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Συμβουλευτική Επιτροπή: Μανόλης Λιναρδάκης 

Ημερομηνία: Νοέμβριος 2019 

Ε σ  ω ή: Η διάγνωση του καρκίνου φέρνει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο ζωής 

επιδρώντας τόσο στη σωματική όσο και στην  υχική υγεία. Η πνευματικότητα- 

θρησκευτικότητα, ενδεχομένως έχει ενισχυτικό ρόλο στη αντιμετώπιση του καρκίνου, 

στα στάδια της διάγνωσης και θεραπείας. Η εκτίμηση αναγκών αποτελεί στρατηγική 

που εστιάζει στην αναγνώριση προβληματισμών και ανησυχιών που βιώνουν οι 

ασθενείς και οι οποίες δεν έχουν αντιμετωπιστεί επαρκώς. 

Σκ πός: Η κατανόηση αλλά και η ανάδειξη κατά πόσο η θρησκευτικότητα-

πνευματικότητα μπορούν να θεωρηθούν θετικοί μηχανισμοί αντιμετώπισης της 

κακοήθους ασθένειας από τους ασθενείς, επιδρώντας στην ικανοποίηση των αναγκών 

τους και κατ΄επέκταση στην ποιότητα ζωής τους. 

Υ  κό κ   Μέθ δ  : Το δείγμα μελέτης επιλέχθηκε τυχαία από Γενικό Νοσοκομείο 

το διάστημα Αύγουστος-Οκτώβριος 2019 και συμπεριέλαβε 100 ασθενείς 1   ετών, 

με επιβεβαιωμένη διάγνωση καρκίνου, κατά κύριο λόγο παχέος εντέρου και 

πνεύμονα, όλων των σταδίων εκτός τελικού. Μέσω σταθμισμένων κλιμάκων - 

ερωτηματολογίων εκτιμήθηκαν οι σχετικές παράμετροι και εφαρμόστηκε 

πολυμεταβλητή παλινδρόμηση για τον έλεγχο συσχέτισης της θρησκευτικότητας-

πνευματικότητας (κλίμακα RFI-SRB) με τις ανάγκες (ερωτηματολόγιο NEQ) και την 

ποιότητα ζωής των ασθενών (ερωτηματολόγιο EQ-5D3L & Δείκτης EQ VAS).  

Απ τε έσμ τ : Το 67,0% των συμμετεχόντων ήταν άνδρες και η μέση ηλικία όλων 

69,0 χρόνια (εύρος 24,7 έως  5,1) με μέσο χρονικό διάστημα διάγνωσης από τη 

χρονική  στιγμή  της  έρευνας  τα  2,5  χρόνια  (εύρος 0,2-20,2). Η πλειο ηφία τους 

(ν=45 ασθενείς) αφορούσε συμβάματα «που εντοπίζονται στο κόλον» (C1 ) και 

ακολουθούσαν 2  ασθενείς με κακοήθεις νεοπλασίες «βρόγχων και πνεύμονα» (C34). 

Από τις 23 τυποποιημένες καταγεγραμμένες ανάγκες της κλίμακας βρέθηκε η «Έχω 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 

Ιατρική Σχολή – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

 
2 

ανάγκη να μιλήσω με ανθρώπους που είχαν την ίδια εμπειρία με μένα» ως 1
η
 

υ ηλότερη (64,0%), ενώ με αυξημένες ή 12  ανάγκες εκτιμήθηκε το 34,0% και με 

καμία ανάγκη το 5,0%. Με υ ηλότερη συχνότητα βρέθηκαν οι ομαδοποιημένες 

ανάγκες «Υποστήριξης» (79,0%) και ακολουθούσαν της «Επικοινωνίας» (72,0%), οι 

«Πληροφοριακές: διάγνωσης & πρόγνωσης» (62,0%) ή «Ξενοδοχειακής υποδομής 

νοσοκομείου» (61,0%) (p<0,05). Σύμφωνα με την κλίμακα ποιότητας ζωής (EQ-

5D3L) οι μισοί ή περισσότεροι από τους ασθενείς αναφέρουν ότι δεν έχουν 

λειτουργικά ή άλλα προβλήματα, ενώ η κατάσταση υγείας τους (Δείκτης EQ VAS) 

υποδεικνύεται σε υ ηλά επίπεδα, με το 24,0% των ασθενών να έχει άριστη ποιότητα. 

Η αύξηση του πλήθους των αναγκών σχετιζόταν με χαμηλή ποιότητας ζωής EQ-

5D3L (r=-0,586, p<0,001) ή  χαμηλή VAS (r=-0,426, p<0,001), ενώ φαίνεται να 

υπάρχει μια ενδεικτική θετική συσχέτιση της VAS με την Θρησκευτικότητα-

Πνευματικότητα (r=0,194, p=0,053). Η αυξημένη κλίμακα Θρησκευτικότητας-

Πνευματικότητας σχετίζεται με το γυναικείο φύλο (r=0,316, p<0,01), με το χαμηλό 

επίπεδο εκπαίδευσης (r=-0,277, p<0,01), καθώς και με το χαμηλό εισόδημα (r=-

0,254, p<0,01). Τέλος, μέσω λογιστικής παλινδρόμησης διαπιστώθηκε ότι για κάθε 

μονάδα μεταβολής (αύξηση) της κλίμακας θρησκευτικότητας-πνευματικότητας, 

μειώνεται σημαντικά το odds για αυξημένες ανάγκες (12 ) (odds ratio ή OR: 0,96, 

p=0,028), ενώ παράλληλα αυξάνεται σημαντικά για καλύτερη κατάσταση υγείας 

(OR: 1,04, p=0,016).  

Συμπε άσμ τ : Διαπιστώθηκε σε ογκολογικούς ασθενείς υ ηλή παρουσία αναγκών 

με πιο συχνή εκείνων της υποστήριξης, αλλά και άμεση συσχέτιση της 

θρησκευτικότητας-πνευματικότητας με τις ανάγκες καθώς η θετική μεταβολή της 

συνεπάγεται σημαντικά μικρότερη πιθανότητα για αυξημένες ανάγκες. Εκτιμάται 

λοιπόν ότι η ενίσχυση και υποστήριξη των θρησκευτικών και πνευματικών 

αντιλή εων και πεποιθήσεων των ογκολογικών ασθενών δύναται να βοηθήσει στην 

αντιμετώπιση των αναγκών και γενικότερα της ασθένειάς τους, ώστε να αποκτήσουν  

το βέλτιστο επίπεδο ποιότητα ζωής και ευεξίας. 

 

Λέξε ς κ ε δ ά: Θρησκευτικότητα, πνευματικότητα, ογκολογικοί ασθενείς, ανάγκες 

υγείας, ποιότητα ζωής. 
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Abstract 
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Advisory Committee: Manolis Linardakis 

 

Date: 19 November 2019  

Introduction: Diagnosis of cancer causes significant changes in lifestyle, affecting 

both physical and mental health. Religiosity-spirituality can have a supporting role in 

the treatment of cancer, in the stages of diagnosis and treatment. Needs assessment is 

a strategy that focuses on identifying the concerns and worries of patients and which 

have not been adequately addressed. 

Objective: Understanding, as well as highlighting, whether religiosity-spirituality can 

be considered as positive mechanisms for the treatment of patients with malignant 

disease, affecting the satisfaction of their needs and, consequently, their quality of 

life. 

Material & Methods: The study sample, randomly selected from a General Hospital 

between August and October 2019, consisted of 100 patients aged 18+ years with a 

confirmed diagnosis of mainly colon and lung cancer of all stages except final. 

Validated scales - questionnaires assessed the relevant parameters and multivariate 

regression analysis was applied testing the association of religiosity-spirituality (RFI-

SRB scale) with needs (NEQ questionnaire) and patients' quality of life (EQ-5D3L 

questionnaire & EQ VAS Index). 

Results: 67.0% were male and the mean age of all was 69.0 years (range 24.7 to 85.1) 

with a mean time of diagnosis at the time of the survey of 2.5 years (range 0.2 - 20.2). 

