωρητηρίου ΗΝΟ6 

 

Κατοικίες
Υπαρξη αποχωρητηρίου Ν %
Μέσα στο σπίτι με αποχετευτικό 37 54.4
Εξω από το σπίτι με αποχετευτικό 4 5
Μέσα στο σπίτι με βόθρο 18 26.5
Εξω από το σπίτι με βόθρο 8 11.8
Εξω από το σπίτι χωρίς βόθρο 1 1
Σύνολο 68 100.1

.9

.5

 
 

Πίνακας Π3.3.3: Είδος κύριας θέρμανσης ΗΝΟ12 

 

Κατοικίες
Κύρια θέρμανση Ν %
Σόμπα με ξύλα 18 26.5
Σόμπα πετρελαίου 14 20.6
Κεντρική θέρμανση 18 26.5
Ηλεκτρικά σώματα 4 5
Αερόθερμα 1 1
Τζάκι 7 1
Αλλο 6 8
Σύνολο 68 100.1

.9

.5
0.3
.8

 
 

 

 

 



Πίνακας Π11.1: Αριθμός ατόμων της κατοικίας του πάσχοντος παιδιού και οι 

Συνθήκες Διαβίωσης του 
 

 

Πίνακας Π11.1.1: Αριθμός ατόμων στην 

κατοικία του ασθενούςΗΝΟ1  Πίνακας Π11.1.2: Αριθμός δωματίων στην κατοικίαΗΝΟ3 

Κατοικίες
Αριθμός ατόμων Ν %

2 1
3 2
4 21
5 10
6 1

Σύνολο 35 100.1

2.9
5.7

60.0
28.6

2.9

   

Κατοικίες
Δωμάτια Ν %

2 5 1
3 10 2
4 13 3
5 6 1
8 1

Σύνολο 35 100.0

4.3
8.6
7.1
7.1
2.9

 
 

 

 

Πίνακας Π11.1.3: Αριθμός δωματίων ανά  

άτομο στην κατοικίαRMPAT=HNO1÷HNO3 

      Πίνακας Π11.1.4: Καθεστώς ενοικίασης HΝΟ2 

Κατοικίες
Δωμάτια ανά άτομο Ν %
<0.5 δωμάτια 1 2
>=0.5 - <1.0 δωμάτια 17 48.7
1 δωμάτιο 14 40.0
>1.0 - <=1.5 δωμάτια 2 5
2.0 δωμάτια 1 2
Σύνολο 35 100.2

.9

.7

.9

  

Κατοικίες
Καθεστώς ενοικίασης Ν %
Ιδιόκτητες 29 82.9
Με ενοίκιο 5 14.3
Αλλο 1 2
Σύνολο 35 100.1

.9

 
 

 



Πίνακας Π11.2: Συνθήκες Διαβίωσης του πάσχοντος παιδιού (συνέχεια) 

 

 

Πίνακας Π11.2.1: Οι συνθήκες της κατοικίαςΗΝΟ4, ΗΝΟ5, ΗΝΟ7, ΗΝΟ8,ΗΝΟ9, ΗΝΟ10, ΗΝΟ11, ΗΝΟ13 

 

Ναι Οχι Σύνολο Ναι Οχι Σύνολο
Σύνδεση με κεντρικό αγωγό 
νερού μέσα στο σπίτι 35 0 35 100.0% 0.0% 100.0%
Σύνδεση με ΔΕΗ 35 0 35 100.0% 0.0% 100.0%
Ψυγείο 35 0 35 100.0% 0.0% 100.0%
Ηλεκτρική κουζίνα 33 2 35 94.3% 5.7% 100.0%
Πλυντήριο ρούχων 32 3 35 91.4% 8.6% 100.0%
Τηλέφωνο 33 2 35 94.3% 5.7% 100.0%
Τηλεόραση 35 0 35 100.0% 0.0% 100.0%
Αυτοκίνητο 32 3 35 91.4% 8.6% 100.0%

 
 

Πίνακας Π11.2.2: Υπαρξη αποχωρητηρίουΗΝΟ6 

 

Κατοικίες
Υπαρξη αποχωρητηρίου Ν %
Μέσα στο σπίτι με αποχετευτικό 15 42.9
Εξω από το σπίτι με αποχετευτικό 1 2.
Μέσα στο σπίτι με βόθρο 17 48.6
Εξω από το σπίτι με βόθρο 2 5.
Σύνολο 35 100.1

9

7

 
 

Πίνακας Π11.2.3: Είδος κύριας θέρμανσης ΗΝΟ12 

 

Κατοικίες
Κύρια θέρμανση Ν %
Σόμπα με ξύλα 7 20.0
Σόμπα πετρελαίου 3 8
Κεντρική θέρμανση 13 37.1
Αερόθερμα 2 5
Τζάκι 3 8
Αλλο 7 20.0
Σύνολο 35 100.0

.6

.7

.6

 
 

 

 

 

 



 

Πίνακας Ð7.1.1: Προβλήματα που αναφέρθηκαν από τους ενήλικες-πάσχοντες 

για την πιο συχνά χρησιμοποιούμενη εξωνοσοκομειακή Υπηρεσία Υγείας κατά 

τον τελευταίο χρόνο ΑΝΟ185-ΑΝΟ192 
 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ Οχι Ναι

Δεν 
μπορώ 
να πώ

Συνο
λο Οχι Ναι

Δεν 
μπορώ 
να πώ

Σύνο
λο

Η συμπεριφορά του Ιατρικού ΠροσωπικούΑΝΟ185 41 4 4 49 83.7 8.2 8.2 100.1
Η συμπεριφορά των ΝοσηλευτριώνΑΝΟ186 45 1 3 49 91.8 2.0 6.1 99.9
Ο χρόνος ΑναμονήςΑΝΟ187 22 27 0 49 44.9 55.1 0.0 100.0
Η ελλειψη ενημέρωσηςΑΝΟ188 34 12 3 49 69.4 24.5 6.1 100.0
Ο χώρος αναμονής και εξέτασηςΑΝΟ189 35 12 2 49 71.4 24.5 4.1 100.0
Οι επιστημονικές γνώσεις των γιατρώνΑΝΟ190 35 11 3 49 71.4 22.4 6.1 99.9
Ο εξοπλισμός του ΙατρείουΑΝΟ191 35 10 4 49 71.4 20.4 8.2 100.0
Αλλο πρόβλημαΑΝΟ192 45 4 0 49 91.8 8.2 0.0 100.0
 

 

Πίνακας Π7.1.2:  Άλλα προβλήματα που αναφέρθηκαν από τους ενήλικες-

πάσχοντες για την Εξωνοσοκομειακή Υπηρεσία ΑΝΟ193 

 

Συχνότητα
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ Ν %
Απουσία ειδικευμένων γιατρών στις εφημερίες 3 75.0
Ελλειψη Συντονισμού των Υπηρεσιών 1 25.0
Σύνολο 4 100.0

 

Πίνακας Π7.1.3: Προβλήματα που αναφέρθηκαν από τους ενήλικες-πάσχοντες 

για την Εξωνοσοκομειακή Υπηρεσία σε σχέση με το πόσο ικανοποιημένοι 

δήλωσαν1 
 

Βαθμός Ικανοποίησης Βαθμός Ικανοποίησης

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ
Καθόλου/
Οχι τόσο

Αρκετά/
Πολύ Σύνολο

Καθόλου/
Οχι τόσο

Αρκετά/
Πολύ Σύνολο2

Η συμπεριφορά των γιατρών 3 1 4 6.1 2.0 8.2
Η συμπεριφορά των νοσηλευτριών 0 1 1 0.0 2.0 2.0
Ο χρόνος αναμονής 6 21 27 12.2 42.9 55.1
 Η έλλειψη ενημέρωσης 4 8 12 8.2 16.3 24.5
Ο χώρος αναμονής και εξέτασης 1 11 12 2.0 22.5 24.5
Οι επιστημονικές γνώσεις γιατρών 3 8 11 6.1 16.3 22.4
Ο εξοπλισμός του Ιατρείου 2 8 10 4.1 16.3 20.4
Αλλο πρόβλημα 1 3 4 2.0 6.1 8.2

1 Παρουσιάζεται μόνο ο αριθμός και τα ποσοστά των θετικών απαντήσεων 



2Παρουσιάζονται τα συνολικά ποσοστά των θετικών απαντήσεων 



Πίνακας Π7.2.1: Προβλήματα που αναφέρθηκαν από τους ενήλικες-πάσχοντες 

για την Μονάδα των τακτικών Μεταγγίσεων 
 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ Οχι Ναι

Δεν 
μπορώ 
να πώ

Συνο
λο Οχι Ναι

Δεν 
μπορώ 
να πώ

Σύνο
λο

Η συμπεριφορά του Ιατρικού ΠροσωπικούΑΝΟ199 55 6 7 68 80.9 8.8 10.3 100.0
Η συμπεριφορά των ΝοσηλευτριώνΑΝΟ201 60 3 5 68 88.2 4.4 7.4 100.0
Ο χρόνος ΑναμονήςΑΝΟ203 59 9 0 68 86.8 13.2 0.0 100.0
Η ελλειψη ενημέρωσηςΑΝΟ205 46 18 4 68 67.6 26.5 5.9 100.0
Ο χώρος που γίνονται οι μεταγγίσειςΑΝΟ207 37 30 1 68 54.4 44.1 1.5 100.0
Οι επιστημονικές γνώσεις των γιατρώνΑΝΟ209 45 11 12 68 66.2 16.2 17.6 100.0
Ο εξοπλισμός της ΜονάδαςΑΝΟ211 38 20 10 68 55.9 29.4 14.7 100.0
Αλλο πρόβλημαΑΝΟ213 57 10 1 68 83.8 14.7 1.5 100.0
 

Πίνακας Π7.2.2: Άλλα προβλήματα που αναφέρθηκαν από τους ενήλικες-

πάσχοντες για την Μονάδα των τακτικών Μεταγγίσεων ΑΝΟ215 

 

Συχνότητα
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ Ν %
Ελλειψη Νοσηλευτικού προσωπικού 1 10.0
Ελλειψη Απογευματινής βάρδιας 3 30.0
Πληρέστερος Ιατρικός έλεγχος 2 20.0
Ελλειψη ειδικευμένων γιατρών στην Μ.Α 3 30.0
Καλύτερη ποιότητα φαγητού 1 10.0
Σύνολο 10 100.0  
 

Πίνακας Π7.2.3: Προβλήματα που αναφέρθηκαν από τους ενήλικες-πάσχοντες 

για την Μονάδα Μεταγγίσεων σε σχέση με το πόσο ικανοποιημένοι δήλωσαν1 
 

Βαθμός Ικανοποίησης Βαθμός Ικανοποίησης

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ
Καθόλου/
Οχι τόσο

Αρκετά/
Πολύ Σύνολο

Καθόλου/
Οχι τόσο

Αρκετά/
Πολύ Σύνολο2

Η συμπεριφορά των γιατρών 3 3 6 4.4 4.4 8.8
Η συμπεριφορά των νοσηλευτριών 2 1 3 2.9 1.5 4.4
Ο χρόνος αναμονής 3 6 9 4.4 8.9 13.2
 Η έλλειψη ενημέρωσης 5 13 18 7.4 19.1 26.5
Ο χώρος μεταγγίσεων 5 25 30 7.4 36.8 44.1
Οι επιστημονικές γνώσεις γιατρών 4 7 11 5.9 10.3 16.2
Ο εξοπλισμός της μονάδας 5 15 20 7.4 22.1 29.4
Αλλο πρόβλημα 4 6 10 5.9 8.8 14.7

1Παρουσιάζεται μόνο ο αριθμός και τα ποσοστά των θετικών απαντήσεων 
2Παρουσιάζονται τα συνολικά ποσοστά των θετικών απαντήσεων 



 

Πίνακας Π7.2.4: Προβλήματα που αναφέρθηκαν από τους ενήλικες-πάσχοντες 

για την «άλλη» Μονάδα Μεταγγίσεων 
 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ Οχι Ναι

Δεν 
μπορώ 
να πώ

Συνο
λο Οχι Ναι

Δεν 
μπορώ 
να πώ

Σύνο
λο

Η συμπεριφορά του Ιατρικού ΠροσωπικούΑΝΟ200 10 3 4 17 58.8 17.6 23.5 99.9
Η συμπεριφορά των ΝοσηλευτριώνΑΝΟ202 13 2 2 17 76.5 11.8 11.8 100.1
Ο χρόνος ΑναμονήςΑΝΟ204 7 10 0 17 41.2 58.8 0.0 100.0
Η ελλειψη ενημέρωσηςΑΝΟ206 10 5 2 17 58.8 29.4 11.8 100.0
Ο χώρος που γίνονται οι μεταγγίσειςΑΝΟ208 10 2 5 17 58.8 11.8 29.4 100.0
Οι επιστημονικές γνώσεις των γιατρώνΑΝΟ210 11 1 5 17 64.7 5.9 29.4 100.0
Ο εξοπλισμός της ΜονάδαςΑΝΟ212 10 2 5 17 58.8 11.8 29.4 100.0
Αλλο πρόβλημαΑΝΟ214 11 2 4 17 64.7 11.8 23.5 100.0
 

 

 

Πίνακας Π7.2.5: Άλλα προβλήματα που αναφέρθηκαν από τους ενήλικες-

πάσχοντες για την «άλλη» Μονάδα Μεταγγίσεων ΑΝΟ216 

 

Συχνότητα
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ Ν %
Επάρκεια Αίματος 2 100.0
Σύνολο 2 100.0  
 

Πίνακας Π7.2.6: Προβλήματα που αναφέρθηκαν από τους ενήλικες-πάσχοντες 

για την «άλλη» Μονάδα Μεταγγίσεων σε σχέση με το πόσο ικανοποιημένοι 

δήλωσαν από αυτήν1 
 

Βαθμός Ικανοποίησης

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ
Καθόλου/
Οχι τόσο

Αρκετά/
Πολύ Σύνολο

Καθόλου/Ο
χι τόσο

Αρκετά/Π
ολύ Σύνολο2

Η συμπεριφορά των γιατρών 3 0 3 17.7 0.0 17.6
Η συμπεριφορά των νοσηλευτριών 2 0 2 11.8 0.0 11.8
Ο χρόνος αναμονής 5 5 10 29.4 29.4 58.8
 Η έλλειψη ενημέρωσης 4 1 5 23.5 5.9 29.4
Ο χώρος των μεταγγίσεων 1 1 2 5.9 5.9 11.8
Οι επιστημονικές γνώσεις γιατρών 1 0 1 5.9 0.0 5.9
Ο εξοπλισμός της μονάδας 1 1 2 5.9 5.9 11.8
Αλλο πρόβλημα 1 1 2 5.9 5.9 11.8

1 Παρουσιάζεται μόνο ο αριθμός και τα ποσοστά των θετικών απαντήσεων 
2Παρουσιάζονται τα συνολικά ποσοστά των θετικών απαντήσεων 



 



 

Πίνακας Π15.1.1: Προβλήματα που αναφέρθηκαν από τους γονείς των παιδιών-

πασχόντων για την πιο συχνά χρησιμοποιούμενη εξωνοσοκομειακή Υπηρεσία 

Υγείας κατά τον τελευταίο χρόνο ΝΟ137-ΝΟ144 
 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ Οχι Ναι

Δεν 
μπορώ 
να πώ

Συνο
λο Οχι Ναι

Δεν 
μπορώ 
να πώ

Σύνο
λο

Η συμπεριφορά του Ιατρικού ΠροσωπικούΝΟ137 20 2 4 26 76.9 7.7 15.4 100.0
Η συμπεριφορά των ΝοσηλευτριώνΝΟ138 19 1 6 26 73.1 3.8 23.1 100.0
Ο χρόνος ΑναμονήςΝΟ139 17 9 0 26 65.4 34.6 0.0 100.0
Η ελλειψη ενημέρωσηςΝΟ140 19 6 1 26 73.1 23.1 3.8 100.0
Ο χώρος αναμονής και εξέτασηςΝΟ141 19 7 0 26 73.1 26.9 0.0 100.0
Οι επιστημονικές γνώσεις των γιατρώνΝΟ142 16 4 6 26 61.5 15.4 23.1 100.0
Ο εξοπλισμός του ΙατρείουΝΟ143 15 7 4 26 57.7 26.9 15.4 100.0
Αλλο πρόβλημαΝΟ144 26 0 0 26 100.0 0.0 0.0 100.0
 

 

 

 

Πίνακας Π15.1.2: Προβλήματα που αναφέρθηκαν από τους γονείς των παιδιών-

πασχόντων για την Εξωνοσοκομειακή Υπηρεσία σε σχέση με το πόσο 

ικανοποιημένοι δήλωσαν1 
 

Βαθμός Ικανοποίησης Βαθμός Ικανοποίησης

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ
Καθόλου/
Οχι τόσο

Αρκετά/
Πολύ Σύνολο

Καθόλου/
Οχι τόσο

Αρκετά/
Πολύ Σύνολο2

Η συμπεριφορά των γατρών 2 0 2 7.7 0.0 7.7
Η συμπεριφορά των νοσηλευτριών 1 0 1 3.8 0.0 3.8
Ο χρόνος αναμονής 1 8 9 3.8 30.8 34.6
 Η έλλειψη ενημέρωσης 0 6 6 0.0 23.1 23.1
Ο χώρος αναμονής και εξέτασης 1 6 7 3.8 23.1 26.9
Οι επιστημονικές γνώσεις γιατρών 0 4 4 0.0 15.3 15.4
Ο εξοπλισμός του Ιατρείου 1 6 7 3.8 23.0 26.9
Αλλο πρόβλημα 0 0 0 0.0 0.0 0.0

1 Παρουσιάζεται μόνο ο αριθμός και τα ποσοστά των θετικών απαντήσεων 
2Παρουσιάζονται τα συνολικά ποσοστά των θετικών απαντήσεων 

 

 



 

Πίνακας Π15.2.1: Προβλήματα που αναφέρθηκαν από τους γονείς των παιδιών-

πασχόντων για την Μονάδα των τακτικών Μεταγγίσεων 
 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ Οχι Ναι

Δεν 
μπορώ 
να πώ

Συνο
λο Οχι Ναι

Δεν 
μπορώ 
να πώ

Σύνο
λο

Η συμπεριφορά του Ιατρικού ΠροσωπικούΝΟ151 32 1 2 35 91.4 2.9 5.7
Η συμπεριφορά των ΝοσηλευτριώνΝΟ153 34 0 1 35 97.1 0.0 2.9
Ο χρόνος ΑναμονήςΝΟ155 35 0 0 35 100.0 0.0 0.0
Η ελλειψη ενημέρωσηςΝΟ157 27 7 1 35 77.1 20.0 2.9
Ο χώρος που γίνονται οι μεταγγίσειςΝΟ159 17 16 2 35 48.6 45.7 5.7
Οι επιστημονικές γνώσεις των γιατρώνΝΟ161 30 4 1 35 85.7 11.4 2.9
Ο εξοπλισμός της ΜονάδαςΝΟ163 21 10 4 35 60.0 28.6 11.4
Αλλο πρόβλημαΝΟ165 33 2 0 35 94.3 5.7 0.0
 

 

