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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Εισαγωγή: Η πανδημία του κορωνοϊού επέφερε πολλές αλλαγές στο σύστημα υγείας, 

καθώς μπήκε σε προτεραιότητα και παραμέρισε πολλές χρόνιες και σοβαρές 

ασθένειες. Ειδικά οι ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια αντιμετώπισαν πολλές 

δυσκολίες στην προσβασιμότητα στις διάφορες υπηρεσίες υγείας. Εξαιτίας της 

μεγάλης αναγκαιότητας για άμεση και συνεχόμενη παροχή φροντίδας, οι νεφροπαθείς 

στράφηκαν σε άλλες μεθόδους, όπως στη χρήση της τηλεϊατρικής και στην κατ’ 

οίκον περίθαλψη.  

Σκοπός: Η παρούσα μελέτη είχε ως βασικό σκοπό τη διερεύνηση της επίδρασης της 

πανδημίας σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια και πως αυτή επηρέασε την 

προσβασιμότητά τους στο σύστημα υγείας. Δευτερευόντως, αναδείχτηκε η 

αναγκαιότητα για αυξημένη παροχή φροντίδας σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια 

και παρουσιάστηκαν σύγχρονες μέθοδοι παροχής ιατρικής φροντίδας σε νεφροπαθείς.  
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Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση με μηχανές 

αναζήτησης και ιατρικές βάσεις δεδομένων όπως Medline, Pubmed και Google 

Scholar. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από επιστημονικά άρθρα, μελέτες, βιβλία και 

επίσημες ιστοσελίδες διεθνών οργανισμών. Στο ερευνητικό μέρος της εργασίας έγινε 

χρήση ερωτηματολογίου και για τα δεδομένα που συλλέχθηκαν πραγματοποιήθηκε 

στατιστική ανάλυση.   

Συμπεράσματα: Τα ευρήματα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης έδειξαν πως 

υπάρχουν πολλές δυσκολίες στο σύστημα υγείας και είναι αναγκαία η βελτίωση των 

υπηρεσιών υγείας, ώστε να παρέχεται εύκολη πρόσβαση και ποιοτική φροντίδα σε 

ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια. Παρά τις κρίσεις της σημερινής εποχής, ο τομέας 

της υγείας μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά εφαρμόζοντας καινοτόμες 

μεθόδους ιατρικής περίθαλψης.   

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: νεφρική ανεπάρκεια, σύστημα υγείας, προσβασιμότητα, 

τηλεϊατρική, κατ’ οίκον φροντίδα   
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ABSTRACT 

Introduction: The coronavirus pandemic brought about many changes in the health 

system, as it became a priority and set aside many chronic and serious diseases. 

Patients with renal insufficiency in particular have experienced many difficulties in 

accessing the various health services. Due to the great need for immediate and 

continuous care, kidney patients turned to other methods, such as the use of 

telemedicine and home care. 

Purpose: The main purpose of this study was to investigate the effect of the pandemic 

on patients with renal insufficiency and how it affected their accessibility to the health 

system. Secondly, the need for increased care in patients with renal insufficiency was 

highlighted. Modern methods of providing medical care to kidney patients were 

presented. 

Methodology: A bibliographic review was performed with search engines and 

medical databases such as Medline, Pubmed and Google Scholar. The data were 

collected from scientific articles, studies, books and official websites of international 

organizations. A questionnaire was used in the research part of the work and a 

statistical analysis was performed for the collected data. 

Conclusions: The findings of the literature review showed that there are many 

difficulties in the health system and it is necessary to improve health services in order 

to provide easy access and quality care to patients with renal insufficiency. Despite 
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the current crises, the health sector can function effectively by applying innovative 

medical care methods. 

 

 

Key words: kidney failure, health system, accessibility, telemedicine, home care 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η νεφρική νόσος αποτελεί μια ιδιαίτερα σοβαρή πάθηση για τον ανθρώπινο 

πληθυσμό σε παγκόσμια κλίμακα. Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια αγγίζει ένα ποσοστό 

10% κατά προσέγγιση του πληθυσμού παγκοσμίως, ενώ τα οξέα περιστατικά έχουν 

σημειώσει ανοδική πορεία τα τελευταία χρόνια (1).  

Οι ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια καλούνται συχνά να αντιμετωπίσουν ποικίλες 

διαταραχές τόσο σωματικές όσο και ψυχολογικές. Η ζωή του νεφροπαθή επηρεάζει 

τον ίδιο αλλά και τον κοινωνικό του περίγυρο, ενώ πρέπει συνεχώς να προσαρμόζεται 

ανάλογα με τις αλλαγές που προκύπτουν είτε από το στάδιο της νόσου είτε από την 

κάθε θεραπεία και τις επιδράσεις αυτής (2).      

Η αντιμετώπιση της νεφρικής ανεπάρκειας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων σωστή 

ρύθμιση του σακχάρου και της αρτηριακής πίεσης, διατήρηση φυσιολογικού βάρους, 

ήπια άσκηση, υγιεινή διατροφή, συστηματική λήψη υγρών ή ακόμη και λήψη 

φαρμακευτικής αγωγής. Σε πιο σοβαρά στάδια της νόσου μπορεί να χρειαστούν 

συνεδρίες αιμοκάθαρσης ή μεταμόσχευση νεφρού (3).  

Ένας νεφροπαθής, επομένως, έχει ανάγκη από συνεχή ιατρική παρακολούθηση και 

από άμεσες και αποτελεσματικές θεραπευτικές μεθόδους, ώστε να ζει περισσότερο 

ποιοτικά και αρμονικά (4).  Ωστόσο, η προσβασιμότητα των ασθενών με νεφρική 

ανεπάρκεια στις διάφορες υπηρεσίες υγείας είχε σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις ήδη 

από την έναρξη της κρίσης της πανδημίας, με αποτέλεσμα πλέον η νεφρική νόσος να 

μην αντιμετωπίζεται ως σημαντική ασθένεια από το σύστημα υγείας (5).  

Για το λόγο αυτό, πολλοί ασθενείς με νεφρική νόσο στράφηκαν στη χρήση 

τηλεϊατρικής και προσπάθησαν να καλύψουν τη μεγάλη τους ανάγκη για φροντίδα με 

τη συμβολή των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (6). 

Σημαντική αύξηση σημείωσε επίσης η κατ’ οίκον νοσηλεία για τους ασθενείς με 

νεφρική ανεπάρκεια κατά τη διάρκεια της κρίσης (7).  

Οι αλλαγές στη διαχείριση των υπηρεσιών υγείας και η πρόσβαση σε άλλες μεθόδους 

επέφεραν και θετικές εξελίξεις στο συνολικό σύστημα υγείας, εφόσον άνοιξαν το 

δρόμο για νέες εφαρμογές της ιατρικής, ακόμη και από απόσταση (8).   

Συνεπώς, οι ειδικοί κατέληξαν στο συμπέρασμα πως ο τομέας της υγείας, παρά τις 

δυσχέρειες που αντιμετωπίζει, δύναται να λειτουργήσει αποτελεσματικά ακόμη και 



Δημόσια Υγεία-Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας-Υπηρεσίες Υγείας 

Ιατρική Σχολή–Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

6 

σε περιόδους κρίσεων. Χρειάζεται όμως μεγάλη προσπάθεια από όλους τους φορείς 

να αναπτύξουν νέες τεχνικές για βελτιωμένη διαχείριση των υπηρεσιών υγείας (9).  

Αξίζει ακόμη να τονιστεί πως η υγεία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα του ανθρώπου 

και το σύστημα υγείας οφείλει να στηρίζει την προσφορά, τη φροντίδα και την 

ισονομία (10). Εξάλλου, ένα υγιές και ισχυρό σύστημα υγείας πρέπει να παρέχει 

πάντοτε όσο το δυνατόν πιο ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, να εξασφαλίζει την εύκολη 

πρόσβαση σε αυτές και να συντελεί στην αυτονομία των ασθενών (11).   
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ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΟΙ ΝΕΦΡΟΙ 

1.1. Φυσιολογία και λειτουργίες των νεφρών 

Οι νεφροί του ανθρώπου εντοπίζονται στο οπίσθιο τμήμα της σπονδυλικής στήλης 

και προσεγγίζουν το δωδέκατο θωρακικό σπόνδυλο και τον τρίτο οσφυϊκό. Το 

σύνηθες μήκος κάθε νεφρού κυμαίνεται ανάμεσα στα έντεκα με δώδεκα εκατοστά, 

ενώ το βάρος του ξεπερνάει συχνά τα 150 γραμμάρια (12).  

Όπως είναι γνωστό, το σχήμα του νεφρού μοιάζει με ένα μεγάλο φασόλι. Επίσης, το 

χρώμα των νεφρών έχει σκούρα κόκκινη χροιά εξαιτίας της παρουσίας των 

αιμοφόρων αγγείων (13).  

 

Εικόνα 1. Οι νεφροί, διαθέσιμη στο 

https://www.ioanninamed.gr/updating/1/frequently-asked-questions/prevention/ti-

provlimata-prokalei-o-sakxarodis-diavitis-sti-leitourgia-ton-nefron 

 

https://www.ioanninamed.gr/updating/1/frequently-asked-questions/prevention/ti-provlimata-prokalei-o-sakxarodis-diavitis-sti-leitourgia-ton-nefron
https://www.ioanninamed.gr/updating/1/frequently-asked-questions/prevention/ti-provlimata-prokalei-o-sakxarodis-diavitis-sti-leitourgia-ton-nefron
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Ο νεφρός περιλαμβάνει μια κοιλότητα στο εσωτερικό του, η οποία διαθέτει 

πολλαπλούς νεφρώνες, τις λειτουργικές δηλαδή μονάδες που φιλτράρουν την 

αιματική ροή (14). Πάνω από τους νεφρούς συναντώνται τα επινεφρίδια. Το σύστημα 

των νεφρών λειτουργεί ως φίλτρο του οργανισμού, διαχωρίζοντας τις ωφέλιμες από 

τις άχρηστες ουσίες. Οι τελευταίες μεταφέρονται στην ουροδόχο κύστη και στη 

συνέχεια αποβάλλονται από τον οργανισμό (15).  

Παράλληλα, ο βασικότερος ρόλος των νεφρών είναι να διατηρούν την ισορροπία στα 

υγρά και τους ηλεκτρολύτες. Για ένα σταθερά ρυθμισμένο ισοζύγιο, απαιτείται 

ισορροπημένος όγκος υγρών και ελεγχόμενα επίπεδα σε νάτριο, κάλιο, ασβέστιο και 

χλώριο, στα αμινοξέα αλλά και στα φωσφορικά άλατα (16).  

Ένας ακόμη ρόλος των νεφρών είναι η διατήρηση της ομοιόστασης του οργανισμού 

(17). Οι νεφροί έχουν την ικανότητα να παράγουν ορισμένα ένζυμα και ορμόνες, που 

οδηγούν τον οργανισμό σε αιμοδυναμική σταθερότητα. Συγκεκριμένα, παράγουν 

ερυθροποιητίνη, μια ουσία που διεγείρει την ανάπτυξη ερυθρών αιμοσφαιρίων στο 

μυελό των οστών.  

 

Εικόνα 2. Οι βασικές λειτουργίες των νεφρών, διαθέσιμη στο 

http://nephrol.med.duth.gr/ 

 

http://nephrol.med.duth.gr/
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Σημαντική είναι επίσης η παραγωγή ρενίνης, ενός ενζύμου που εκκρίνεται από τους 

νεφρούς (18). Η ρενίνη λειτουργεί σε συνεργασία με μια πρωτεΐνη που ονομάζεται 

αγγειοτενσίνη και δρα ρυθμιστικά για την ομαλή ροή των νεφρικών αγγείων αλλά και 

για τη σταθεροποίηση της πίεσης του αίματος.   

Επιπροσθέτως, σε ενδεχόμενη έλλειψη τροφής, οι νεφροί έχουν την ιδιότητα να 

παράγουν γλυκόζη μέσα από τη διαδικασία της λεγόμενης γλυκογένεσης (19).   

Συνεπώς, οι κυριότερες λειτουργίες των νεφρών είναι οι εξής (20): 

 Διατήρηση του ισοζυγίου των υγρών 

 Ρύθμιση της ισορροπίας των ηλεκτρολυτών 

 Σταθεροποίηση του όγκου του πλάσματος και ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης 

 Απέκκριση άχρηστων ουσιών  

 Ενδοκρινική λειτουργία 

 Μεταβολική λειτουργία  

 

Εικόνα 3. Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια –μια σιωπηλή νόσος, διαθέσιμη στο 

https://bouzalas.gr/chronia-nefriki-aneparkeia-chna-mia-siopili-nosos/ 

 

 

 

https://bouzalas.gr/chronia-nefriki-aneparkeia-chna-mia-siopili-nosos/
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1.2. Κλινική εικόνα νεφρικής ανεπάρκειας 

 

Η νεφρική νόσος αναπτύσσεται με αργούς ρυθμούς και συχνά πρέπει να φτάσει στο 

τελευταίο στάδιο για να εμφανίσει κλινικά σημεία. Φυσικά, στο τελικό στάδιο της 

ασθένειας, που τα συμπτώματα είναι πλέον πολλαπλά και σοβαρά, οι νεφροί έχουν 

ήδη μειωμένη λειτουργικότητα (21). 

Το πρωταρχικό σύμπτωμα της νεφρικής νόσου περιλαμβάνει αιφνίδιες ή και 

σταδιακές τροποποιήσεις στη διαδικασία της ενούρησης. Συνηθέστερα ο ασθενής 

παρατηρεί αλλαγές στην ποσότητα των ούρων που αποβάλλει ή στη συχνότητα της 

διούρησης (22). Σε πολλές περιπτώσεις αλλάζει και η σύσταση των ούρων ή ακόμη 

και το χρώμα τους.  

Δευτερευόντως, με την προοδευτική έκπτωση της λειτουργίας των νεφρών, τα εν 

λόγω όργανα παρουσιάζουν δυσκολία στην απομάκρυνση των άχρηστων ουσιών 

(23). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη συγκέντρωση ανώφελων προιόντων 

στον οργανισμό και κατ’ επέκταση την εμφάνιση οιδήματος.  

 

 

Εικόνα 4. Εμφάνιση οιδημάτων εξαιτίας της νεφρικής ανεπάρκειας, διαθέσιμη στο 

https://olastifora.gr/2019/09/27/nefriki-aneparkeia-oi-aities-ta-8-simadia-gia-na-tin-

anagnorisete-kai-ti-prepei-na-kanete/ 

Συνεπώς, το πάσχον σύστημα των νεφρών αδυνατεί να αποβάλλει τις άχρηστες και 

βλαβερές ουσίες από τον οργανισμό, με αποτέλεσμα αυτές οι ουσίες να 

https://olastifora.gr/2019/09/27/nefriki-aneparkeia-oi-aities-ta-8-simadia-gia-na-tin-anagnorisete-kai-ti-prepei-na-kanete/
https://olastifora.gr/2019/09/27/nefriki-aneparkeia-oi-aities-ta-8-simadia-gia-na-tin-anagnorisete-kai-ti-prepei-na-kanete/


Δημόσια Υγεία-Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας-Υπηρεσίες Υγείας 

Ιατρική Σχολή–Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

11 

συσσωρεύονται και να διαχέονται στην αιματική κυκλοφορία (24). Σε αυτό το 

στάδιο, εμφανίζεται συχνά κνησμός και δυσοσμία στην αναπνοή. Υπάρχει επίσης 

μεγάλη πιθανότητα ο ασθενής να αντιλαμβάνεται ήπιες ή και σοβαρές αλλαγές στις 

γεύσεις.    