The majority of patients was related to outcome of "located in the strain" (C18; n=45) 

followed by to those of "bronchi and lung" (C34; n=28). Of the 23 standardized needs 

recorded of NEQ scale, "I need to talk with people who have the same experience" 

was the first highest (64.0%) while with increased or 12+ needs it was rated 34.0% 

and none need 5.0%. The highest frequency was found in the "Support" (79.0%), 

followed by "Communication" (72.0%), "Informational: Diagnosis/prognosis" 



Public Health & Health Care Management 

Faculty of Medicine – University of Crete 

 

 
4 

(62.0%) or "Structure" (61.0%) (p<0.05). According to the Quality of Life Scale (EQ-

5D3L), half or more of patients report having no functional or other problems while 

their health status (EQ VAS index) is indicated at high levels, with 24.0% of patients 

reporting has excellent quality. The increase in the number of needs was associated 

with low EQ-5D3L quality of life (r=-0.586, p<0.001) or low VAS (r=-0.426, 

p<0.001), whereas there was an indicative positive relationship of VAS with 

religiosity-spirituality (r=0.194, p=0.053). Increased religiosity-spirituality correlated 

with female gender (r =0.316, p<0.01), low education (r =-0.277, p<0.010), and low 

income (r=0.254, p<0.01). Finally, based on logistic regression analysis was found 

that for each unit of increasing religiosity-spirituality, increasing the odds for having 

higher needs (12+) (odds ratio=0.96, p=0.028) or better health status (odds ratio=1.04, 

p=0.016). 

Conclusion: It was found in oncological patients, high presence of needs with more 

frequent ones of support, but also a direct correlation between religiosity- spirituality 

with needs as positive change means significantly less chance of increased needs. 

So it is estimated that strengthening and supporting the religious and spiritual 

perceptions and beliefs of oncology patients can help meet their needs and their illness 

in general, to achieve the optimum level of quality of life and well-being. 

 

Key words: Religiousness, spirituality, oncological patients, health needs, quality of 

life. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο καρκίνος είναι ένα σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας τόσο στις αναπτυγμένες όσο 

και στις αναπτυσσόμενες χώρες, ενώ θεωρείται ως μία από τις κύριες αιτίες θανάτου 

παγκοσμίως, μετά τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Το 2012 συνέβησαν  ,2 εκατομμύρια 

θάνατοι εξαιτίας του καρκίνου ενώ κάθε χρόνο εμφανίζονται 171.000 νέες περιπτώσεις. 

Εκτιμάται ότι μέχρι το 2020, ο αριθμός των νέων περιπτώσεων καρκίνου παγκοσμίως 

ανά έτος, θα είναι σχεδόν 15 εκατομμύρια, εκ των οποίων το 60% περίπου θα 

προέρχεται από τις αναπτυσσόμενες χώρες. Μέχρι το 2030, αναμένεται να εμφανισθούν 

21,7 εκατομμύρια νέες περιπτώσεις καρκίνου και να συμβούν 13 εκατομμύρια θάνατοι 

(Bray et al., 2018; Ferlay et al., 2015). 

Το 201  στην Ελλάδα, ο αριθμός των νέων περιστατικών καρκίνου και στα δύο φύλα, 

ανεξαρτήτου ηλικίας, ανήλθε στις 67.401, ενώ ο αριθμός θανάτων στις 33.2  . Οι πιο 

συχνά εμφανιζόμενοι τύποι καρκίνου στη χώρα μας, είναι ο καρκίνος του πνεύμονα με 

ποσοστό 24,36% στους άνδρες και 10,26% στις γυναίκες, ο καρκίνος του μαστού με 

ποσοστό επίπτωσης στις γυναίκες 27,95%, ο καρκίνος του παχέος εντέρου και του ορθού 

σε ποσοστό 7, 6% και ο καρκίνος του προστάτη με ποσοστό επίπτωσης 13,91%, για το 

έτος 2012. Ωστόσο, η θνησιμότητα από καρκίνο στην Ελλάδα, είναι γενικά χαμηλότερη 

σε σχέση με άλλες ανεπτυγμένες χώρες (Globocan, 2018).  

Αν και η τεχνολογική πρόοδος έχει καταστήσει τον καρκίνο ως χρόνιο νόσημα, στο 

άκουσμα της λέξης «καρκίνος», ο ασθενής κατακλίζεται από έντονα συναισθήματα 

άγχους, φόβου, θυμού και τρόμου γα τη ζωή και το μέλλον του (Akechi et al., 2006; 

Akechi et al., 2001; Carlson et al., 2012; Cooper & Faragher, 1993; Jois et al., 2006).  

Η διαδικασία ενημέρωσης, ο προγραμματισμός επιπρόσθετων εξετάσεων, η υποβολή σε 

θεραπείες με τις ανάλογες παρενέργειες, πιθανές χειρουργικές επεμβάσεις αλλά και ο 

φόβος του πόνου και η απειλή του θανάτου, προκαλούν στον ασθενή, έντονη 

 υχολογική δυσχέρεια και  πνευματική κρίση  (Eskelinen et al., 2017; Moeini et 

al.,2014). Αντιλαμβανόμαστε επομένως το μέγεθος των προκλήσεων που καλείται να 

αντιμετωπίσει ένας ασθενής, στην ανακοίνωση μίας τόσο απειλητικής για τη ζωή, νόσο.  

Από την άλλη, αν και μπορεί να φαίνεται ότι ο καρκίνος είναι ένα αποτρεπτικό γεγονός 

που οδηγεί σε αρνητικά συναισθήματα και σκέ εις, στην πραγματικότητα δημιουργεί 

και μεταφράζει για τον κάθε άνθρωπο ένα διαφορετικό νόημα για τη ζωή. Η ίδια δηλαδή 
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η νόσος γεννά στον ασθενή μηχανισμούς άμυνας αντιμετώπισης της κατάστασής του, 

που πραγματικά μπορεί να προκαλέσει έκπληξη (Lazarus & Folkman, 1984). 

Δύο από τους μηχανισμούς άμυνας οι οποίοι μάλιστα τον τελευταίο καιρό έχουν 

αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον στην δυτική ιατρική και έρευνα για την αντιμετώπιση της 

συγκεκριμένης ασθένειας, είναι η επίδραση της θρησκευτικότητας και πνευματικότητας 

(Stefanek et al., 2005; Ziegler, 199 ), συνιστώντας την ενσωμάτωση της πνευματικής 

φροντίδας στην κλινική πρακτική των επαγγελματιών υγείας (Lucchetti et al., 2012). Η 

επίδραση της πνευματικότητας/θρησκευτικότητας έχει μελετηθεί και στην Κρήτη αλλά η 

επίδραση αυτή αφορούσε την καρδιαγγειακή νόσο (Anyfantakis et al., 2015 ) 

 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

Το Ινστιτούτο Ιατρικής (IOM-Institute of Medicine) το 2001, εισήγαγε την έννοια της 

φροντίδας με επίκεντρο τον ασθενή ως ένα από τους έξι κύριους στόχους των 

συστημάτων υγειονομικής περίθαλ ης, για το μέλλον. Σύμφωνα λοιπόν με το IOM, η 

περίθαλ η με επίκεντρο τον ασθενή, είναι «η παροχή φροντίδας που σέβεται και 

ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες προτιμήσεις, ανάγκες και αξίες των ασθενών, 

διασφαλίζοντας ότι οι αξίες αυτές, θα γίνονται σεβαστές και θα επιδρούν στις κλινικές 

αποφάσεις». 

Η Διεθνής Ομάδα Εργασίας για το Θάνατο, τη διαδικασία του Θανάτου και το Πένθος 

(International Work Group on Death, Dying and Bereavement) σε μία μελέτη με τίτλο 

«Assumptions and Principles of Spiritual Care» («Παραδοχές και Αρχές της Πνευματικής 

Φροντίδας») (1990), αναφέρει: «Κάθε άνθρωπος έχει μια πνευματική διάσταση. Στην 

ολιστική φροντίδα ενός ατόμου, η πνευματική του/της φύση πρέπει να ληφθεί υπόψη με τις 

συναισθηματικές και νοητικές διαστάσεις… Όταν αντιμετωπίζεις μια ασθένεια τελικού 

σταδίου, ο θάνατος και η απώλεια μπορούν να γίνουν κίνητρο για πνευματική 

προαγωγή…» (Deeken, 2009). 