Πίνακας Π15.2.2: Άλλα προβλήματα που αναφέρθηκαν από τους γονείς των 

παιδιών-πασχόντων για την Μονάδα των τακτικών ΜεταγγίσεωνΝΟ167 

 

Συχνότητα
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ Ν %
Ελλειψη Νοσηλευτικού προσωπικού 1 50.0
Ελλειψη Ιατρού σε περίοδο διακοπών 1 50.0
Σύνολο 2 100.0

 
 

Πίνακας Π15.2.3: Προβλήματα που αναφέρθηκαν από τους γονείς των παιδιών-

πασχόντων για την Μονάδα των τακτικών Μεταγγίσεων σε σχέση με το πόσο 

ικανοποιημένοι δήλωσαν1 
 

Βαθμός Ικανοποίησης Βαθμός Ικανοποίησης

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ
Καθόλου/
Οχι τόσο

Αρκετά/
Πολύ Σύνολο

Καθόλου/
Οχι τόσο

Αρκετά/
Πολύ Σύνολο2

Η συμπεριφορά των γατρών 1 0 1 2.9 0.0 2.9
Η συμπεριφορά των νοσηλευτριών 0 0 0 0.0 0.0 0.0
Ο χρόνος αναμονής 0 0 0 0.0 0.0 0.0
 Η έλλειψη ενημέρωσης 1 6 7 2.9 17.1 20.0
Ο χώρος των μεταγγίσεων 1 15 16 2.9 42.9 45.7
Οι επιστημονικές γνώσεις γιατρών 0 4 4 0.0 11.5 11.4
Ο εξοπλισμός της μονάδας 0 10 10 0.0 28.5 28.6
Αλλο πρόβλημα 0 2 2 0.0 5.7 5.7

1 Παρουσιάζεται μόνο ο αριθμός και τα ποσοστά των θετικών απαντήσεων 
2Παρουσιάζονται τα συνολικά ποσοστά των θετικών απαντήσεων 





 

Πίνακας Π15.2.4: Προβλήματα που αναφέρθηκαν από τους γονείς των παιδιών-

πασχόντων για την «άλλη» Μονάδα Μεταγγίσεων 
 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ Οχι Ναι

Δεν 
μπορώ 
να πώ

Συνο
λο Οχι Ναι

Δεν 
μπορώ 
να πώ

Σύνο
λο

Η συμπεριφορά του Ιατρικού ΠροσωπικούΝΟ152 6 2 1 9 66.7 22.2 11.1 100.0
Η συμπεριφορά των ΝοσηλευτριώνΝΟ154 5 3 1 9 55.6 33.3 11.1 100.0
Ο χρόνος ΑναμονήςΝΟ156 3 5 1 9 33.3 55.6 11.1 100.0
Η ελλειψη ενημέρωσηςΝΟ158 7 0 2 9 77.8 0.0 22.2 100.0
Ο χώρος που γίνονται οι μεταγγίσειςΝΟ160 7 0 2 9 77.8 0.0 22.2 100.0
Οι επιστημονικές γνώσεις των γιατρώνΝΟ162 5 0 4 9 55.6 0.0 44.4 100.0
Ο εξοπλισμός της ΜονάδαςΝΟ164 6 1 2 9 66.7 11.1 22.2 100.0
Αλλο πρόβλημαΝΟ166 8 0 1 9 88.9 0.0 11.1 100.0

 

 

 

 

 

Πίνακας Π15.2.5: Προβλήματα που αναφέρθηκαν από τους γονείς των παιδιών-

πασχόντων για την «άλλη» Μονάδα Μεταγγίσεων σε σχέση με το πόσο 

ικανοποιημένοι δήλωσαν από αυτήν1 
 

Βαθμός Ικανοποίησης Βαθμός Ικανοποίησης

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ
Καθόλου/
Οχι τόσο

Αρκετά/
Πολύ Σύνολο

Καθόλου/
Οχι τόσο

Αρκετά/
Πολύ Σύνολο2

Η συμπεριφορά των γατρών 2 0 2 22.2 0.0 22.2
Η συμπεριφορά των νοσηλευτριών 3 0 3 33.3 0.0 33.3
Ο χρόνος αναμονής 4 1 5 44.4 11.1 55.6
 Η έλλειψη ενημέρωσης 0 0 0 0.0 0.0 0.0
Ο χώρος των μεταγγίσεων 0 0 0 0.0 0.0 0.0
Οι επιστημονικές γνώσεις γιατρών 0 0 0 0.0 0.0 0.0
Ο εξοπλισμός της μονάδας 1 0 1 11.1 0.0 11.1
Αλλο πρόβλημα 0 0 0 0.0 0.0 0.0

1 Παρουσιάζεται μόνο ο αριθμός και τα ποσοστά των θετικών απαντήσεων 
2Παρουσιάζονται τα συνολικά ποσοστά των θετικών απαντήσεων 

 



 

Πίνακας Π9.1: Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ενήλικες-

πάσχοντες σχετικά με την επάρκεια αίματος  
 

Συχνότητα
Πόσο συχνά αντιμετωπίζουν 
πρόβλημα επάρκειας αίματοςΑΝΟ219 Ν %
Ποτέ 17 25.0
Σπάνια 51 75.0
Σύνολο 68 100.0  

 

 

Πίνακας Π9.2: Τρόπος αντιμετώπισης της έλλειψης αίματος από τους 

ενήλικες-πάσχοντες 
 

Συχνότητα
Πώς αντιμετωπίζεται η έλλειψη 
αίματοςΑΝΟ220 Ν %
Περιμένουν να βρεθεί αίμα 3 5
Ψάχνουν για αιμοδότες 48 94.1
Σύνολο 51 100.0

.9

 
 

 

Πίνακας Π9.3: Χρηματισμός Αιμοδότη από τον ενήλικα-πάσχοντα κατά 

τα τελευταία 15 χρόνια 
 

Συχνότητα
Βρέθηκαν στην ανάγκη να δώσουν 
χρήματα στον υποψήφιο αιμοδότηΑΝΟ221 Ν %
Ποτέ 65 95.6
Σπάνια/Μερικές φορές 3 4
Σύνολο 68 100.0

.4

 
 

Πίνακας Π9.4: Προβλήματα των ενήλικων-πασχόντων, που κάνουν 

αποσιδήρωση, σχετικά με την προμήθεια DF 
 



Συχνότητα
Αντιμετώπησαν προβλήματα προμήθειας  DF 
τα τελευταία 3 χρόνιαΑΝΟ222 Ν %
Ποτέ 24 36.4
Μερικές φορές/Συχνά 42 63.6
Σύνολο 66 100.0

 



Πίνακας Π9.5: Τρόπος κάλυψης του κόστους του DF για τους ενήλικες 

πάσχοντες που κάνουν αποσιδήρωση 
 

Συχνότητα
Τρόπος κάλυψης του κόστους του 
DFΑΝΟ223 Ν %
Από το ασφαλιστικό ταμείο χωρίς ταλαιπωρ 63 95.5
Από το ασφαλιστικό ταμείο με ταλαιπωρία 3 4
Σύνολο 66 100.0

.5

 
 

 

Πίνακας Π9.6: Υπηρεσίες που χορηγούν επιδόματα στους ενήλικες-

πάσχοντες 
 

Συχνότητα

ΟΝΟΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΑΝΟ225Α, ΑΝΟ225Β Ν %
Πρόνοια 68 100.0
ΟΓΑ 16 23.5
Αλλο ταμείο 3 4.4

 
 



Πίνακας Π17.1: Προβλήματα επάρκειας αίματος που αντιμετωπίζουν τα 

πάσχοντα παιδιά 
 

Συχνότητα
Πόσο συχνά αντιμετωπίζουν 
πρόβλημα επάρκειας αίματοςΝΟ169 Ν %
Ποτέ 8 22
Σπάνια 27 77.1
Σύνολο 35 100.0

.9

 
 

Πίνακας Π17.2: Τρόπος αντιμετώπισης της έλλειψης αίματος από τους 

γονείς των πασχόντων παιδιών 
 

Συχνότητα
Πώς αντιμετωπίζεται η έλλειψη 
αίματοςΝΟ170 Ν %
Ψάχνουν για αιμοδότες 27 100.0
Σύνολο 27 100.0

 
 

Πίνακας Π17.3: Χρηματισμός Αιμοδότη από τους γονείς των παιδιών 

πασχόντων 
 

Συχνότητα
Βρέθηκαν στην ανάγκη να δώσουν 
χρήματα στον υποψήφιο αιμοδότηΝΟ171 Ν %
Ποτέ 35 100.0
Σύνολο 35 100.0

 
 

 

Πίνακας Π17.4: Προβλήματα σχετικά με την προμήθεια DF για όσα 

πάσχοντα παιδιά κάνουν αποσιδήρωση 
 

Συχνότητα

Αντιμετώπησαν προβλήματα προμήθειας  DF 
τα τελευταία 3 χρόνιαΝΟ172 Ν %
Ποτέ 22 62.9
Μερικές φορές/Συχνά 13 37.2
Σύνολο 35 100.1

 
 



 



Πίνακας Π17.5: Τρόπος κάλυψης του κόστους του DF για όσα πάσχοντα παιδιά 

κάνουν αποσιδήρωση 
 

Συχνότητα

Τρόπος κάλυψης του κόστους του DFΝΟ173 Ν %
Από το ασφαλιστικό ταμείο χωρίς ταλαιπωρία 35 100.0
Σύνολο 35 100.0

 
 

 

Πίνακας Ð17.6: Υπηρεσίες που χορηγούν επιδόματα στα πάσχοντα παιδιά 
 

Συχνότητα
ΟΝΟΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΝΟ175Α, ΝΟ175Β Ν %
Πρόνοια 35 100.0
"Αλλο ταμείο" 3 8.6

 
 



 

Πίνακας Π9.7.1: Προβλήματα που αναφέρθηκαν από τους ενήλικες-πάσχοντες 

για τις κοινωνικές και άλλες Υπηρεσίες 
 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ Οχι Ναι
Συνο
λο Οχι Ναι

Σύνο
λο

Η συμπεριφορά των υπαλλήλωνΑΝΟ238-239 17 6 23 73.9 26.1 100.0
Η απόσταση από τον τόπο διαμονήςΑΝΟ240-241 14 10 24 58.3 41.7 100.0
Η ελλιπής αντιμετώπιση του προβλήματοςΑΝΟ242-243 8 16 24 33.3 66.7 100.0
Η κατάρτηση των υπαλλήλων της ΥπηρεσίαςΑΝΟ244-245 20 3 23 87.0 13.0 100.0
Αλλο πρόβλημαΑΝΟ246-247 23 1 24 95.8 4.2 100.0

 

 

 

 

Πίνακας Π9.7.2: Προβλήματα που αναφέρθηκαν από τους ενήλικες-πάσχοντες 

για τις άλλες Υπηρεσίες σε σχέση με το πόσο ικανοποιημένοι δήλωσαν από 

αυτές1 
 

Βαθμός Ικανοποίησης Βαθμός Ικανοποίησης

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ
Καθόλου/
Οχι τόσο

Αρκετά/
Πολύ Σύνολο

Καθόλου/
Οχι τόσο

Αρκετά/
Πολύ Σύνολο2

Η συμπεριφορά των υπαλλήλων 5 1 6 21.7 4.3 26.0
Η απόσταση από τον τόπο διαμονής 6 4 10 25.0 16.7 41.7
Η ελλιπής αντιμετώπιση του προβλήματος 12 4 16 50.0 16.7 66.7
 Η κατάρτηση των υπαλλήλων 2 1 3 8.6 4.3 12.9
Αλλο πρόβλημα 1 0 1 4.2 0.0 4.2

1 Παρουσιάζεται μόνο ο αριθμός και τα ποσοστά των θετικών απαντήσεων 
2Παρουσιάζονται τα συνολικά ποσοστά των θετικών απαντήσεων 

 



Πίνακας Π1.1 

Κωδικοποίηση νοσημάτων 

Κατηγορία Ονομασία που 
χρησιμοποιείται στα 
αποτελέσματα

Νοσήματα που περιλαμβάνει

1 Λοιμώδη & παρασιτικά Λομώδη & Παρασιτικά Νοσήματα

2 Ενδοκρινικά και 
Μεταβολικά Ενδοκρινικά & Μεταβολικά Νοσήματα, Διαταραχές της 

θρέψεως & Ανοσολογικές Διαταραχές 
3 Νοσήματα του αίματος Νοσήματα του Αίματος & των Αιμοποιητικών Οργάνων

4 Νευρολογικά & 
Αισθητηρίων

Νοσήματα του Νευρικού Συστήματος & των Αισθητηρίων 
Οργάνων 

5 Κυκλοφορικά Νοσήματα του Κυκλοφορικού Συστήματος

6 Αναπνευστικά  Νοσήματα του Αναπνευστικού

7 Νοσήματα του Πεπτικού Νοσήματα του Πεπτικού

8 Νοσήματα του 
ουροποιογεννητικού

Νοσήματα του Ουροποιογεννητικού

9 Μαιευτικά Μαιευτικές καταστάσεις

10 Δερματικά & του υποδορίου Νοσήματα του Δέρματος  & του Υποδορίου Ιστού

11 Νοσήματα του 
Μυοσκελετικού

Νοσήματα του Μυοσκελετικού & του Συνδετικού Ιστού

12 Συγγενείς Ανωμαλίες Συγγενείς Ανωμαλίες

13 Ατυχήματα Ατυχήματα

14 Ασαφή Νοσήματα Ασαφή Νοσήματα & Συμπτώματα

15 Παράγοντες που επηρεάζουν Παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση Υγείας & την 
επαφή με τις Υγειονομικές Υπηρεσίες

 

 

Πίνακας Π1.2 

Κωδικοποίηση Ειδικοτήτων 

 

Κατηγορία Ονομασία που χρησιμοποιείται 
στα αποτελέσματα

Ειδικότητες που περιλαμβάνει

1 Παθολόγος Γιατρός της Μονάδας 
(Παιδίατρος, Παθολόγος), 
Παθολόγος

2 Αιματολόγος Αιματολόγος, Μικροβιολόγος
3 Ενδοκρινολόγος Ενδοκρινολόγος
4 Καρδιολόγος Καρδιολόγος
5 Ειδικότητα Χειρουργικής Ορθοπεδικός, Ο.Ρ.Λ.
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Πίνακας Π1.3 

Κωδικοποίηση επαγγελμάτων 

 

Κατηγορία 
Ε.Σ.Υ.Ε.

Ονομασία που χρησιμοποιείται 
στα αποτελέσματα

Επαγγέλματα που περιλαμβάνει

0/1/2 Επιστήμονες, Ελεύθ. επαγγ. Πρόσωπα ασκούντα επιστημονικά & ελεύθερα 
επαγγέλματα & Τεχνικοί αυτών βοηθοί (τα άτομα 
αυτά έχουν τελειώσει Ανώτατες/Ανώτερες ή 
Μέσες σχολές). Διευθύνοντες & Ανώτερα 
διοικητικά στελέχη (του Δημόσιου & Ιδιωτικού 
τομέα)

3 Υπάλληλοι γραφείου Υπάλληλοι γραφείου (Δημόσιου & Ιδιωτικού 
Τομέα)

4 Εμποροι & Πωλητές Εμποροι & Πωλητές
5 Παροχή υπηρεσιών Ασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών
6 Γεωργοί/Κτηνοτρόφοι Πρόσωπα απασχολούμενα στην 

Γεωργία/Κτηνοτροφία/Δασοκομία
7/8/9 Τεχνίτες, Εργάτες Τεχνίτες & Εργάτες (εκτός γεωργίας) & 

Χειριστές μεταφορικών μέσων
V Ενοπλες Δυνάμεις Υπηρετούντες στις Ενοπλες Δυνάμεις
Χ Ασαφές επάγγελμα Πρόσωπα μη δυνάμενα να καταταγούν κατά 

επάγγελμα  
 

 

Πίνακας Π1.4 

Κωδικοποίηση Δραστηριοτήτων Ελεύθερου χρόνου 

 

Κατηγορία Ονομασία που χρησιμοποιείται στα 
αποτελέσματα

Δραστηριότητες που περιλαμβάνει

1 Παιγνίδια Παιγνίδια (Ηλεκτρονικά, Μπιλιάρδο κλ.π.) 
/Αυτοκίνητα/Μηχανάκια

2 Οικογενειακή ζωή Οικογενειακή ζωή-Αγάπη για τα παιδιά

3 Χειροτεχνίες Χειροτεχνίες (πλέξιμο), Μαγειρική

4 Τέχνες Μουσική, Χορός, Θέατρο, Κινηματογράφος, 
Ζωγραφική, Τηλεόραση

5 Φύση Αγάπη για τα Ζώα, την Φύση, τα Υπαίθρια σπόρ 
(Κυνήγι, ψάρεμα, κολύμπι)

6 Αλλο Προσκοπισμός, Αλτρουϊσμός, βόλτες κ.λ.π.
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ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
     Κωδικός ασθενούςId………… 
1. ΦύλοSex 

 
1 Αγόρι 
2 κορίτσι 
 

2. Ετος γέννησηςage: 19__   Συμπληρώστε το έτος 
• ΄Η ηλικία__ 
  
3. Τόπος ΓέννησηςBirpl:___________________ 
4. Τόπος κατοικίαςRespl:___________________ 
5. Σε ποιά ηλικία έγινε η διάγνωση της β-Μ.ΑNO6:__ 
• Ετος: 19__    Συμπληρώστε το έτος 

  
6. Σοβαρότητα της ασθένειαςNO7: 

 
1 Σοβαρή β-Μ.Α 
2 Ενδιάμεση β-Μ.Α 
3 Δεν ξέρω 

 
7. Τί είδους κοινωνική ασφάλιση υγείας έχει το παιδί σας;NO8 

 
0 Καμμία 
1 ΟΓΑ 
2 ΙΚΑ 
3 ΤΕΒΕ 
4 Δημόσιο 
5 Πρόνοια 
6 Αλλη 
 Τί;NO9_____________ 
 

8. Είναι μαθη-τής/-τρια;NO10 
 
0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 

Εάν ΝΑΙ: ερ. 9 
Εάν ΟΧΙ: ερ. 10 
9. Σε τί Σχολείο πηγαίνειNO11 

 
1 Δημοτικό 
2 Γυμνάσιο 
3 Λύκειο 
4 Μέση τεχνική/Επαγγελματική σχολή 

 
10.Τι είδους εκπαίδευση έχει;NO12 
 

0 Δεν πήγε καθόλου σχολείο 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 1 

9 1 
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1 Πήγε σε μερικές τάξεις του Δημοτικού 
2 Εχει τελειώσει το Δημοτικό 
3 Εχει τελειώσει το Γυμνάσιο 

ÓÇÌÅÑÉÍÇ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ÕÃÅÉÁÓ 
11.Ποτε αρχίσατε τις μεταγγίσεις αίματος στο παιδί σας;NO13 
 

Ετος : 19__   Συμπληρώστε το έτος: 
Ηλικία :__ 
 

12.Πότε αρχίσατε να κάνετε στο παιδί σας την αποσιδήρωση με 
DesferalNO14  

Ετος: 19__   Συμπληρώστε το έτος: 
Hλικία:__ 
 

13.Το τελευταίο 6μηνο τα επίπεδα της αιμοσφαιρίνης στο αίμα του παιδιού 
σας (κατά μέση τιμή), ακριβώς πρίν την μετάγγιση αίματος, συνήθως 
βρίσκονται :NO15 

 
1 Στο “επιθυμητό” όριο ή πολύ κοντά στο “επιθυμητό” όριο 
2 Πιό κάτω από το “επιθυμητό” όριο 
3 Δεν ξέρω 
 

14.Τι επίπεδα φερριτίνης ορού έχει το παιδί σας;NO16 
Οι καλύτερες τιμές φερριτίνης βρίσκονται μεταξύ 1000-1500 
 

1 Λιγότερο από 1000 μg/l ή 100 μg/dl 
2 Πάνω από 1000 και λιγότερο από 1500 
3 Πάνω από 1500 και λιγότερο από 2000 
4 Πάνω από 2000 και λιγότερο από 4000 
5 Πάνω από 4000 και λιγότερο από 7000 
6 Πάνω από 7000 και λιγότερο από 10000 
7 Πανω από 10000 
8 Δεν ξέρω 

Τροποι χορήγησης του Desferal για τα παιδιά που κάνουν αποσιδήρωση: 
15.Με ποιό τρόπο χορηγείται το DF στο παιδί σας;NO17 

 
1 Με υποδόριο έκχυση (υποδορίως), στο σπίτι, με την βοήθεια 

ειδικά ρυθμιζόμενης φορητής αντλίας (μηχανάκι 
αποσιδήρωσης) 

2 Με ενδοφλέβια έκχυση (ενδοφλεβίως), στο Νοσοκομείο 
3 Συνδιασμός υποδόριας και ενδοφλέβιας χορήγησης DF 
4 Παράλληλη χορήγηση φαρμάκου DF και μεταγγιζόμενου 

αίματος. Συνήθως για παιδιά 
5 Με καθετηριασμό δηλαδή συνεχή ενδοφλέβια χορήγηση DF για 

μεγάλα χρονικά διαστήματα, μέσω ενός συστήματος 
ενδοφλέβιας διανομής (Port-a Cath). 