Επιπλέον, ένα σοβαρό σύμπτωμα που εκδηλώνει ο ασθενής με νεφρική ανεπάρκεια 

είναι η αναιμία (25). Η παρουσία της αναιμίας οφείλεται στη βλάβη που έχουν 

υποστεί οι νεφροί και αδυνατούν να παράγουν ερυθροποιητίνη, η οποία σε έλλειψη ή 

απουσία δεν μπορεί να παράγει την απαραίτητη ποσότητα ερυθρών αιμοσφαιρίων.     

Εξαιτίας της αναιμίας, οι ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια μπορεί να 

αισθάνονται πως κρυώνουν ακόμη και σε αυξημένη θερμοκρασία του περιβάλλοντος 

χώρου (26). Επίσης, λόγω της αναιμίας το οξυγόνο που μεταφέρεται στον εγκέφαλο 

είναι ανεπαρκές, με αποτέλεσμα οι νεφροπαθείς να εμφανίζουν μειωμένη γνωστική 

λειτουργία, έκπτωση στη μνήμη και σοβαρούς ιλίγγους (27).     

 

 

Εικόνα 5. Νεφρική νόσος και αναιμία, διαθέσιμη στο 

https://www.nefrologikoiatreio.gr/anaimia-kai-nefriki-nosos/ 

 

Μία ακόμη κλινική εκδήλωση της νεφρικής νόσου αποτελεί η συνεχής απώλεια 

βάρους και η ανορεξία που εμφανίζει ο άρρωστος. Αυτή η εικόνα οφείλεται στο 

γεγονός ότι η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια προκαλεί συχνά ναυτίες και τάση για έμετο 

ή έμετο (28).  

https://www.nefrologikoiatreio.gr/anaimia-kai-nefriki-nosos/
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Πολλοί ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια υποφέρουν επίσης από ουραιμία, δηλαδή 

εμφανίζουν αυξημένα επίπεδα αζώτου στο αίμα, διαταραχή που προκαλείται εξαιτίας 

της υπέρογκης συσσώρευσης άχρηστων ουσιών στον οργανισμό.  Η ουραιμία οδηγεί 

τον ασθενή σε σύγχυση, απώλεια συνείδησης, κόπωση, ξηροστομία και υπερβολικό 

αίσθημα δίψας, προσωρινά οιδήματα και ταχυκαρδία (29).    

Ταυτόχρονα, οι ασθενείς με νεφρική νόσο μπορεί να αντιμετωπίζουν διαταραχές στον 

ύπνο, χρόνια κόπωση και έντονο άλγος στην περιοχή της πλάτης και της μέσης (30). 

Επίσης, η εμφάνιση αναιμίας ή η συγκέντρωση περιττών υγρών στο σώμα μπορεί να 

προκαλέσουν στον ασθενή δύσπνοια.   

 

 

Εικόνα 6. Πόνος σε πλάτη και μέση εξαιτίας της νεφρικής νόσου, διαθέσιμη στο 

https://bouzalas.gr/enas-avastachtos-ponos-kolikos-toy-nefroy/ 

 

1.3. Θεραπεία νεφρικής ανεπάρκειας 

 

Οι νεφροί είναι οι μηχανισμοί που φιλτράρουν τον οργανισμό, καθαρίζουν το αίμα 

και απορρίπτουν όλες τις βλαβερές και άχρηστες ουσίες κατά τη διούρηση. Στους 

ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια, όμως, και ιδίως σε αυτούς του τελικού σταδίου της 

νόσου, το σύστημα των νεφρών υπολειτουργεί και συνεπώς αδυνατεί να λειτουργήσει 

ως φίλτρο του αίματος (31).  

https://bouzalas.gr/enas-avastachtos-ponos-kolikos-toy-nefroy/
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Οι ασθενείς με νεφρική νόσο που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο της πάθησης 

και αντιμετωπίζουν πλέον ισχυρές διαταραχές στο σύστημα των νεφρών χρειάζεται 

να ακολουθούν μία από τις παρακάτω θεραπευτικές μεθόδους (32): 

 Τη διαδικασία της αιμοκάθαρσης 

 Την περιτοναϊκή κάθαρση 

 Τη μεταμόσχευση νεφρού  

Αναλυτικότερα, οι πάσχοντες από νεφρική ανεπάρκεια υπόκεινται με μεγάλη 

συχνότητα στη διαδικασία της αιμοκάθαρσης. Μάλιστα, πρόκειται για μια 

θεραπευτική μέθοδο που ενδέχεται να ακολουθεί τον άρρωστο για πολλά συνεχόμενα 

χρόνια, μέχρι και για ολόκληρη τη ζωή του.  

Η αιμοκάθαρση αποτελεί ένα είδος θεραπείας που αντικαθιστά διάφορες δράσεις των 

νεφρών, όταν αυτοί δε λειτουργούν καθόλου ή λειτουργούν με μειωμένη απόδοση. Η 

διαδικασία της αιμοκάθαρσης περιλαμβάνει ένα ειδικό μηχάνημα αιμοκάθαρσης και 

ένα φίλτρο που συνηθίζεται να καλείται τεχνητός νεφρός (33).  

Ο τεχνητός νεφρός αποτελείται από δύο τμήματα, που είναι στην πραγματικότητα 

δύο φίλτρα, τα οποία έρχονται σε σύνδεση με το αίμα και με ένα υγρό πλύσης 

αντιστοίχως (34). Τα δύο αυτά μέρη χωρίζονται μεταξύ τους με ένα λεπτό 

μεμβρανώδες υλικό. Η μεμβράνη που τα διαχωρίζει επιτρέπει σε διάφορες βλαβερές 

ουσίες του αίματος να περάσουν από αυτή και να φιλτραριστούν μέσω του υγρού 

πλύσης.  

Οι ουσίες αυτές του αίματος που χρειάζονται φιλτράρισμα είναι κυρίως το κάλιο, η 

ουρία και η κρεατινίνη. Από την άλλη πλευρά, τα κύτταρα του αίματος, οι πρωτεΐνες 

και διάφορα άλλα θρεπτικά συστατικά του αίματος δεν μπορούν να διαπεράσουν τη 

μεμβράνη, εξαιτίας του όγκου τους που είναι μεγάλος (35).      

Παράλληλα, η διαδικασία της αιμοκάθαρσης μπορεί να πραγματοποιηθεί σε κλινική, 

σε νοσοκομείο, σε κέντρο αιμοκάθαρσης ή και στο σπίτι του ασθενούς. Ο πάσχοντας 

σε συνεννόηση με τον ιατρό που τον παρακολουθεί θα αποφασίσει ποιο μέρος είναι 

το ιδανικό για τις συνεδρίες αιμοκάθαρσης, συνυπολογίζοντας την κατάσταση του 

ασθενούς, το ιστορικό του, την πορεία της νόσου, τις δυνατότητές του αλλά και τις 

επιθυμίες του.  
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Εικόνα 7. Αιμοκάθαρση, διαθέσιμη στο https://www.nephrocare.gr/i-diaita-stin-

aimokatharsi/ 

 

 

Επίσης, η αιμοκάθαρση πραγματοποιείται κατά κανόνα τρεις φορές την εβδομάδα και 

έχει διάρκεια κατά μέσο όρο τέσσερις ώρες. Τα αποτελέσματα της αιμοκάθαρσης 

φαίνονται άλλοτε άμεσα, από τις πρώτες κιόλας συνεδρίες, και άλλοτε πολύ αργότερα 

(36). Σε μερικές περιπτώσεις η αιμοκάθαρση μπορεί να μην επιφέρει καμία θετική 

εξέλιξη, με αποτέλεσμα ο ασθενής να χρειάζεται κάποια άλλη θεραπευτική μέθοδο.  

Η αιμοκάθαρση ενδέχεται να επιφέρει και ορισμένες επιπλοκές, όπως είναι η 

υπόταση και οι μυϊκές κράμπες. Άλλες επιπλοκές που προκύπτουν από την 

αιμοκάθαρση είναι οι συχνές λοιμώξεις, καθώς και τα προβλήματα της προσπέλασης 

των αγγείων. Επιπλέον, έχει διαπιστωθεί πως πολλοί ασθενείς που υπόκεινται σε 

αιμοκάθαρση αποβιώνουν από κάποια καρδιαγγειακή νόσο.  

Είτε η θεραπεία γίνεται στο σπίτι είτε σε χώρο ειδικά διαμορφωμένο για 

αιμοκαθάρσεις, το υγειονομικό προσωπικό επιβάλλεται να παρακολουθεί στενά την 

εξελικτική πορεία της νόσου του ατόμου και να του παρέχει κάθε δυνατή φροντίδα σε 

https://www.nephrocare.gr/i-diaita-stin-aimokatharsi/
https://www.nephrocare.gr/i-diaita-stin-aimokatharsi/
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ψυχολογικό και σωματικό επίπεδο (37). Οι ιατροί πρέπει να εκτελούν τακτικά τους 

απαραίτητους εργαστηριακούς ελέγχους για την επιβεβαίωση πως ο ασθενής 

συνεχίζει να λαμβάνει τη σωστή ποσότητα της αιμοκάθαρσης.     

Η κατάλληλη ποσότητα της αιμοκάθαρσης έχει βρεθεί από πολλαπλές μελέτες των 

τελευταίων κυρίως ετών πως ενισχύει την υγεία των νεφροπαθών σε ένα ευρύτερο 

πλαίσιο. Όταν η διαδικασία της αιμοκάθαρσης επιφέρει θετικά αποτελέσματα στον 

νεφροπαθή, τότε του δίνει τη δυνατότητα να συνεχίζει τη θεραπεία στο σπίτι ή να 

πραγματοποιεί πιο αραιά τις συνεδρίες του, ώστε να μη χρειάζεται να παραμένει στο 

νοσοκομείο για μεγάλα χρονικά διαστήματα.  

Το γεγονός αυτό επιτρέπει στον άρρωστο να έχει μια περισσότερο ποιοτική ζωή και 

μια σχετική αυτονομία, ενώ παράλληλα αυξάνει και το προσδόκιμο επιβίωσης των 

νεφροπαθών.  

 

Σε πολλούς ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια που υπόκεινται σε αιμοκάθαρση για 

μεγάλο χρονικό διάστημα, συστήνεται η δημιουργία φίστουλας ή fistula, δηλαδή η 

αρτηριοφλεβική επικοινωνία, που επιτρέπει ουσιαστικά τη μακροπρόθεσμη 

προσπέλαση των αγγείων (38). Η fistula σχηματίζεται με χειρουργική αναστόμωση 

της επιλεγμένης αρτηρίας με μια φλέβα, συνηθέστερα της κερκιδικής αρτηρίας με την 

κεφαλική φλέβα.   

Στο χέρι που φέρει τη fistula αποφεύγεται η φλεβοκέντηση αλλά και η λήψη 

αρτηριακής πίεσης. Μετά τη δημιουργία αυτής, πρέπει να περάσει περίπου ένας 

μήνας για να γίνει αποδεχτή από τον οργανισμό του ασθενούς και να μπορεί πλέον να 

χρησιμοποιείται για τη λήψη αίματος προς κάθαρση και έπειτα για την επιστροφή του 

στην κυκλοφορία. Επίσης, η fistula έχει σφυγμό που ψηλαφάτε και φύσημα κατά την 

ακρόαση.  
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Εικόνα 8. Δημιουργία fistula για θεραπεία της νεφρικής νόσου, διαθέσιμη στο 

https://veinclinic.oasismed.gr/el/flebikes-pa8hseis/alles-aggeiakes-pa8hseis-

lemfoidhma-diabhtiko-podi-xnn/xronia-nefrikh-aneparkeia 

 

Επιπλέον, σημαντικές είναι και οι διατροφικές συνήθειες που πρέπει να τηρούν οι 

ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια (39). Συγκεκριμένα, οι νεφροπαθείς που 

πραγματοποιούν συνεδρίες αιμοκάθαρσης είναι καλό να προσλαμβάνουν 

περισσότερες πρωτεΐνες και ταυτόχρονα να περιορίζουν την πρόσληψη καλίου, 

νατρίου και φωσφόρου.  

Από την άλλη μεριά, η περιτοναϊκή κάθαρση είναι μια μέθοδος που απομακρύνει τις 

άχρηστες ουσίες από το αίμα, όταν οι νεφροί δεν είναι πλέον σε θέση να 

λειτουργήσουν πλήρως (40). Πιο αναλυτικά, η περιτοναϊκή κάθαρση περιλαμβάνει τη 

ροή ενός καθαριστικού υγρού διαμέσου ενός σωλήνα σε ένα σημείο της κοιλιακής 

χώρας. Συγκεκριμένα, ο ασθενής φέρει έναν ειδικό πλαστικό καθετήρα, η 

τοποθέτηση του οποίου γίνεται χειρουργικά και που έχει τη δυνατότητα να φιλτράρει 

τα απόβλητα και να τα αποβάλλει από το αίμα. Σε περίπτωση που το υγρό με τις 

φιλτραρισμένες άχρηστες ουσίες ρέει έξω από την περιοχή της κοιλιάς, πρέπει να 

απορριφθεί άμεσα από τον οργανισμό.  

Η θεραπευτική μέθοδος της περιτοναϊκής κάθαρσης μπορεί να εφαρμοστεί κατ’ οίκον 

ή και στον εργασιακό χώρο του ασθενούς. Οι νεφροπαθείς που υπόκεινται στη 

μέθοδο της περιτοναϊκής κάθαρσης αισθάνονται πολύ πιο αυτόνομοι και ανεξάρτητοι 

σε σχέση με εκείνους που βρίσκονται σε θεραπεία με αιμοκαθάρσεις (41).  

https://veinclinic.oasismed.gr/el/flebikes-pa8hseis/alles-aggeiakes-pa8hseis-lemfoidhma-diabhtiko-podi-xnn/xronia-nefrikh-aneparkeia
https://veinclinic.oasismed.gr/el/flebikes-pa8hseis/alles-aggeiakes-pa8hseis-lemfoidhma-diabhtiko-podi-xnn/xronia-nefrikh-aneparkeia
https://veinclinic.oasismed.gr/el/flebikes-pa8hseis/alles-aggeiakes-pa8hseis-lemfoidhma-diabhtiko-podi-xnn/xronia-nefrikh-aneparkeia
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Εικόνα 9. Περιτοναϊκή κάθαρση, διαθέσιμη στο https://www.nefropatheis.gr/p/blog-

page_43.html 

Επιπροσθέτως, η μεταμόσχευση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως θεραπευτική λύση, 

ιδίως σε νεφροπαθείς που βρίσκονται σε σοβαρό στάδιο της νόσου. Πρόκειται για 

χειρουργική επέμβαση, κατά την οποία τοποθετείται ένας υγιής νεφρός στη θέση του 

πάσχοντα νεφρού, που δε λειτουργεί πλέον σωστά (42). Το υγιές μόσχευμα 

λαμβάνεται είτε από ζώντα οργανισμό είτε από κάποιο δότη που έχει αποβιώσει.   

Μάλιστα, υπάρχουν τρία είδη μεταμοσχεύσεων νεφρού, που είναι τα ακόλουθα: 

 Μεταμόσχευση νεφρού νεκρού δότη 

 Μεταμόσχευση νεφρού ζωντανού δότη 

 Προληπτική μεταμόσχευση νεφρού 

 

https://www.nefropatheis.gr/p/blog-page_43.html
https://www.nefropatheis.gr/p/blog-page_43.html
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Εικόνα 10. Μεταμόσχευση νεφρού –δότης και δέκτης, διαθέσιμη στο 

https://www.nefrologiki.gr/1529/default 

 

Σε σχέση με τις άλλες θεραπευτικές μεθόδους, η μεταμόσχευση νεφρού μπορεί να 

επιφέρει στον πάσχοντα από νεφρική ανεπάρκεια πιο βελτιωμένη ποιότητα ζωής και 

λιγότερες πιθανότητες η νόσος του να τον οδηγήσει στο θάνατο (43). Η 

μεταμόσχευση μπορεί επίσης να προσφέρει στον ασθενή πιο ήπιους περιορισμούς 

στη διατροφή του, ενώ αποτελεί συνολικά μια λιγότερο δαπανηρή μέθοδο θεραπείας 

σε σύγκριση με τις υπόλοιπες.   

Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες που παρεμποδίζουν την τεχνική της 

μεταμόσχευσης, όπως είναι οι παρακάτω: 

 Προχωρημένη ηλικία 

 Κάποιο είδος σοβαρής καρδιαγγειακής πάθησης 

 Βαριά αναπνευστική ανεπάρκεια 

 Ενεργός καρκίνος 

 Χρόνιες λοιμώξεις, όπως είναι η φυματίωση 

 Χρόνια ηπατίτιδα  

https://www.nefrologiki.gr/1529/default
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 Μη ελεγχόμενη ψυχική νόσος 

 Άνοια  

 Καταχρήσεις  

 Αδυναμία συμμόρφωσης με προτεινόμενη δίαιτα και φαρμακευτική αγωγή 

 

Συγχρόνως, έχει αποδειχθεί πως ένας μονάχα νεφρός μπορεί να αντικαταστήσει τους 

δύο νεφρούς που δε λειτουργούν πλέον σωστά. Ο λήπτης του μοσχεύματος πρέπει να 

προετοιμάζεται σωστά, προκειμένου το μόσχευμα να έχει την καλύτερη δυνατή 

λειτουργία. Πριν τη μεταμόσχευση νεφρού, πραγματοποιείται πλήρης κλινικός και 

ανοσολογικός έλεγχος (44).  

Ο κλινικός και ανοσολογικός έλεγχος πριν τη μεταμόσχευση περιλαμβάνει τα εξής: 

 Λήψη ιστορικού  

 Αντικειμενική εξέταση κάθε συστήματος του οργανισμού 

 Εργαστηριακές εξετάσεις, γενική αίματος, γενική ούρων, παράγοντες πήξεως 

κ.ά. 

 Οδοντιατρική εκτίμηση 

 ΩΡΛ εκτίμηση 

 Οφθαλμολογική εξέταση 

 Γυναικολογική εξέταση 

 Έλεγχος ψυχιατρικών νοσημάτων 

 Έλεγχος για φυματίωση 

 Mayer κοπράνων 

 Ακτινογραφία θώρακος  

 Ακτινογραφία ανώτερου και κατώτερου πεπτικού συστήματος 

 Κυστεογραφία 

 Ηλεκτροκαρδιογράφημα 

 Πλήρης καρδιολογική εξέταση 
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 Καθορισμός ομάδας αίματος 

 Αντιγόνα ιστοσυμβατότητας 

 Εξετάσεις για εντοπισμό κυτταρολογικών αντισωμάτων 

 Εξέταση για ιογενείς λοιμώξεις, όπως είναι οι ηπατίτιδες 

 

 

Εικόνα 11. Μεταμοσχευμένος νεφρός, διαθέσιμη στο 

https://kidney.org.au/uploads/resources/kidney-transplant-fact-sheet-greek.pdf 

 

 

 

 

 

 
 

https://kidney.org.au/uploads/resources/kidney-transplant-fact-sheet-greek.pdf
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 

 

Η νεφρική ανεπάρκεια προκαλεί επιπτώσεις στα παρακάτω συστήματα του 

οργανισμού (45): 

 Καρδιαγγειακό 

 Αιματολογικό 

 Ανοσοποιητικό 

 Γαστρεντερικό 

 Δερματολογικό   

 Νευρολογικό 

 Μυοσκελετικό 

Πιο αναλυτικά, η νεφρική ανεπάρκεια επηρεάζει το ισοζύγιο υγρών και 

ηλεκτρολυτών. Ο νεφρός που δυσλειτουργεί δεν μπορεί να ρυθμίσει σωστά την 

οξεοβασική ισορροπία. Η νεφρική νόσος προκαλεί πρωτεινουρία, αιματουρία και 

μειωμένη ικανότητα συμπύκνωσης των ούρων. Αυξάνει επίσης τον κίνδυνο για 

αφυδάτωση, ενώ η πολυουρία και η νυκτουρία είναι δύο από τα πιο συνηθισμένα 

συμπτώματα της πάθησης (46). 

Κατά την εξέλιξη της νεφρικής νόσου, παρουσιάζεται υπερκαλιαιμία, η οποία 

εκδηλώνεται συχνά με αδυναμία των μυών και παραισθήσεις. Επιπλέον, παρατηρείται 

αύξηση του φωσφόρου στο αίμα και μειωμένο ασβέστιο στο αίμα. Με την επιδείνωση 

της νόσου μπορεί να εμφανιστεί και υπερμαγνησιαιμία.    

Όσον αφορά τις καρδιαγγειακές επιπτώσεις της νεφρικής ανεπάρκειας, έχει 

παρατηρηθεί πως τα καρδιαγγειακά νοσήματα είναι από τα πιο συνηθισμένα αίτια 

θανάτου σε πάσχοντες από νεφρική νόσο, ενώ προκαλούνται από την εμφάνιση αλλά 

και την επιδείνωση της αρτηριοσκλήρυνσης. Μάλιστα, η χρόνια υπέρταση 

εμφανίζεται με μεγάλη συχνότητα σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια, ιδίως σε 

αυτούς του τελικού σταδίου, και ευθύνεται κυρίως στην κατακράτηση υγρών (47). 

Μπορεί ακόμη να δημιουργηθεί οίδημα ή και καρδιακή ανεπάρκεια, η οποία με τη 

σειρά της μπορεί να οδηγήσει σε πνευμονικό οίδημα.  
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Επιπρόσθετα, οι ασθενείς με νεφρική νόσο εμφανίζουν συχνά αναιμία ή άλλες 

αιματολογικές επιπλοκές. Η αναιμία ευθύνεται συνήθως στην υποξία των ιστών, που 

παρουσιάζεται ως αποτέλεσμα της επιδείνωσης κάποιου τραυματισμού στους 

νεφρικούς ιστούς.  

Όσον αφορά το ανοσοποιητικό σύστημα του ατόμου, συχνά σε ασθενείς με νεφρική 

νόσο εκδηλώνεται το φαινόμενο της ουραιμίας, που επιφέρει μεγάλη επικινδυνότητα 

για εμφάνιση λοιμώξεων. Συγκεκριμένα, η αυξημένη ουρία και η μεγάλη 

συγκέντρωση μεταβολικών αποβλήτων επιδρούν αρνητικά και οδηγούν εύκολα σε 

φλεγμονή και διαταραχή του ανοσοποιητικού συστήματος (48).  

Παράλληλα, το γαστρεντερικό σύστημα των νεφροπαθών επιβαρύνεται από την 

ασθένεια. Εξαιτίας και της ουραιμίας, παρουσιάζονται συμπτώματα όπως είναι η 

έλλειψη όρεξης, η ναυτία και ο έμετος. Συχνές είναι επίσης και οι γαστρεντερίτιδες 

σε αυτούς τους ασθενείς. Ενδέχεται ακόμη να εμφανιστεί κάποια εξέλκωση σε 

οποιοδήποτε σημείο του γαστρεντερικού σωλήνα, γεγονός που θα αυξήσει τις 

πιθανότητες πρόκλησης αιμορραγίας  από το πεπτικό σύστημα (49). 

Οι δερματολογικές επιπτώσεις της νεφρικής ανεπάρκειας περιλαμβάνουν το 

χαρακτηριστικό κιτρινωπό δέρμα, που οφείλεται κυρίως στην κατακράτηση των 

λιποδιαλυτών χρωστικών και υποχωρεί συχνά μετά από μερικές συνεδρίες 

αιμοκάθαρσης. Τα συνηθέστερα δερματολογικά συμπτώματα της ουραιμίας από τη 

νεφρική νόσο αποτελούν οι εκχυμώσεις και ο κνησμός.  

Επιπλέον, η ουραιμία μπορεί να επηρεάσει αρνητικά και τη λειτουργία του νευρικού 

συστήματος, τόσο του περιφερικού όσο και του κεντρικού. Προκαλεί συχνά 

σπασμούς, εκδηλώσεις ψύχωσης και κωματώδεις καταστάσεις, που μπορεί να 

συνδέονται και με σοβαρή ουραιμική εγκεφαλοπάθεια. Πολλοί ασθενείς με νεφρική 

νόσο εμφανίζουν νευροπάθεια στα άκρα, ενώ αντιμετωπίζουν συχνά κινητικά και 

αισθητικά προβλήματα (50). Μερικές περιπτώσεις νεφροπαθών εμφανίζουν επίσης 

έντονα άλγη σε διάφορα σημεία του σώματος, διαταραχές στον ύπνο, αδυναμία 

αίσθησης ή κίνησης των κάτω άκρων και έλλειψη ισορροπίας.  

Όσον αφορά το μυοσκελετικό σύστημα των ασθενών με νεφρική νόσο, επηρεάζεται 

και αυτό σε πολλά περιστατικά, ιδίως στα σοβαρά στάδια. Η αύξηση των επιπέδων 

του φωσφόρου στο αίμα και η μείωση του ασβεστίου, σε συνδυασμό με την ουραιμία, 
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μπορούν να οδηγήσουν στην παραγωγή της παραθορμόνης, η οποία προκαλεί 

αυξημένη λύση του ασβεστίου από τα οστά των ασθενών (51). 

  

2.1. Ψυχολογικές και σωματικές διαταραχές 

Η νεφρική νόσος επηρεάζει αρνητικά τόσο τη σωματική όσο και τη συναισθηματική 

διάσταση των πασχόντων. Η φυσική κατάσταση των νεφροπαθών επιβαρύνεται 

ιδιαίτερα με την εξέλιξη της νόσου. Οι ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια εμφανίζουν 

διάφορα σωματικά συμπτώματα, εξαιτίας της φύσης της πάθησης ή λόγω των 

παρενεργειών της θεραπείας. Οι καθημερινές τους δραστηριότητες αλλά και η 

ευρύτερη ποιότητα της ζωής τους περιορίζονται σημαντικά (52). 

Συχνές είναι και οι ψυχολογικές διαταραχές σε άτομα με νεφρική ανεπάρκεια, με 

κυριότερη την εμφάνιση της κατάθλιψης. Οι νεφροπαθείς πολλές φορές αρνούνται να 

δεχθούν την πάθησή τους, δε συνεργάζονται με το υγειονομικό προσωπικό, βιώνουν 

δυσλειτουργίες σε σεξουαλικό επίπεδο, καθώς και διάφορες δυσκολίες στον 

επαγγελματικό τομέα, με αποτέλεσμα να οδηγούνται σε μειωμένη διάθεση και 

χαμηλή ποιότητα ζωής.   

Εκτός από τα διάφορα συμπτώματα της νεφρικής νόσου, η ίδια η διάγνωση στο 

άκουσμά της αποτελεί μια επώδυνη κατάσταση για τον ασθενή. Οι νεφροπαθείς 

αισθάνονται συχνά ανησυχία και αβεβαιότητα για το μέλλον τους και ανασφάλεια για 

την πορεία της νόσου. Συνεπώς, η παρουσία της νεφρικής νόσου επιφέρει ποικίλα 

ψυχολογικά προβλήματα στον ίδιο τον ασθενή, ενώ επηρεάζει αρνητικά και το 

οικογενειακό ή φιλικό του περιβάλλον (53).  

Όσον αφορά τις ψυχολογικές διαταραχές που προκύπτουν από τη νόσο, εμφανίζεται 

έντονα η έλλειψη αξιοπρέπειας και η μειωμένη αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση του 

πάσχοντα. Το ευρύτερο άγχος και η ανησυχία επιδρούν αρνητικά στις καθημερινές 

δραστηριότητες του ατόμου, ενώ δυσχεραίνουν και την κοινωνική ζωή του 

νεφροπαθή.  

Παράλληλα, η κοινωνική λειτουργικότητα των ασθενών με νεφρική νόσο μπορεί να 

επηρεαστεί και από τα σωματικά προβλήματα της πάθησης. Η αδυναμία των μυών, η 

χρόνια κόπωση, οι διαταραχές του ύπνου, η μειωμένη διάθεση και η απουσία όρεξης 

ή ενδιαφέροντος είναι μερικές από τις εκδηλώσεις των νεφροπαθών που τους 
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οδηγούν σε περιορισμένη συμμετοχή στις διάφορες κοινωνικές δραστηριότητες ή 

ακόμη και στην εγκατάλειψη της εργασίας τους (54).  

Συνοψίζοντας, τα συνηθέστερα προβλήματα ενός νεφροπαθή είναι τα ακόλουθα: 

 Άγχος 

 Θυμός 

 Άρνηση 

 Κατάθλιψη 

 Δερματικά προβλήματα 

 Κνησμός 

 Αναιμία  

 Διαταραχές στη διούρηση 

 Διαταραχές στον ύπνο 

 Σεξουαλική δυσλειτουργία 

 Κόπωση  

 Χαμηλή αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση 

 Αίσθημα ακρωτηριασμού σε ψυχολογικό και σωματικό επίπεδο 

 

2.2. Ποιότητα ζωής των νεφροπαθών 

 

Η έννοια της ποιότητας ζωής συνδέεται με πολλούς παράγοντες, ενώσω η νεφρική 

νόσος μπορεί να επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στο κοινωνικό, το οικονομικό, το 

σωματικό αλλά και το ψυχολογικό επίπεδο του ασθενούς. Ορισμένοι παράγοντες, 

όπως είναι η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση, η εκπαιδευτική κατάρτιση, η 

επαγγελματική εμπειρία, η κατάθλιψη και το άγχος, ενδέχεται να επηρεάσουν 

αρνητικά τη συνολική ποιότητα της ζωής των νεφροπαθών (55). 

Συγκεκριμένα, η ποιότητα ζωής των ασθενών με νεφρική ανεπάρκεια είναι συχνά 

χαμηλή, εξαιτίας της παρουσίας των παρακάτω: 

 Μειωμένη σωματική δραστηριότητα 
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 Κακή φυσική λειτουργικότητα 

 Απουσία ικανότητας για εργασία 

 Έλλειψη ικανοποίησης 

 Έλλειψη ευχαρίστησης και ευημερίας 

 Χαμηλή αυτοεκτίμηση 

 Έντονο άγχος και ανησυχία 

 Κατάθλιψη 

 Μειωμένη ικανότητα κοινωνικής προσαρμοστικότητας 

 Μειωμένη συμμετοχή σε κοινωνικές δραστηριότητες 

 

Συγχρόνως, οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των 

ασθενών με νεφρική νόσο, και ειδικότερα όσων πραγματοποιούν αιμοκαθάρσεις, 

διακρίνονται σε ελεγχόμενους και μη παράγοντες και είναι οι εξής: 

Αρχικά οι ελεγχόμενοι είναι: 

 Το μορφωτικό επίπεδο 

 Οι συνθήκες του περιβάλλοντος 

 Η κοινωνική κατάσταση του ατόμου 

 Η οικονομική κατάσταση 

 Η φύση αλλά και η σοβαρότητα των διαφόρων συμπτωμάτων του νεφροπαθή  

 Η ποιότητα του ύπνου 

 

Από την άλλη, οι μη ελεγχόμενοι παράγοντες περιλαμβάνουν: 

 Ηλικία  

 Φύλο 

 Είδος θεραπείας 

 Πολιτισμική ταυτότητα 
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 Πρόγνωση της νόσου 

 Άλλες διαγνώσεις 

 Ψυχολογική κατάσταση του νεφροπαθή 

 

Πιο αναλυτικά, το γυναικείο φύλο έχει βρεθεί πως σχετίζεται αρνητικά με την 

ποιότητα ζωής των νεφροπαθών. Σε πολλαπλές μελέτες έχει αποδειχθεί πως οι 

γυναίκες έχουν χειρότερη ποιότητα ζωής από τους άνδρες νεφροπαθείς. Αντιστοίχως, 

η προχωρημένη ηλικία του ασθενούς με νεφρική νόσο φαίνεται πως επιβαρύνει 

περισσότερο την ποιότητα ζωής του.   