Αναφέρεται επομένως σε μία ολιστική φροντίδα, με επίκεντρο τον ασθενή, δηλαδή ίση 

μεταχείριση και αντιμετώπιση απέναντι στις σωματικές, κοινωνικές,  υχολογικές και 

πνευματικές ανάγκες του (Savel & Munro, 2014). 
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Ανά κες Υ ε  ς 

Η εκτίμηση αναγκών (needs assessment), είναι μια στρατηγική που εστιάζει στην 

αναγνώριση προβληματισμών και ανησυχιών που βιώνουν οι ασθενείς και οι οποίες δεν 

έχουν αντιμετωπιστεί επαρκώς. Σκοπός της είναι, μέσα από τη συλλογή συγκεκριμένων 

πληροφοριών, να καθορίσει με ακρίβεια εάν αυτοί χρειάζονται περισσότερη βοήθεια, 

προκειμένου να αποφασιστεί το είδος της υποστήριξης ή της θεραπείας που θα 

προσφερθεί (Hansen et al., 2013). Κατά την εκτίμηση, καταγράφονται οι ανάγκες υγείας, 

κυρίως οι ανικανοποίητες, για τις οποίες απαιτείται άμεση παρέμβαση.  

Η προσέγγιση αυτή είναι σημαντική λόγω της αυξημένης συχνότητας εμφάνισης 

καρκίνου και του τρόπου με τον οποίο αυτή η ασθένεια επηρεάζει την καθημερινή ζωή 

των ασθενών και κατ επέκταση ολόκληρης της κοινωνίας. 

Τα θρησκευτικά/πνευματικά και υπαρξιακά ζητήματα θεωρούνται από πολλούς ασθενείς 

με καρκίνο ως σημαντικά και ως αναπόσπαστο μέρος των  υχολογικών αναγκών τους, 

ειδικά όταν ασχολούνται με τον επικείμενο θάνατό τους (Efficace & Marrone, 2002; 

Frick et al, 2006; Greenstein & Breitbart, 2000), ορίζοντας θέματα όπως: σχέση με τον 

Θεό, επιβεβαίωση και ανάπτυξη της ζωής, κοινωνική υποστήριξη και πολλά άλλα (Feher 

& Maly, 1999; Halstead & Hull, 2001). 

Σύμφωνα με μελέτη των Κωνσταντινίδη & Φιλαλήθη (2014), οι σημαντικότερες 

ανάγκες υγείας ογκολογικών ασθενών με προχωρημένη νόσο είναι: 

Κατηγορίες αναγκών 

 Σωματικές/σχετιζόμενες με συμπτώματα 

 Ψυχολογικές/συναισθηματικές 

 Κοινωνικές 

 Οικονομικές 

 Θρησκευτικές/πνευματικότητας 

 Πληροφόρησης/επικοινωνίας 

 Πρακτικές/καθημερινότητας 

 

Σύμφωνα με τη μελέτη αυτή, οι ασθενείς τόνισαν ανικανοποίητες ανάγκες 

θρησκευτικότητας με αυξημένο τον κίνδυνο την εμφάνισης κατάθλι ης και μειωμένου 
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αισθήματος γαλήνης, ιδιαίτερα δε κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο νοσοκομείο 

(Κωνσταντινίδη & Φιλαλήθη, 2014). 

Καταλαβαίνουμε επομένως την βαρύτητα που ενέχει η ανάγκη εκτίμησης και 

αξιολόγησης των αναγκών των ασθενών αυτών και την δημιουργία αντίστοιχων 

παρεμβάσεων από τα συστήματα υγείας, έτσι ώστε να επιτύχουμε όσο το δυνατό 

καλύτερη ποιοτική φροντίδα. 

 

Π  ότητ  Ζωής 

Είδαμε παραπάνω, πώς η αλματώδης αύξηση του ποσοστού των χρόνιων και 

απειλητικών για τη ζωή νοσημάτων όπως ο καρκίνος στον σύγχρονο κόσμο, οδήγησε 

στον προβληματισμό και στην  επικέντρωση της προσοχής στον όρο ποιότητα ζωής, 

προσδιορίζοντάς την ως μία πολυδιάστατη δομή η οποία περιλαμβάνει τη σωματική και 

 υχική υγεία αλλά και τις κοινωνικές και πνευματικές διαστάσεις ενός ατόμου 

(Manandhar et al., 2014). 

Σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ. η ποιότητα ζωής αφορά τη κατανόηση, αποδοχή και σεβασμό, 

ανεξαρτήτου κουλτούρας, πολιτισμού, συστήματος αξιών, στόχων, προσδοκιών, 

προτύπων και προτεραιοτήτων που θέτει κάθε άτομο και με τις οποίες πορεύεται στη 

ζωή (Bottomley, 2002).  

Γενικά, οι άνθρωποι που υπόκεινται σε χρόνιες παθήσεις και ειδικά απειλητικές για τη 

ζωή τους, όπως ο καρκίνος, αντιμετωπίζουν ερωτήματα σχετικά με τη νοηματοδότησή 

της, ενώ πολλοί από αυτούς αναγνωρίζουν την πνευματική υγεία ως τον παράγοντα που 

θα τους δώσει αυτό το νόημα που αναζητούν, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα ζωής τους 

(Mauk & Schmidt, 2004).  

Η θρησκευτικότητα και η πνευματικότητα θεωρείται ιδιαίτερα στις μέρες μας ως οι 

συνηθέστερα χρησιμοποιούμενες συμπληρωματικές, εναλλακτικές θεραπείες από 

ασθενείς χρόνιων νοσημάτων και ιδιαίτερα ογκολογικούς (Hsiao et al., 2008). 

Πιο συγκεκριμένα, η θρησκευτικότητα / πνευματικότητα βρέθηκε να επηρεάζει την 

ποιότητα ζωής των ασθενών με καρκίνο και να σχετίζεται με διάφορες πτυχές στη 

διαδικασία προσαρμογής τους όπως στον καρκίνου του μαστού, συμπεριλαμβανομένης 

της αυτοαναφερόμενης φυσικής ευεξίας (Highfield, 1992; Kalkowski, 19 9), μειωμένης 
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κατάθλι ης (Nelson et al, 2002) και αυξημένης ελπίδας (Mickley et al., 1992), 

αυτοεκτίμησης και αισιοδοξίας (Belcher, 1992). 

Παρατηρούμε λοιπόν ότι η διατήρηση της πνευματικής και  υχολογικής ευημερίας, 

αποτελεί πρωταρχικό μέλημα για τους ογκολογικούς ασθενείς, ενώ η πνευματική υγεία 

μπορεί να θεωρηθεί ως στρατηγική αντιμετώπισης στην διαδικασία αξιολόγησης της 

ποιότητας ζωής (Jahani et al., 2012). 

 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ  - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ένας σαφής κοινός ορισμός για τις έννοιες θρησκευτικότητα/ 

πνευματικότητα, καθώς οι από εις από πολλούς επιστήμονες, ερευνητές αλλά και 

πνευματικούς, διίστανται καθώς οι έννοιες αυτές είναι άρρηκτα συνδεδεμένες και κατά 

συνέπεια δύσκολη έως αδύνατη η διάκρισή τους (Powell et al., 2003; Zwingmann et al., 

2006). 