 
Εάν η χορήγηση γίνεται με υποδόριο έκχυση Ερ. 16, 17. 
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16.Η δόση του DF που χρησιμοποιείται κάθε φορά που κάνει αποσιδήρωση 
το παιδί σας είναι:NO18 

(περίπου 25-60 mg/kg βάρους σώματος) 
1 Ακριβώς όση προτείνει ο γιατρός, δηλαδή ____ 
2 Μικρότερη από την δόση που προτείνει ο γιατρός  
3 Μεγαλύτερη από την δόση που προτείνει ο γιατρός  
4 Αλλη 

 
 
17.Εφαρμόζετε την αποσιδήρωση (δηλ. βάζετε το μηχανάκι) στο παιδί σας 

σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού που το παρακολουθεί;NO19  
 

1 Ναι, ακολουθώ αυστηρά τις οδηγίες  
2 Κανονικά, αλλά για λιγότερο χρόνο από ότι συστήνεται 
3 Κανονικά αλλά για περισσότερο χρόνο από ότι συστήνεται 
4 Μερικές φορές δέν καταφέρνω να του κάνω αποσιδήρωση 
5 Αρκετά συχνά δέν καταφέρνω να του κάνω αποσιδήρωση 
6 Αλλο 
 

18.Υποφέρει το παιδί σας από κάποια καρδιακή πάθηση όπως καρδιακή 
ανεπάρκεια κ.λ.π.NO20 

 
0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 
 

19.Εχει σακχαρώδη διαβήτη/σάκχαρο;NO21 
 

0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 
 

20.Είναι εξαρτημένο από μια ειδική δίαιτα;NO22 
 

0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ, Πολύ εξαρτημένο 
2 ΝΑΙ, μέτρια/σε μικρό βαθμό εξαρτημένο 

 
21.Εχει έλκη (πληγές) στα πόδια;NO23 
 

0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 
 

22.Μήπως υποφέρει από χολολιθίαση (πέτρες στη χόλη);NO24 
 

0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 
 

23.Εχει κάνει αφαίρεση χολής;ΝΟ24a 
 

0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 
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24.Υποφέρει από καταρράκτη;NO25 
 

0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 

 
25.Ποιές από τις παρακάτω λοιμώξεις έχουν παρουσιασθεί στο παιδί; 
  

1) AIDSNO26 
 
0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 
  

2) Ηπατίτιδα BNO27 
 

0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 
  

3) Ηπατίτιδα CNO28 
 

0 OXI 
1 NAI 
  

4) YersiniaNO29 
 

0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 
 

26.Εχει κάνει σπληνεκτομή;NO30 
 

0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 
 
Εάν ΝΑΙ, πότε:NO31 
  Ετος__   Συμπληρώστε το έτος 
  Ηλικία__ 
  Πριν πόσα χρόνια__ 

27.Μήπως υποφέρει απο κάτι που δεν αναφέραμε παραπάνω;NO32 
 

0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 
Εαν ΝΑΙ: Τι ακριβώς;NO33 
_________________________ 
 

28.Φοράει γυαλιά ή φακούς επαφής;NO34 
 

0 ΟΧΙ, δεν φοράει 
1 ΝΑΙ, αλλά μόνο στην τηλεόραση, διάβασμα,… 
2 ΝΑΙ, δεν τα βγάζει καθόλου. 
 

Εαν δεν φοράει: 
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a) Το παιδί σας έχει δυσκολία στο να δεί μακρυά;NO35 
0 Δεν ξέρω 
1 Καθόλου  
2 Ελάχιστα 
3 Σε μεγάλο βαθμό 
4 Πολύ μεγάλη δυσκολία 
 

Εαν φοράει 
b) Οταν φοράει τα γυαλιά ή τους φακούς επαφής το παιδί σας έχει 

δυσκολία στο να δεί μακρυά;NO36 
0 Δεν ξέρω 
1 Καθόλου  
2 Ελάχιστα 
3 Σε μεγάλο βαθμό 
4 Πολύ μεγάλη δυσκολία 

 
 
29.Φοράει ακουστικά;NO37 
 

0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 

 
Εάν δεν φοράει: 
30.Το παιδί σας έχει πρόβλημα ακοής;NO38 
 

0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 

 
31.Ποιό περίπου είναι το βάρος του;NO39 

Κιλά__ 
0 Δεν ξέρει 
 

32.Ποιό περίπου είναι το ύψος του;NO40 
Μέτρα, εκατοστά___ 
0 Δεν ξέρει 

 
33.Νομίζετε ότι το βάρος του παιδιού σας είναι:NO41 
 

0 Δεν ξέρει 
1 Πάνω από το κανονικό 
2 Περίπου κανονικό 
3 Κατω από το κανονικό 

 
Εάν “πάνω από το κανονικό” 

a) Κάνετε κάτι για να ελαττώσετε το βάρος του παιδιού σας;NO42 
0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 

Εάν “κάτω απο το κανονικό” 
b) Τόν ελευταίο χρόνο έχει χάσει βάρος αδικαιολόγητα, δηλαδή χωρίς 
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να κάνει ειδική δίαιτα για αυτό τον λόγο;NO43 
0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 
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ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΟΥ 

34.Για το μεγαλύτερο μέρος του 1996 θα λέγατε ότι η κατάσταση της 

υγείας του παιδιού σας ήταν γενικά:NO44 

 
1 Πολύ καλή 
2 Καλή 
3 Μέτρια 
4 Κακή/πολύ κακή 

 
35.Εξ αιτίας της β-Μ.Α, πόσες μέρες το μήνα, κατά μέσο όρο, χρειάζεται 

να περιορίσει τις δραστηριότητες του, δηλαδή: την παρακολούθηση του 

σχολείου,το παιγνίδι και γενικά ότι κάνουν τα άλλα παιδιά στον 

ελέυθερο χρόνο τους κ.λ.π;NO45 

 
0 Καμία 
1 Δύο μέρες ή λιγότερο κάθε μήνα 
2 Μια βδομάδα ή λιγότερο κάθε μήνα 
3 Περισσότερο από μια βδομάδα κάθε μήνα. 

 
36.Η Μ.Α εμποδίζει/εμπόδισε με οποιονδήποτε τροπο την πρόοδο του 

παιδιού σας στό σχολείο;NO46 
 

0 Καθόλου 
1 Ελάχιστα 
2 Σε μεγάλο βαθμό 
3 Εντελώς 

 
37.Εχει, εξ αιτίας της κατάστασης της υγείας του, δυσκολία να κινηθεί έξω 

από το σπίτι, δηλαδή πρέπει κάποιος να το βοηθάει όταν βγαίνει 

έξω;NO47 

 
0 Καθόλου 
1 Ελάχιστα 
2 Σε μεγάλο βαθμό 
3 Εντελώς 

 
38.Εχει εξ αιτίας της κατάστασης της υγείας του, δυσκολία να κινηθεί μέσα 

στο σπίτι, δηλαδή πρέπει κάποιος να το βοηθάει όταν περπατάει, όταν 

κατεβαίνει και ανεβαίνει σκαλιά κ.λ.π.;NO48 
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0 Καθόλου 
1 Ελάχιστα 
2 Σε μεγάλο βαθμό 
3 Εντελώς 

 
39.Εχει εξ αιτίας της κατάστασης της υγείας του, δυσκολία να ντυθεί μόνο 

του;NO49 

 
0 Καθόλου 
1 Ελάχιστα 
2 Σε μεγάλο βαθμό 
3 Εντελώς 

 
40.Εχει εξ αιτίας της κατάστασης της υγείας του, δυσκολία να φάει, να 

πλυθεί, να λουστεί μόνο του;NO49 

 
0 Καθόλου 
1 Ελάχιστα 
2 Σε μεγάλο βαθμό 
3 Εντελώς 

 
41.Εχει εξ αιτίας της κατάστασης της υγείας του, δυσκολία να πάει στην 

τουαλέτα μόνο του;NO49 

 
0 Καθόλου 
1 Ελάχιστα 
2 Σε μεγάλο βαθμό 
3 Εντελώς 

 
42.Νομίζετε ότι η υγεία του παιδιού σας, εάν την συγκρίνετε με εκείνη 

άλλων συμπασχόντων και συνομηλίκων του είναι γενικά:NO50 

 
1 Πολύ καλή 
2 Καλή 
3 Μέτρια 
4 κακή/πολύ κακή 
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ΨΥΧΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 

 
43.Το παιδί σας έχει δυσκολία στό να κατανοεί γραπτά μηνύματα, 

σύμβολα, πινακίδες, ταμπέλες κ.λ.π.;NO51 

 
0 Καθόλου 
1 Ελάχιστα 
2 Σε μεγάλο βαθμό 
3 Πολύ μεγάλη δυσκολία 

 
44.Το παιδί σας έχει δυσκολία στο γράψιμο;NO52 
 

0 Καθόλου 
1 Ελάχιστα 
2 Σε μεγάλο βαθμό 
3 Πολύ μεγάλη δυσκολία 

 
45.Το παιδί σας έχει δυσκολία στο να καταλαβαίνει τί του λένε οι 

άλλοι;NO53 

 
0 Καθόλου 
1 Ελάχιστα 
2 Σε μεγάλο βαθμό 
3 Πολύ μεγάλη δυσκολία 

 
46.Το παιδί σας έχει δυσκολία στο να μιλάει ή να επικοινωνεί με τους 

άλλους;NO54 

 
0 Καθόλου 
1 Ελάχιστα 
2 Σε μεγάλο βαθμό 
3 Πολύ μεγάλη δυσκολία 

 
47.Η συμπεριφορά του παιδιού σας είναι:NO55 
 

1 Πολύ ευγενική 
2 Ευγενική 
3 Οχι πολύ ευγενική 
4 Αγενής 

 
48.Η συμπεριφορά του παιδιού σας είναι ενοχλητική, επιθετική, ταραγμένη 

κ.λ.π.NO56 

 
0 Ποτέ  
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1 Σπάνια 
2 Συχνά  
3 Πολύ συχνά 

 
 
 
49.Νομίζετε ότι το παιδί σας είναι διαφορετικό από τους συνομηλίκους 

του/τα αδέλφια του;NO57 

 
0 ΟΧΙ, καθόλου 
1 ΝΑΙ, ελάχιστα. Εξ αιτίας της Μ.Α, δεν μπορεί να κάνει όλα 

τα πράγματα που κάνουν οι συνομήλικοι του/τα αδέλφια του 
2 ΝΑΙ, σε μεγάλο βαθμό. Εξ αιτίας της Μ.Α, δεν μπορεί να 

κάνει πολλά πραγματα που κάνουν οι συνομήλικοι του/τα 
αδέλφια του 

3 ΝΑΙ, εντελώς. Εξ αιτίας της Μ.Α, δεν μπορεί να κάνει τίποτα 
από αυτά που κάνουν οι συνομήλικοι του/τα αδέλφια του. 

 
50.Παίρνοντας υπόψη την ηλικία του παιδιού και τις ικανότητες του, 

φροντίζει για την γενική του προσωπική καθαριότητα και την τάξη του 

δωματίου του:NO58 

 
0 Ποτέ 
1 Σπάνια 
2 Συχνά  
3 Πολύ συχνά 

 
51.Το παιδί σας έχει δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου (π.χ. παιγνίδι, 

διασκέδαση, ψυχαγωγία) έξω από το σπίτι;NO59 

 
0 ΟΧΙ, καθόλου 
1 ΝΑΙ, περίπου μια φορά την εβδομάδα 
2 ΝΑΙ, πιό συχνά από μια φορά την εβδομάδα 

Εάν ΝΑΙ ερ. 53 
Εάν ΟΧΙ ερ. 52 
52.Ο κυριότερος λόγος που το παιδί δεν έχει δραστηριότητες ελεύθερου 

χρόνου (δηλ. παιγνίδι, διασκέδαση, ψυχαγωγία) έξω από το σπίτι είναι 

ότι: 

a) Το παιδί είναι παρα πολύ άρρωστο ή ανίκανο για τέτοιες 
δραστηριότητεςNO60 

0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 

 Εάν ΝΑΙ ερ. 53 
 Εάν ΟΧΙ: 
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b) Δεν θέλειNO61 
0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 

c) Δεν δίνονται τέτοιες ευκαιρίες στα παιδιά της περιοχήςNO62 
0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 
  

  

d) Τέτοιες ευκαιρίες δίνονται μόνο στα υγιή παιδιά της περιοχήςNO63 
0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 

e) Το παιδί δεν θέλει να αναμιχθεί με υγιή παιδιάNO64 
0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 

f) Αυτές οι δραστηριότητες είναι πολυέξοδεςNO65 
0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 

g) Οι γονείς δεν έχουν χρόνο για να πάρουν τα παιδιά τους να 
συμμετέχουν σε τέτοιες δραστηριότητεςNO66 

0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 

h) Αλλος λόγοςNO67 
0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 
Εάν ΝΑΙ →ΤίNO68________________ 

53.Πόσο συχνά παθαίνει ατυχήματα το παιδί σας (π.χ. πέφτει, χτυπάει 
κ.λ.π.):NO69 

 
0 Ποτέ 
1 Σπάνια 
2 Συχνά 
3 Πολύ συχνά 

 
54.Το παιδί έχει φίλους/παρέες;NO70 
 

0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 
  Εάν ΝΑΙ: Αριθμός φίλων:__ 

Εάν ΟΧΙ Ερ. 60 
Εάν ΝΑΙ: 
55.Οι φίλοι του παιδιού σας γνωρίζουν ότι έχει πρόβλημα Μ.Α;NO71 
 

0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 
2 Δεν ξέρω 
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56.Η Μ.Α επηρεάζει με οποιονδήποτε τρόπο την σχέση του παιδιού σας με 

τους φίλους του;NO72 
 
0 Καθόλου  
1 Ελάχιστα 
2 Σε μεγάλο βαθμό 
3 Εντελώς 

 
57.Οι φίλοι και οι παρέες του παιδιού αποτελούνται κυρίως από:NO73 
 

1 Παιδιά με προβλήματα υγείας (π.χ Μ.Α κ.λ.π.) 
2 Μόνο υγιή παιδιά 
3 Και τα δύο (υγιή και παιδιά με προβλήματα υγείας) 

 
58.Οι φίλοι και οι παρεές του παιδιού είναιNO74 
 

1 Πολύ νεότερα από το ίδιο το παιδί 
2 Περίπου της ίδιας ηλικίας όπως το παιδί 
3 Πολύ μεγαλύτερα από το ίδιο το παιδί 

 
59.Οι φίλοι και οι παρέες του παιδιού σας είναι: 

a) ΓειτονόπουλαNO75 
0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 

 Εάν πηγαίνει/πήγαινε σχολείο 
b) ΣυμμαθητέςNO76 

0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 

c) Παρέες που βρήκε μέσα από το παιγνίδι, την ψυχαγωγία κ.λ.πNO77 
0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 

d) Αλλο. 
Τί;___________________ 

 
60.Το παιδί σας είναι ενημερωμένο για την ασθένεια του;NO78 
 

0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 
2 Δεν ξέρω 

 
61.Το παιδί σας εκφράζει συναισθήματα ανησυχίας και στενοχώριας για 

την ασθένεια του;NO79 
 

0 Ποτέ 
1 Σπάνια 
2 Συχνά 
3 Πολύ συχνά 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 12



 
62.Το παιδί σας μιλάει για τα προβλήματα και τις στενοχώριες του;NO80 
 

0 Πότε 
1 Σπάνια 
2 Συχνά 
3 Πολύ συχνά 

 
63.Ποιόν εμπιστεύεται το παιδί σας ή σε ποιόν στρέφεται για βοήθεια; 

a) ΓονείςNO81 
0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 
2 Δεν γνωρίζω 

Εάν υπάρχουν αδέλφια 
b) ΑδέλφιαNO82 

0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 
2 Δεν γνωρίζω 

  

c) ΣυγγενείςΝΟ83 
0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 
2 Δεν γνωρίζω 

 Εάν έχει φίλους 
d) ΦίλουςΝΟ84 

0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 
2 Δεν γνωρίζω 

e) Αλλον 
0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 
2 Δεν γνωρίζω 

Εάν “αλλον” Ποιόν;______________ 
 
Εάν το παιδί πηγαίνει/πήγαινε σχολείο: 
64.Ο δάσκαλος/καθηγητής γνωρίζει/γνώριζε ότι το παιδί σας έχει Μ.Α;ΝΟ85 
 

0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 
2 Δεν ξέρω 

 
65.Το παιδί σας πήγαινε/πηγαίνει στις εκδρομές του σχολείου;ΝΟ86 
 

0 Ποτέ  
1 Σπάνια 
2 Συχνά 
3 Πολύ συχνά 
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ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 

 
66.Πόσο μακριά μπορεί να περπατήσει το παιδί σας με άνεση; 

Μέτρα________ 

0 Δεν ξέρει 

 
67.Πόσα σκαλιά μπορεί να ανέβει χωρίς να κουραστεί; 

 
Σκαλιά________ 

0 Δεν ξέρει 

 
68.Μιλώντας γενικότερα για την φυσική κατάσταση του παιδιού σας θα 

λέγατε ότι αυτή είναι:ΝΟ87 
 

1 Πολύ καλη 

2 Καλή 

3 Μέτρια 

4 κακή/πολύ κακή 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

 15



 
ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ κ.λ.π 

 

69.Ποιές από τις παρακάτω υπηρεσίες υγείας χρησιμοποιιήσατε για το 

παιδί σας τον τελευταίο χρόνο, δηλαδή τους τελευταίους 12 μήνες. 