Επιπλέον, το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο των νεφροπαθών έχει βρεθεί πως συνδέεται 

με κακή ποιότητα ζωής, ενώ αντίθετα το υψηλό μορφωτικό επίπεδο συμβάλει στην 

πιο ποιοτική ζωή των ασθενών. Από την άλλη πλευρά, τα ευρήματα σχετικά με τη 

συσχέτιση της οικογενειακής κατάστασης και της ποιότητας ζωής των νεφροπαθών 

είναι αντικρουόμενα. Μερικές μελέτες δηλώνουν πως η απουσία συζύγου, το διαζύγιο 

ή ένας χωρισμός οδηγούν τον ασθενή με νεφρική νόσο σε χειρότερη ποιότητα ζωής. 

Άλλες μελέτες παρουσιάζουν καλύτερα προγνωστικά και βελτιωμένη ποιότητα ζωής 

στους νεφροπαθείς που δεν είναι δεσμευμένοι σε αντίθεση με τους παντρεμένους.  

Ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την ποιότητα της ζωής των 

νεφροπαθών βρέθηκε πως είναι και η επαγγελματική κατάσταση. Συγκεκριμένα, η 

ανεργία, η απόλυση από την εργασία ή οι περιορισμοί και τα εμπόδια στην εργασία 

των ασθενών με νεφρική ανεπάρκεια, συσχετίστηκαν με μεγάλη επιδείνωση της 

ποιότητας ζωής των πασχόντων (56).  

Συγχρόνως, η προσαρμογή του ασθενούς στη διαδικασία της νεφρικής 

υποκατάστασης περιλαμβάνει τρία στάδια. Στο πρώτο, ο ασθενής αισθάνεται συχνά 

αισιοδοξία, ελπίδα και ευχαρίστηση για τη φροντίδα που λαμβάνει και για την πιθανή 

θεραπευτική αντιμετώπιση της πάθησης. Υπάρχει βεβαίως και το άγχος, η ανησυχία 

και η κατάθλιψη, αλλά εμφανίζεται έντονα και η ανακούφιση και η βεβαιότητα για τα 

αποτελέσματα της θεραπευτικής μεθόδου.  

Στο δεύτερο στάδιο, ο ασθενής βιώνει σταδιακά την απώλεια της εμπιστοσύνης στο 

υγειονομικό προσωπικό και της αισιοδοξίας που είχε αρχικά, ενώ τη θέση των 

πρώιμων συναισθημάτων λαμβάνει πλέον η απογοήτευση, η θλίψη και οι αρνητικές 
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σκέψεις. Στο στάδιο αυτό ο ασθενής πρέπει να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και 

ανάλογα με τη θεραπεία να συνηθίσει στους περιορισμούς και τις δυσκολίες των 

καθημερινών δραστηριοτήτων.    

Ο ασθενής αισθάνεται συχνά ανίκανος και απροστάτευτος, ενώ έχει αρκετά χαμηλή 

αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση (57). Είτε εξαιτίας των συμπτωμάτων της 

ασθένειας είτε εξαιτίας της θεραπείας που λαμβάνει συστηματικά, ο ασθενής 

επηρεάζεται αρνητικά σε όλους τους τομείς της ζωής του. Εκδηλώνει επίσης έντονο 

άγχος και ανασφάλεια για τις διαπροσωπικές του σχέσεις, για την επαγγελματική του 

δραστηριότητα, για τη συμμετοχή του στα κοινά, για  την πορεία της υγείας του, 

ακόμη και για το ενδεχόμενο του θανάτου.  

Στο τρίτο στάδιο, ο ασθενής πλέον μπορεί να επεξεργαστεί πιο ψύχραιμα και 

συνειδητά την κατάσταση της υγείας του και να αποδεχθεί την ασθένεια, τα εμπόδια 

που αυτή επιφέρει, τα συμπτώματά της και τη σπουδαιότητα της θεραπείας. Τα 

συναισθήματα του νεφροπαθή σε αυτό το στάδιο μπορεί να εναλλάσσονται από 

θετικά σε αρνητικά και αντιστρόφως. Ωστόσο, παρά τις κρίσεις άγχους και 

κατάθλιψης, ο ασθενής τις περισσότερες φορές αισθάνεται ικανοποίηση και 

αυτοπεποίθηση.  

Μάλιστα, οι ασθενείς με νεφρική νόσο που είναι πιο κοινωνικοί, δραστήριοι, που 

εργάζονται και συμμετέχουν ενεργά σε διάφορες ομάδες, καθώς και αυτοί που 

διατηρούν ένα υγιεινό πρόγραμμα διατροφής, έχει αποδειχθεί πως βελτιώνουν 

σημαντικά τη συνολική ποιότητα της ζωής τους (58).  

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Δημόσια Υγεία-Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας-Υπηρεσίες Υγείας 

Ιατρική Σχολή–Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

28 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΔΗΜΙΑ 

 

3.1. Η επίδραση της πανδημίας στη φροντίδα των νεφροπαθών 

 

Η πανδημία του κορωνοϊού εξαπλώθηκε ραγδαία σε πολλές χώρες παγκοσμίως, 

κλονίζοντας την ανθρώπινη υγεία και απειλώντας την ευημερία του πληθυσμού τόσο 

ατομικά όσο και κοινωνικά. Η Covid-19 επέφερε αρνητικές επιδράσεις σε κοινωνικό, 

πολιτικό αλλά και οικονομικό επίπεδο. Μάλιστα, τα τελευταία δύο περίπου έτη η 

πανδημία του κορωνοϊού έχει τεθεί σε προτεραιότητα στον τομέα της υγείας, γεγονός 

που καθιστά τις υπόλοιπες ασθένειες ασήμαντες ή λιγότερο σημαντικές (59).  

Χρόνιες ασθένειες και νοσήματα, όπως είναι η χρόνια υπέρταση, ο σακχαρώδης 

διαβήτης, οι παθήσεις στο αναπνευστικό σύστημα, τα διάφορα καρδιαγγειακά 

νοσήματα, ορισμένα είδη καρκίνου, η νεφρική ανεπάρκεια και άλλα, έχουν αυξημένη 

ανάγκη για άμεση και συνεχιζόμενη, τακτική αλλά και έκτακτη, παροχή φροντίδας 

υγείας. Η κρίση της πανδημίας περιόρισε και σε κάποιες περιπτώσεις παρεμπόδισε 

την πρόσβαση των χρόνιων περιστατικών στις υπηρεσίες υγείας, με αποτέλεσμα να 

κλονίσει την υγείας τους και να επιβαρύνει ή να απειλήσει την εξέλιξη της πορείας 

της ασθένειάς τους. 

Ακόμη και πριν την κρίση της πανδημίας, η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας δεν 

ήταν πάντοτε εύκολη και άμεση για τους ασθενείς με χρόνια νοσήματα, όπως είναι 

και οι ασθενείς με νεφρική νόσο. Συγκεκριμένα, η πρόσβαση στο σύστημα υγείας 

παρουσίαζε από παλαιότερα και σε μεγάλο βαθμό ανισότητες στην προσφορά 

ιατρικής φροντίδας (60). Πολλές φορές το σύστημα υγείας έκανε διακρίσεις ανάλογα 

με την κοινωνική τάξη του ασθενή, την οικονομική του κατάσταση, ανάλογα με την 

ηλικία, το φύλο, τη μόνιμη κατοικία, την εθνικότητα και άλλους παράγοντες.  

Έπειτα, η κρίση της πανδημίας ενίσχυσε περισσότερο την ανισότητα, 

παραγκωνίζοντας εντελώς τους ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια από το σύστημα 

υγείας. Ως εκ τούτου, οι πάσχοντες από νεφρική νόσο, όπως και άλλοι ασθενείς με 

χρόνια νοσήματα, έστρεψαν το ενδιαφέρον τους σε άλλες μεθόδους υγειονομικής 

υποστήριξης και προσφοράς φροντίδας υγείας (61).  
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3.2. Νέες διαδικασίες πρόσβασης στο σύστημα υγείας 

 

Η πανδημία του κορωνοϊού επέφερε σημαντικές τροποποιήσεις στο σύστημα υγείας 

και στον τρόπο παροχής φροντίδας σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια. Πρόκειται 

για μια κατηγορία ασθενών που απαιτεί άμεση κι συνεχή φροντίδα για την κάλυψη 

τόσο των τακτικών όσο και των έκτακτων αναγκών και απαιτήσεων της πάθησης.  

Ιδίως οι ασθενείς με νεφρική νόσο τελικού σταδίου απαιτούν ακόμη περισσότερο 

συστηματική και αποτελεσματική ιατρική παρακολούθηση, γεγονός που δεν κατέστη 

εφικτό από το υπάρχον σύστημα υγείας κατά την εξέλιξη της κρίσης της πανδημίας 

(62). Ωστόσο, από την έναρξη της πανδημίας σημειώθηκαν πολλές αλλαγές στο 

σύστημα υγείας, ξεκινώντας από χώρες των ΗΠΑ και ακολουθώντας σε άλλα κράτη 

της Ευρώπης, όπως και στην Ελλάδα, με σκοπό την παροχή φροντίδας στους 

νεφροπαθείς και περίθαλψη αιμοκάθαρσης.  

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε καλύτερη διαχείριση των πόρων, ιεραρχήθηκαν εκ 

νέου οι διαδικασίες πρόσβασης στην αιμοκάθαρση, ανασχεδιάστηκαν τα διοικητικά 

καθήκοντα και αξιολογήθηκε η ποιότητα παροχής φροντίδας σε περιστατικά 

νεφρικής νόσου (63). Η διαδικασία αυτή οδήγησε στην ενίσχυση νέων μεθόδων 

παροχής ιατρικής φροντίδας στους ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια, όπως ήταν η 

χρήση της τηλεϊατρικής και η μέθοδος της αιμοκάθαρσης στο σπίτι. 

 

3.3. Κατ’ οίκον φροντίδα  

 

Στη σημερινή εποχή, υπάρχουν διάφορες ομάδες παρηγορητικής φροντίδας κατ’ 

οίκον, οι οποίες απαρτίζονται από επαγγελματίες υγείας διαφορετικών ειδικοτήτων, 

που περιλαμβάνουν ποικίλες δεξιότητες και ικανότητες, γνώσεις και εμπειρίες, 

προκειμένου να προσφέρουν στους ασθενείς όσο το δυνατόν πιο εξειδικευμένη και 

αποτελεσματική φροντίδα (64). 

Συνεπώς, η κατ’ οίκον περίθαλψη εξυπηρετεί τις ανάγκες και απαιτήσεις των 

ασθενών εκείνων που αδυνατούν να αναζητήσουν ιατρική φροντίδα εκτός σπιτιού. Το 

υγειονομικό προσωπικό που εφαρμόζει την κατ’ οίκον φροντίδα βοηθάει τους 

πάσχοντες να διαχειριστούν καλύτερα την ασθένεια και τα συμπτώματα αυτής, καθώς 

και να αναπτύξουν δεξιότητες και ικανότητες για να μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν 
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ή να είναι σε θέση να εκτελούν ορισμένες απλές καθημερινές δραστηριότητες. 

Συμβάλει δηλαδή στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ασθενών (65).  

Επίσης, η κατ’ οίκον φροντίδα περιλαμβάνει, πέρα από την ιατρική ή νοσηλευτική 

πράξη, τη συμβουλευτική ιδιότητα των επαγγελματιών υγείας, σχετικά με διάφορα 

ζητήματα που επηρεάζουν τη ζωή των ασθενών συνολικά (66). Οι κατ’ οίκον 

φροντιστές συνεργάζονται και με άλλους επαγγελματίες υγείας, προκειμένου να 

παρέχουν ολιστική φροντίδα στους ασθενείς.  

Η κατ’ οίκον νοσηλεία εφαρμόζεται συχνότερα σε χρόνια περιστατικά, που απαιτούν 

συνεχιζόμενη και μακρόχρονη θεραπεία και συντήρηση. Χρησιμοποιείται επίσης σε 

περιπτώσεις ασθενών που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε νοσοκομειακή μονάδα ή σε 

ασθενείς που δεν έχουν καλή κινητική λειτουργικότητα (67). Η κατ’ οίκον φροντίδα 

ευνοεί σημαντικά και τα άτομα της τρίτης ηλικίας, που ενδέχεται να μην μπορούν να 

μετακινηθούν εύκολα λόγω ηλικίας.  

Παράλληλα, η κατ’ οίκον φροντίδα συμπεριλαμβάνει τη συμβουλευτική, την 

καθοδήγηση των πασχόντων από το εξειδικευμένο υγειονομικό προσωπικό σε 

διάφορα ζητήματα υγείας, την εκπαίδευση των ασθενών σε ορισμένες απαραίτητες 

θεραπευτικές πράξεις, την παρηγορητική περίθαλψη, την κλασσική θεραπεία 

ανάλογα με τη νόσο ή την ανακούφιση του πόνου, καθώς και την ψυχολογική ή 

κοινωνική υποστήριξη.  

Οι ομάδες κατ’ οίκον φροντίδας περιλαμβάνουν συνηθέστερα διαφορετικές 

ειδικότητες, όπως είναι οι ιατροί, οι νοσηλευτές, οι φυσιοθεραπευτές, οι 

διατροφολόγοι και άλλοι (68). Ο βασικός σκοπός της κατ’ οίκον φροντίδας είναι να 

σχεδιαστεί ένα ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό πλάνο για τον κάθε ασθενή, που 

θα ικανοποιεί τις ανάγκες του σε ημερήσια βάση, είτε πρόκειται για τη λήψη 

φαρμακευτικής αγωγής, είτε για τη διατροφή του, είτε για κάποια άλλη θεραπεία που 

χρειάζεται.  

Συγχρόνως, οι επαγγελματίες υγείας στην κατ’ οίκον φροντίδα οφείλουν να 

ενημερώσουν, εκπαιδεύσουν, συμβουλεύσουν και κατευθύνουν και το συγγενικό ή 

φιλικό περιβάλλον των ασθενών. Συχνά η οικογένεια του ασθενούς χρειάζεται 

περισσότερη ψυχοκοινωνική υποστήριξη από ότι ο ίδιος ο ασθενής (69). Η κατ’ οίκον 

φροντίδα περιλαμβάνει και την οικονομική υποστήριξη του πάσχοντα και της 
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οικογένειάς του, μέσω κοινωνικών δράσεων, όπως είναι για παράδειγμα τα επιδόματα 

ασθένειας.  

 

 

Εικόνα 12. Αιμοκάθαρση στο σπίτι, διαθέσιμη στο 

https://www.nefrologiki.gr/1506/index.html 

Ειδικότερα στους ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια, η κατ’ οίκον φροντίδα μπορεί να 

συμβάλει στην οργανωμένη και συστηματική θεραπεία αιμοκαθάρσεων, χωρίς τη 

συμμετοχή του νοσοκομείου ή του ιδιωτικού κέντρου αιμοκάθαρσης. Οι κατ’ οίκον 

συνεδρίες αιμοκάθαρσης ξεκίνησαν ως λύση ανάγκης, λόγω της έλλειψης μονάδων 

αιμοκάθαρσης και εξαιτίας της αδυναμίας οικονομικής υποστήριξης των θεραπειών 

στα εξειδικευμένα κέντρα αιμοκαθάρσεων (70).  