Κατά τον Sulmasy (2009), η θρησκευτικότητα και η πνευματικότητα ορίζονται «ως οι 

τρόποι εκείνοι με τους οποίους ένας άνθρωπος συνήθως συμπεριφέρεται στη ζωή του σε 

σχέση με το ερώτημα του υπερφυσικού. Η θρησκεία σε αντίθεση, είναι ένα σύνολο από 

πεποιθήσεις, κείμενα, τελετουργικά και άλλες πρακτικές τις οποίες μοιράζεται μια 

συγκεκριμένη κοινότητα σε σχέση με το υπερφυσικό». Ωστόσο, φαίνεται να υπάρχει μια 

ασαφή οριοθέτηση ανάμεσα στη θρησκεία και την πνευματικότητα, ορίζοντας τη 

θρησκεία ως οργανωτική, τελετουργική και θεσμική, καθορίζοντας ταυτόχρονα την 

πνευματικότητα, ως πιο προσωπική και συναισθηματική, ως αναζήτηση της ενότητας 

και του νοήματος. Η θρησκεία ακόμη, παρά το γεγονός ότι αποτελεί ένα θεσμικό 

πρότυπο, ασχολείται πραγματικά με πνευματικά θέματα, ενώ τα πνευματικά θέματα, αν 

και δεν λαμβάνουν χώρα πάντοτε μέσα σε ένα θρησκευτικό πλαίσιο, λαμβάνουν χώρα 

σε κάποια μορφή κοινωνικού πλαισίου. Επομένως, θα ήταν προβληματικό να γίνει 

διάκριση μεταξύ του απολύτως θεσμικού και του απολύτως ατομικού. Φαίνεται 

επομένως, ότι η μοναδικότητα της θρησκείας και της πνευματικότητας καθώς και η 

αναγκαιότητά τους ως μηχανισμοί αντιμετώπισης, καθίσταται σαφής ως απάντηση στα 

πιο κρίσιμα προβλήματα της ζωής, αφού το «ιερό» έχει κάτι ιδιαίτερο να προσφέρει 

όταν προωθηθεί πέρα από τις άμεσες ανάγκες μας, και ιδιαίτερα για τους ογκολογικούς 

ασθενείς όταν αναγκάζονται να έρθουν αντιμέτωποι με την ευπάθεια που προκαλεί η 

φύση της νόσου και την έλλει η προσωπικού ελέγχου (Pargament, 2002). 
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ΟΡΙΣΜΟΙ 

Θ ησκε   

Η λέξη θρησκεία προέρχεται από το λατινικό ρήμα «Religare», που σημαίνει  δεσμεύω, 

προσκολλούμαι, ενώνω, υποδηλώνοντας μια διαδικασία επανασύνδεσης, αν και δεν 

είναι σίγουρο αν η σύνδεση αυτή είναι με το Θεό, τη φύση, με μία κοσμική δύναμη ή 

άλλα άτομα. Η θρησκεία δηλαδή, ορίζεται ως ένας τρόπος ύπαρξης και συνύπαρξης 

στον κόσμο, ένα κίνημα που περιλαμβάνει τη διαμόρφωση και την αναμόρφωση των 

σχέσεων που περιλαμβάνουν μέσα ή μεταξύ τους, μια παρουσία που θεωρείται θεϊκή 

(Schlauch, 2006). Η θρησκεία μπορεί επομένως να θεωρηθεί ως ένα κοινωνικό 

φαινόμενο, που αποτελείται από μια κοινότητα ανθρώπων που μοιράζονται πεποιθήσεις 

και πρακτικές, μια ειδική ηθική δέσμευση που υπογραμμίζεται από την πίστη σε ένα 

ανώτερο ον, ανώτερη δύναμη που είναι πέρα από τα ανθρώπινα όντα, αφού είναι αγνή, 

αιώνια και παντοδύναμη (Schlauch, 2006).  

Η θρησκεία επίσης, διακρίνεται από την ουσία και τη λειτουργία: Η λειτουργία της 

θρησκείας είναι να εξυπηρετεί πολλούς  υχολογικούς και κοινωνικούς σκοπούς 

βοηθώντας στην αναζήτηση συναισθηματικής ευεξίας, νοήματος, οικειότητας, 

αυτοπραγμάτωσης  και υγείας και επίσης βοηθώντας με ένα μοναδικό τρόπο στην 

αναζήτηση του ιερού, που είναι η ουσία της θρησκείας (Pargament, 2002). 

 

Πνευμ τ κότητ  

Ο όρος Πνευματικότητα προέρχεται από τη λατινική λέξη «Spiritus» που σημαίνει 

«αναπνοή» (Schmidt, 2004) και αναφέρεται σε ένα δυναμικό σύνολο εμπειριών, που δεν 

έχουν πάντα υπερβατικό σημείο αναφοράς, ενώ διακρίνεται σε θρησκευτική 

(Θεοκεντρική πνευματικότητα), φυσική (παγκόσμια πνευματικότητα που τονίζει τη 

σχέση κάποιου με την οικολογία ή τη φύση) και ανθρωποκεντρική πνευματικότητα 

(πνευματικότητα προσανατολισμένη στον άνθρωπο, υπογραμμίζοντας τα ανθρώπινα 

επιτεύγματα ή δυνατότητες) (Emmons & Paloutzian, 2003). 

Η πνευματικότητα επομένως, μπορεί να είναι μέρος μιας πίστης / θρησκευτικής 

κοινότητας (θρησκευτική πνευματικότητα) αλλά όχι πάντα, καθώς μέσα σε αυτήν 
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ενσωματώνονται επίσης μη θρησκευτικές έννοιες (φυσική / ανθρωποκεντρική 

πνευματικότητα) (Gorsuch & Miller, 1999). 

Σε γενικές γραμμές, η πνευματικότητα μπορεί να θεωρηθεί ως η αναζήτηση της ύπαρξης 

με την ουσία της ζωής (Girardin, 2000 όπως αναφέρεται στο Visser, Garssen & 

Vingerhoets, 2009) με τον εαυτό, μια κοινότητα, τη φύση ή μια ανώτερη ύπαρξη, και 

περιλαμβάνει μια σειρά από όρους όπως: σκοπός, αυθεντικότητα, ολότητα, υπέρβαση, 

χαρά, ειρήνη και ούτω καθεξής, ανεξάρτητα από τη συμμετοχή ενός ατόμου σε μια 

οργανωμένη θρησκεία  (Mytko & Knight, 1999). 

 

ΕΠΙΔΡΑΣΗ  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Φαίνεται να υπάρχει ισχυρή σχέση μεταξύ θρησκείας / πνευματικότητας και σωματικής 

και  υχικής υγείας, αν και περίπλοκη και αμφιλεγόμενη (Powell et al., 2003). Ο Bergin 

(19 3) διαπίστωσε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να παρατηρηθεί μια ευεργετική 

επίδραση της θρησκείας στην  υχική υγεία, σε άλλες επιβλαβής, ενώ σε άλλες 

περιπτώσεις πάλι, δεν παρατηρείται καμία σχέση.  

Βιβλιογραφικές μελέτες υποστηρίζουν την επίδραση της πνευματικότητας ως ισχυρό 

προγνωστικό αλλά και υποστηρικτικό παράγοντα στην  υχολογία του ογκολογικού 

ασθενή (Davis, 2005) βοηθώντας τον στην καλύτερη αντιμετώπιση της ανακοίνωσης της 

διάγνωσης αλλά και της συμμόρφωσης του στη θεραπεία και στην αντιμετώπιση των 

παρενεργειών (Meraviglia, 2006).  

Έχει παρατηρηθεί επίσης, μείωση των επιπέδων άγχους και κατάθλι ης, συμμόρφωση 

σε πιο υγιεινό τρόπο ζωής, αποδοχή της ασθένειας, βελτίωση της ποιότητας ζωής, ακόμα 

και επιβράδυνση της εξέλιξης της νόσου (Breitbart et al., 2010; Fallah et al., 2011a-b; 

Frost et al., 2012; Gaston-Johansson et al., 2013;  Li et al., 2012).  

Σε μελέτες των (Gall et al. 2009; Holland et al., 1999; Peteet & Balboni, 2013) 

αναφέρεται ότι το  5-90% των ογκολογικών ασθενών που αξιολογήθηκαν, επεσήμαναν 

τη σημαντικότητα της θρησκευτικότητας/πνευματικότητας στη ζωή τους, ενώ σε μία 

μελέτη των Peteet & Balboni (2013) το 7 % των ασθενών υποστήριξε πώς η 

πνευματικότητα τους βοήθησε να αντιμετωπίσουν τον καρκίνο. 

Οι Jenkins & Pargament (1995) διαπίστωσαν ότι μεταξύ των ογκολογικών ασθενών, οι 

θρησκευτικές πεποιθήσεις αναγνωρίζονται ότι σχετίζονται με μειωμένα επίπεδα πόνου, 
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άγχους, εχθρότητας, κοινωνικής απομόνωσης και αυξημένης ικανοποίησης από τη ζωή, 

αλλά και ευεργετικά αποτελέσματα στους άνδρες όπου αντιμετωπίζουν τον καρκίνο του 

προστάτη (Bowie et al., 2003).  