1) Επίσκεψη νοσοκόμας ή νοσηλεύτριας στο σπίτιΝΟ88 

0 ΟΧΙ 

1 ΝΑΙ 

2) Επίσκεψη σε νοσοκόμα αγροτικού ιατρείου ή Κέντρου 

ΥγείαςΝΟ89 

0 ΟΧΙ 

1 ΝΑΙ 

3) Επίσκεψη γιατρού στο σπίτιΝΟ90 

0 ΟΧΙ 

1 ΝΑΙ 

4) Επίσκεψη σε γιατρό αγροτικού ιατρείου ή Κέντρου ΥγείαςΝΟ91 

0 ΟΧΙ 

1 ΝΑΙ 

5) Επίσκεψη σε ιδιωτικό γιατρόΝΟ92 

0 ΟΧΙ 

1 ΝΑΙ 

6) Επίσκεψη σε ιατρεία του ΙΚΑ ή άλλου ταμείουΝΟ93 

0 ΟΧΙ 

1 ΝΑΙ 

7) Επίσκεψη σε εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείουΝΟ94 

0 ΟΧΙ 

1 ΝΑΙ 
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ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 
70.Τις τελευταίες 2 εβδομάδες, ζήτήσατε την συμβουλή κάποιου γιατρού 

για το παιδί σας; Δεν εννοούμε τις εισαγωγές ή τις νοσηλείες, 
μεταγγίσεις  κ.λ.π. σε νοσοκομείο ή κλινική.ΝΟ95 

 
0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 

Εάν ΟΧΙ ΕΡ. 72 
Εαν ΝΑΙ: 
71.Πόσες επισκέψεις έγιναν συνολικά;ΝΟ96 

Αριθμός Επισκέψεων:____ 
Να απαντήσετε χωριστά για κάθε επίσκεψη 

Ποιά Επ’ισκεψη;   1η  2η  3η 
_____________________________ 

a) Ποιά ήταν η αιτία;ΝΟ97-ΝΟ99 

1 Είχε κάποιο πρόβλημα υγείας; 
2 Για να κάνει κάποια προληπτική εξέταση (καρδιάς, σπλήνας 

κ.λ.π) 
3 Για κάποιο άλλο λόγο 

b) Ποιά η ειδικότητα του γιατρού;ΝΟ100-ΝΟ102 
 
 
 

c) Που ακριβώς έγινε η συνάντηση με τον γιατρό;ΝΟ103-ΝΟ105 
  

1 Στο ιδιωτικό ιατρείο 
2 Στο σπίτι σας 
3 Στο Κέντρο Υγείας ή στο αγροτικό ιατρείο  
4 Στα εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείου 
5 Στα ιατρεία του ΙΚΑ ή άλλου ασφαλιστικού ταμείου 
6 Στο χώρο της Μονάδας Μεταγγίσεων 

d) Σας έδωσε κάποια συνταγή;ΝΟ106-ΝΟ108 
  

0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 

e) Σας έστειλε σε άλλο νοσοκομείο ή ιατρική υπηρεσίαΝΟ109-ΝΟ111 
  

0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 

f) Πώς τον πληρώσατε;ΝΟ112-ΝΟ114 
  

1 Με ιδιωτική αμοιβή 
2 Μέσω ασφαλιστικού ταμείου (δωρεάν) 
3 Και τα δύο 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 2 3
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ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 
72.Τους τελευταίους 12 μήνες το παιδί σας μπήκε σε νοσοκομείο ή κλινική 

σαν ασθενής, δηλαδή μένοντας 1 νύχτα ή και παραπάνω;ΝΟ115 
 

0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 

Εάν ΟΧΙ ερ. 74 
Εάν Ναι: 
73.Πόσες φορές συνολικά;ΝΟ116 

Αριθμός_______ 
 
Να απαντήσετε χωριστά για κάθε εισαγωγή. 
Ποιά εισαγωγή;   1η  2η  3η 
 

Σε ποιά πόλη ήταν το νοσοκομείο ή η κλινική;ΝΟ117-ΝΟ119 
 

 

b) Ποιό ήταν το όνομα 
του νοσοκομείου;ΝΟ120-ΝΟ122 

 
c) Αυτό το νοσοκομείο ή η κλινική ήτανΝΟ123-ΝΟ125; 

1 του ΕΣΥ 
2 ιδιωτικό 

d) Ποιά ήταν η αιτία της εισαγωγήςΝΟ126-ΝΟ128 

1) _______________ 

 1 

2) _______________ 

3) _______________ 

 
e) Πόσες μέρες συνολικάΝΟ129-ΝΟ131 
 παραμείνατε στο νοσοκομείο; 

 
 
 
 
 

f) Με ποιό τρόπο πληρώσατε;ΝΟ132-ΝΟ134 
 

1 Μόνο ιδιωτική πληρωμή 
2 Μόνο ασφαλιστικό ταμείο 
3 και τα δύο 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 2 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 3 
 
 
 
1 
 
 2 
 
 3 
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ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 
74.Ποιά, από τις παρακάτω Υπηρεσίες Υγείας, χρησιμοποιήσατε με 

μεγαλύτερη συχνότητα τον τελευταίο χρόνο για κάποιο πρόβλημα υγείας 
που αντιμετώπισε το παιδί σας;ΝΟ135 

 
1 Επίσκεψη στο Κέντρο Υγείας της περιοχής σας 
2 Επίσκεψη στα Ιατρεία του ΙΚΑ ή άλλου ταμείου (του 

ταμείου σας) 
3 Επίσκεψη στα εξωτερικά Ιατρεία Νοσοκομείου 
  Ποιό ΝοσοκομείοΝΟ135α ____________ 
4 Καμμία από τις παραπάνω 
 

Εάν Απάντηση 4 → ερ. 77 
Εάν Απάντηση 1 ή 2ή 3: 
75.Από τις υπηρεσίες που προσφέρονται στην Υπηρεσία αυτή μείνατε:ΝΟ136 
 

0 Καθόλου ικανοποιημένος/η 
1 Οχι τόσο ικανοποιημένος/η 
2 Αρκετά ικανοποιημένος/η 
3 Πολύ ικανοποιημένος/η 

 
76.Ποιά είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που κατά την γνώμη σας 

αντιμετωπίζει αυτή η Υπηρεσία; 
  

a) Η συμπεριφορά του ιατρικού προσωπικούΝΟ137 
0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 
2 Δεν μπορώ να πώ/Δεν απαντώ 

b) Η συμπεριφορά του νοσηλευτικού προσωπικούΝΟ138 
0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 
2 Δεν μπορώ να πώ/Δεν απαντώ 

c) Ο χρόνος αναμονήςΝΟ139 
0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 
2 Δεν μπορώ να πώ/Δεν απαντώ 

d) Η ελλιπής ενημέρωση για το πρόβλημα του παιδιού σας από τους 
γιατρούςΝΟ140 

0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 
2 Δεν μπορώ να πώ/Δεν απαντώ 

e) Ο χώρος αναμονής και εξέτασηςΝΟ141 
0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 
2 Δεν μπορώ να πώ/Δεν απαντώ 

f) Οι επιστημονικές γνώσεις του ιατρικού προσωπικούΝΟ142 
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0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 
2 Δεν μπορώ να πώ/Δεν απαντώ 

  

g) Ο εξοπλισμός του ιατρείουΝΟ143 
0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 
2 Δεν μπορώ να πώ/Δεν απαντώ 

h) Αλλο πρόβλημαΝΟ144 
0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 
 

  Εάν ΝΑΙ Τί;ΝΟ145________________ 
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ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 
77.Εκτός από τη Μονάδα στην οποία μεταγγίζεται σήμερα το παιδί σας, 

επισκεφτήκατε τον τελευταίο χρόνο κάποιες άλλες Μονάδες 
Μεσογειακής Αναιμίας σε άλλα δημόσια νοσοκομεία για εξετάσεις, 
παρακολούθηση, νοσηλεία ή μεταγγίσεις του παιδιού σας;NO146 

 
0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 

 
78.Θέλουμε να μας πείτε την γνώμη σας: 

a)  για την Μονάδα που μεταγγίζεται σήμερα το παιδί σαςNO147 

 Εάν απάντησε ΝΑΙ στην ερ. 77 
b) και για μία από τις άλλες μονάδες που επισκεφθήκατε.ΝΟ148 

Για ποιά άλλη Μονάδα θέλετε να μας μιλήσετε; 

________________________ 

79.Από τις υπηρεσίες που προσφέρονται στην Μονάδα που μεταγγίζεστε 
σήμερα/στην κάθε Μονάδα μείνατε:NO149,NO150 

 
0 Καθόλου ικανοποιημένος 

1 Οχι τόσο ικανοποιημένος 

2 Αρκετά ικανοποιημένος 

3 Πολύ ικανοποιημένος 

 
80.Ποία από τα παρακάτω είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που κατά 

την γνώμη σας αντιμετωπίζει η Μονάδα/η κάθε Μονάδα; 
  

a) Η συμπεριφορά του ιατρικού προσωπικούNO151,NO152 
 
0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 
2 Δεν μπορώ να πώ/Δεν απαντώ 
  

b) Η συμπεριφορά του νοσηλευτικού προσωπικούΝΟ153,ΝΟ154 
 

0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 
2 Δεν μπορώ να πώ/Δεν απαντώ 
  

c) Ο χρόνος αναμονήςΝΟ155,ΝΟ156 
 
0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 
2 Δεν μπορώ να πώ/Δεν απαντώ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 α

 β 

 
 
 
 
 
 
 
 
 α

 β 
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d) Η ελλιπής ενημέρωση για το πρόβλημα του παιδιού σας από τους 
γιατρούςΝΟ157,ΝΟ158 

 
0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 
2 Δεν μπορώ να πώ/Δεν απαντώ 
  

e) Ο χώρος που γίνονται οι μεταγγίσειςΝΟ159,ΝΟ160 
 
0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 
2 Δεν μπορώ να πώ/Δεν απαντώ 
  

f) Οι επιστημονικές γνώσεις του ιατρικού προσωπικούΝΟ161,ΝΟ162 
 
0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 
2 Δεν μπορώ να πώ/Δεν απαντώ 
  

g) Ο εξοπλισμός της ΜονάδαςΝΟ163,ΝΟ164 
 

0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 
2 Δεν μπορώ να πώ/Δεν απαντώ 
  

h) Αλλο πρόβλημαΝΟ165,ΝΟ166 
 
0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 

  Τι;ΝΟ167,ΝΟ168__________________ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 α
 β 
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81.Τα τελευταία 3 χρόνια αντιμετωπίζετε προβλήματα με την επάρκεια 
αίματος; Δηλαδή όταν χρειάζεται το παιδί σας να κάνει μετάγγιση 
αίματος υπάρχει πάντοτε διαθέσιμο αίμα στην αιμοδοσία; ΝΟ169 

 
0 ΝΑΙ 
1 ΟΧΙ, μερικές φορές δεν υπάρχει 
2 ΟΧΙ, τις περισσότερες φορές δεν υπάρχει 

Εάν ΝΑΙ ερ. 83 
82.Πως αντιμετωπίζετε το πρόβλημα έλλειψης αίματος προκειμένου να 

γίνει η μετάγγιση του παιδιού σας;ΝΟ170 
 

1 Περιμένετε μέχρι να βρεθεί αίμα; 
2 Ψάχνετε για αιμοδότες (συγγενείς, φίλους, γνωστούς κ.λ.π) 

 
83.Σας συνέβη να βρεθείτε στην ανάγκη να δώσετε χρήματα στον 

υποψήφιο αιμοδότη προκειμένου να αιμοδοτήσει για το παιδί σας;ΝΟ171 
 

0 ΟΧΙ, ποτέ 
1 ΝΑΙ, μερικές φορές/σπάνια 
2 ΝΑΙ, συχνά/πολύ συχνά 

 
84.Τα τελευταία 3 χρόνια εχετε αντιμετωπίσει πρόβλημα στο να 

προμηθευτήτε Desferal;ΝΟ172 
 

0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ, μερικές φορές 
2 ΝΑΙ, συχνά 

 
85.Με ποιό τρόπο καλύπτεται το κόστος του DesferalΝΟ173 
 

1 Καλύπτεται χωρίς δυσκολίες από το ασφαλιστικό ταμείο 
2 Καλύπτεται μετά από πολύ ταλαιπωρία, από ασφαλιστικό 

ταμείο 
3 Με ιδιωτική πληρωμή 
4 Και τα δύο 

 
86.Με ποιό τρόπο καλύπτεται το κόστος της φορητής αντλίας (μηχανάκι) 

και των εξαρτημάτων (βελόνες, γάζες, κ.λ.π.) 
 

1 Καλύπτονται χωρίς δυσκολίες μέσω ασφαλιστικού 
ταμείου(δωρεάν) 

2 Καλύπτονται μετά από πολύ ταλαιπωρία από το ασφαλιστικό 
ταμείο 

3 Με ιδιωτική πληρωμή 
4 Και τα δύο 

 
87.Επωφελείστε από επιδόματα που έχει θεσπίσει η πολιτεία ή το 
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ασφαλιστικό ταμείο για τα άτομα που πάσχουν από Μεσογειακή 
Αναιμία;ΝΟ174 

 
0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 
 
 

Εάν ΟΧΙ: 
88.Εξηγείστε το λόγο 
 

1 Δέν γνωρίζω ότι το παιδί μου δικαιούται τέτοια επιδόματα 
2 Δεν ενδιαφέρομαι  
3 Απαιτούνται πολλές διαδικασίες και πολύ χάσιμο χρόνου 
4 Αλλο 

Τι;__________________ 
Εάν ΝΑΙ: 
89.Θα θέλαμε να μας αναφέρετε τις Υπηρεσίες οι οποίες σας χορηγούν τα 

επιδόματα (χρηματικά βοηθήματα).ΝΟ175α, ΝΟ175β 
  

a) ________________________ 

b) ________________________ 

c) ________________________ 

 
90.Απευθυνθήκατε μήπως σε άλλες Υπηρεσίες (Δημόσιες ή Ιδιωτικής 

πρωτοβουλίας) για να σας δώσουν: πληροφορίες, συμβουλές, 
επαγγελματική υποστήριξη δηλ. επαγγελματικό προσανατολισμό, 
επαγγελματική εκπαίδευση π.χ ΟΑΕΔ κ.λ.π., για το παιδί σας ή τη 
δυνατότητα να συμμετέχει σε προγράμματα δραστηριοτήτων ελεύθερου 
χρόνου όπως π.χ. Κατασκηνώσεις, Κέντρα Νεότητος, προγράμματα 
ψυχαγωγίας, επιμόρφωσης κ.λ.π..ΝΟ176 

 
1 ΟΧΙ 
2 ΝΑΙ 

Εάν ΝΑΙ: 
91.Σε πόσες τέτοιες υπηρεσίες απευθυνθήκατε; 

 Αριθμός__________ 

Οι παρακάτω ερωτήσεις να απαντηθούν χωριστά για κάθε Υπηρεσία 
Ποιά Υπηρεσία   1η  2η  3η 
______________________________ 

a) Σε ποιά πόλη ήταν η 
 Υπηρεσία 
  
b) Ποιό ήταν το όνομα  
 της Υπηρεσίας; 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 2
 3 
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c) Για ποιό λόγο απευθυνθήκατε; 

1) _______________________ 

2) _______________________ 

3) _______________________ 

 
 
 
92.Αυτή η Υπηρεσία ήταν: 
 

1 Δημόσια; 
2 Ιδιωτική 
 

93.Χρειάστηκε να πληρώσετε; 
 

1 ΟΧΙ 
2 ΝΑΙ 

Εάν χρειάστηκε να πληρώσουν: 
94.Με ποιό τρόπο πληρώσατε; 
 

1 Μόνο ιδιωτική πληρωμή 
2 Μόνο ασφαλιστικό ταμείο 
3 Και τα δύο 

 
95.Πώς πληροφορηθήκατε για την 
 ύπαρξη αυτής τής υπηρεσίας; 
 

1 Από άλλο γονέα ασθενούς 
2 Από φίλο 
3 Από τον Σύλλογο Πασχόντων απο Μεσογειακή Αναιμία 
4 Από τηνΜονάδα που μεταγγίζεται τώρα το παιδί σας (γιατρό, 

νοσοκόμα, κοινωνική λειτουργό) 
5 Από αλλού.  

Από Πού;……………………………… 
 
96.Από τις υπηρεσίες που σας προσφέρθηκαν σε κάθε μια από τις 

παραπάνω Υπηρεσίες μείνατε: 
 

0 Καθόλου ικανοποιημένος/η 
1 Οχι τόσο ικανοποιημένος/η 
2 Αρκετά ικανοποιημένος/η 
3 Πολύ ικανοποιημένος/η 
 

97.Ποιά από τα παρακάτω είναι κατά την γνώμη σας τα σημαντικότερα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει κάθε μια από τις παραπάνω υπηρεσίες 
που απευθυνθήκατε; 

 
 
 

 1 
 
 2 
 
 
 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 2 3
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a) Η συμπεριφορά των επαγγελματιών και υπαλλήλων της Υπηρεσίας; 

  
0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 
b) Η απόσταση της Υπηρεσίας από το μέρος που μένετε 
 
0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 
c) Η ελλιπής αντιμετώπιση του προβλήματος σας 
 
0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 

 

 

d) Η κατάρτηση των επαγγελματιών ή των υπαλλήλων της Υπηρεσίας 
 
0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 
e) Αλλο πρόβλημα 
 
0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 

 Τι; ________________ 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 

  
 Κωδικός ασθενούςId__ 
  
1. Πόσα άτομα συνολικά μένουν στο σπίτι;HNO1 

Αριθμός ατόμων:__________ 

2. Το σπίτι στο οποίο μένετε είναι:HNO2 
 

1 Δικό σας 

2 Μένετε με ενοίκιο 

3 Αλλο 

Τι;__________ 

3. Πόσα δωμάτια έχει το σπίτι; Οταν λέμε δωμάτια εννοούμε όλους τους 

χώρους του σπιτιού εκτός από τουαλέτα, κουζίνα, διαδρόμους, και χώρους

εργασίας.HNO3 

 
Αριθμός δωματίων__________ 

 

4. Τι είδους παροχή νερού έχει το σπίτι;HNO4 
 

1 Σύνδεση με κεντρικό αγωγό μέσα στό σπίτι 

2 Σύνδεση με κεντρικό αγωγό έξω από το σπίτι 

3 Το νερό είναι από πηγάδι, φρεάτιο, στέρνα 

4 Και τα δύο (στέρνα και σύνδεση με αγωγό) 

5 Δεν υπάρχει παροχή νερού στο σπίτι 
 
5. Το σπίτι σας έχει σύνδεση με τη ΔΕΗ;HNO5 
 

0 ΟΧΙ 

1 ΝΑΙ 
 
6. Υπάρχει τουαλέτα;HNO6 

 
1 Μέσα στο σπίτι, συνδεδεμένη με το αποχετευτικό 

2 Εξω από το σπίτι, συνδεδεμένη με το αποχετευτικό 

3 Μέσα στο σπίτι με βόθρο 

4 Εξω από το σπίτι, με βόθρο 

5 Εξω από το σπίτι, χωρίς βόθρο 
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6 Δεν υπάρχει 

 

 

7. Ποιές από τις παρακάτω οικιακές συσκευές έχετε; Απαντήστε σε κάθε 

ερώτηση ξεχωριστά με ΝΑΙ ή ΟΧΙ 

 

ΨυγειοHNO7 

0 ΟΧΙ 

1 ΝΑΙ 

Ηλεκρική κουζίναHNO8 

0 ΟΧΙ 

1 ΝΑΙ 

Πλυντήριο ρούχωνHNO9 

0 ΟΧΙ 

1 ΝΑΙ 

ΤηλέφωνοHNO10 

0 ΟΧΙ 

1 ΝΑΙ 

ΤηλεόρασηHNO11 

0 ΟΧΙ 

1 ΝΑΙ 

 
8. Τι είδους θέρμανση έχετε; (Να αναφερθούν μια ή δύο κυριώτερες πηγές 

θέρμανσης)HNO12, HNO12a 
 

1 Σόμπα με ξύλα 

2 Σόμπα πετρελαίου 

3 Κεντρική θέρμανση (καλοριφέρ) 

4 Ηλεκτρικά σώματα 

5 αερόθερμα  

6 Τζάκι 

7 Μαγκάλι 

8 Αλλο 

Τί;HNO12b_______________ 
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9. Υπάρχει αυτοκίνητο που να εξυπηρετεί όλα τα μέλη του 

νοικοκυριού;HNO13 
 

0 ΟΧΙ 

1 ΝΑΙ 
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10.Με την επόμενη ερώτηση θέλουμε να μάθουμε πόσα άτομα μένουν στο σπίτι ðïõ 
κατοικεί ο ασθενής, ποιά είναι η σχέση τους με τον αρχηγό του νοικοκυριού και 
ορισμένα άλλα στοιχεία.ΗΝΟ19, ΗΝΟ20, mpat, Cpat 

 
Α 
ΤΟ
Μ
A 

ΣΧΕΣΗ ΜΕ 
ΑΡΧΗΓΟ 
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟY 

ΦΥΛ
O 

ΗΛΙ
ΚΙΑ 
Η 
ΕΤΟ
Σ 
ΓΕΝ.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

01 1 2 3 4 5 1 2 ……
.. 