Ωστόσο, οι κατ’ οίκον συνεδρίες αιμοκάθαρσης ενίσχυσαν σημαντικά το αίσθημα 

ανεξαρτησίας των νεφροπαθών. Ο ασθενής με νεφρική νόσο που εφαρμόζει τη 

θεραπεία στο σπίτι αισθάνεται την οικειότητα και την ασφάλεια του χώρου του, 

αισθάνεται άνετα και ευχάριστα, ενώ ταυτόχρονα κερδίζει χρόνο και ταλαιπωρία από 

την αναμονή που θα είχε στις μονάδες αιμοκάθαρσης αλλά και εξαιτίας των 

μετακινήσεων (71). Επίσης, οι θεραπείες στο σπίτι του επιτρέπουν να επιλέξει το 

φροντιστή του αλλά και τις μέρες και ώρες που τον εξυπηρετούν για τις συνεδρίες της 

κάθαρσης.  

https://www.nefrologiki.gr/1506/index.html
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Επομένως, η κατ’ οίκον φροντίδα για τους ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια φαίνεται 

πως προσφέρει βελτιωμένη ποιότητα και μπορεί να ικανοποιήσει τον ασθενή τόσο 

οικονομικά όσο και ηθικά, σωματικά αλλά και ψυχολογικά. Η κατ’ οίκον φροντίδα 

παρέχει στους νεφροπαθείς ανεξαρτησία, αυτονομία και ηρεμία. Ωστόσο, απαιτείται 

ο κατάλληλος χώρος για την εγκατάσταση του εξοπλισμού, γεγονός που μπορεί να 

καταστήσει τη θεραπεία κατ’ οίκον αδύνατη για πολλούς ασθενείς (72). 

 

3.4. Τηλεϊατρική  

 

Η πανδημία του κορωνοϊού δημιούργησε μια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης σε 

παγκόσμια κλίμακα, που όπως φαίνεται θα επιφέρει πολλές αλλαγές ακόμη στην 

οργάνωση των υπηρεσιών υγείας. Σημαντική ήταν και η ανάπτυξη της τηλειατρικής 

και τηλενοσηλευτικής από την έναρξη της πανδημίας, με σκοπό την άμεση και 

συνεχή παροχή φροντίδας σε όσο το δυνατόν περισσότερα περιστατικά από 

απόσταση, εφόσον τα νοσοκομεία έχουν θέσει ως βασική προτεραιότητα τη νοσηλεία 

των περιστατικών του κορωνοϊού (73). 

Πιο αναλυτικά, η τηλεϊατρική και η τηλενοσηλευτική εμφανίζουν αυξημένο 

ενδιαφέρον και προσφέρουν ευκολία και αμεσότητα στην παροχή ιατρικής ή 

παραϊατρικής φροντίδας. Τα ψηφιακά μέσα έδωσαν τη δυνατότητα στην περίοδο της 

πανδημίας για επαφή και συνεχόμενη παρακολούθηση με ασθενείς που έχουν 

αυξημένη ανάγκη ιατρικής περίθαλψης και υποστήριξης, όπως είναι οι χρόνιες 

παθήσεις (74).   
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Εικόνα 13. Τηλεϊατρική, διαθέσιμη στο 

https://www.healthweb.gr/perissotera/texnologia/i-tileiatriki-oi-astheneis-kai-oi-

apomakrysmenes-ypiresies 

 

Η τηλεϊατρική σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας είναι:  

<<Η παροχή ιατρικής περίθαλψης – σε περιπτώσεις που η απόσταση είναι κρίσιμος 

παράγοντας – από όλους τους επαγγελματίες του χώρου της Υγείας χρησιμοποιώντας 

τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών για την ανταλλαγή έγκυρης πληροφορίας 

για τη διάγνωση, αγωγή και πρόληψη ασθενειών, την έρευνα και εκτίμηση, όπως και τη 

συνεχή εκπαίδευση των λειτουργών Υγείας, αλλά και για όλα αυτά που βρίσκονται στο 

πεδίο ενδιαφέροντος για την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας της κοινωνίας>>. 

Αντίστοιχα στην Ελλάδα το Υπουργείο Υγείας ορίζει την τηλεϊατρική ως: 

<<Οι υπηρεσίες τηλεϊατρικής παρέχονται εφόσον υφίσταται η δυνατότητα και με ευθύνη 

του θεράποντος ιατρού που αντιμετωπίζει το εκάστοτε περιστατικό. Ο θεράπων ιατρός, 

για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, είναι υπεύθυνος να ζητά από τον 

ασθενή ή εφόσον αυτό δεν είναι δυνατό από συγγενή α’ βαθμού, την ενυπόγραφη 

έγκριση χρησιμοποίησης υπηρεσιών τηλεϊατρικής. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε ο 

θεράπων ιατρός χρησιμοποιεί υπηρεσίες τηλεϊατρικής κατά την κρίση του. Οι οδηγίες 

των Νοσοκομείων και Μονάδων Υγείας που παρέχουν υπηρεσίες Τηλεϊατρικής είναι 

συμβουλευτικές και σε καμία περίπτωση υποχρεωτικές>>. 

Η τηλεϊατρική καλύπτει ουσιαστικά την άμεση επικοινωνία με τον ιατρό, ανά πάσα 

στιγμή μέσω ηλεκτρονικής φόρμας ή ηλεκτρονικού μηνύματος, την 

προγραμματισμένη τηλεδιάσκεψη για την παρακολούθηση της πορείας της νόσου, τη 

συμβουλευτική, την υποστήριξη του οικογενειακού περιβάλλοντος, ακόμη και την 

ηλεκτρονική συνταγογράφηση (75).  

Μέσω του ψηφιακού συστήματος, τα ιατρικά ραντεβού προγραμματίζονται πιο 

εύκολα και πιο έγκαιρα σε σχέση με την επίσκεψη σε ένα ιατρείο ή νοσοκομείο που 

θα καθυστερούσε περισσότερο. Συγκεκριμένα, η μέθοδος της τηλεϊατρικής επιλέγεται 

συχνά από τους ασθενείς διαφόρων παθήσεων, ιδίως των χρόνιων νοσημάτων που 

χρειάζονται συνεχή κάλυψη φροντίδας, με σκοπό την αποφυγή του συνωστισμού και 

της αναμονής στα ειδικά κέντρα και τα νοσοκομεία (76).   

https://www.healthweb.gr/perissotera/texnologia/i-tileiatriki-oi-astheneis-kai-oi-apomakrysmenes-ypiresies
https://www.healthweb.gr/perissotera/texnologia/i-tileiatriki-oi-astheneis-kai-oi-apomakrysmenes-ypiresies
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Εικόνα 14. Τηλεδιάσκεψη με τον ιατρό, διαθέσιμη στο 

https://www.virtru.com/blog/telemedicine-privacy-security/ 

 

Ειδικότερα για τους νεφροπαθείς, κατά την έναρξη της πανδημίας σχεδιάστηκαν νέες 

πλατφόρμες τηλεδιάσκεψης και οργανώθηκαν πολλαπλές διεπιστημονικές ομάδες για 

αιμοκάθαρση, ώστε να ικανοποιούν τις άμεσες ανάγκες και απαιτήσεις των ασθενών 

με νεφρική ανεπάρκεια (77). Εφόσον η πανδημία του κορωνοϊού επέφερε αύξηση της 

ανισότητας στην παροχή φροντίδας υγείας και δυσκόλευσε ιδιαίτερα την 

προσβασιμότητα των νεφροπαθών στα νοσοκομεία και τις κλινικές αιμοκάθαρσης, η 

τηλεϊατρική ενισχύθηκε περισσότερο για την άμεση και συνεχή εξυπηρέτησή τους.  

Επιπλέον, σε ασθενείς με μεταμοσχευμένο νεφρό, που απαιτούν παρακολούθηση σε 

τακτική βάση, η μέθοδος της τηλεϊατρικής βρέθηκε ιδιαίτερα αποτελεσματική και 

επιτυχής στην κάλυψη φροντίδας και στην εύκολη και έγκαιρη επαφή με το θεράπων 

ιατρό (78). Η τηλεϊατρική στηρίζει επίσης τη συνεργασία με άλλες ειδικότητες 

ιατρών και άλλους επαγγελματίες υγείας, φέρνει τον ασθενή σε επαφή με διάφορους 

φορείς και συλλόγους νεφρών, καθώς και υποστηρίζει τον οικογενειακό περίγυρο του 

πάσχοντα (79).  

https://www.virtru.com/blog/telemedicine-privacy-security/


Δημόσια Υγεία-Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας-Υπηρεσίες Υγείας 

Ιατρική Σχολή–Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

35 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

4.1.Μεθοδολογία  

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται ο ερευνητικός σχεδιασμός, το θεωρητικό πλαίσιο 

της εργασίας, στοιχεία για τον πληθυσμό και το δείγμα, η μέθοδος δειγματοληψίας, 

το ερευνητικό εργαλείο, ηθικά ζητήματα και οι περιορισμοί. 

Σκοπός της έρευνα είναι να εξεταστεί η εκτίμηση της επίδρασης της πανδημίας σε 

ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια και συγκεκριμένα στην προσβασιμότητά τους στο 

σύστημα υγείας 

Οι  επιμέρους στόχοι της εργασίας είναι η εκτεταμένη πληροφόρηση σχετικά με τις 

ποικίλες διαταραχές της νεφρικής νόσου και την κατανόηση της αναγκαιότητας για 

αυξημένη παροχή φροντίδας σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια. Επίσης, η μελέτη 

παραθέτει όλα τα υπάρχοντα μέσα παροχής ιατρικής περίθαλψης και τακτικής ή 

έκτακτης εξυπηρέτησης των αναγκών ενός νεφροπαθούς στη σημερινή εποχή. 

Περιγράφει τυχών δυσκολίες που έχουν εντοπιστεί στις διάφορες υπηρεσίες υγείας 

και προτείνει τρόπους βελτίωσης της πρόσβασης των νεφροπαθών στο σύστημα 

υγείας.  

Τα ερευνητικά ερωτήματα που προκύπτουν είναι : 

1. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο αν το νοσοκομείο που εξυπηρετούνται οι ασθενείς 

βρίσκεται μέσα στα όρια του τόπου διαμονής τους και στο αν κατά τη διάρκεια του 

COVID – 19 καθυστέρησε το νέο ραντεβού σε σχέση με το νέο; 

2. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο αν η κατάσταση της υγείας τους απαιτεί 

συστηματική νοσηλεία και στον λόγο που άλλαξε ή ακυρώθηκε το ραντεβού των 

διαγνωστικών εξετάσεων; 

3. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στον ποιον παρακολουθεί την αξιολόγηση της 

κατάστασης της υγείας των ασθενών και στον λόγο που άλλαξε ή ακυρώθηκε το 

ραντεβού των διαγνωστικών εξετάσεων; 
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4.2. Ερευνητικός σχεδιασμός 

 

Για να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα, τα οποία διερευνούσαν την η εκτίμηση 

της επίδρασης της πανδημίας σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια και συγκεκριμένα 

στην προσβασιμότητά τους στο σύστημα υγείας, θεωρήθηκε ότι το πιο κατάλληλο 

είδος έρευνας ήταν η ποσοτική έρευνα, η οποία χρησιμοποιείται συχνά, ειδικά όταν 

στόχος του ερευνητή είναι η συγκέντρωση απόψεων γύρω από ένα θέμα (80). 

Επομένως, θεωρήθηκε ότι η έρευνα έπρεπε να σχεδιαστεί με βάση αυτή τη 

στρατηγική ούτως ώστε να συγκεντρωθούν επαρκή δεδομένα γύρω από το θέμα των 

παραγόντων που σχετίζονται με την προσβασιμότητα στο σύστημα υγείας των 

ασθενών με νεφρική ανεπάρκεια την περίοδο της πανδημίας. Παράλληλα, 

προτιμήθηκε να διεξαχθεί ποσοτική έρευνα, αφού πρόκειται για μια ερευνητική 

μέθοδο που χαρακτηρίζεται από ευχρηστία και ευκολία συλλογής όγκου ερευνητικών 

δεδομένων, συνήθως αριθμητικών, σε μικρό χρονικό διάστημα, σε αντίθεση με την 

ποιοτική έρευνα η οποία είναι περισσότερο χρονοβόρα και πιο περίπλοκη στη 

διεξαγωγή της. Επιπρόσθετα, η έρευνα επισκόπησης εξυπηρετεί σκοπούς 

γενικευσιμότητας, ενώ συνδέεται με την εξαγωγή περιγραφικών και επαγωγικών 

αποτελεσμάτων, τα οποία μπορούν να δώσουν χρήσιμες πληροφορίες για τις στάσεις 

και τις απόψεις ενός συγκεκριμένου  πληθυσμού (81,82). Τέλος, για σκοπούς 

χρονικών περιορισμών, αποφασίστηκε η έρευνα να είναι συγχρονική, δηλαδή να 

διεξαχθεί σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, χωρίς επαναμέτρηση όπως γίνεται 

στις διαχρονικές μελέτες (83). 

4.3. Ερευνητικό εργαλείο 

 

Για να καταστεί δυνατή η διερεύνηση της εκτίμησης της επίδρασης της πανδημίας σε 

ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια και συγκεκριμένα στην προσβασιμότητά τους στο 

σύστημα υγείας, έπρεπε να συγκεντρωθούν αρκετά δεδομένα σε εύρος με ένα 

ερωτηματολόγιο. Στα πλαίσια αυτά αποφασίστηκε το ερωτηματολόγιο να αποτελεί το 

κύριο ερευνητικό εργαλείο που θα χρησιμοποιείτο στην έρευνα, το οποίο είχε 

κατασκευαστεί για την ηπατίτιδα. Πραγματοποιήθηκαν κάποιες διορθώσεις ώστε να 

μπορεί να μοιραστεί στους ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια. Το ερωτηματολόγιο 

αποτελεί το πιο συνηθισμένο ερευνητικό εργαλείο για τις έρευνες επισκόπησης, αφού 

συνάδει με τους σκοπούς που εξυπηρετούν, όντας εύχρηστο και εύκολο στη διανομή 
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και συγκέντρωσή του, ενώ επίσης επιτρέπει να μαζευτούν πολλά δεδομένα γρήγορα 

που αναλύονται χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία (83,84).  

Για να επιτευχθεί ακρίβεια στη συλλογή των δεδομένων και να βελτιωθεί ο δείκτης 

ανταποκρισιμότητας, καθώς και η εγκυρότητα και αξιοπιστία, δόθηκε ιδιαίτερη 

προσοχή ούτως ώστε το ερωτηματολόγιο να μπορεί να συμπληρωθεί εύκολα και 

γρήγορα από τους ερωτώμενους, να μην περιέχει συνηθισμένα λάθη που γίνονται 

κατά τη διατύπωση των ερωτήσεων, όπως είναι οι διπλές ή οι μεγάλες και δυσνόητες 

ερωτήσεις, να είναι απλό και κατανοητό, να είναι ενδιαφέρον για τους ερωτώμενους, 

να τους ενθαρρύνει να απαντήσουν, να προάγει την ειλικρίνεια και να είναι σύμφωνο 

με την ηθική δεοντολογία (80,83). Αποφασίστηκε επίσης το ερωτηματολόγιο να είναι 

δομημένο, ούτως ώστε να παρέχεται η ευκαιρία στους ερωτώμενους να εκφράσουν 

και άλλες απόψεις, οι οποίες πιθανόν να μην είχαν συμπεριληφθεί στο 

ερωτηματολόγιο. Στα πλαίσια αυτά, το ερωτηματολόγιο περιείχε ερωτήσεις κλειστού 

τύπου, με τις οποίες μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος της εύκολης κωδικοποίησης και 

ανάλυσης αφενός, αλλά αφετέρου και του μεγαλύτερου πλούτου πληροφοριών και 

εύρους απαντήσεων (81). Το ερωτηματολόγιο κατασκευάστηκε με τρόπο που να μην 

φαίνεται μεγάλο, αφού όταν ένα ερωτηματολόγιο είναι σύντομο τότε συνδέεται με 

μεγαλύτερο βαθμό ανταποκρισιμότητας (85). 