Έρευνα που έγινε στην Ελλάδα το 200  από τους Τζούνη και συν (2009), σε δείγμα 394 

ατόμων, έδειξε ότι το 12% των ερωτηθέντων απάντησε πως έχει μόνο πνευματική 

κατανόηση της ζωής του. Όσον αφορά την επίδραση συγκεκριμένων ασθενειών και 

δημογραφικών μεταβλητών, μπορεί να υπάρχει διαφορά στη σχέση θρησκείας / 

πνευματικότητας-υγείας μεταξύ διαφορετικών τύπων καρκίνου, εάν ληφθεί υπό η ότι ο 

καρκίνος περιλαμβάνει μια ποικιλία ασθενειών και  πολλές διαφορετικές θεραπείες, 

ακόμα και τις δυσκολίες και τους κινδύνους θνησιμότητας που αντιμετωπίζουν οι 

ασθενείς ανάλογα με τον τύπο της ασθένειας. 

Διαπιστώνεται λοιπόν από τη βιβλιογραφία η σημαντικότητα της επίδρασης της 

πνευματικότητας και της θρησκευτικότητας στην πρακτική αντιμετώπιση της 

υγειονομικής περίθαλ ης. Υπάρχει όμως και ο αντίποδας στην όλη διαδικασία 

καταδεικνύοντας ασυνέπεια της αποτελεσματικότητας των θρησκευτικών και 

πνευματικών παρεμβάσεων και εκβάσεων στους ογκολογικούς ασθενείς. Έτσι, μελέτες 

δεν κατάφεραν να βρουν κάποια βελτίωση (Fallah et al., 2011; Jafari et al., 2013; 

Musarezaie et al., 2015). Άλλοι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι δεν υπάρχει σχέση 

μεταξύ θρησκείας / πνευματικότητας και ποιότητας ζωής (Tate & Forchheimer, 2002) ή 

προσαρμογής στον καρκίνο (Nairn & Merluzzi, 2003). Όπως, η μελέτη των Koszycki 

and colleagues (2010) όπου αναφέρει ότι η πνευματική παρέμβαση δεν παρουσίασε 

καμία βελτίωση στην  υχολογική προσαρμογή των ογκολογικών ασθενών. Μία άλλη 

μελέτη του McCoubrie (2006) σε  5 ογκολογικούς ασθενείς, αναφέρει ότι η 

πνευματικότητα, δεν μπόρεσε να αποδώσει σημαντικά στατιστικά επίπεδα βελτίωσης 

άγχους και κατάθλι ης. 

Οι Smith and colleagues (2003) διαπίστωσαν ότι η πίστη σε μία θρησκεία συνδέεται με 

λιγότερα συμπτώματα κατάθλι ης σε αντίθεση με τους Carone & Barone (2001) οι 

οποίοι ισχυρίστηκαν ότι η ανάγκη συμμόρφωσης σε ένα συγκεκριμένο σύστημα 

πεποιθήσεων μπορεί να προκαλέσει έντονο άγχος κατά την εμφάνιση μίας σοβαρής 

ασθένειας όπως ο καρκίνος, όπου λόγω των υφιστάμενων θρησκευτικών πεποιθήσεων, ο 

ασθενής μπορεί να αρνηθεί την παροχή ιατρικής βοήθειας ή να υποβληθεί σε 

χημειοθεραπεία με τις αναμενόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία του. 

Όσον αφορά τη σωματική υγεία, οι Powell and colleagues (2003) σε έρευνά τους σε 
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υγιείς συμμετέχοντες, διαπίστωσαν ότι υπάρχει μια ισχυρή, σταθερή και διαβαθμισμένη 

μείωση του κινδύνου θνησιμότητας μεταξύ αυτών που  συμμετέχουν στα μυστήρια της 

εκκλησίας, επίσης ότι η θρησκεία μέσω της νηστείας έχει ευεργετική επίδραση σε 

δείκτες καρδιαγγειακών παθήσεων (Anyfantakis et al., 2013; Sarri et al., 2003) 

προστατεύει από καρδιαγγειακές παθήσεις, αλλά συγχρόνως ότι η θρησκεία ή η 

πνευματικότητα δεν επιβραδύνουν την πρόοδο του καρκίνου ή δεν προστατεύουν από τη 

θνησιμότητα από τον καρκίνο (Koenig, 2012). 

Γίνεται κατανοητό επομένως ότι η χρήση της θρησκείας ή της πνευματικότητας ως 

μέσων αντιμετώπισης, μπορεί να ποικίλει ανάλογα με την παρουσία συγκεκριμένων 

παραγόντων που επηρεάζουν τη δυνατότητα θνησιμότητας, όπως σοβαρές ή 

προχωρημένες ασθένειες, καθώς μπορεί να αναμένεται ότι οι ασθενείς σε κρίσιμες 

στιγμές της ασθένειάς τους μπορούν να βασίζονται περισσότερο στη θρησκεία / 

πνευματικότητα. Η κατάσταση αυτή επίσης, μπορεί να μεταβληθεί με το χρόνο καθώς 

προσαρμόζεται σύμφωνα με τη διάγνωση και τις διαφορετικές θεραπείες (Thune-Boyle 

et al., 2006). 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Σκοπός της έρευνας της διπλωματικής εργασίας ήταν να κατανοήσει αλλά και να 

αναδείξει κατά πόσο η θρησκεία ή η πνευματικότητα μπορούν να θεωρηθούν θετικοί 

μηχανισμοί αντιμετώπισης της κακοήθους ασθένειας από τους ασθενείς, επιδρώντας 

στην ικανοποίηση των αναγκών τους και στην ποιότητα ζωής τους. 

Τα ερευνητικά ερωτήματα που γίνεται προσπάθεια να απαντηθούν στην παρούσα 

εργασία είναι: 

 Σχετίζονται οι ανάγκες των ογκολογικών ασθενών με τη θρησκευτικότητα- 

πνευματικότητα; 

 Ποιες είναι οι κυριότερες ανάγκες των ογκολογικών ασθενών; 

 Σχετίζεται η θρησκευτικότητα-πνευματικότητα με την ΠΖ των ογκολογικών 

ασθενών; 

Σύμφωνα με την ερευνητική υπόθεση, αναμένεται ότι, ο βαθμός θρησκευτικότητας-

πνευματικότητας των ασθενών με καρκίνο, επιδρούν θετικά στη συμμόρφωση αλλά και 

ανταπόκριση στο πρωτόκολλο θεραπείας και κατ΄ επέκταση στην ικανοποίηση αναγκών 
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και στην ποιότητα ζωή τους.  

 

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

Π ηθυσμός με έτης 

Η παρούσα συγχρονική μελέτη διεξήχθη στο Νομό Ηρακλείου Κρήτης, σε δείγμα 

ογκολογικών ασθενών που επισκέφτηκαν την Παθολογική-Ογκολογική κλινική του 

τοπικού νοσοκομείου της περιοχής («Βενιζέλειο-Πανάνειο» Γενικό Νοσοκομείο 

Ηρακλείου) για την περίοδο Αύγουστος έως Οκτώβριος 2019.  

Ο πληθυσμός μελέτης αφορούσε ασθενείς 1 + ετών, με επιβεβαιωμένη διάγνωση 

καρκίνου, κατά κύριο λόγο παχέος εντέρου και πνεύμονα, όλων των σταδίων εκτός 

τελικού, σε διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών από τη διάγνωση ή υποβολή σε 

τουλάχιστον μία χημειοθεραπεία που εισάγονται στο ένα από τα δύο μεγάλα νοσοκομεία 

του Ηρακλείου Κρήτης (Γενικό), με ικανοποιητική σωματική και νοητική κατάσταση, 

ώστε να είναι εφικτή η ορθή συμπλήρωση των ερωτηματολογίων. Επίσης, η επάρκεια 

της ελληνικής γλώσσας, προκειμένου οι ασθενείς να είναι σε θέση να διαβάσουν να 

κατανοήσουν και να μπορούν να συμπληρώσουν τα ερωτηματολόγια ήταν κριτήριο 

εισαγωγής. Ενώ ως κριτήρια αποκλεισμού ετέθησαν η παρουσία  υχιατρικής νόσου ή 

άλλης επιβαρυντικής νόσου. 