1 2 3 4  

02 1 2 3 4 5 
 

1 2 ….. 1 2 3 4  

03 1 2 3 4 5 
 

1 2 ……
. 

1 2 3 4  

04 1 2 3 4 5 
 

1 2 
 

….. 1 2 3 4  

05 1 2 3 4 5 1 2 
 

…… 1 2 3 4  

06 1 2 3 4 5 1 2 
 

……
. 

1 2 3 4  

07 1 2 3 4 5 1 2 
 

 1 2 3 4  

08   
 

   

09   
 

   

10   
 

   

11   
 

   

12   
 

   

13   
 

   

14   
 

   

15 1 2 3 4 5 1 2 
 

…… 1 2 3 4  

 Α Σ Π Γ Α 
Ρ Υ Α Ο Λ 
Χ Ζ Ι Ν Λ 
Η Υ Δ Ε Ο 
Γ Γ Ι Ι 
Ο Ο Α Σ 
Σ Σ 
 

Α Γ 
Ν Υ 
Δ Ν 
Ρ Α 
Α Ι 
Σ Κ
 Α 

 Α Π Χ Δ Δ 
Υ Α Η Ι  Ι 
Π Ν Ρ Α Α 
Α Τ Ο Ζ Σ 
Ν Ρ Σ Ε Τ 
Δ Ε  Υ Α 
Ρ Μ  Γ Σ 
Ο Ε  Μ Η 
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Ν 
Ο 
Ι 
Κ. 
 

Σ Ν  Ε 
 Ο  Ν 
 Σ  Ο 
   Σ 

 
11.Εκπαίδευση γονέωνHNO21, HNO22 
Σημειώνεται η τελευταία βαθμίδα εκπαίδευσης 

0 Δεν πήγε καθόλου σχολείο 

1 Πήγε μόνο σε μερικές τάξεις του Δημοτικού 

2 Τελείωσε το Δημοτικό 

3 Τελείωσε το γυμνάσιο (ή την 3η τάξη εξατάξιου σχολείου 

Μέσης εκπαίδευσης) 

4 Τελείωσε το Λύκειο (ή την 6η τάξη εξαταξίου σχολείου 

Μέσης Εκπαίδευσης) 

5 Τελείωσε κάποια Μέση Τεχνική/ Επαγγελματική Σχολή 

6 Τελείωσε Ανωτέρα Σχολή (ΚΑΤΕΕ/ ΤΕΙ/ ΣΕΛΕΤΕ/ 

Παιδαγωγική Ακαδημία, κ.λ.π.) 

7 Τελείωσε κάποια Ανωτάτη Σχολή 

Εάν ο ασθενής ζεί με τους γονείς του ή/και είναι οικονομικά εξαρτημένος 
από αυτούς να γίνουν οι ερωτήσεις 12-16 
12.Σημερινή απασχόληση ΓονέωνΗΝΟ23, ΗΝΟ24 
 

1 Εργάζεται 

2 Είναι νοικοκυρά 

3 Ειναι συνταξιούχος 

4 Ειναι άνεργος 

 
13.Επάγγελμα 
 
Εάν Εργάζεται  Τι δουλειά κάνει 
 
 
Εάν είναι νοικοκυρά  Ποιό είναι/ ήταν το επάγγελμα του συζύγου  
   της 
 
Εάν είναι συνταξιούχος Ποιό ήταν το επάγγελμα του/της πρίν πάρει  
   σύνταξη 
 
 
Εάν είναι άνεργος  Τι δουλειά έκανε την τελευταία φορά που  
    εργαζόταν 

 
 

Μητ. Πατ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μητ. 
 
 
 
 Πατερ. 
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Επάγγελμα ΗΝΟ25, ΗΝΟ26 _____________________ 
 
14.Aλλο επάγγελμα ή απασχόληση που προσφέρει δεύτερο εισόδημα στην 

οικογένεια ΗΝΟ27, ΗΝΟ28 
 

0 ΟΧΙ 

1 ΝΑΙ 

Εάν ΝΑΙ:  Τί;ΗΝΟ29, ΗΝΟ30_____________ 
 
 
15.Στην κύρια δουλεία:ΗΝΟ31, ΗΝΟ32 
 

1 Είναι εργοδότης 

2 Εργάζεται μόνος/η, έχει δική του δουλειά 

3 Βοηθά στή δουλειά τον αρχηγό του νοικοκυριού χωρίς 

αμοιβή 

4 Είναι μισθωτός/η 

 
16.Πώς θα χαρακτηρίζατε την οικονομική κατάσταση της (γονικής) 

οικογένειας σας;ΗΝΟ33 
 

1 Πολύ καλή 

2 καλή 

3 Επαρκής 

4 Κακή 

 
 
 

 
 
 
 
Μητ. Πατ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μητ. Πατ. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

 
Η ερώτηση 17 αφορά τους γονείς του ασθενούς. Να απαντήσει ό ένας από 
τους δύο γονείς. 
17.Τους τελευταίους 12 μήνες θα λέγατε ότι η κατάσταση της δικής σας 

υγείας και του/της συζύγου σας ήταν γενικά:ΗΝΟ34, ΗΝΟ35 
 

1 Πολύ καλή 

2 Αρκετά καλή 

3 Μέτρια 

4 Μάλλον κακή 

5 κακή 

Η ερώτηση 18 αφορά την οικογένεια μέσα στην οποία ζεί ο ασθενής (δική 
του ή γονική).Να απαντηθεί, ανάλογα, από τον ίδιο τον ασθενή ή από τον 
γονέα του. 
18.Εκτός από το παιδί σας/τον ασθενή που μεταγγίζεται σε αυτήν εδώ την 

μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας, μήπως άλλο μέλος της οικογένειας -
σύζυγος, παιδί/α κ.λ.π.- υποφέρει από κάποια χρόνια αρρώστια ή 
αναπηρία; Οταν λέμε “χρόνια αρρώστια” εννοούμε εάν ταλαιπωρείται 
από κάτι για το οποίο χρειάζεται τακτική παρακολούθηση γιατρού ή και 
τακτική θεραπεία με φάρμακα.ΗΝΟ36 

 
0 ΟΧΙ 

1 ΝΑΙ 

Εάν ΝΑΙ: 
19.Τί του/τους συμβαίνει ακριβώς;ΗΝΟΤΗ, ΗΝΟCH 

Κωδικός ατόμου……… 

 Πρόβλημα: 

 

α 

___________________________ 

___________________________ 

 
 

Κωδικός ατόμου…………. 

 Πρόβλημ

_____________________________ 

_____________________________ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Μητ. Πατ. 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
 

20.Η απασχόληση-εργασία κάποιου από τους δύο γονείς έχει επηρεασθεί 
από την ασθένεια (Μ.Α);ΗΝΟ43 

 
0 ΟΧΙ, καθόλου 
1 ΝΑΙ, η μητέρα παραιτήθηκε από την εργασία της 
2 ΝΑΙ, ο πατέρας αναζήτησε δεύτερη απασχόληση-εργασία 
3 ΝΑΙ, για κάποιο άλλο λόγο  
 Ποιόν;ΗΝΟ43α____________ 

 
21.Η οικονομική κατάσταση της οικογένειας έχει επηρεασθεί από την 

Μεσογειακή Αναιμία;ΗΝΟ44 
 

0 ΟΧΙ, καθόλου 
1 ΝΑΙ, ελάχιστα  
2 ΝΑΙ, σε μεγάλο βαθμό, αλλά μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα 
3 ΝΑΙ, εντελώς. Αντιμετωπίζουμε μεγάλες οικονομικές 

δυσχέριες εξ αιτίας της Μεσογειακής Αναιμίας 
 
22.Η Μεσογειακή Αναιμία του παιδιού σας έχει επηρεάσει την σχέση σας 

με τον/την σύζυγο σας;ΗΝΟ45 
 
0 ΟΧΙ, καθόλου 
1 ΝΑΙ, ελάχιστα. Εχουμε σποραδικές λογομαχίες που 

οφείλονται στην Μεσογειακή Αναιμία 
2 ΝΑΙ, σε μεγάλο βαθμό. Συχνά έχουμε λογομαχίες/καυγάδες 
3 Ναι, εντελώς. Χώρισα από τον/την σύζυγό μου εξ αιτίας της 

Μεσογειακής Αναιμίας 
 

23.Η κατάσταση της υγείας του παιδιού  σας (Μ.Α) σάς περιορίζει να 
δέχεστε ανθρώπους στο σπίτι, να πηγαίνετε σε σπίτια άλλων ή να 
βγαίνετε έξω με φίλους κ.λ.π.ΗΝΟ46 

 
0 Καθόλου 
1 Ελάχιστα  
2 Σε μεγάλο βαθμό 
3 Εντελώς 

 
24.Σε μιά επείγουσα ανάγκη (π.χ. ασθένεια) σε ποιόν θα απευθυνόσασταν 

για να σας βοηθήσει ή ακόμα και να αναλάβει την φροντίδα του παιδιού 
σας για μιά εβδομάδα; 

 
a) Μέλος της οικογένειαςΗΝΟ47 

0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 
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b) Συγγενή, φίλο ή γείτοναΗΝΟ48 

0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 
 

c) Θα πληρώνατε κάποιο ξένοΗΝΟ49 

0 ΟΧΙ 

1 ΝΑΙ 

d) ΑλλοΗΝΟ50 

0 ΟΧΙ 

1 ΝΑΙ 

Εάν ΝΑΙ Τί;__________ 

 
Εάν υπάρχουν άλλα υγιή (οχι πάσχοντες από Μ.Α) παιδιά Ερ. 25, 26 
25.Η Μεσογειακή Αναιμία επηρεάζει με οποιονδήποτε τρόπο την σχέση 

σας με τα άλλα σας παιδιά;ΗΝΟ51 
 

0 Καθόλου 
1 Ελάχιστα 
2 Σε μεγάλο βαθμό 
3 Εντελώς 

 
26.Η Μ.Α επηρεάζει με οποιονδήποτε τρόπο την σχέση του παιδιού σας 

που πάσχει από Μ.Α με τα αδέλφια του;ΗΝΟ52 
 

0 Καθόλου 
1 Ελάχιστα 
2 Σε μεγάλο βαθμό 
3 Εντελώς 

 
27.Νομίζετε ότι η Μ.Α επηρεάζει με οποιονδήποτε τρόπο την σχέση σας με 

το άρρωστο παιδί σας;ΗΝΟ53 
 

0 Καθόλου 
1 Ελάχιστα 
2 Σε μεγάλο βαθμό 
3 Εντελώς 

 
Εάν υπάρχουν άλλα παιδιά: 
28.Τα άλλα σας παιδιά εκφράζουν ζήλεια για την ιδιαίτερη μεταχείρηση 

του άρρωστου παιδιού σας;ΗΝΟ54 
 

0 Καθόλου 
1 Ελάχιστα 
2 Σε μεγάλο βαθμό 
3 Εντελώς 
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29.Πόσο συχνά συζητάτε για το πρόβλημα της Μ.Α μέσα στην οικογένεια 

σαςΗΝΟ55 
 

0 Ποτέ  
1 Σπάνια και μόνο όταν είναι ανάγκη να το κάνουμε 
2 Συχνά 
3 Πολύ συχνά 

 
 
30.Πόσο πολύ μιλάτε για τα δικά σας προβλήματα και τις ανησυχίες 

σας;ΗΝΟ56 
 

0 Καθόλου 
1 Λίγο 
2 Μερικές φορές 
3 Πολύ 

 
31.Υπάρχουν κάποιοι με τους οποίους νοιώθετε άνετα, τους εμπιστεύεστε 

και μπορείτε να μιλήσετε μαζί τους για τα προβλήματα και τις ανησυχίες 
σας; Εάν NAI ποιοί είναι αυτοί; 
a) ΣύζυγοςΗΝΟ57 

0 OXI 

1 NAI 

b) Αλλο μέλος της οικογένειαςΗΝΟ58 

0 OXI 

1 NAI 

c) ΣυγγενείςΗΝΟ59 

0 OXI 

1 NAI 

d) ΦίλοιΗΝΟ60 

0 OXI 

1 NAI 

e) ΓιατρόςΗΝΟ61 

0 OXI 

1 NAI 

f) ΝοσοκόμαΗΝΟ62 

0 OXI 

1 NAI 

g) Θρησκευτικός καθοδηγητήςΗΝΟ63 
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0 OXI 

1 NAI 

h) Σύλλογος Γονέων Πασχόντων από Μ.ΑΗΝΟ64 

0 OXI 

1 NAI 

i) ΑλλοςΗΝΟ65 

0 OXI 

1 NAI 

 Ποιός;_______________ 
 
32.Αισθάνεστε την ανάγκη για περισσότερη συναισθηματική 

υποστήριξη;ΗΝΟ66 
 

0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 

 
33.Αισθάνεστε φόβο ή ανησυχία όσο αφορά την κατάσταση της υγείας του 

παιδιού σας.ΗΝΟ67 
 

0 Ποτέ  
1 Μερικές φορές 
2 Συχνά 
3 Πολύ συχνά 

 
34.Τι σημαίνει για σας το να έχει το παιδί σας Μεσογειακή Αναιμία; 
 

a) Νοιώθετε στεναχωρημένος/ηΗΝΟ68 

  
0 Ποτέ 
1 Σπάνια 
2 Συχνά 
3 Πολύ συχνά 

  
b) Νοιώθετε ότι δεν έχετε την σωματική ή/και ψυχική δύναμη να τα βγάλε

πέραΗΝΟ69 
  

0 Ποτέ 
1 Σπάνια/Μερικές φορές 
2 Συχνά 
3 Πολύ συχνά 

  
c) Νοιώθετε αβοήθητος/ηΗΝΟ70 
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0 Ποτέ 
1 Σπάνια/Μερικές φορές 
2 Συχνά 
3 Πολύ συχνά 

  
d) Αισθάνεστε ένοχος/ηΗΝΟ71 

  
0 Ποτέ 
1 Σπάνια/Μερικές φορές 
2 Συχνά 
3 Πολύ συχνά 

e) Αισθάνεστε την ανάγκη να μάθετε πώς να αντιμετωπίζετε  
 καλύτερα την ασθένεια του παιδιού σας και τις επιπτώσεις της  
 στην οικογένεια σας;ΗΝΟ72 
  

0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 

 
35.Ποιές είναι οι μεγαλύτερες ανησυχίες σας όσο αφορά το μέλλον του 

παιδιού σας; Στον κατάλογο που ακολουθεί σημειώστε τις επιλογές σας 

και με βαθμό προτεραιότητας από 1-7. 

a) Να έχει την υγεία τουΗΝΟ73____________ 

b) Να προοδεύσει στο σχολείο του και να αποκατασταθεί 

επαγγελματικά (να βρεί δουλειά)ΗΝΟ74_______ 

c) Να δημιουργήσει δική του οικογένεια/παιδιαΗΝΟ75__ 

d) Να θεραπευθείΗΝΟ76_______________ 

e) Να έχει φίλουςΗΝΟ77________________ 

f) Να μπορεί να τα βγάζει πέρα μόνος του/μόνη της και χωρίς 

την δική σας φροντίδαΗΝΟ78__________ 

g) ΑλλοΗΝΟ79 

Τί;______________________ 
 

36.Μήπως κάποιο από τα άτομα του περιβάλλοντος σας έχει κάνει 
ενοχλητικά σχόλια για την υγεία του παιδιού σας;ΗΝΟ80 

 
0 Ποτέ 
1 Σπάνια 
2 Συχνά/Πολύ συχνά 

 
37.Πόσο συχνά συζητάτε για το πρόβλημα υγείας του παιδιού σας με τους 

συγγενείς/φίλους/γείτονες;ΗΝΟ81 
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0 Ποτέ 
1 Σπάνια. Αναφέρομαι σε αυτό μόνο άν είμαι υποχρεωμένος/η 

να το κάνω 
2 Συχνά/Πολύ συχνά 

 
38.Γνωρίζει το περιβάλλον σας (συγγενείς, φίλοι, γείτονες,), ότι το παιδί 

σας πάσχει από Μεσογειακή Αναιμία;ΗΝΟ82 
 

0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ, μόνο οι πιό στενοί μου συγγενείς/φίλοι  
2 ΝΑΙ, όλοι στην γειτονιά γνωρίζουν το πρόβλημα υγείας του 

παιδιού μου 
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ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ κ.λ.π. 