Η πρώτη ενότητα του ερωτηματολόγιού περιείχε 7 ερωτήσεις, που αφορούσαν τα 

δημογραφικά στοιχεία των ασθενών με νεφρική ανεπάρκεια. Το δεύτερο μέρος του 

ερωτηματολογίου διερευνούσε την θεραπευτική φροντίδα των ασθενών και 

αποτελείται από 7 ερωτήσεις κλειστού τύπου. Η τρίτη ενότητα αποτελούνταν 15 

ερωτήσεις κλειστού τύπου και διερευνούσε την επίδραση της πανδημίας στην 

προσβασιμότητα των ασθενών στο νοσοκομείο. 

4.4.  Πληθυσμός – δείγμα 

 

Τον πληθυσμό της έρευνας αποτέλεσαν ασθενείς με νεφρική νόσο στα νοσοκομεία 

του Ηρακλείου Κρήτης. Συγκεκριμένα στο τριτοβάθμιο Περιφερειακό 

Πανεπιστημιακό Γενικό νοσοκομείο και στο δευτεροβάθμιο Βενιζέλειο νοσοκομείο, 

το δείγμα επιλέχθηκε με συνδυασμό βολικής δειγματοληψίας και δειγματοληψίας 

χιονοστιβάδας (83). Αν και η βολική δειγματοληψία δεν γίνεται με τυχαίο τρόπο και 

επομένως δεν επιτρέπει γενικευσιμότητα, από την άλλη όμως θεωρείται κατάλληλη 

μέθοδος όταν υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί καθώς και δυσκολία εξεύρεσης του 

πληθυσμού, όπως συνέβη με την παρούσα έρευνα. Παράλληλα, η δειγματοληψία 
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χιονοστιβάδας θεωρείται επίσης χρήσιμη για την περίπτωση όπου δεν είναι εύκολο να 

εντοπιστεί και να προσεγγιστεί ο πληθυσμός, λόγω της πανδημίας του Κορωνοϊού. 

Με τη δειγματοληψία χιονοστιβάδας λοιπόν γίνεται δυνατή η ανεύρεση δείγματος 

μέσα από την παραπομπή από συμμετέχοντες σε άτομα που θα μπορούσαν να 

συμμετάσχουν στην έρευνα, οι οποίοι με τη σειρά τους συστήνουν άλλα άτομα και 

ούτω καθεξής, όπως έγινε στην προκειμένη περίπτωση (81).  

Έτσι, παρά τις αδυναμίες των δύο τρόπων δειγματοληψίας που χρησιμοποιήθηκαν, 

δηλαδή βολική δειγματοληψία και δειγματοληψία χιονοστιβάδας, δεδομένου ότι 

στόχος της παρούσας έρευνας δεν ήταν η γενικευσιμότητα (84). Εξάλλου οι μέθοδοι 

αυτές έχουν επίσης το πλεονέκτημα ότι μπορούν να διεκπεραιωθούν σχετικά γρήγορα 

και χωρίς κάποιο κόστος. Τελικά συμπληρώθηκαν 75 ερωτηματολόγια, από τα 100 

που δόθηκαν. Από τους ασθενείς κάποιοι δεν ήθελαν να συμπληρώσουν το 

ερωτηματολόγιο, για δικούς τους λόγους και κάποια από αυτά βγήκαν άκυρα. 

4.5. Συλλογή και ανάλυση δεδομένων 

 

Αφού αποφασίστηκε ότι τα δεδομένα έπρεπε να συλλεχθούν μέσα από μια έρευνα 

επισκόπησης ούτως ώστε να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα, επιλέγηκε ως 

καταλληλότερο εργαλείο το ερωτηματολόγιο, όπως εξηγήθηκε προηγουμένως. Το 

ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε για την ηπατίτιδα, κάνοντας 

αλλαγές μοιράστηκε  και δοκιμάστηκε πιλοτικά σε δείγμα 5 ασθενών με νεφρική 

νόσο. Αφού έγιναν επιπλέον οι απαραίτητες διορθώσεις με βάση τις υποδείξεις τους, 

το ερωτηματολόγιο δόθηκε σε έντυπη μορφή στους συμμετέχοντες. Η ερευνήτρια 

αρχικά τους εξηγούσε το σκοπό της έρευνας και τους διαβεβαίωνε για την ανωνυμία 

και την εμπιστευτικότητα με την παράκληση να το συμπληρώσουν. Δεδομένου ότι η 

συμμετοχή στην έρευνα ήταν εθελοντική, οι ερωτώμενοι είχαν το δικαίωμα να μην 

συμμετάσχουν αν δεν το επιθυμούσαν.  

Τα δεδομένα από τα ερωτηματολόγια καταχωρήθηκαν σε φύλλα του SPSS για να 

γίνουν οι απαραίτητες στατιστικές αναλύσεις περιγραφικής και επαγωγικής 

στατιστικής, με μέτρα κεντρικής τάσης και στατιστικά κριτήρια για συσχετίσεις και 

διαφορές. Τα αποτελέσματα από τις αναλύσεις των δεδομένων παρουσιάζονται στο 

επόμενο κεφάλαιο.  
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4.6. Ηθικά θέματα 

 

Καθόλη τη διαδικασία της έρευνας λήφθηκε μέριμνα να τηρηθεί η ερευνητική 

δεοντολογία. Συγκεκριμένα τηρήθηκαν τα ακόλουθα (84): 

 Πληροφορημένη συναίνεση. 

 Ανωνυμία και εμπιστευτικότητα. 

 Δικαίωμα μη συμμετοχής στην έρευνα χωρίς καμία επίπτωση. 

 Ειλικρίνεια και διαφάνεια κατά τη διαδικασία και την παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων. 

4.7. Περιορισμοί της έρευνας 

 

Οι κύριοι περιορισμοί της έρευνας ήταν οι ακόλουθοι (83): 

 Το δείγμα ήταν σχετικά μικρό, ενώ επιλέχθηκε με μη τυχαίο τρόπο, με 

αποτέλεσμα να μην μπορούν να γίνουν γενικεύσεις. 

 Το γεγονός ότι η ερευνήτρια προσέγγιζε προσωπικά τους ερωτώμενους 

πιθανόν να τους έχει οδηγήσει σε προκατάληψη και συγκεκριμένα σε 

προσπάθεια ανταπόκρισης στις προσδοκίες του ερευνητή. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

 

5.1 Δημογραφικά στοιχεία 

 

Σε αυτή την έρευνα συμμετείχαν 75 ασθενείς με νεφρική νόσο στα νοσοκομεία του 

Ηρακλείου Κρήτης. Οι περισσότεροι ασθενείς που έλαβαν μέρος στην έρευνα ήταν 

άντρες (Ν=48, 64%). Το 34.7% των ασθενών ήταν γυναίκες και το 1.3% δεν 

προσδιόρισαν το φύλο τους. 
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Διάγραμμα 1: Φύλο 

Από το διάγραμμα 3 προκύπτει ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες είχαν ηλικία από 

65 – 74 ετών (Ν=28, 37.3%). Το 21.3% των συμμετεχόντων είχαν ηλικία πάνω από 

75 ετών, το 18.7% των συμμετεχόντων είχαν ηλικία από 45 – 54 ετών, το 17.3% 

αυτών είχαν ηλικία από 55 – 64 ετών, το 4% αυτών είχαν ηλικία από 35 – 44 ετών και 

το 1.3% αυτών είχαν ηλικία από 25 – 34 ετών. 

 

Διάγραμμα 2: Ηλικία 
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Στο διάγραμμα 3 παρουσιάζεται ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες έμεναν σε 

αγροτική περιοχή (Ν=34, 45.3%). Το 42.7% των συμμετεχόντων έμεναν σε αστική 

περιοχή και το 12% αυτών έμειναν σε ημιαστική περιοχή. 

 

Διάγραμμα 3: Τόπος Διαμονής 

Από το διάγραμμα 4 προκύπτει ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες έμεναν στον Νομό 

Ηρακλείου (Ν=74, 98.7%) και το 1.3% αυτών έμεναν στον Νομό Χανίων. 

 

Διάγραμμα 4: Νομός 

Στο διάγραμμα 5 παρουσιάζεται ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες ήταν απόφοιτοι 

Δημοτικού (Ν=34, 45.3%). Το 20% των συμμετεχόντων ήταν είτε απόφοιτοι 
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Γυμνασίου, είτε απόφοιτοι Λυκείου, το 12% αυτών ήταν απόφοιτοι ΑΕΙ – ΤΕΙ και το 

2.7% αυτών ήταν κάτοχοι Μεταπτυχιακού – Διδακτορικού. 

 

Διάγραμμα 5: Επίπεδο εκπαίδευσης 

Από το διάγραμμα 6 προκύπτει ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες ήταν συνταξιούχοι 

(Ν=50, 66.7%). Το 17.3% των συμμετεχόντων δεν προσδιόρισαν την εργασιακή τους 

κατάσταση, το 8% αυτών είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι και το 2.7% αυτών είναι είτε 

Δημόσιοι υπάλληλοι, είτε ασχολούνται με τα οικιακά, είτε άνεργοι. 

 



Δημόσια Υγεία-Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας-Υπηρεσίες Υγείας 

Ιατρική Σχολή–Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

43 

Διάγραμμα 6: Εργασιακή κατάσταση 

Στο διάγραμμα 7 παρουσιάζεται ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες είναι έγγαμοι με 

τέκνα (Ν=43, 57.3%). Το 18.7% των συμμετεχόντων ήταν άγαμοι, το 10.7% αυτών 

ήταν διαζευγμένοι, το 9.3% αυτών ήταν χήροι, το 2.7% αυτών ήταν έγγαμοι χωρίς 

παιδιά και το 1.3% αυτών δεν προσδιόρισαν την οικογενειακή τους κατάσταση. 

 

Διάγραμμα 7: Οικογενειακή κατάσταση 

5.2 Θεραπευτική Φροντίδα 

Στο διάγραμμα 8 προκύπτει ότι οι περισσότεροι ασθενείς δήλωσαν ότι έχουν περάσει 

περισσότερα από 10 έτη από την διάγνωση της νόσου (Ν=36, 48%). Το 25.3% των 

συμμετεχόντων δήλωσαν ότι έχουν περάσει από 5 έως 10 έτη από τη διάγνωση της 

νόσου, το 20% 2 έως 5 έτη και το 6.7% λιγότερα από 2 έτη. 
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Διάγραμμα 8: Έτη από τη διάγνωση της νόσου 

Από το διάγραμμα 9 προκύπτει ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι για 

την αξιολόγηση της κατάστασης της υγείας τους παρακολουθούνται από ιατρό σε 

νεφρολογικό κέντρο δημόσιου νοσοκομείου (Ν=74, 38.7%) και το 1.3% αυτών 

παρακολουθούνται από ιατρό σε ιδιωτική κλινική. 

 

Διάγραμμα 9: Παρακολούθηση της αξιολόγησης της κατάστασης της υγείας 



Δημόσια Υγεία-Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας-Υπηρεσίες Υγείας 

Ιατρική Σχολή–Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

45 

Στο διάγραμμα 10 παρατηρείται ότι όλοι οι συμμετέχοντες λαμβάνουν φαρμακευτική 

θεραπεία για την νόσο (Ν=75, 100%). 

 

Διάγραμμα 10: Λήψη φαρμακευτικής θεραπείας για την νόσο 

Στο διάγραμμα 11 παρουσιάζεται πως όλοι οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι η λήψη της 

φαρμακευτικής θεραπείας για την νόσο χορηγείται εντός του νοσοκομείου. 

 

Διάγραμμα 11: Λήψη φαρμακευτικής θεραπείας για την νόσο εντός του 

νοσοκομείου 
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Από το  διάγραμμα 12 προκύπτει ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι η 

κατάσταση της υγείας τους δεν απαιτεί συστηματική νοσηλεία (Ν=44, 58.7%) και το 

41.3% αυτών δήλωσαν ότι η κατάσταση της υγείας τους απαιτεί συστηματική 

νοσηλεία. 

 

Διάγραμμα 12: Η κατάσταση της υγείας τους απαιτεί συστηματική νοσηλεία 

Από το διάγραμμα 13 προκύπτει ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες δήλωσαν πως το 

νοσοκομείο που τους εξυπηρετεί βρίσκεται μέσα στα όρια της πόλης – χωριού της 

διαμονής τους (Ν=44, 59.5%) και το 40.5% αυτών δήλωσαν ότι το νοσοκομείο που 

τους εξυπηρετεί δεν βρίσκετε μέσα στα όρια της πόλης – χωριού της διαμονής τους. 
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Διάγραμμα 13: Το νοσοκομείο που τους εξυπηρετεί βρίσκεται μέσα στα όρια της 

πόλης – χωριού της διαμονής τους 

Από το διάγραμμα 14 προκύπτει ότι οι περισσότεροι ασθενείς δήλωσαν πως κατά την 

μεταβίβαση τους διανύουν λιγότερα από 30 χιλιόμετρα (Ν=46, 61.3%). Το 29.3% των 

συμμετεχόντων δήλωσαν πως κατά την μετάβασή  τους διανύουν από 30 – 50 

χιλιόμετρα και το 9.3% των συμμετεχόντων δήλωσαν πως διανύουν περισσότερα από 

50 χιλιόμετρα. 
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Διάγραμμα 15: Απόσταση τόπου διαμονής με νοσοκομείο 

5.3. Πανδημία COVID – 19  

 

Από το διάγραμμα 16 προκύπτει ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες δήλωσαν πως δεν 

έχει επηρεαστεί η πρόσβασή τους στο σύστημα υγείας για τις ανάγκες της νόσου τους 

(Ν=53, 70.7%). Το 20% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι έχει βελτιωθεί η πρόσβασή 

τους στο σύστημα υγείας για τις ανάγκες της νόσου τους και το 9.3% αυτών δήλωσαν 

πως δεν έχει βελτιωθεί η πρόσβαση τους στο σύστημα υγείας για τις ανάγκες της 

νόσου τους. 

 

Διάγραμμα 16: Επιρροή της πρόσβασης τους στο σύστημα υγείας για τις ανάγκες 

της νόσου τους 

Στο διάγραμμα 17 παρουσιάζεται ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι 

εντόπισαν πρόβλημα στην πρόσβαση στο νοσοκομείο (Ν=5, 71.4%) και το 28.6% 

των συμμετεχόντων εντόπισαν πρόβλημα στην πρόσβαση στη φαρμακευτική 

θεραπεία. 
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Διάγραμμα 17: Εντοπισμός προβλήματος στην πρόσβαση στο νοσοκομείο 

Από το διάγραμμα 18 προέκυψε ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες ενώ 

αντιμετώπισαν κάποιο πρόβλημα για να επισκεφθούν τον γιατρό ή το νοσοκομείο δεν 

το ανέφεραν (Ν=9, 60%). Το 33.3% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι αντιμετώπισαν 

δυσκολία στην μετακίνηση τους κατά την επίσκεψη στον γιατρό, λόγω των 

περιοριστικών μέτρων  κυκλοφορίας που ήταν σε ισχύ και το 6.7% αυτών ανέφεραν 

ότι ήταν μεγάλη η αναμονή κατά την επίσκεψή τους. 
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Διάγραμμα 18: Αντιμετώπιση προβλήματος κατά την επίσκεψη στον ιατρό 

Στο διάγραμμα 19 παρουσιάζεται ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι δεν 

χρειάστηκε να αλλάξουν ή να ακυρώσουν κάποιο ραντεβού με τον γιατρό τους 

(Ν=70, 34.6%). Το 4.1% αυτών δήλωσαν πως χρειάστηκε να αλλάξουν ή να 

ακυρώσουν κάποιο ραντεβού με τον γιατρό τους και το 1.4% αυτών ακύρωσε κάποιο 

ραντεβού με τον γιατρό τους. 