 

Δε  μ  με έτης, ε ωτημ τ  ό    & συ    ή στ  χε ων 

Ακολουθήθηκε τυχαία επιλογή ασθενών για το συγκεκριμένο διάστημα και τα κριτήρια 

επιλογής/αποκλεισμού. Επιλέχθηκαν συνολικά 100 ασθενείς όπου εν τέλει δέχθηκαν και 

συμμετείχαν όλοι (καμία άρνηση ή αποχώρηση κατά την έρευνα). Η επιλογή τους 

γινόταν τρεις ημέρες της εβδομάδος, πρωινές ώρες όπου προσερχόντουσαν για 

χημειοθεραπεία. Με προσωπική συνέντευξη έγινε συμπλήρωση ερωτηματολογίων που 

αποτέλεσαν τα βασικά εργαλεία της έρευνας ενώ δόθηκε πλήρης και λεπτομερή 

ενημέρωση πριν την ενυπόγραφη συγκατάθεση των ασθενών για τη συμμετοχή τους 

στην έρευνα. Η συμμετοχή ήταν ανώνυμη, ενώ τα ερωτηματολόγια περιλάμβαναν 

κωδικοποιημένο αριθμό για κάθε ασθενή που γνώριζε αποκλειστικά η ενεργούσα την 

έρευνα. Για την ολοκλήρωση της έρευνας εντός του νοσοκομείου ακολουθήθηκε η 

απαραίτητη λή η αδειών «Βενιζέλειο-Πανάνειο» Γ.Ν. Ηρακλείου (υπ΄αρθ. 79/10/17-
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07-19 απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου) & από την 7η Υγειονομική 

Περιφέρεια (αρ.πρωτ. 16700 09/09/19). 

Για τη συλλογή πληροφοριών της μελέτης χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια, τα οποία 

διαχωρίστηκαν σε αυτά της γενικής πληροφορίας, το οποίο περιλαμβάνει τα 

δημογραφικά και κοινωνικο-οικονομικά στοιχεία του ασθενούς, όπως ηλικία, φύλο, 

μορφωτικό επίπεδο, τόπος κατοικίας, τρόπος διαβίωσης κλπ. και σε αυτά της ειδικής 

πληροφορίας. Στην πρώτη κατηγορία προστέθηκαν δύο επιπλέον ερωτήσεις, μία σχετικά 

με το πόσες φορές έχει επισκεφθεί ή νοσηλευτεί το τελευταίο δίμηνο το νοσοκομείο και 

με τη μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης από τη φροντίδα στο νοσοκομείο. Επιπλέον 

πληροφορίες αναζητήθηκαν από τον ιατρικό φάκελο των ασθενών που αφορούσαν 

κυρίως το ιατρικό ιστορικό, τη διάγνωση και σταδιοποίηση της νόσου τους. 

Στα ερωτηματολόγια ειδικής πληροφορίας συμπεριλαμβανόταν:  

Ι) Το ερωτηματολόγιο NEQ (Needs Evaluation Questionnaire), αποτελούμενο από 23 

ερωτήσεις αναγκών κλειστού τύπου (ναι/όχι), προσαρμοσμένο στα ελληνικά από τους 

Konstantinidis et al (2017) το οποίο καθορίζει οκτώ συνιστώσες (ομάδες) αναγκών: 

Πληροφοριακές: διάγνωσης & πρόγνωσης (ερωτήσεις 1 και 2) 

Πληροφοριακές: εξετάσεων & θεραπείας (ερωτήσεις 3 και 4) 

Επικοινωνίας (ερωτήσεις 5 έως  ) 

Συγγενικού – οικογενειακού περιβάλλοντος (relational) (ερωτήσεις 20 έως 22) 

Υποβοήθησης (assistance) & θεραπείας (treatment) (ερωτήσεις από 9 έως 13) 

Ξενοδοχειακής υποδομής νοσοκομείου (ερώτηση 14) 

Οικονομικών θεμάτων (ερωτήσεις 15 και 16) 

Υποστήριξης (support) (ερωτήσεις 17, 1 , 19, 23).   

Στον προσδιορισμό αναγκών συγκεκριμένου τύπου από πολλαπλές σχετικές ερωτήσεις 

ελήφθη η αναφορά τουλάχιστον μιας ανάγκης (Konstantinidis et al., 2017). Η συνολική 

του συνέπεια αποκρίσεων (αξιοπιστία) στους 100 ασθενείς εκτιμήθηκε με τη μέθοδο των 

Kuder-Richardson σε r=0,886.  

ΙΙ). Ερωτηματολόγιο Ποιότητας Ζωής. Εδώ χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο EQ-

5D3L (EuroQol five-dimensional questionnaire of three levels) το οποίο αποτελείται από 

2 μέρη: το 1
ο
 αφορά την περιγραφή και ταξινόμηση 5 καταστάσεων υγείας όπως 

Κινητικότητα, Αυτοεξυπηρέτηση, Συνηθισμένες δραστηριότητες, Πόνος/Δυσφορία & 

Άγχος/Θλί η (κάθε κατάσταση περιέχει 3 επίπεδα αποκρίσεων), ενώ το 2
ο
 την 
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ταξινόμηση από τους ίδιους τους ασθενείς της κατάστασης της υγείας τους σήμερα σε 

κλίμακα 0-100 (EQ visual analogue scale ή Δείκτης EQ VAS, «θερμόμετρο 0-100», 

καλύτερη κατάσταση κοντά στο 100) (Παπαδόπουλος και συν. 2007; Calculating the 

U.S. Population-based EQ-5D Index Score). Για το 1
ο
 μέρος και τις 3 αποκρίσεις σε 

κάθε μια από τις 5 καταστάσεις (βλ. πίνακα 6), εκτιμώνται επίσης: α) 243 διαφορετικοί 

συνδυασμοί καταστάσεων υγείας (π.χ. ο 11111 αφορά την 1
η
 απόκριση σε κάθε μια από 

τις 5 καταστάσεις όπου δηλώνεται ότι δεν υπάρχει κινητικό πρόβλημα ή 

αυτοεξυπηρέτησης κλπ) και β) βαθμολογία (score) (βλ. σχήμα 2) σύμφωνα με νόρμες 

των ΗΠΑ που κυμαίνεται από 0,000-1,000, με τιμές στο 1,000 να υποδηλώνουν την 

απόλυτη κατάσταση 11111 (=κανένα λειτουργικό ή άλλο πρόβλημα υγείας), ενώ τιμές 

<1,000 αφορούν ασθενείς με τουλάχιστον ένα πρόβλημα σε κάποια κατάσταση υγείας. 

Η αξιοπιστία της EQ-5D3L εκτιμήθηκε σύμφωνα με το συντελεστή Cronbach σε 

α=0, 00.  

ΙΙΙ). Την Κλίμακα θρησκευτικότητας/Πνευματικότητας RFI-SRB (the Royal Free 

Interview for Spiritual and Religious Beliefs scale) (Anyfantakis et al, 2015; Stefanaki et 

al, 2014), που περιέχει 1  ερωτήματα ανοιχτού/κλειστού τύπου. Εκείνα των 3,7, ,9,10 

και 11 καθορίζουν το άθροισμα (score) για τις θρησκευτικές/πνευματικές πεποιθήσεις. 

Το κάθε ερώτημα έχει απάντηση από 0 έως 10 όπου 10 υποδηλώνει ισχυρές από εις, 

επίδραση, βοήθεια κλπ σε ζητήματα θρησκευτικότητας-πνευματικότητας. Γενικά, υ ηλό 

άθροισμα δείχνει την παρουσία ισχυρών πεποιθήσεων οι οποίες έχουν σημαντική 

επίδραση στη ζωή. Η αξιοπιστία της εκτιμήθηκε σύμφωνα με το συντελεστή Cronbach 

σε α=0, 05. 

 

Επ π όσθετ  δεδ μέν  

Επιπλέον αξιοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία, δεδομένα που αφορούσαν τα 

προσωπικά, δημογραφικά, κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων ή 

στοιχεία σχετικά με το επίπεδο ή την κατάσταση της υγείας τους. Αφορούσαν το φύλο, 

την ηλικία, το επίπεδο συμβίωσης (με σύντροφο-σύζυγο, παιδιά ή μόνοι) και τα χρόνια 

εκπαίδευσης.  