 
39.Από τότε που έγινε η διάγνωση της ομόζυγης β-Μ.Α μέχρι σήμερα σε 

ποιές μονάδες Μ.Α απευθυνθήκατε για έλεγχο και παρακολούθηση της 
υγείας του παιδιού σας; 
 

1) _________________________ 

2) _________________________ 

3) _________________________ 

 

40.Είστε μέλος κάποιου συλλόγου γονέων Πασχόντων από Μεσογειακή 
Αναιμία;ΗΝΟ84 

 
1 ΟΧΙ, ποτέ δεν υπήρξα 

2 ΟΧΙ. Ημουν στο παρελθόν αλλά τώρα δεν είμαι  

3 Ναι, είμαι μέλος 

Εάν ΝΑΙ: 
41.Είστε ικανοποιημένος από την δράση του συλλόγου σαςΗΝΟ85 
 

0 Καθόλου ικανοποιημένος/η 

1 Οχι τόσο ικανοποιημένος/η 

2 Αρκετά ικανοποιημένος 

3 Πολύ ικανοποιημένος 
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ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
     Κωδικός ΑσθενούςId 
 
1. ΦύλοSex 
 

1 Ανδρας 
2 Γυναίκα 

 
2. Ετος Γέννησης:age 19__ Συμπληρώστε το έτος γέννησης 
• Ή ηλικία __ 
 
3. Τόπος γέννησηςBirpl________________ 
 
4. Τόπος κατοικίαςRespl________________ 
  
5. Ηλικία στην οποία έγινε η διάγνωση της β-Μ.Α:ΑΝΟ6__ 
• Ετος: 19__   Συμπληρώστε το έτος 
 
6. Σοβαρότητα της ασθένειας:ΑΝΟ7 
 

1 Σοβαρή β-Μ.Α 

2 Ενδιάμεση β-Μ.Α 

3 Δεν ξέρω 

 
7. Τι είδους Κοινωνική ασφάλιση υγείας έχετε;ΑΝΟ8 
 

0 Καμμία 

1 ΟΓΑ 

2 ΙΚΑ 

3 ΤΕΒΕ 

4 Δημόσιο 

5 Πρόνοια 

6 Άλλη 

Εάν “άλλη” Τί;ΑΝΟ9_____________ 

 
8. Η διαμονή σας για το μεγαλύτερο μέρος του 1996:ΑΝΟ10 
 

1 Μένετε με τους γονείς σας και τα αδέλφια σας 
2 Μένετε με τα αδέλφια σας 
3 Μένετε με συγγενείς σας 
4 Μένετε μόνος 
5 Συγκατοικείται με άλλο (ενήλικο) άτομο 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 1 
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6 Μένετε με την δική σας οικογένεια (σύζυγο και παιδιά) 
7 Μένετε σε ίδρυμα ή ξενοδοχείο 
8 Άλλο 
Εάν “άλλο”→Τί_________________ 
 

9. Τί είδους εκπαίδευση έχετε;ΑΝΟ11 
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

0 Δεν πήγατε καθόλου σχολείο 
1 Πήγατε μόνο σε μερικές τάξεις του Δημοτικού 
2 Τελειώσατε το Δημοτικό 
3   το γυμνάσιο (ή την 3η τάξη εξαταξίου  

  σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης) 
4   το Λύκειο (ή την 6η τάξη εξαταξίου σχολείου  

 Μέσης Εκπαίδευσης) 
5 Τελειώσατε ή έχετε γραφτεί σε κάποια Μέση 

Τεχνική/Επαγγελματική Σχολή 
6 Τελειώσατε ή έχετε γραφτεί σε κάποια Ανωτέρα Σχολή 

(ΚΑΤΕΕ/ ΤΕΙ/ ΣΕΛΕΤΕ, κ.λ.π.) 
7 Τελειώσατε ή έχετε γραφτεί σε κάποια Ανωτάτη Σχολή 
 

Υπαρξη ενεργούς απασχόλησης: 
10.Με τι ασχολείστε κυρίως σήμερα;ΑΝΟ12 
 

1 Εργάζεστε 
2 Είστε νοικοκυρά 
3 Είστε μαθητής/ φοιτητής/ σπουδαστής 
4 Είστε άνεργος (δεν εργάζεται και ζητάει δουλειά) 
5 Είστε άεργος (δέν έχει ούτε ζητάει δουλειά) 
6 Είστε συνταξιούχος 

 
11.Επάγγελμα 
 
Εάν εργάζεται:  Τί δουλειά κάνετε; 
 
Εάν είναι νοικοκυρά: Ποιό είναι /ήταν το επάγγελμα του πατέρα  
   σας ή του συζύγου σας αν είστε παντρεμένη; 
 
Εάν είναι μαθητής/ 
σπουδαστής/φοιτητής: Ποιό είναι/ήταν το επάγγελμα του πατέρα  
   σας; 
 
Εάν είναι άνεργος: Τί δουλειά κάνατε την τελευταία φορά που   
  εργαζόσασταν; 
 
Εάν δεν έχει εργασθεί: Ποιό είναι/ήταν το επάγγελμα του πατέρα  
   σας; 
Επάγγελμα:ΑΝΟ13 
 
Εάν εργάζεται ερ. 11 
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12.Στην δουλειά σας:ΑΝΟ14 
 

1 Είστε εργοδότης 

2 Εργάζεστε μόνος σας, έχετε δική σας δουλειά 

3 Βοηθάτε στην δουλειά τον αρχηγό του νοικοκυριού χωρίς 

αμοιβή 

4 Είστε μισθωτός/ή 

 
13.Ποιός είναι κυρίως υπεύθυνος για τα πρός το ζήν σας (τους πόρους ζωής 

σας)ΑΝΟ15 
 

1 Είστε αυτάρκης, δηλαδή βασίζεστε σε εισόδημα που έχετε 

από την εργασία σας ή/και από προσωπική σας περιουσία; 

2 Βασίζεστε σε χρήματα που καταβάλλει η πολιτεία, το ταμείο 

σας ή κάποιος άλλος οργανισμός για την συντήρησή σας 

(π.χ. σύνταξη, υποτροφία κ.λ.π.); 

3 Ο/Η σύζυγος 

4 Οι γονείς 

5 Αδέλφια 

6 Συγγενείς 

7 Αλλος 

 
14.Πώς θα χαρακτηρίζατε την οικονομική σας κατάσταση;ΑΝΟ16 
 

1 Πολύ καλή 

2 Καλή 

3 Επαρκής 

4 Κακή 
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ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 

 
15.Πότε αρχίσατε τις μεταγγίσεις αίματοςANO17 

Ετος: 19__  Συμπληρώνεται το έτος 

Ηλικία:__ 

16.Πότε αρχίσατε την αποσιδήρωση με DesferalANO18 

Ετος: 19__  Συμπληρώνεται το έτος 

Hλικία:__ 

17.Το τελευταίο 6μηνο τα επίπεδα της αιμοσφαιρίνης σας (κατά μέση 
τιμή), ακριβώς πρίν την μετάγγιση αίματος, συνήθως βρίσκονται:ANO19 

 
1 Στο “επιθυμητό” όριο ή πολύ κοντά στο “επιθυμητό” όριο 
2 Πιό κάτω από το “επιθυμητό” όριο 
3 Δεν ξέρω 

 

18.Τι επίπεδα φερριτίνης ορού έχετε;ANO20 
Οι καλύτερες τιμές φερριτίνης βρίσκονται μεταξύ 1000-1500 

1 Λιγότερο από 1000 μg/l ή 100 μg/dl 
2 Πάνω από 1000 και λιγότερο από 1500 
3 Πάνω από 1500 και λιγότερο από 2000 
4 Πάνω από 2000 και λιγότερο από 4000 
5 Πάνω από 4000 και λιγότερο από 7000 
6 Πάνω από 7000 και λιγότερο από 10000 
7 Πανω από 10000 
8 Δεν ξέρω 
 

Τροποι χορήγησης του Desferal για όσους κάνουν αποσιδήρωση 
19.Με ποιό τρόπο σας χορηγείται το DFΑΝΟ21 

 
1 Με υποδόριο έκχυση (υποδορίως), στο σπίτι, με την βοήθεια 

ειδικά ρυθμιζόμενης φορητής αντλίας (μηχανάκι 
αποσιδήρωσης) 

2 Με ενδοφλέβια έκχυση (ενδοφλεβίως), στο Νοσοκομείο 
3 Συνδιασμός υποδόριας και ενδοφλέβιας χορήγησης DF 
4 Παράλληλη χορήγηση φαρμάκου DF και μεταγγιζόμενου 

αίματος. Συνήθως για παιδιά. 
5 Με καθετηριασμό, δηλαδή συνεχή ενδοφλέβια χορήγηση DF 

για μεγάλα χρονικά διαστήματα (μήνες ή και χρόνια) μέσω ενός 
συστήματος ενδοφλέβιας διανομής (Port-a Cath). 

 
Εάν η χορήγηση γίνεται με υποδόριο έκχυση Ερ. 20, 21. 
20.Η δόση του DF που χρησιμοποιείτε κάθε φορά που κάνετε 

αποσιδήρωση είναι:ΑΝΟ22 
(περίπου 25-60 mg/kg βάρους σώματος) 
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1 Ακριβώς όση προτείνει ο γιατρός σας, δηλαδή ____ 
2 Μικρότερη από την δόση που προτείνει ο γιατρό σας  
3 Μεγαλύτερη από την δόση που προτείνει ο γιατρός σας 
4 Αλλο 

 
 
 
21.Εφαρμόζετε την αποσιδήρωση (δηλ. βάζετε το μηχανάκι) σύμφωνα με 

τις οδηγίες του γιατρού που σας παρακολουθεί;ΑΝΟ23 
 

1 Ναι, ακολουθώ αυστηρά τις οδηγίες  
2 Κανονικά, αλλά για λιγότερο χρόνο από ότι μου συστήνεται 
3 Κανονικά αλλά για περισσότερο χρόνο από ότι μου 
συστήνεται 

4 Μερικές φορές ξεχνώ να κάνω αποσιδήρωση 
5 Αρκετά συχνά ξεχνώ να κάνω αποσιδήρωση 
6 Αλλο 
 

22.Υποφέρετε από κάποια καρδιακή πάθηση όπως καρδιακή ανεπάρκεια 
κ.λ.π.ΑΝΟ24 

 
0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 
 

23.Εχετε σακχαρώδη διαβήτη/σάκχαρο;ΑΝΟ25 
 

0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 
 

24.Είστε εξαρτημένος από μια ειδική δίαιτα (ακολουθείτε ειδική 
δίαιτα);ΑΝΟ26 

 
0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ, Πολύ εξαρτημένος 
2 ΝΑΙ, μέτρια/σε μικρό βαθμό εξαρτημένος 

 
25.Εχετε έλκη (πληγές) στα πόδια;ΑΝΟ27 
 

0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 
 

26.Μήπως υποφέρετε από χολολιθίαση (πέτρες στη χόλη);ΑΝΟ28 
 

0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 
 

 
27.Εχετε κάνει χολοκυστεκτομή;ΑΝΟ28α 
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0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 

 
28.Υποφέρετε από καταρράκτη;ΑΝΟ29 
 

0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 

 
 
 
 
29.Ποιές από τις παρακάτω λοιμώξεις σας έχουν παρουσιασθεί; 
  

1) AIDSΑΝΟ30 
 
0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 
  

2) Ηπατίτιδα ΒΑΝΟ31 
 

0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 
 

3) Ηπατίτιδα CΑΝΟ32 
 

0 OXI 
1 NAI 
  

4) YersiniaΑΝΟ33 
 

0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 
 

30.Εχετε κάνει σπληνεκτομή;ΑΝΟ34 
 

0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 
 
Εάν ΝΑΙ, πότε:ANO35 
  Ετος__  Συμπληρώστε το έτος 
  Ηλικία__ 
  Πριν πόσα χρόνια__ 

31.Παθαίνετε εύκολα κατάγματα;ΑΝΟ36 
 

0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 
 

32.Μήπως υποφέρετε απο κάτι που δεν αναφέραμε παραπάνω;ΑΝΟ37 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
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0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 
Εαν ΝΑΙ: 
  Τί ακριβώς;ΑΝΟ38, ΑΝΟ38α_____________ 
_________________________ 
 

33.Φοράτε γυαλιά ή φακούς επαφής;ΑΝΟ39 
 

0 ΟΧΙ, δεν φοράω 
1 ΝΑΙ, αλλά μόνο στην τηλεόραση, διάβασμα,… 
2 ΝΑΙ, δεν τα βγάζω καθόλου. 
 
 
 
 
 

Εαν δεν φοράει: 
Η όραση σας είναι:ΑΝΟ40 
 
1 Αριστη/Πολύ καλή 
2 καλή 
3 Μετρια 
4 Κακή/πολύ κακή 
 

Εαν φοράει 
Οταν φοράτε τα γυαλιά ή τους φακούς επαφής η οραση σας 
είναι:ΑΝΟ41 

 
1 Αριστη/πολύ καλη 
2 Καλή 
3 Μέτρια 
4 κακή/πολύ κακή 
 

34.Φοράτε ακουστικά;ΑΝΟ42 
 

0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 
 

Εαν δεν φοραει 
Η ακοή σας είναι:ΑΝΟ43 
 
1 Αριστη/Πολύ καλή 
2 Καλή 
3 Μέτρια 
4 Κακή/πολύ κακή 
 

Εαν φοράει 
Οταν φοράτε τα ακουστικά σας η ακοή σας είναι:ΑΝΟ44 
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1 Αριστη/πολύ καλή 
2 Καλή 
3 Μέτρια 
4 Κακή/πολύ κακή 
 

35.Ποιό περίπου είναι το βάρος σας;ΑΝΟ45 
Κιλά__ 
 
0 Δεν ξέρει 
 

36.Ποιό περίπου είναι το ύψος σας;ΑΝΟ46 
Μέτρα, εκατοστά________________ 
 
0 Δεν ξέρει 

 
37.Νομίζετε ότι το βάρος σας είναι:ΑΝΟ47 
 

1 Πάνω από το κανονικό 
2 Περίπου κανονικό 
3 Κατω από το κανονικό 
4 Δεν ξέρει 
 
 

Εάν “πάνω από το κανονικό” 
a) Κάνετε κάτι για να ελαττώσετε το βάρος σας;ΑΝΟ48 

0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 

Εάν “κάτω απο το κανονικό” 
b) Τόν τελευταίο χρόνο έχετε χάσει βάρος αδικαιολόγητα, δηλαδή χωρίς 

να κάνετε ειδική δίαιτα για αυτό τον λόγο;ΑΝΟ49 
0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 

 
38.Εχετε:ΑΝΟ50 
 

1 Ολα σας τα φυσικά δόντια 
2 Τα περισσότερα φυσικά σας δόντια 
3 Μόνο μερικά από τα φυσικά σας δόντια 
4 Κανένα από τα φυσικά σας δόντια 
 
 

Εάν όλα ή τα περισσότερα, δηλ. άν η απάντηση είναι 1ή 2: 
a) Εχετε:ΑΝΟ51 

0 τίποτα από τα παρακάτω 
1 Μόνο σφραγίσματα 
2 Γέγυρα/ες ή και σφραγίσματα 
 

Εάν λίγα ή κανένα, δηλ άν η απάντηση είναι 3 ή 4 
b) Φοράτε οδοντοστοιχία ή και γέφυρα/εςΑΝΟ52 
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0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 
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ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 
39.Για το μεγαλύτερο μέρος του 1996 θα λέγατε οτι η κατάσταση της 

υγείας σας ήταν γενικά:ΑΝΟ53 
 
1 Πολύ καλή 
2 Καλή 
3 Μέτρια 
4 Μάλλον κακή 
5 κακή 

 
40.Εξ αιτίας της β-Μ.Α, πόσες μέρες το μήνα, κατά μέσο όρο, χρειάζεται 

να περιορίσετε τις δραστηριότητες σας. Δηλαδή, τη δουλεία, την 
παρακολούθηση του σχολείου, την ασχολία με το σπίτι ή τον ελέυθερο 
χρόνο σας;ΑΝΟ54 

 
0 Καμία 
1 Δύο μέρες ή λιγότερο κάθε μήνα 
2 Μια βδομάδα ή λιγότερο κάθε μήνα 
3 Περισσότερο από μια βδομάδα κάθε μήνα. 

 
41.Η κατάσταση της υγείας σας εμποδίζει με οποιοδήποτε τρόπο την κύρια 

απασχόλησή σας, δηλαδή τη δουλειά σας, το νοικοκυριό, τη δουλειά στό 
σχολείο κ.λ.π.ΑΝΟ55 

 
0 Καθόλου  
1 Ελάχιστα 
2 Σε μεγάλο βαθμό 
3 Εντελώς 

 
42.Η κατάσταση της υγείας σας σάς περιορίζει να δέχεστε ανθρώπους στο 

σπίτι, να πηγαίνετε σε σπίτια άλλων ή να βγαίνετε έξω με φίλους 
κ.λ.πΑΝΟ56 

 
0 Καθόλου 
1 Ελάχιστα 
2 Σε μεγάλο βαθμό 
3 Εντελώς 

 
43.Εχετε, εξ αιτίας της κατάστασης της υγείας σας, δυσκολία να κινηθείτε 

έξω από το σπίτι, δηλαδή πρέπει κάποιος να σας βοηθάει όταν βγαίνετε 
έξω;ΑΝΟ57 

 
0 Καθόλου 
1 Ελάχιστα 
2 Σε μεγάλο βαθμό 
3 Εντελώς 

 
44.Εχετε εξ αιτίας της κατάστασης της υγείας σας, δυσκολία να κινηθείτε 

μέσα στο σπίτι, δηλαδή πρέπει κάποιος να σας βοηθάει όταν περπατάτε, 
όταν κατεβαίνετε και ανεβαίνετε σκαλιά κ.λ.π.;ΑΝΟ58 
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0 Καθόλου 
1 Ελάχιστα 
2 Σε μεγάλο βαθμό 
3 Εντελώς 

 
45.Εχετε εξ αιτίας της κατάστασης της υγείας σας, δυσκολία να ντυθείτε 

μόνος/η σας;ΑΝΟ59 

 
0 Καθόλου 
1 Ελάχιστα 
2 Σε μεγάλο βαθμό 
3 Εντελώς 

 
46.Εχετε εξ αιτίας της κατάστασης της υγείας σας, δυσκολία να φάτε, να 

πλυθείτε, να λουστείτε μόνος/η σας;ΑΝΟ59 

 
0 Καθόλου 
1 Ελάχιστα 
2 Σε μεγάλο βαθμό 
3 Εντελώς 

 
47.Εχετε, εξ αιτίας της κατάστασης της υγείας σας, δυσκολία να πάτε στην 

τουαλέτα μόνος/η σας;ΑΝΟ59 

 
0 Καθόλου 
1 Ελάχιστα 
2 Σε μεγάλο βαθμό 
3 Εντελώς 

 
48.Εχετε, εξ αιτίας της κατάστασης της υγείας σας, δυσκολία να βάλετε το 

μηχανάκι αποσιδήρωσης;ΑΝΟ60 

 
0 Καθόλου 
1 Ελάχιστα 
2 Σε μεγάλο βαθμό 
3 Εντελώς 

 
49.Εάν στις παραπάνω λειτουργίες χρειάζεστε βοήθεια, σας βοηθάει 

κυρίως: 
 

a) Μέλος της οικογένειας σαςΑΝΟ61 

0 ΟΧΙ 

1 ΝΑΙ 
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b) Συγγενής, φίλος ή γείτοναςΑΝΟ62 

0 ΟΧΙ 

1 ΝΑΙ 

c) Πληρώνετε κάποιο ξένοΑΝΟ63 

0 ΟΧΙ 

1 ΝΑΙ 

 
50.Από τα παρακάτω αρκετά συνηθισμένα ενοχλήματα που μπορεί να 

νοιώσατε αυτές τις 2 τελευταίες εβδομάδες, απαντήστε ξεχωριστά για 

κάθε ενόχλημα με ΝΑΙ ή ΟΧΙ. Αν ΝΑΙ πόσο συχνά νοιώσατε το ίδιο 

ενόχλημα τον τελευταίο χρόνο. 