 

Διάγραμμα 19: Ακύρωση ή αλλαγή κάποιου ραντεβού με τον γιατρό τους 

Από το διάγραμμα 20 προκύπτει ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες δεν ανέφεραν τον 

λόγο που ακυρώθηκε το ραντεβού με τον γιατρό τους (Ν=3, 50%). Το 33.3% των 

συμμετεχόντων δήλωσαν πως άλλαξε ή ακυρώθηκε το ραντεβού τους με τον γιατρό 

διότι φοβούνταν για την πανδημία και το 16.7% αυτών δήλωσαν πως άλλαξε ή 

ακυρώθηκε το ραντεβού τους με τον γιατρό διότι δεν υπήρχε διαθεσιμότητα. 
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Διάγραμμα 20: Λόγοι αλλαγής ή ακύρωσης του ραντεβού με τον γιατρό 

Στο διάγραμμα 21 παρουσιάζεται ότι οι μισοί ασθενείς που δήλωσαν ότι 

πραγματοποιήθηκε αλλαγή του ραντεβού, ανέφεραν ότι το νέο τους ραντεβού 

καθυστέρησε λιγότερο από 1 μήνα (Ν=2, 50%) και οι άλλοι μισοί ότι καθυστέρησε 

περισσότερο από ένα μήνα και λιγότερο από 2 μήνες (Ν=2, 50%). 

 

Διάγραμμα 21: Καθυστέρηση του νέου ραντεβού με τον γιατρό 
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Στο διάγραμμα 22 παρουσιάζεται ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι δεν 

μειώθηκε ο χρόνος εξέτασής τους από τον γιατρό λόγω της πανδημίας (Ν=65, 98.5%) 

και το 1.5% αυτών δήλωσαν ότι μειώθηκε ο χρόνος εξέτασης τους από τον γιατρό 

λόγω της πανδημίας. 

 

Διάγραμμα 22: Μείωσης χρόνου εξέτασης από τον γιατρό λόγω της πανδημίας 

Στο διάγραμμα 23 παρουσιάζεται ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι δεν 

χρειάστηκε να αλλάξει ή να ακυρωθεί το ραντεβού για τις διαγνωστικές εξετάσεις, 

λόγω της πανδημίας (Ν=70, 94.6%). Το 4.1% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι 

χρειάστηκε να αλλάξει το ραντεβού για τις διαγνωστικές εξετάσεις, λόγω της 

πανδημίας και το 1.4% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι χρειάστηκε να ακυρωθεί το 

ραντεβού για τις διαγνωστικές εξετάσεις, λόγω της πανδημίας. 
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Διάγραμμα 23: Ακύρωση ή αλλαγή ραντεβού για τις διαγνωστικές εξετάσεις, 

λόγω της πανδημίας 

Στο διάγραμμα 23 παρουσιάζεται ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες δήλωσαν πως 

άλλαξε ή ακυρώθηκε το ραντεβού τους για διαγνωστικές εξετάσεις διότι δεν υπήρχε 

διαθεσιμότητα (Ν=5, 62.5%) και το 37.5% αυτών δήλωσαν πως άλλαξε ή ακυρώθηκε 

το ραντεβού τους για διαγνωστικές εξετάσεις διότι φοβούνται για την πανδημία. 
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Διάγραμμα 23: Αλλαγή ή ακύρωση ραντεβού για διαγνωστικές εξετάσεις λόγω 

της πανδημίας 

Από το διάγραμμα 24 προκύπτει ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες δήλωσαν πως σε 

περισσότερο από 2 μήνες υποβλήθηκαν τελικά σε εξετάσεις μετά την αλλαγή 

ραντεβού (Ν=3, 60%) και το 20% αυτών δήλωσαν πως σε λιγότερο από 1 μήνα ή σε 

περισσότερο από 1 μήνα αλλά λιγότερο από 2 μήνες. 

 

Διάγραμμα 24: Ακύρωση για εξετάσεις 

Από το διάγραμμα 25 προκύπτει ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι δεν 

επηρεάστηκε η πρόσβασή τους στη φαρμακευτική θεραπεία (Ν=69, 94.5%) και το 

5.5% αυτών δήλωσαν ότι επηρεάστηκε η πρόσβασή τους στη φαρμακευτική 

θεραπεία. Οι 2 από 4 που δήλωσαν πως επηρεάστηκε η φαρμακευτική τους θεραπεία 

διότι καθυστερούσε η εκτέλεση της συνταγής, ενώ οι άλλοι δύο δεν απάντησαν. 
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Διάγραμμα 25: Επιρροή πρόσβασης στην φαρμακευτική θεραπεία 

Στο διάγραμμα 26 παρουσιάζεται ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι δεν 

επηρεάστηκε η πρόσβασή τους στο νοσοκομείο ή στην ιδιωτική κλινική (Ν=64, 

88.9%) και το 11.1% αυτών δήλωσαν ότι επηρεάστηκε η πρόσβασή τους στο 

νοσοκομείο ή στην ιδιωτική κλινική. 

 

Διάγραμμα 26: Επιρροή πρόσβασης στο νοσοκομείο ή στην ιδιωτική κλινική 
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Από το διάγραμμα 27 προκύπτει ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες που δήλωσαν 

παραπάνω επιρροή ανέφεραν ότι φοβόντουσαν να πάνε στο νοσοκομείο (Ν=5, 

71.4%) και το 28.6% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι το νοσοκομείο λειτουργούσε 

αλλά δεν υπήρχαν διαθέσιμα ραντεβού. 

 

Διάγραμμα 27: Λόγοι επιρροής πρόσβασης στο νοσοκομείο ή στην ιδιωτική 

κλινική 

Από το διάγραμμα 28 προκύπτει ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες δεν 

αναγκάστηκαν να μετακινηθούν σε διαφορετικό σημείο από ό,τι συνήθως για την 

εξυπηρέτησή τους (Ν=68, 90.7%). Το 5.3% των συμμετεχόντων αναγκάστηκαν να 

μετακινηθούν σε διαφορετικό σημείο από ότι συνήθως για την εξυπηρέτησή τους 

λιγότερο από 30 χλμ. πιο μακριά και το 4% αυτών αναγκάστηκαν να μετακινηθούν σε 

διαφορετικό σημείο από ότι συνήθως για την εξυπηρέτησή τους περισσότερο από 30 

χλμ. πιο μακριά. 
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Διάγραμμα 28: Μετακίνηση σε διαφορετικό σημείο από ό,τι συνήθως για την 

εξυπηρέτησή τους 

Ερευνητικά ερωτήματα 

1
ο
 ερευνητικό ερώτημα: Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο εάν το νοσοκομείο που 

εξυπηρετούνται οι ασθενείς βρίσκεται μέσα στα όρια του τόπου διαμονής τους και στο 

εάν κατά τη διάρκεια του COVID–19 καθυστέρησε το νέο ραντεβού σε σχέση με το νέο; 

Για την απάντηση του παραπάνω θα γίνει χρήση του έλεγχου Χ
2
 ανάμεσα στο εάν το 

νοσοκομείο που εξυπηρετούνται οι ασθενείς βρίσκεται μέσα στα όρια του τόπου 

διαμονής τους και στο εάν κατά τη διάρκεια του COVID–19 καθυστέρησε το νέο 

ραντεβού σε σχέση με το νέο, σε επίπεδο σημαντικότητας 5%. Από τον ακόλουθο 

πίνακα προκύπτει ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο εάν το νοσοκομείο που 

εξυπηρετούνται οι ασθενείς βρίσκεται μέσα στα όρια του τόπου διαμονής τους και 

στο εάν κατά τη διάρκεια του COVID–19 καθυστέρησε το νέο ραντεβού σε σχέση με 

το νέο    
          . 

Πίνακας 1: Έλεγχος Χ
2
για το πρώτο ερευνητικό ερώτημα 

 Value df Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 4.000
a
 1 .046   

Continuity Correction
b
 1.000 1 .317   

Likelihood Ratio 5.545 1 .019   



Δημόσια Υγεία-Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας-Υπηρεσίες Υγείας 

Ιατρική Σχολή–Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

58 

Fisher's Exact Test    .333 .167 

Linear-by-Linear 

Association 

3.000 1 .083   

N of Valid Cases 4     

 

Από το διάγραμμα 29 προκύπτει ότι όλοι οι ασθενείς που κατοικούν κοντά στο 

νοσοκομείο δήλωσαν πως το νέο ραντεβού τους καθυστέρησε λιγότερο από ένα μήνα. 

Ενώ όλοι οι ασθενείς που κατοικούν κοντά στο νοσοκομείο δήλωσαν πως το νέο 

ραντεβού τους καθυστέρησε περισσότερο από ένα μήνα, αλλά λιγότερο από 2 μήνες. 

 

 

Διάγραμμα 29: Ραβδόγραμμα για το πρώτο ερευνητικό ερώτημα 

 

 

2
ο
 ερευνητικό ερώτημα: Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο εάν η κατάσταση της υγείας 

τους απαιτεί συστηματική νοσηλεία και στον λόγο που άλλαξε ή ακυρώθηκε το 

ραντεβού των διαγνωστικών εξετάσεων; 

Για την απάντηση του παραπάνω θα γίνει χρήση του έλεγχου Χ
2
 ανάμεσα στο εάν η 

κατάσταση της υγείας τους απαιτεί συστηματική νοσηλεία και στον λόγο που άλλαξε 

ή ακυρώθηκε το ραντεβού των διαγνωστικών εξετάσεων, σε επίπεδο σημαντικότητας 

5%. Από τον ακόλουθο πίνακα προκύπτει ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο εάν η 
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κατάσταση της υγείας τους απαιτεί συστηματική νοσηλεία και στον λόγο που άλλαξε 

ή ακυρώθηκε το ραντεβού των διαγνωστικών εξετάσεων   
              . 

Πίνακας 2: Έλεγχος Χ
2
για το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα 

 

 Value df Asymptotic 

Significanc

e (2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 4.444
a
 1 .035   

Continuity Correction
b
 1.600 1 .206   

Likelihood Ratio 5.178 1 .023   

Fisher's Exact Test    .107 .107 

Linear-by-Linear Association 3.889 1 .049   

N of Valid Cases 8     

 

Από το διάγραμμα 29 προκύπτει ότι οι συμμετέχοντες που δήλωσαν ότι άλλαξαν ή 

ακύρωσαν το ραντεβού τους για διαγνωστικές εξετάσεις επειδή δεν υπήρχε 

διαθεσιμότητα, η κατάσταση της υγείας τους απαιτεί συστηματική νοσηλεία. 

 

Διάγραμμα 29: Ραβδόγραμμα για το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα 
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3
ο
 ερευνητικό ερώτημα: Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στον ποιον παρακολουθεί την 

αξιολόγηση της κατάστασης της υγείας των ασθενών και στον λόγο που άλλαξε ή 

ακυρώθηκε το ραντεβού των διαγνωστικών εξετάσεων; 

Για την απάντηση του παραπάνω ερευνητικού θα γίνει χρήση του έλεγχου Χ
2
 

ανάμεσα στον ποιον παρακολουθεί την αξιολόγηση της κατάστασης της υγείας των 

ασθενών και στον λόγο που άλλαξε ή ακυρώθηκε το ραντεβού των διαγνωστικών 

εξετάσεων, σε επίπεδο σημαντικότητας 5%. Από τον ακόλουθο πίνακα προκύπτει ότι 

υπάρχει διαφορά ανάμεσα στον ποιον παρακολουθεί την αξιολόγηση της κατάστασης 

της υγείας των ασθενών και στον λόγο που άλλαξε ή ακυρώθηκε το ραντεβού των 

διαγνωστικών εξετάσεων   
               . 

Πίνακας 3: Έλεγχος Χ
2
για το τρίτο ερευνητικό ερώτημα 

 

 Value df Asymptotic Significance 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 11.489 2 .003 

Likelihood Ratio 5.188 2 .075 

Linear-by-Linear Association 10.842 1 .001 

N of Valid Cases 74   

 

Από το διάγραμμα 30 προκύπτει ότι οι συμμετέχοντες που δήλωσαν ότι δεν άλλαξαν 

ή ακύρωσαν το ραντεβού τους για διαγνωστικές εξετάσεις λόγω πανδημίας τους 

εξέταζε ιατρός σε νεφρολογικό κέντρο δημόσιου νοσοκομείου. 
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Διάγραμμα 30: Ραβδόγραμμα για το τρίτο ερευνητικό ερώτημα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η εκτίμηση της επίδρασης της πανδημίας σε 

ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια και συγκεκριμένα στην προσβασιμότητά τους στο 

σύστημα υγείας στα νοσοκομεία του Ηρακλείου Κρήτης. Συμμετείχαν 75 ασθενείς με 

νεφρική νόσο, οι  περισσότεροι ήταν άντρες, είχαν ηλικία από 65 – 74 ετών και 

έμειναν σε αγροτική περιοχή στον Νομό Ηρακλείου. Ακόμα οι περισσότεροι 

συμμετέχοντες ήταν απόφοιτοι Δημοτικού, ήταν συνταξιούχοι και ήταν έγγαμοι με 

παιδιά.  

Όσον αφορά τη  θεραπευτική τους φροντίδα, από την έρευνα προέκυψε ότι οι 

περισσότεροι ασθενείς δήλωσαν ότι έχουν περάσει περισσότερα από 10 έτη από τη 

διάγνωση της νόσου και δήλωσαν ότι για την αξιολόγηση της κατάστασης της υγείας 

τους παρακολουθούνται από ιατρό σε νεφρολογικό κέντρο δημόσιου νοσοκομείου. 

Επίσης, από την έρευνα προέκυψε ότι όλοι οι συμμετέχοντες λαμβάνουν 

φαρμακευτική θεραπεία για την νόσο, η οποία χορηγείται εντός του νοσοκομείου. 

Επιπρόσθετα, οι περισσότεροι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι η κατάσταση της υγείας 

τους δεν απαιτεί συστηματική νοσηλεία, ότι το νοσοκομείο που τους εξυπηρετεί 

βρίσκεται μέσα στα όρια της πόλης – χωριού της διαμονής τους και ότι κατά τη 

μετάβασή  τους διανύουν λιγότερα από 30 χιλιόμετρα. 

Από την έρευνα προέκυψε ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι δεν έχει 

επηρεαστεί η πρόσβασή τους στο σύστημα υγείας για τις ανάγκες της νόσου τους, 

όμως, ότι εντόπισαν πρόβλημα στην πρόσβαση στο νοσοκομείο. Σημειώνεται ότι  οι 

περισσότεροι συμμετέχοντες, ενώ αντιμετώπισαν κάποιο πρόβλημα για να 

επισκεφθούν τον γιατρό ή το νοσοκομείο, δεν το ανέφεραν. Επίσης από την έρευνα 

προέκυψε ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι δεν χρειάστηκε να 

αλλάξουν ή να ακυρώσουν κάποιο ραντεβού με τον γιατρό τους, δεν ανέφεραν τον 

λόγο που ακυρώθηκε αυτό και ανέφεραν ότι το νέο τους ραντεβού καθυστέρησε 

λιγότερο από 1 μήνα. Επιπρόσθετα, οι περισσότεροι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι δεν 

μειώθηκε ο χρόνος εξέτασής τους από τον γιατρό λόγω της πανδημίας, οι 

περισσότεροι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι δεν χρειάστηκε να αλλάξει ή να ακυρωθεί 

το ραντεβού για τις διαγνωστικές εξετάσεις, λόγω της πανδημίας και δήλωσαν πως 

άλλαξε ή ακυρώθηκε το ραντεβού τους για διαγνωστικές εξετάσεις διότι δεν υπήρχε 

διαθεσιμότητα. Έπειτα, οι περισσότεροι συμμετέχοντες δήλωσαν πως σε περισσότερο 

από 2 μήνες υποβλήθηκαν τελικά σε εξετάσεις μετά την αλλαγή ραντεβού, ότι δεν 

επηρεάστηκε η πρόσβασή τους στη φαρμακευτική θεραπεία και ότι δεν επηρεάστηκε 
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η πρόσβασή τους στο νοσοκομείο ή στην ιδιωτική κλινική. Τέλος, οι περισσότεροι 

συμμετέχοντες δήλωσαν  ότι φοβόντουσαν να πάνε στο νοσοκομείο και οι 

περισσότεροι συμμετέχοντες δεν αναγκάστηκαν να μετακινηθούν σε διαφορετικό 

σημείο από ότι συνήθως για την εξυπηρέτησή τους. Σημειώνεται ότι τα ευρήματα 

αυτά είναι σύμφωνα με τα αντίστοιχα έρευνας στο γενικό κοινό (86). 