Εγινε επίσης χρήση των ατομικών ιατρικών φακέλων των συμμετεχόντων οι οποίοι 

δημιουργούνται κατά την 1η επίσκε η για θεραπεία στη συγκεκριμένη Ογκολογική 

Κλινική. Πρόσβαση στους ατομικούς φακέλους των ασθενών έγινε μετά από σχετική 
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άδεια λήφθηκε από την Κλινική/Νοσοκομείο («Βενιζέλειο-Πανάνειο» Γ.Ν. Ηρακλείου: 

υπ΄αρθ. 79/10/17-07-19 απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου.  Τα στοιχεία που 

αξιοποιήθηκαν αφορούσαν αποκλειστικά τη διάγνωση της νόσου, τη σταδιοποίησή της, 

την έναρξη της νόσου και την τυχόν συνεπικουρική θεραπεία που έλαβαν οι 

συμμετέχοντες μετά τη διάγνωση.   

 

Στ τ στ κή  νά υση 

Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων της μελέτης έγινε με το πρόγραμμα SPSS 25.0. 

Αρχικά έγινε υπολογισμός κατανομών συχνοτήτων των χαρακτηριστικών των 100 

συμμετεχόντων στη μελέτη. Στην εκτίμηση συχνοτήτων έγινε υπολογισμός κατά 

περίπτωση και των 95% διαστημάτων εμπιστοσύνης (95%ΔΕ) με τεχνικές bootstrap. Η 

συσχέτιση των κλιμάκων Αναγκών (NEQ), Ποιότητας Ζωής (EQ-5D3L & VAS) και 

Θρησκευτικότητας/Πνευματικότητας (RFI-SRB) μεταξύ τους ή με τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων, έγινε λόγω ασυμμετρίας με τη μέθοδο Spearman. 

Επίσης  εφαρμόστηκε πολλαπλή λογιστική παλινδρόμηση των Κλιμάκων Αναγκών 

(NEQ) & Ποιότητας Ζωής (EQ-5D3L & VAS) ως προς την Κλίμακα  

Θρησκευτικότητας-Πνευματικότητας (RFI-SRB). Ως αποδεκτό επίπεδο σημαντικότητας 

ορίστηκε το 5%.    

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Χαρακτηριστικά ασθενών 

Το σύνολο των ογκολογικών ασθενών που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα ήταν 100 

εκ των οποίων το 67,0% άνδρες (π ν κ ς 1). Η μέση ηλικία όλων ήταν 69,0 χρόνια 

(εύρος 24,7 έως  5,1) ή το 71,0% άνω των 65 ετών, ενώ η μέση ηλικία διάγνωσης της 

νόσου ήταν τα 66,5 χρόνια  (εύρος 24,5- 3,2), με μέσο χρονικό διάστημα διάγνωσης 

από τη  χρονική  στιγμή  της  έρευνας  τα  2,5  χρόνια  (εύρος 0,2-20,2).         

Η πλειο ηφία των ασθενών ήταν από το Νομό Ηρακλείου (50,0%), το σύνολο σχεδόν ή 

το 9 ,0% ήταν ελληνικής καταγωγής, το  1,0% έγγαμοι/ες ή το 6 ,0% σε συμβίωση. 

Με βασική εκπαίδευση ή χωρίς βρέθηκε το 3 ,0%, ως άνεργοι-συνταξιούχοι-οικιακά το 

79,0% ενώ με χωρίς ή με χαμηλό εισόδημα (έως 10.000 ευρώ) βρέθηκε το 47,0%. 
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Π ν κ ς 1. Περιγραφικά χαρακτηριστικά 100 Ογκολογικών ασθενών της μελέτης.  

  ν % 
    

Φύ   άνδρες 67 67,0 

 γυναίκες 33 33,0 
    

Η  κ  , χρόνια μέση ηλικία±τυπ. απ. (ελαχ.- μεγ.)  69,0±9,  (24,7-85,1) 

 ≤65 29 29,0 

 65> 71 71,0 
    

Η  κ   δ ά νωσης νόσ υ, χρόνια μέση ηλικία±τυπ. απ. (ελαχ.- μεγ.)  66,5±10,3 (24,5-83,2) 
    

Χ όν   δ ά νωσης, χρόνια μέση τιμή (διάμεσος) [ελαχ.- μεγ.]  2,5 (1,1) [0,2-20,2] 
    

Τόπ ς κ τ  κ  ς Ηράκλειο 50 50,0 

 Νομό Ηρακλείου 31 31,0 

 Νομό Λασιθίου 19 19,0 
    

Υπηκ ότητ  ελληνική 98 98,0 
    

Ο κ  ενε  κή κ τάστ ση Έγγαμος/η ή συζεί 81 81,0 

 Άγαμος/η 6 6,0 

 Διαζευγμένος/η 3 3,0 

 Χήρος/η 10 10,0 
    

Συμ  ωση  Με σύζυγο/σύντροφο 68 68,0 

 Με σύζυγο και παιδιά 13 13,0 

 Με γονείς ή τα παιδιά  3 3,0 

 Μόνος/η 16 16,0 
    

Εκπ  δευση  χωρίς 2 2,0 

 Δημοτικό 36 36,0 

 Γυμνάσιο, Λύκειο  43 43,0 

 Πανεπιστήμιο 19 19,0 
    

Ε   σ  κή κ τάστ ση  Άνεργος/η, Οικιακά, Συνταξιούχος 79 79,0 

 Εργαζόμενος/η 21 21,0 
    

Ε σόδημ  κανένα 5 5,0 

 <€5.000 9 9,0 

 >€5.000 33 33,0 

 €10.000-20.000 53 53,0 
    

 

 

 

Οι ασθενείς που συμμετείχαν διαγνώστηκαν με διάφορες αιτίες νεοπλασιών (π ν κ ς 

2). Η πλειο ηφία (ν=450 αφορούσε συμβάματα «που εντοπίζονται στο κόλον» (C18) 

και ακολουθούσαν με ν=2  εκείνα των «βρόγχων και πνεύμονα» (C34). Μαστού (C50), 

ορθού (C20) & ωοθηκών (C56) ήταν σε μικρότερη συχνότητα. 
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Π ν κ ς 2. Είδος και συχνότητα νεοπλασίας στους 100 Ογκολογικούς ασθενείς της μελέτης.  

   ICD.10 Κ κ ήθη νε π άσμ τ  ν 

1 C11 ρινοφάρυγγα 1 

2 C16 στομάχου 2 

3 C18 που εντοπίζονται στο κόλον 45 

4 C19 ορθοσιγμοειδικής συμβολής 1 

5 C20 ορθού 4 

6 C22 ήπατος και των ενδοηπατικών χολαγγείων 1 

7 C25 παγκρέατος 3 

8 C34 βρόγχων και πνεύμονα 28 

9 C49 άλλων συνδετικών ιστών και μαλακών μορίων 1 

10 C50 μαστού 5 

11 C54 σώματος της μήτρας 1 

12 C56 ωοθηκών 4 

13 C61 προστάτη 1 

14 C62 όρχεος 1 

15 C64 νεφρού, εκτός της νεφρικής πυέλου 1 

16 C65 νεφρικής πυέλου 1 

 

 

Σχετικά με την σταδιοποίηση της νόσου τους (π ν κ ς 3) ν=2 ασθενείς εντοπίστηκαν 

σε στάδιο Τ1, ν=20 σε Τ2, η πλειο ηφία ή ν=47 σε Τ3 και ν=26 σε Τ4, ενώ υπήρχαν 

μεμονωμένες περιπτώσεις που ήταν αδιαφοροποίητο, μη σταδιοποιημένο κλπ. Επίσης 

στις νοσηλείες/επισκέ εις τους στο νοσοκομείο συμπεριλαμβανομένου και των 

τακτικών επισκέ εων τους για την θεραπεία τους, στο τελευταίο δίμηνο από 3 ή 

περισσότερες είχαν το 97,0% ενώ στην ικανοποίηση από την φροντίδα στην Κλινική 

(π ν κ ς 4), η μέση βαθμολογία αξιολόγησης βρέθηκε με 9,2 σε κλίμακα 0 έως 10 (10: 

πλήρης ικανοποίηση). Σημειώνεται ωστόσο ότι τουλάχιστον οι μισοί ασθενείς 

(διάμεσος τιμή) ανέφεραν αξιολόγηση 10,0.   
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Π ν κ ς 3. Συχνότητα σταδιοποίησης της νεοπλασίας στους 100 Ογκολογικούς ασθενείς της 

μελέτης.  