1) Νοιώσατε νευρικός/-η, οξύθυμος/-η, δηλαδή θυμώνατε με το 

παραμικρό;ΑΝΟ64 

0 Ποτέ 
1 Σπάνια 
2 Συχνά 
3 Πολύ συχνά 

2) Μείνατε άϋπνος/-η ή είχατε ανήσυχο ύπνοΑΝΟ65 

0 Ποτέ 
1 Σπάνια 
2 Συχνά 
3 Πολύ συχνά 

3) Αισθανθήκατε έντονη ψυχική πίεση/ άγχος;ΑΝΟ66 

0 Ποτέ 
1 Σπάνια 
2 Συχνά 
3 Πολύ συχνά 

4) Αισθανθήκατε έντονη μελαγχολία;ΑΝΟ67 

0 Ποτέ 
1 Σπάνια 
2 Συχνά 
3 Πολύ συχνά 

 
51.Είδατε κάποιο γιατρό για τα συγκεκριμένα ενοχλήματα που νοιώσατε 

τις 2 τελευταίες βδομάδες;ΑΝΟ68 

 
0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 
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52.Νομίζετε ότι η υγεία σας, εάν την συγκρίνετε με εκείνη άλλων 

συμπασχόντων σας, είναι γενικά:ΑΝΟ69 

 
1 Πολύ καλή 
2 Καλή 
3 Μέτρια 
4 κακή/πολύ κακή 
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ΨΥΧΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 

 
53.Νομίζετε ότι η Μεσογειακή Αναιμία επηρεάζει την σχέση σας με τα 

αδέλφια σας;ΑΝΟ70 

 
0 ΟΧΙ, καθόλου 
1 ΝΑΙ, ελάχιστα. Αισθάνομαι λίγη ζήλεια από αδελφό/-ή 
2 ΝΑΙ, σε μεγάλο βαθμό. Αισθάνομαι απόρριψη από τα 

αδέλφια μου, καυγαδίζουμε συχνά κ.λ.π. 
3 ΝΑΙ, εντελώς. Νοιώθω την ανάγκη να φύγω/έφυγα από το 

σπίτι 
 

54.Νομίζετε ότι η Μεσογειακή Αναιμία επηρεάζει την σχέση σας με τους 

γονείς σας;ΑΝΟ71 

 
0 ΟΧΙ, καθόλου 
1 ΝΑΙ, ελάχιστα. Με ενοχλεί η υπερπροστατευτικότητα των 

γονέων μου. Με αντιμετωπίζουν διαφορετικά από τους 
συνομηλίκους μου. 

2 ΝΑΙ, σε μεγάλο βαθμό. Οι γονείς μου είναι ανυπόφορα 
υπερπροστατευτικοί 

3 ΝΑΙ, εντελώς. Καυγαδίζουμε συχνά εξ αιτίας της Μ.Α. 
Νοιώθω την ανάγκη να φύγω/έφυγα από το σπίτι 

 
55.Είστε παντρεμένος;ΑΝΟ72 
 

0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 

 
Εάν ΟΧΙ Ερώτηση 58 

Εάν ΝΑΙ ερ. 56 
 

56.Εχετε δικά σας παιδία;ΑΝΟ73 
 

0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 

Εάν ΟΧΙ ερ. 59 
Εάν ΝΑΙ: 

57.Τα παιδία σας είναι:ΑΝΟ74 
 

1 Φορείς της β-Μ.Α 
2 Ομόζυγοι β-Μ.Α 
3 Δεν ξέρω 

 
58.Πώς είναι η σχέση σας με το άλλο φύλο; Εχετε σύντροφο (δεσμό);ΑΝΟ75 
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1 ΟΧΙ, υπάρχουν δυσκολίες εξ αιτίας της β-Μ.Α 
2 ΟΧΙ, δεν ενδιαφέρομαι/ΟΧΙ, για άλλο λόγο 
3 ΝΑΙ 
4 Δέν μπορώ να πώ/Δεν απαντώ 

 
59.Σας απασχολεί το άν θα μπορέσετε να δημιουργήσετε δική σας 

οικογένεια/παιδιά στο μέλλον;ΑΝΟ76 
 

0 ΟΧΙ, καθόλου 
1 ΝΑΙ, παρά το ότι πάρχουν σημαντικά προβλήματα εξ αιτίας 

της β-Μ.Α 
2 ΝΑΙ, αλλά είναι αδύνατον εξ αιτίας της β-Μ.Α 
3 Δεν μπορώ να πώ/Δεν απαντώ 
 

60.Θυμήστε μου άν: εργάζεστε ή ψάχνετε για δουλειά; 
 

0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 

Εάν ΟΧΙ → Ερ. 62 
Εάν ΝΑΙ: 
61.Στο να βρείτε δουλειά έχει παίξει/παίζει κάποιο ρόλο η Μεσογειακή 

Αναιμία;ΑΝΟ77 
 

0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ, συνέβαλλε/συμβάλλει θετικά (υποστήριξη νομοθεσίας) 
2 ΝΑΙ, συνέβαλλε/συμβάλλει αρνητικά 

 
62.Εχετε άδεια οδήγησης;ΑΝΟ78 
 

1 ΟΧΙ, δεν με απασχόλησε 
2 ΟΧΙ, απορρίφθηκα στις εξετάσεις 
3 ΟΧΙ, δεν μου το επιτρέπει η Μεσογειακή Αναιμία 
4 ΟΧΙ, δεν επιτρέπεται για άλλους λόγους 
5 ΝΑΙ, περιορισμένης διάρκειας 
6 ΝΑΙ, χωρίς περιορισμούς στη διάρκεια 

 
63.Πώς περνάτε τον ελεύθερο χρόνο σας; Είναι μια ή περισσότερες από τις 

παρακάτω ερασιτεχνικές απασχολήσεις ευχάριστη για σάς; 
a) ΑθλητισμόςΑΝΟ79 

0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 

b) Διασκέδαση έξω από το σπίτι, παρέα με φίλουςΑΝΟ80 
0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 

c) Ταξίδια αναψυχήςΑΝΟ81 
0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 

d) Ασχολία με το σπίτι ή τον κήποΑΝΟ82 
0 ΟΧΙ 
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1 ΝΑΙ 

e) Δίαβασμα, μελέτηΑΝΟ83 
0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 

f) Φωτογραφία, γραμματόσημα και άλλες συλλογέςΑΝΟ84 
0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 

g) Υπάρχει κάτι άλλο που σας ευχαριστεί να ασχολείστε μαζί 
τουΑΝΟ85 
0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 
Εάν “αλλο”→Τί;ΑΝΟ86________________ 

 
64.Πόσο πολύ μιλάτε για τα προβλήματα και τις ανησυχίες σας;ΑΝΟ87 
 

1 Καθόλου 
2 Ελάχιστα 
3 Λίγο 
4 Πολύ 

 
65.Με ποιούς νοιώθετε άνετα και μπορείτε να μιλήσετε μαζί τους για 

προσωπικές σας υποθέσεις; 

  
a) ΓονείςΑΝΟ88 

0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 

b) ΑδέλφιαΑΝΟ89 
0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 

c) ΣυγγενείςΑΝΟ90 
0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 

d) ΦίλουςΑΝΟ91 
0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 

e) ΓιατρόΑΝΟ92 
0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 

f) ΝοσοκόμαΑΝΟ93 
0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 

g) Σύντροφο/ΣύζυγοΑΝΟ94 
0 ΟΧΙ 
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1 ΝΑΙ 

h) Θρησκευτικό καθοδηγητήΑΝΟ95 
0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 

i) Σύλλογο πασχόντων Μεσογειακής ΑναιμίαςΑΝΟ96 
0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 

j) ΑλλονΑΝΟ97 
0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 

Εάν “αλλον”→Ποιόν;___________________ 

 
66.Αισθάνεστε την ανάγκη για περισσότερη συναισθηματική υποστήριξη; 

Δηλαδή θα θέλατε να σας δίνεται η δυνατότητα να εμπιστεύεσθε και να 

μιλάτε περισσότερο για προσωπικές υποθέσεις που σας 

απασχολούν;ΑΝΟ98 

 
0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 

 
67.Νομίζετε ότι είστε διαφορετικός από τους φίλους σας/τα αδέλφια 

σας;ΑΝΟ99 
 

0 ΟΧΙ,καθόλου 
1 ΝΑΙ, ελάχιστα. Εξ αιτίας της Μ.Α, δεν μπορώ να κάνω όλα 

τα πράγματα που κάνουν οι φίλοι μου/τα αδέλφια μου 
2 ΝΑΙ, σε μεγάλο βαθμό. Εξ αιτίας της Μ.Α, δεν μπορώ να 

κάνω πολλά πραγματα που κάνουν οι φίλοι μου/τα αδέλφια 
μου 

3 ΝΑΙ, Εντελώς. Εξ αιτίας της Μ.Α, δεν μπορώ να κάνω 
τίποτα από αυτά που κάνουν οι φίλοι μου/τα αδέλφια μου. 

 
68.Πώς θα περιγράφατε τον εαυτό σας;ΑΝΟ100 
 

a) Ομηλιτικό 
0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 
2 Δεν μπορώ να πώ/δεν απαντώ 

b) ΚοινωνικόΑΝΟ101 
0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 
2 Δεν μπορώ να πώ/δεν απαντώ 

c) ΦιλικόΑΝΟ102 
0 ΟΧΙ 
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1 ΝΑΙ 
2 Δεν μπορώ να πώ/δεν απαντώ 

d) Ευχάριστο και ευγενικόΑΝΟ103 
0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 
2 Δεν μπορώ να πώ/δεν απαντώ 

e) ΣυμπαθητικόΑΝΟ104 
0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 
2 Δεν μπορώ να πώ/δεν απαντώ 

 
69.Αισθάνεστε φόβο ή ανησυχία όσο αφορά την κατάσταση της υγείας 

σαςΑΝΟ105 
 

0 Ποτέ 
1 Μερικές φορές 
2 Συχνά 
3 Πολύ συχνά/συνεχώς 

 
 
70.Τι σημαίνει για σας το να έχετε Μεσογειακή Αναιμία;ΑΝΟ106 
  

1) Νοιώθετε στεναχωρημένος 

0 Ποτέ 
1 Σπάνια 
2 Συχνά 
3 Πολύ συχνά 
4 Δεν μπορώ να πώ 
  

2) Νοιώθετε ότι δεν έχετε την σωματική και ψυχική δύναμη για να 
τα βγάλετε πέραΑΝΟ107 
0 Ποτέ 
1 Σπάνια 
2 Συχνά 
3 Πολύ συχνά  
4 Δεν μπορώ να πώ 

3) Νοιώθετε αβοήθητοςΑΝΟ108 

0 Ποτέ 
1 Σπάνια 
2 Συχνά 
3 Πολύ συχνά 
4 Δεν μπορώ να πώ 

4) Θα θέλατε να αλλάξετε μερικές πλευρές της ζωής σας.ΑΝΟ109 

0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 
2 Δεν μπορώ να πώ 
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5) Θα θέλατε να είσασταν σαν κάποιος άλλος.ΑΝΟ110 

0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 
2 Δεν μπορώ να πώ 
 

71.Ποιά είναι η στάση σας για το μέλλον. Εκφράστε την άποψη σας στις 
παρακάτω προτάσεις. 

 
1) Το μέλλον προσφέρει πλήθος από ενδιαφέρουσες 

ευκαιρίες.ΑΝΟ111 
1 Διαφωνώ  
2 Συμφωνώ 
3 Δεν μπορώ να πώ 

2) Μπορείς να προσδοκάς το μέλλον με σιγουριά.ΑΝΟ112 

1 Διαφωνώ  
2 Συμφωνώ 
3 Δεν μπορώ να πώ 

3) Πρέπει να υποτάσσεσαι στη μοίρα σου.ΑΝΟ113 

1 Διαφωνώ 
2 Συμφωνώ 
3 Δεν μπορώ να πώ 

 
 

4) Μπορείς να προσαρμόζεσαι σε οτιδήποτεΑΝΟ114 

1 Διαφωνώ 
2 Συμφωνώ 
3 Δεν μπορώ να πώ 

5) Η ζωή είναι βασικά γεμάτη βάσαναΑΝΟ115 

1 Διαφωνώ  
2 Συμφωνώ 
3 Δεν μπορώ να πώ 

6) Μπορείς αποφασιστικά να καθορίσεις την πορεία της ζωής 

σου.ΑΝΟ116 

1 Διαφωνώ  
2 Συμφωνώ 
3 Δεν μπορώ να πώ  

7) Πρέπει να προσπαθείς να επηρεάσεις τις δημόσιες υποθέσεις 

(να συμμετέχεις στα κοινά και να παλεύεις).ΑΝΟ117 

1 Διαφωνώ  
2 Συμφωνώ 
3 Δεν μπορώ να πώ  

8) Το μέλλον είναι ανησυχητικό.ΑΝΟ118 
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1 Διαφωνώ  
2 Συμφωνώ 
3 Δεν μπορώ να πώ  

9) Η ζωή είναι γεμάτη χαράΑΝΟ119 

1 Διαφωνώ  
2 Συμφωνώ 
3 Δεν μπορώ να πώ  

 
72.Ποιές είναι οι προσδοκίες σας για το μέλλον; Στον παρακάτω κατάλογο 

σημειώστε τις επιλογές σας με βαθμό προτεραιότητας από 1-7 

 
a) Να είμαι υγιής ΑΝΟ120_________________ 

b) Να δημιουργήσω οικογένεια/παιδιά ΑΝΟ121___________ 

c) Να έχω σύντροφο/σύζυγοΑΝΟ122 _______________ 

d) Να τα πηγαίνω καλα στο σχολείο/στη δουλεία ΑΝΟ123_____ 

e) Να θεραπευθώΑΝΟ124___________________ 

f) Να έχω φίλουςΑΝΟ125__________________ 

g) Αλλο ΑΝΟ126_______________________ 

Τι; __________________ 

 
 
 
73.Μήπως καποια από τα άτομα που σας περιβάλλουν, ακούσατε να 

κάνουν ενοχλητικά σχόλια όσο αφορά την υγεία σας;ΑΝΟ127 

 
1 Πότε 
2 Σπάνια 
3 Συχνά/πολύ συχνά 

 
74.Πόσο συχνά μιλάτε για το πρόβλημα της υγείας σας, την Μ.Α, με τους 

φίλους/συμμαθητές/συγγενείς σας;ΑΝΟ128 

 
1 Ποτέ 
2 Σπάνια. Αναφέρομαι σε αυτό μόνο άν είμαι υποχρεωμένος/η 

να το κάνω 
3 Συχνά/Πολύ συχνά 

 
75.Γνωρίζει το περιβάλλον σας (συγγενείς, φίλοι, συμμαθητές, εργοδότης), 

ότι πάσχετε από Μεσογειακή Αναιμία;ΑΝΟ129 
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0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ, μόνο οι πιό στενοί μου συγγενείς/φίλοι/εργοδότης 
2 ΝΑΙ, όλοι οι φίλοι/συμμαθητές/συνάδελφοι μου γνωρίζουν 

το πρόβλημα της υγείας μου 
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ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 

 
Οι καπνιστικές σας συνήθειες 
76.Καπνίζετε τσιγάρα;ΑΝΟ130 
 

0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 

Αν καπνίζει ερ. 77 
77.Πόσα τσιγάρα την ημέρα καπνίζετε περίπου;ΑΝΟ131 
 

1 Καπνίζω πότε πότε (λίγότερο από ένα τσιγάρο την μέρα) 
2 Καπνίζω από 1-10 τσιγάρα καθημερινά (λιγότερο από μισό 

πακέτο) 
3 Καπνίζω από 11-20 τσιγάρα καθημερινά (παραπάνω από 

μισό πακέτο) 
4 Καπνίζω πάνω από 20 τσιγάρα καθημερινά (ολόκληρο 

πακέτο ή και παραπάνω) 
 
78.Καπνίζετε καπνό πίπας;ΑΝΟ132 
 

0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 

Αν δεν καπνίζει ερ. 79 
79.Καπνίζατε στο παρελθόν;ΑΝΟ133 
 

0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 

 
80.Πόσο συχνά, πίνετε οποιοδήποτε οινοπνευματώδες ποτό τους 

τελευταίους 12 μήνες. Διαλέξτε την απάντηση που ανταποκρίνεται 
περισσότερο στις συνήθειές σαςΑΝΟ134 

 
0 Καθόλου/ σπάνια 
1 2-3 φορές το 6μηνο 
2 2-3 φορές τον μήνα 
3 1-2 φορές την βδομάδα 
4 Σχεδόν καθημερινά 

 
81.Πόσα ποτήρια, περίπου -από αυτά στα οποία σερβίρεται το αντίστοιχο 

είδος οινοπνευματώδους- συνήθως πίνετε κάθε βδομάδα από το καθένα 
από τα παρακάτω ποτά; 

     Αριθμός ποτηριών 

Μπύρα_______________ 

κρασί________________ 
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Λικέρ, κονιάκ____________ 

ρακί, ούζο______________ 

Ουϊσκι, τζιν, μπράντυ, κ.λ.π._______ 

82.Πόσο μακριά μπορείτε να περπατήσετε με άνεση; 

Μέτρα________ 

0 Δεν ξέρει 

 
83.Πόσα σκαλιά μπορείτε να ανεβείτε χωρίς να κουραστείτε; 

Σκαλιά________ 

0 Δεν ξέρει 

 
84.Μιλώντας γενικότερα για την φυσική σας κατάσταση θα λέγατε ότι 

είναι:ΑΝΟ135 
 

1 Πολύ καλή 

2 Καλή 

3 Μέτρια 

4 κακή/πολύ κακή 
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ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ κ.λ.π 

 

 

85.Ποιές από τις παρακάτω υπηρεσίες υγείας χρησιμοποιήσατε για τον 

εαυτό σας τον τελευταίο χρόνο, δηλαδή τους τελευταίους 12 μήνες. 