Από το πρώτο ερευνητικό ερώτημα ότι όλοι οι ασθενείς που κατοικούν κοντά στο 

νοσοκομείο δήλωσαν ότι το νέο ραντεβού τους καθυστέρησε λιγότερο από ένα μήνα. 

Ενώ όλοι οι ασθενείς που κατοικούν κοντά στο νοσοκομείο δήλωσαν πως το νέο 

ραντεβού τους καθυστέρησε περισσότερο από ένα μήνα, αλλά λιγότερο από 2 μήνες. 

Από το δεύτερο ερώτημα προέκυψε ότι άλλαξαν ή ακύρωσαν το ραντεβού τους για 

διαγνωστικές εξετάσεις επειδή δεν υπήρχε διαθεσιμότητα, η κατάσταση της υγείας 

τους απαιτεί συστηματική νοσηλεία. Από το τρίτο ερευνητικό ερώτημα προκύπτει ότι 

οι συμμετέχοντες που δήλωσαν ότι δεν άλλαξαν ή ακύρωσαν το ραντεβού τους για 

διαγνωστικές εξετάσεις λόγω πανδημίας τους εξέταζε ιατρός σε νεφρολογικό κέντρο 

δημόσιου νοσοκομείου. 

 

Προτάσεις 

 

Στη διάρκεια της πανδημίας το σύστημα υγείας επηρεάστηκε σε όλες τις πτυχές του 

καθώς βρέθηκε σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Η πρόσβαση των ασθενών δεν ήταν 

εύκολη και σε κάποιες περιπτώσεις δεν ήταν εφικτή. Για  τον λόγο αυτό αναπτύχθηκε 

σε κάποιες χώρες η τηλεϊατρική, η κατ' οίκον φροντίδα και οι τηλεδιασκέψεις  για 

τους νεφροπαθείς καθώς χρειάζονται άμεση και σχεδόν καθημερινή φροντίδα. Από 

την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα δημόσια νοσοκομεία του Ηρακλείου, η 

πρόσβαση των ασθενών με νεφρική ανεπάρκεια δεν επηρεάστηκε. Παρόλα αυτά, 

καθώς η τεχνολογία και η ιατρική εξελίσσονται, αναπτύσσοντας νέες μορφές 

διάγνωσης θεραπείας και παροχή υγειονομικής περίθαλψης αναφέρουμε παρακάτω 

κάποιες προτάσεις που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη του συστήματος υγείας και θα 

βοηθήσουν τους νεφροπαθείς: 

 Αύξηση χρηματοδότησης του εθνικού συστήματος υγείας. 

 Προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. 

 Ανάπτυξη τηλεϊατρικής. 

 Σχεδιασμός και ανάπτυξη της κατ' οίκον φροντίδας. 
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 Σχεδιασμός, ανάπτυξη ,εφαρμογή και εκπαίδευση για ολιστική φροντίδα. 

 Ηθική και οικονομική υποστήριξη των νεφροπαθών. 

 Εκσυγχρονισμός πρόσβασης στο σύστημα υγείας με τη χρήση νέων 

τεχνολογικών μεθόδων. 

 Εκπαίδευση νεφροπαθών- φροντιστών τους. 

 Ανάπτυξη και εφαρμογή κατ' οίκον αιμοκάθαρσης όπου είναι εφικτό. 

 Εκσυγχρονισμός των μηχανημάτων των νεφρολογικών κλινικών.  

 Ανακουφιστική  φροντίδα των τελευταίων σταδίων νεφροπάθειας. 

 Κατάλληλη εκπαίδευση νοσηλευτών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

ΧΧρρόόννοοςς  ΣΣυυμμππλλήήρρωωσσηηςς::  1100  λλεεππττάά 

1. Δημογραφικά στοιχεία. 

 

 

1. Παρακαλούμε επιλέξτε το φύλο σας. 

Άνδρας □ 

Γυναίκα □ 

Άλλο □ 

 

2. Παρακαλούμε επιλέξτε σε ποια ηλικιακή ομάδα ανήκετε. 

18-24 □ 

25-34 □ 

35-44 □ 

45-54 □ 

55-64 □ 

65-74 □ 

75+ □ 

 

3. Παρακαλούμε επιλέξτε τον τόπο διαμονής που χαρακτηρίζει καλύτερα τον 

τόπο στον οποίο διαμένετε. 

Αστικός □ 

Ημιαστικός □ 

Αγροτικός □ 

 

4. Παρακαλούμε επιλέξτε το Νομό στον οποίο διαμένετε. 

Ηρακλείου □ 

Χανίων □ 

Ρεθύμνης □ 

Λασιθίου □ 

 

5. Παρακαλούμε επιλέξτε το επίπεδο εκπαίδευσης που έχετε ολοκληρώσει. 

Δημοτικό □ 

Γυμνάσιο □ 

Λύκειο □ 

ΑΕΙ/ΤΕΙ □ 

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό □ 

 

6. Παρακαλούμε επιλέξτε την εργασιακή σας κατάσταση. 

Δημόσιος Υπάλληλος □ 
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Ιδιωτικός Υπάλληλος □ 

Ελεύθερος επαγγελματίας □ 

Οικιακά □ 

Άνεργος/η □ 

Συνταξιούχος □ 

Άλλο □ 

 

7. Παρακαλούμε επιλέξτε την οικογενειακή σας κατάσταση. 

Άγαμος/η □ 

Έγγαμος/η χωρίς τέκνα □ 

Έγγαμος/η με τέκνα □ 

Διαζευγμένος/η □ 

Χήρος/α □ 

Άλλο □ 
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2. Θεραπευτική φροντίδα. 

1. Πόσα χρόνια έχουν περάσει από τη διάγνωση της νόσου σας; 

Λιγότερα από 2 □ 

Από 2 έως 5 □ 

Από 5 έως 10 □ 

Περισσότερα από 10 □ 

 

2. Ποιος σας παρακολουθεί για την αξιολόγηση της κατάστασης της υγείας σας; 

Ιατρός σε ιδιωτική κλινική □ 

Ιατρός σε νεφρολογικό κέντρο δημόσιου νοσοκομείου □ 

Άλλο □ 

 

3. Λαμβάνετε φαρμακευτική θεραπεία για τη νόσο σας; 

Ναι □ 

Όχι □ 

 

4. Εάν ναι, η φαρμακευτική θεραπεία σας σας χορηγείται εντός νοσοκομείου 

(ενδοφλέβια); 

Ναι □ 

Όχι □ 

 

5. Η κατάσταση της υγείας σας απαιτεί συστηματική νοσηλεία (εισαγωγή ή 

ημερήσια νοσηλεία); 

Ναι □ 

Όχι □ 

 

6. Αν ναι, το νοσοκομείο που εξυπηρετήστε συνήθως βρίσκεται μέσα στα όρια 

της πόλης/χωριού διαμονής σας; 

Ναι □ 

Όχι □ 

 

7. Αν όχι, πόση απόσταση χρειάζεται να διανύσετε για τη μετάβασή σας εκεί; 

Λιγότερα από 30 χλμ □ 

Από 30 έως 50 χλμ □ 

Περισσότερα από 50 χλμ □ 
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3. Πανδημία Covid-19 

 

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, 

1. Θεωρείτε ότι έχει επηρεαστεί η πρόσβασή σας στο σύστημα υγείας για τις 

ανάγκες της νόσου σας; 

Ναι, έχει βελτιωθεί □ 

Ναι, έχει χειροτερέψει □ 

Όχι, δεν έχει αλλάξει □ 

 

2. Αν χειροτέρεψε, σε ποια από τις παρακάτω υπηρεσίες εντοπίζετε το 

πρόβλημα; 

Πρόσβαση στον ιατρό □ 

Πρόσβαση στο νοσοκομείο □ 

Πρόσβαση στις διαγνωστικές εξετάσεις  

Πρόσβαση στη φαρμακευτική θεραπεία □ 

Άλλο □ 

 

3. Ποιο ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα που συναντήσατε, για να επισκεφθείτε 

τον ιατρό ή το νοσοκομείο σας; 

Καθυστέρηση στο να κλείσω ραντεβού □ 

Μεγάλη αναμονή κατά την επίσκεψη □ 

Δυσκολία / απαγόρευση στη μετακίνηση □ 

Άλλο □ 

 

4. Χρειάστηκε να αλλάξει ή να ακυρωθεί κάποιο ραντεβού με τον ιατρό σας; 

Ναι, άλλαξε □ 

Ναι, ακυρώθηκε □ 

Όχι □ 

 

5. Αν άλλαξε ή ακυρώθηκε το ραντεβού με τον ιατρό σας, γιατί; 

Δεν υπήρχε διαθεσιμότητα του ιατρού □ 

Εγώ φοβόμουν για την πανδημία □ 

Άλλο □ 

 

6. Αν άλλαξε το ραντεβού σας λόγω έλλειψης διαθεσιμότητας, πόσο 

καθυστέρησε το νέο σας ραντεβού; 

Λιγότερο από 1 μήνα □ 

Περισσότερο από 1 μήνα, αλλά λιγότερο από 2 μήνες □ 

Περισσότερο από 2 μήνες □ 

 

7. Πιστεύετε ότι λόγω της πανδημίας μειώθηκε ο χρόνος εξέτασής σας από τον 

ιατρό; 

Ναι □ 

Όχι □ 
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8. Χρειάστηκε να αλλάξει ή να ακυρωθεί ραντεβού για διαγνωστικές εξετάσεις, 

λόγω της πανδημίας; 

Ναι, άλλαξε □ 

Ναι, ακυρώθηκε □ 

Όχι □ 

 

9. Αν άλλαξε ή ακυρώθηκε ραντεβού για διαγνωστικές εξετάσεις, γιατί έγινε 

αυτό; 

Δεν υπήρχε διαθεσιμότητα  □ 

Εγώ φοβόμουν για την πανδημία □ 

Άλλο □ 

 

10. Αν το ραντεβού σας άλλαξε λόγω έλλειψης διαθεσιμότητας, πότε 

υποβληθήκατε τελικά στις εξετάσεις σας; 

Σε λιγότερο από 1 μήνα □ 

Σε περισσότερο από 1 μήνα, αλλά λιγότερο από 2 μήνες □ 

Σε περισσότερο από 2 μήνες □ 

 

11. Επηρεάστηκε η πρόσβασή σας στη φαρμακευτική θεραπεία; 

Ναι □ 

Όχι □ 

 

12. Αν ναι, πώς; 

Καθυστερούσε η έκδοση συνταγής □ 

Καθυστερούσε η εκτέλεση συνταγής □ 

Δεν είχα πρόσβαση στο φαρμακείο (ΕΟΠΥΥ/νοσοκομείο) □ 

Άλλο □ 

 

13. Επηρεάστηκε η πρόσβασή σας στο νοσοκομείο/ιδιωτική κλινική (για 

νοσηλεία/ημερήσια νοσηλεία); 

Ναι □ 

Όχι □ 

Δεν απαιτείται συστηματική νοσηλεία για την κατάσταση της νόσου 

μου 

□ 

 

14. Αν ναι, πώς; 

Το νοσοκομείο μου μετατράπηκε σε νοσοκομείο αναφοράς covid και 

έπρεπε να μετακινηθώ αλλού 

□ 

Το νοσοκομείο λειτουργούσε αλλά δεν υπήρχαν διαθέσιμα ραντεβού □ 

Εγώ φοβόμουν να πάω στο νοσοκομείο □ 

Άλλο □ 

 

15. Αναγκαστήκατε να μετακινηθείτε σε διαφορετικό σημείο απ’ ότι συνήθως για 

την εξυπηρέτησή σας; 

Ναι, αλλά λιγότερο από 30 χλμ πιο μακριά □ 
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Ναι, περισσότερα από 30 χλμ πιο μακριά □ 

Όχι □ 

 

 

Σας ευχαριστώ για το χρόνο που διαθέσατε για την συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου! 

 

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 Διάγραμμα 1: Φύλο 

Διάγραμμα 2: Ηλικία 

Διάγραμμα 3: Τόπος Διαμονής 

Διάγραμμα 4: Νομός 

Διάγραμμα 5: Επίπεδο εκπαίδευσης 

Διάγραμμα 6: Εργασιακή κατάσταση 

Διάγραμμα 7: Οικογενειακή κατάσταση 

Διάγραμμα 8: Έτη από την διάγνωση της νόσου 

Διάγραμμα 9: Παρακολούθηση της αξιολόγησης της κατάστασης της υγείας 

Διάγραμμα 10: Λήψη φαρμακευτικής θεραπείας για την νόσο 

Διάγραμμα 11: Λήψη φαρμακευτικής θεραπείας για την νόσο εντός του 

νοσοκομείου 

Διάγραμμα 12: Η κατάσταση της υγείας τους απαιτεί συστηματική νοσηλεία 

Διάγραμμα 13: Το νοσοκομείο που τους εξυπηρετεί βρίσκετε μέσα στα όρια της 

πόλης – χωριού της διαμονής τους 

Διάγραμμα 15: Απόσταση τόπου διαμονής με νοσοκομείο 

Διάγραμμα 16: Επιρροή της πρόσβασης τους στο σύστημα υγείας για τις ανάγκες 

της νόσου τους 

Διάγραμμα 17: Εντοπισμός προβλήματος στην πρόσβαση στο νοσοκομείο 

Διάγραμμα 18: Αντιμετώπιση προβλήματος κατά την επίσκεψη στον ιατρό 

Διάγραμμα 19: Ακύρωση ή αλλαγή κάποιου ραντεβού με τον γιατρό τους 

Διάγραμμα 20: Λόγοι αλλαγής ή ακύρωσης του ραντεβού με τον γιατρό 

Διάγραμμα 21: Καθυστέρηση του νέου ραντεβού με τον γιατρό 

Διάγραμμα 22: Μείωσης χρόνου εξέτασης από τον γιατρό λόγω της πανδημίας 

Διάγραμμα 23: Ακύρωση ή αλλαγή ραντεβού για τις διαγνωστικές εξετάσεις, 

λόγω της πανδημίας 
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Διάγραμμα 24: Ακύρωση για εξετάσεις 

Διάγραμμα 25: Επιρροή πρόσβασης στην φαρμακευτική θεραπεία 

Διάγραμμα 26: Επιρροή πρόσβασης στο νοσοκομείο ή στην ιδιωτική κλινική 

Διάγραμμα 27: Λόγοι επιρροής πρόσβασης στο νοσοκομείο ή στην ιδιωτική 

κλινική 

Διάγραμμα 28: Μετακίνηση σε διαφορετικό σημείο από ότι συνήθως για την 

εξυπηρέτησή τους 

Διάγραμμα 29: Ραβδόγραμμα για το πρώτο ερευνητικό ερώτημα 

Διάγραμμα 29: Ραβδόγραμμα για το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα 

Διάγραμμα 30: Ραβδόγραμμα για το τρίτο ερευνητικό ερώτημα 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 

Πίνακας 1: Έλεγχος Χ
2
για το πρώτο ερευνητικό ερώτημα 

Πίνακας 2: Έλεγχος Χ
2
για το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα 

Πίνακας 3: Έλεγχος Χ
2
για το τρίτο ερευνητικό ερώτημα 

 

 