1) Επίσκεψη νοσοκόμας ή νοσηλεύτριας στο σπίτιΑΝΟ136 

0 ΟΧΙ 

1 ΝΑΙ 

2) Επίσκεψη σε νοσοκόμα αγροτικού ιατρείου ή Κέντρου 

ΥγείαςΑΝΟ137 

0 ΟΧΙ 

1 ΝΑΙ 

3) Επίσκεψη γιατρού στο σπίτιΑΝΟ138 

0 ΟΧΙ 

1 ΝΑΙ 

4) Επίσκεψη σε γιατρό αγροτικού ιατρείου ή Κέντρου 

ΥγείαςΑΝΟ139 

0 ΟΧΙ 

1 ΝΑΙ 

5) Επίσκεψη σε ιδιωτικό γιατρόΑΝΟ140 

0 ΟΧΙ 

1 ΝΑΙ 

6) Επίσκεψη σε ιατρεία του ΙΚΑ ή άλλου ταμείουΑΝΟ141 

0 ΟΧΙ 

1 ΝΑΙ 

7) Επίσκεψη σε εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείουΑΝΟ142 

0 ΟΧΙ 

1 ΝΑΙ 
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ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 
86.Τις τελευταίες 2 εβδομάδες, ζήτήσατε την συμβουλή κάποιου γιατρού 

για σας τον/την ίδιο/α; Δεν εννοούμε τις εισαγωγές ή τις νοσηλείες, 
μεταγγίσεις κ.λ.π. σε νοσοκομείο ή κλινική.ΑΝΟ143 

 
0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 

Εάν ΟΧΙ: ΕΡ.88 
Εαν ΝΑΙ: 
87.Πόσες επισκέψεις έγιναν συνολικά;ΑΝΟ144 

Αριθμός Επισκέψεων:____ 
Να απαντήσετε χωριστά για κάθε επίσκεψη 
 Ποιά επίσκεψη;   1η 2η 3η 
 

a) Ποιά ήταν η αιτία;ΑΝΟ145 - ΑΝΟ147 
 

1 Είχατε κάποιο πρόβλημα υγείας; 
2 Για να κάνετε κάποια προληπτική εξέταση (καρδιάς, σπλήνας 

κ.λ.π); 
3 Για να σας δώσει κάποια συνταγή φαρμάκων; 
4 Για κάποιο άλλο λόγο 

 

b) Ποιά η ειδικότητα του γιατρού;ΑΝΟ148 -ΑΝΟ150 
  
 
 

c) Που ακριβώς έγινε η συνάντηση με τον γιατρό;ΑΝΟ151 - ΑΝΟ153 
  

1 Στο ιδιωτικό ιατρείο 
2 Στο σπίτι σας 
3 Στο αγροτικό ιατρείο ή στο Κέντρο Υγείας 
4 Στα εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείου 
5 Στα ιατρεία του ΙΚΑ ή άλλου ασφαλιστικού ταμείου 
6 Στο χώρο της Μονάδας Μεταγγίσεων 

 

d) Σας έδωσε κάποια συνταγή;ΑΝΟ154 - ΑΝΟ156 
  

0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 

 

e) Σας έστειλε σε άλλο γιατρό ή ιατρική υπηρεσίαΑΝΟ157 - ΑΝΟ159 
  

0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 

 

f) Πώς τον πληρώσατε;ΑΝΟ160 - ΑΝΟ162 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 2
 3 
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1 Με ιδιωτική αμοιβή 
2 Μέσω ασφαλιστικού ταμείου (δωρεάν) 
3 Και τα δύο 

 
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
88.Τους τελευταίους 12 μήνες μπήκατε σε νοσοκομείο ή κλινική σαν 

ασθενής, δηλαδή μένοντας 1 νύχτα ή και παραπάνω;ΑΝΟ163 
 

0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 
 

Εάν ΟΧΙ→ ερ. 90 
Εάν ΝΑΙ: 
89.Πόσες φορές συνολικά;ΑΝΟ164 

Αριθμός_______ 
 
Να απαντήσετε χωριστά για κάθε εισαγωγή. 
 
Ποιά εισαγωγή; 1η 2η 3η 
 

a) Σε ποιά πόλη ήταν το νοσοκομείο ή η κλινική;ΑΝΟ165 - ΑΝΟ167 

 

 

b) Ποιό ήταν το όνομα του νοσοκομείου;ΑΝΟ168 - ΑΝΟ170 
 

 
 

c) Αυτό το νοσοκομείο ή η κλινική ήταν;ΑΝΟ171 - ΑΝΟ173 
 

1 του ΕΣΥ 
2 ιδιωτικό 

 

d) Ποιά ήταν η αιτία της εισαγωγής;ΑΝΟ174 - ΑΝΟ176 
 

1) _______________  

 1 

2) _______________ 

3) _______________ 

 
e) Πόσες μέρες συνολικά παραμείνατε στο νοσοκομείο;ΑΝΟ177 - ΑΝΟ179 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 2 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 3 
 
 
 

  

 

  

   

  

 

 

  

  

 

 

 26



 
 
 
 
 
 

f) Με ποιό τρόπο πληρώσατε; ΑΝΟ180 - ΑΝΟ182 
1 Μόνο ιδιωτική πληρωμή 
2 Μόνο ασφαλιστικό ταμείο 
3 και τα δύο 

 

 

ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 
90.Ποιά, από τις παρακάτω Υπηρεσίες Υγείας, χρησιμοποιήσατε με 

μεγαλύτερη συχνότητα τον τελευταίο χρόνο για κάποιο πρόβλημα υγείας 
που αντιμετωπίσατε;ΑΝΟ183 

 
1 Επίσκεψη στο Κέντρο Υγείας της περιοχής σας 
2 Επίσκεψη στα Ιατρεία του ΙΚΑ ή άλλου ταμείου (του 

ταμείου σας) 
3 Επίσκεψη στα εξωτερικά Ιατρεία Νοσοκομείου 
  Ποιό ΝοσοκομείοΑΝΟ183α__________ 
4 Καμμία από τις παραπάνω 

Εάν Απάντηση 4 → ερ. 93 
Εάν Απάντηση 1 ή 2 ή 3: 
91.Από τις υπηρεσίες που προσφέρονται στην Υπηρεσία αυτή 

μείνατε:ΑΝΟ184 
 

0 Καθόλου ικανοποιημένος/η 
1 Οχι τόσο ικανοποιημένος/η 
2 Αρκετά ικανοποιημένος/η 
3 Πολύ ικανοποιημένος/η 

 
92.Ποιά είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που κατά την γνώμη σας 

αντιμετωπίζει αυτή η Υπηρεσία; 
  

a) Η συμπεριφορά του ιατρικού προσωπικούΑΝΟ185 
0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 
2 Δεν μπορώ να πώ/Δεν απαντώ 
  

b) Η συμπεριφορά του νοσηλευτικού προσωπικούΑΝΟ186 
0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 
2 Δεν μπορώ να πώ/Δεν απαντώ 
  

c) Ο χρόνος αναμονήςΑΝΟ187 
0 ΟΧΙ 

 

1 

 2 
 3 
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1 ΝΑΙ 
2 Δεν μπορώ να πώ/Δεν απαντώ 
  

d) Η ελλιπής ενημέρωση για το πρόβλημα σας από τους γιατρούςΑΝΟ188 
0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 
2 Δεν μπορώ να πώ/Δεν απαντώ 
  

e) Ο χώρος αναμονής και εξέτασηςΑΝΟ189 
0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 
2 Δεν μπορώ να πώ/Δεν απαντώ 
  

f) Οι επιστημονικές γνώσεις του ιατρικού προσωπικούΑΝΟ190 
0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 
2 Δεν μπορώ να πώ/Δεν απαντώ 
  

g) Ο εξοπλισμός του ιατρείουΑΝΟ191 
0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 
2 Δεν μπορώ να πώ/Δεν απαντώ 
  

h) Αλλο πρόβλημαΑΝΟ192 
0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 

 Εάν ΝΑΙ→Τί;ΑΝΟ193___________________ 
 
ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 
93.Εκτός από τη Μονάδα στην οποία μεταγγίζεστε σήμερα, επισκεφτήκατε 

τον τελευταίο χρόνο κάποιες άλλες Μονάδες Μεσογειακής Αναιμίας σε 
άλλα δημόσια νοσοκομεία για εξετάσεις, παρακολούθηση, νοσηλεία ή 
μεταγγίσεις;ΑΝΟ194 

 
0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 

 
94.Θέλουμε να μας πείτε την γνώμη σας: 

a)  για την Μονάδα που μεταγγίζεστε σήμεραΑΝΟ195 

 Εάν απάντησε ΝΑΙ στην ερ.93: 
b)  και για μία από τις άλλες μονάδες που επισκεφθήκατε.ΑΝΟ196 

Για ποιά άλλη Μονάδα θέλετε να μας μιλήσετε; 

_______________________ 
95.Από τις υπηρεσίες που προσφέρονται στην Μονάδα που μεταγγίζεστε 

σήμερα/ στην κάθε Μονάδα μείνατε:ΑΝΟ197, ΑΝΟ198 
 

0 Καθόλου ικανοποιημένος 
1 Οχι τόσο ικανοποιημένος 
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2 Αρκετά ικανοποιημένος 
3 Πολύ ικανοποιημένος 

 
96.Ποία από τα παρακάτω είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που κατά 

τηνγνώμη σας αντιμετωπίζει η Μονάδα/η κάθε Μονάδα; 
  

a) Η συμπεριφορά του ιατρικού προσωπικούΑΝΟ199, ΑΝΟ200 
0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 
2 Δεν μπορώ να πώ/Δεν απαντώ 
  

b) Η συμπεριφορά του νοσηλευτικού προσωπικούΑΝΟ201, ΑΝΟ202 
0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 
2 Δεν μπορώ να πώ/Δεν απαντώ 
  

c) Ο χρόνος αναμονής ΑΝΟ203, ΑΝΟ204 
0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 
2 Δεν μπορώ να πώ/Δεν απαντώ 
  
  

d) Η ελλιπής ενημέρωση για το πρόβλημα σας από τους γιατρούςΑΝΟ205, 

ΑΝΟ206 
0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 
2 Δεν μπορώ να πώ/Δεν απαντώ 
  

e) Ο χώρος που γίνονται οι μεταγγίσειςΑΝΟ207, ΑΝΟ208 
0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 
2 Δεν μπορώ να πώ/Δεν απαντώ 
  

f) Οι επιστημονικές γνώσεις του ιατρικού προσωπικούΑΝΟ209, ΑΝΟ210 
0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 
2 Δεν μπορώ να πώ/Δεν απαντώ 
  

g) Ο εξοπλισμός της ΜονάδαςΑΝΟ211, ΑΝΟ212 
0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 
2 Δεν μπορώ να πώ/Δεν απαντώ 
  

h) Αλλο πρόβλημα ΑΝΟ213, ΑΝΟ214 
0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 
 

 Εάν άλλο→Τί;ΑΝΟ215, ΑΝΟ216 

 á β 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 α β 
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a) ___________________ 

b) ___________________ 

 
 
_____________________________________________________________
_____________________________ 
 
97.Τον τελευταίο χρόνο πόσες φορές επισκεφτήκατε τον οδοντίατρο 

σας;ΑΝΟ217 
 

0 Καμμιά 
1 1-2 φορές 
2 3-4 φορές 
3 5 φορές και πάνω 

 
98.Για ποιό λόγο έπισκέφτεστε συνήθως τον οδοντίατρο;ΑΝΟ218 
 

1 Για τακτικό έλεγχο των δοντιών σας 
2 Μόνο όταν έχετε πρόβλημα με τα δόντια σας 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 30



 
99.Τα τελευταία 3 χρόνια αντιμετωπίζετε προβλήματα με την επάρκεια 

αίματος; Δηλαδή όταν χρειάζεστε να κάνετε μετάγγιση αίματος υπάρχει 
πάντοτε διαθέσιμο αίμα στην αιμοδοσία;ΑΝΟ219 

 
1 ΝΑΙ 
2 ΟΧΙ, μερικές φορές δεν υπάρχει 
3 ΟΧΙ, τις περισσότερες φορές δεν υπάρχει 

Εάν ΝΑΙ ερ. 101 
100.Πώς αντιμετωπίζετε το πρόβλημα έλλειψης αίματος προκειμένου να 

κάνετε την μετάγγιση που χρειάζεστε;ΑΝΟ220 
 

1 Περιμένετε μέχρι να βρεθεί αίμα; 
2 Ψάχνετε για αιμοδότες (συγγενείς, φίλους, γνωστούς κ.λ.π) 

 
101.Τα τελευταία 15 χρόνια σας συνέβη να βρεθείτε στην ανάγκη να 

δώσετε χρήματα στον υποψήφιο αιμοδότη προκειμένου να αιμοδοτήσει 
για σας;ΑΝΟ221 

 
1 ΟΧΙ, ποτέ 
2 ΝΑΙ, μερικές φορές/σπάνια 
3 ΝΑΙ, συχνά/πολύ συχνά 

 
102.Τα τελευταία 3 χρόνια έχετε αντιμετωπίσει πρόβλημα στο να 

προμηθευτήτε Desferal;ΑΝΟ222 
 

1 ΟΧΙ 
2 ΝΑΙ, μερικές φορές 
3 ΝΑΙ, συχνά 

 
103.Με ποιό τρόπο καλύπτεται το κόστος του Desferal;ΑΝΟ223 
 

1 Καλύπτεται χωρίς δυσκολίες μόνο από το ασφαλιστικό σας 
ταμείο 

2 Καλύπτεται μετά από πολύ ταλαιπωρία, μόνο από το 
ασφαλιστικό σας ταμείο 

3 Μόνο με ιδιωτική πληρωμή 
4 Και τα δύο 

 
104.Με ποιό τρόπο καλύπτεται το κόστος της φορητής αντλίας (μηχανάκι) 

και των εξαρτημάτων (βελόνες, γάζες, κ.λ.π.) 
 

1 Καλύπτονται χωρίς δυσκολίες μόνο από το ασφαλιστικό σας 
ταμείο 

2 Καλύπτονται μετά από πολύ ταλαιπωρία μόνο από το 
ασφαλιστικό σας ταμείο 

3 Μόνο με ιδιωτική πληρωμή 
4 Και τα δύο 

 
105.Επωφελείστε από επιδόματα που έχει θεσπίσει η πολιτεία ή το 

ασφαλιστικό σας ταμείο για τα άτομα που πάσχουν από Μεσογειακή 
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Αναιμία;ΑΝΟ224 
 

1 ΟΧΙ 
2 ΝΑΙ 

 
Εάν ΟΧΙ: 
106.Εξηγείστε το λόγο 
 

1 Δέν γνωρίζω ότι δικαιούμαι τέτοια επιδόματα 
2 Δεν ενδιαφέρομαι  
3 Απαιτούνται πολλές διαδικασίες και πολύ χάσιμο χρόνου 
4 Αλλο 

Τι;__________________ 
Εάν ΝΑΙ: 
107.Θα θέλαμε να μας αναφέρετε τις Υπηρεσίες οι οποίες σας χορηγούν τα 

επιδόματα (χρηματικά βοηθήματα)ΑΝΟ225α, ΑΝΟ225β 
 

a) ______________________ 

b) ______________________ 

c) ______________________ 

 
108.Απευθυνθήκατε μήπως σε άλλες Υπηρεσίες (Δημόσιες ή Ιδιωτικής 

πρωτοβουλίας) για να σας δώσουν: πληροφορίες, συμβουλές, 
επαγγελματική υποστήριξη δηλ. επαγγελματικό προσανατολισμό ή 
επαγγελματική εκπαίδευση π.χ ΟΑΕΔ κ.λ.π., ή τη δυνατότητα 
συμμετοχής σε προγράμματα δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου όπως 
π.χ. Κατασκηνώσεις, Κέντρα Νεότητος, προγράμματα ψυχαγωγίας, 
επιμόρφωσης κ.λ.π..ΑΝΟ226 

 
0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 

Εάν ΝΑΙ: 
109.Σε πόσες τέτοιες υπηρεσίες απευθυνθήκατε;ΑΝΟ227 

 Αριθμός__________ 
Ο παρακάτω πίνακας να συμπληρωθεί χωριστά για κάθε Υπηρεσία 
Ποιά Υπηρεσία 1η 2η 3η 
 

a) Σε ποιά πόλη ήταν η 
 ΥπηρεσίαΑΝΟ228, ΑΝΟ229 

  
b) Ποιό ήταν το όνομα της Υπηρεσίας;ΑΝΟ230, ΑΝΟ231 
  
 

 

c) Για ποιό λόγο απευθυνθήκατε;ΑΝΟ232,ΑΝΟ233 
1) ___________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 2 3
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2) ___________________ 

3) ___________________ 

 

110.Αυτή η Υπηρεσία ήταν: 
 

1 Δημόσια; 
2 Ιδιωτική 

 

111.Χρειάστηκε να πληρώσετε; 
 

1 ΟΧΙ 
2 ΝΑΙ 

Εάν χρειάστηκε να πληρώσουν ερ.112 
112.Με ποιό τρόπο πληρώσατε; 
 

1 Μόνο ιδιωτική πληρωμή 
2 Μόνο ασφαλιστικό ταμείο 
3 Και τα δύο 

 
113.Πώς πληροφορηθήκατε για την ύπαρξη αυτών τών υπηρεσιών;ΑΝΟ234, 

ΑΝΟ235 
 

1 Από άλλον ασθενή 
2 Από φίλο 
3 Από τον Σύλλογο Πασχόντων απο Μεσογειακή Αναιμία 
4 Από τηνΜονάδα που μεταγγίζεστε σήμερα (γιατρό, νοσοκόμα, 

κοινωνική λειτουργό) 
5 Από αλλού.  

Από πού; 
a) _____________________ 

b) _____________________ 

c) _____________________ 

 
114.Από τις υπηρεσίες που σας προσφέρθηκαν σε κάθε μια από τις 

παραπάνω Υπηρεσίες μείνατε:ΑΝΟ236, ΑΝΟ237 
  
 

0 Καθόλου ικανοποιημένος/η 
1 Οχι τόσο ικανοποιημένος/η 
2 Αρκετά ικανοποιημένος/η 
3 Πολύ ικανοποιημένος/η 
 

115.Ποιά από τα παρακάτω είναι κατά την γνώμη σας τα σημαντικότερα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει κάθε μια από τις παραπάνω υπηρεσίες 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 2
 3 
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που απευθυνθήκατε; 
 

a) Η συμπεριφορά των επαγγελματιών και διοικητικών υπαλλήλων της 
Υπηρεσίας;ΑΝΟ238, ΑΝΟ239 

  
0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 
b) Η απόσταση της Υπηρεσίας από το μέρος που μένετε;ΑΝΟ240, ΑΝΟ241 
 
0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 
c) Η ελλιπής αντιμετώπιση του προβλήματος σας;ΑΝΟ242, ΑΝΟ243 
 
0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 

 

d) Η κατάρτηση των επαγγελματιών ή των διοικητικών υπαλλήλων της 
Υπηρεσίας;ΑΝΟ244, ΑΝΟ245 
 
0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 
e) Αλλο πρόβλημα;ΑΝΟ246, ΑΝΟ247 
 
0 ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ 

 Τι;ΑΝΟ248, ΑΝΟ249 
a) _________________ 

b) _________________ 

c) _________________ 

116.Είστε μέλος κάποιου συλλόγου Πασχόντων από Μεσογειακή 
Αναιμία;ΑΝΟ250 

 
1 Ποτέ δεν υπήρξα μέλος 
2 Ημουν μέλος στο παρελθόν, άλλα τώρα δεν είμαι 
3 Ναι, είμαι μέλος 

 
117.Είστε ικανοποιημένος από την δράση του συλλόγου σας;ΑΝΟ251 
 

0 Καθόλου ικανοποιημένος/η 
1 Οχι τόσο ικανοποιημένος/η 
2 Αρκετά ικανοποιημένος/η 
3 Πολύ ικανοποιημένος/η 
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