 
Στάδ   νε π  σ  ς 

ICD.10 Τ1 Τ2 Τ3 Τ4 

Σ
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 η
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Μ
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σ
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Π
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Υ
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Χ
 
μ
η
 
ή
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δ
  
 
 
 
 
π
 
 η
σ
η
ς 

C11 
   

1 
     

C16 
 

1 1 
      

C18 
 

5 26 13 
    

1 

C19 
  

1 
      

C20 1 2 1 
      

C22 
 

1 
       

C25 
  

1 2 
     

C34 1 8 7 9 1 1 1 
  

C49 
       

1 
 

C50 
 

2 2 1 
     

C54 
  

1 
      

C56 
  

4 
      

C61 
  

1 
      

C62 
  

1 
      

C64 
 

1 
       

C65 
  

1 
      

Σύνολο 2 20 47 26 1 1 1 1 1 

 

 

Π ν κ ς 4. Χαρακτηριστικά νοσηλείας των 100 Ογκολογικών ασθενών της μελέτης.  

  ν % 
    

Ν ση ε ες/επ σκέψε ς στ  ν σ κ με   τ  

τε ευτ    2μην  

1 1 1,0 

2 2 2,0 

 3-4 50 50,0 

 5+ 47 47,0 
    

Ικ ν π  ηση  πό τη    ντ δ  στην 

Κ  ν κή  
(κλίμακα 0-10 με 10:πολύ ικανοποιημένος/η) 

 

μέση τιμή  9,2 

τυπική απόκλιση  1,6  

διάμεσος  10,0 

 ελάχ.- μεγ.  4-10 
    

 

Πλέον της βασικής νόσου (νεοπλασίας) στους ασθενείς βρέθηκε συνοσηρότητα η 

συχνότητα της οποίας παρουσιάζεται στο σχήμ  1. Η πλειο ηφία των ασθενών ή το 

42,0% είχαν υπέρταση ή το 23,0% κάποιο καρδιακό νόσημα. Σημειώνεται ότι 

εντοπίστηκε το 15,0% με μεταστάσεις καθώς και το 5,0% με άλλη νεοπλασματική νόσο.  
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Σχήμ  1. Συχνότητα συνοσηρότητας στους 100 ασθενείς της μελέτης. 

 
 

 

Εκτίμηση Αναγκών - Κλίμακα NEQ 

Για την αξιολόγηση των αναγκών των ασθενών έγινε χρήση της Κλίμακας NEQ 

(π ν κ ς 5). Από τις 23 τυποποιημένες καταγεγραμμένες ανάγκες της κλίμακας υπήρξε 

έντονη διαφοροποίηση στην επιλογή τους από τους ασθενείς. Συγκεκριμένα, από τις 

πέντε υ ηλότερες σε συχνότητα ανάγκες βρέθηκε η «Έχω ανάγκη να μιλήσω με 

ανθρώπους που είχαν την ίδια εμπειρία με μένα» ως 1
η
 υ ηλότερη (64,0%) ή η «Έχω 

ανάγκη από περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διάγνωσή μου» ως 2
η
 υ ηλότερη 

(62,0%). Μεταξύ των πέντε χαμηλότερων σε συχνότητα αναγκών βρέθηκε η «Έχω 

ανάγκη περισσότερης προσοχής από το νοσηλευτικό προσωπικό» ως 1
η
 χαμηλότερη 

(4,0%) ή η «Έχω ανάγκη για περισσότερο σεβασμό της προσωπικότητας/αξιοπρέπειας 

μου» ως 2
η
 χαμηλότερη (9,0%).   
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Π ν κ ς 5. Συχνότητα αποκρίσεων στις ερωτήσεις του Ερωτηματολογίου Αναγκών (Needs 

Evaluation Questionnaire, NEQ) από τους 100 ασθενείς της μελέτης.  

Item %  95%ΔΕ 
Αυξημένες, 

Με ωμένες 
 
 

1. Έχω ανάγκη από περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 

διάγνωσή μου. 
62,0 52,3 71,1 2 

2. Έχω ανάγκη από περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 

μελλοντική μου κατάσταση. 
60,0 50,2 69,2 5 

3. Έχω ανάγκη από περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις 

εξετάσεις που μου κάνουν. 
41,0 31,7 50,8  

4. Έχω ανάγκη από περισσότερες εξηγήσεις για τη θεραπεία 

μου. 
37,0 28,0 46,7  

5. Έχω ανάγκη να έχω περισσότερη συμμετοχή στις 

θεραπευτικές επιλογές (π.χ. συμμετοχή μου στην επιλογή 

μεταξύ δυο ισοδύναμων θεραπειών). 

32,0 23,5 41,6  

6. Έχω ανάγκη οι γιατροί και οι νοσηλευτές να μου παρέχουν 

πιο κατανοητές πληροφορίες. 
41,0 31,7 50,8  

7. Έχω ανάγκη οι γιατροί να είναι πιο ειλικρινείς μαζί μου 

(π.χ. να μου λένε όλη την αλήθεια για τη νόσο, τη 

θεραπεία, τις πιθανές παρενέργειες ).    

60,0 50,2 69,2 4 

8. Έχω ανάγκη να μπορώ να έχω καλύτερη επικοινωνία με 

τους γιατρούς. 
57,0 47,2 66,4  

9. Έχω ανάγκη να ελέγχονται καλύτερα μερικές από τις 

ενοχλήσεις μου  (πόνος, ναυτία, αϋπνία κλπ) 
39,0 29,9 48,8  

10. Έχω ανάγκη περισσότερης βοήθειας για να φάω, να 

ντυθώ και να πάω στο μπάνιο. 
14,0 8,3 21,8 4  

11. Έχω ανάγκη για περισσότερο σεβασμό της 

προσωπικότητας/αξιοπρέπειας μου. 
9,0 4,5 15,8 2 

12. Έχω ανάγκη περισσότερης προσοχής από το νοσηλευτικό 

προσωπικό. 
4,0 1,4 9,2 1 

13. Έχω ανάγκη να με καθησυχάζουν περισσότερο οι γιατροί. 35,0 26,2 44,7  

14. Έχω ανάγκη οι υπηρεσίες που προσφέρει το νοσοκομείο 

(τουαλέτα, γεύματα, καθαριότητα) να είναι καλύτερες. 
61,0 51,2 70,1 3 

15. Έχω ανάγκη να έχω περισσότερες πληροφορίες 

οικονομικό-ασφαλιστικής φύσης που σχετίζονται με την 

ασθένεια μου (π.χ. επιδόματα ασθένειας, συμμετοχή στο 

κόστος νοσηλείας, κλπ) 

48,0 38,4 57,7  

16. Έχω ανάγκη από  οικονομική βοήθεια. 20,0 13,1 28,6  

17. Έχω ανάγκη να μιλήσω με ψυχολόγο. 16,0 9,8 24,1  

18. Έχω ανάγκη να μιλήσω με ιερέα 13,0 7,5 20,6 3 

19. Έχω ανάγκη να μιλήσω με ανθρώπους  που είχαν την ίδια 

εμπειρία με μένα. 
64,0 54,3 72,9 1 

20. Έχω ανάγκη να με καθησυχάζει περισσότερο η οικογένεια 

μου. 
14,0 8,3 21,8 5 

21. Έχω ανάγκη να αισθάνομαι περισσότερο χρήσιμος μέσα 

στην οικογένεια μου. 
42,0 32,7 51,8  

22. Έχω ανάγκη να αισθάνομαι λιγότερο κλεισμένος στον 

εαυτό μου. 
30,0 21,7 39,5  

23. Έχω ανάγκη να είναι λιγότερο στεναχωρημένοι  οι άλλοι 

για τη κατάσταση μου. 
55,0 45,2 64,5  

α Με βέλος σημειώνονται οι 5 περισσότερο αυξημένες () ή μειωμένες () ανάγκες.  
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Από την ομαδοποίηση των αναγκών της Κλίμακας NEQ (σχήμ  2), με μη σημαντικά  

υ ηλότερη συχνότητα βρέθηκαν οι ανάγκες «Υποστήριξης» (79,0%) έναντι της 

«Επικοινωνίας» (72,0%), τις «Πληροφοριακές: διάγνωσης & πρόγνωσης» (62,0%) ή 

«Ξενοδοχειακής υποδομής νοσοκομείου» (61,0%) (p<0,05). Στον αντίποδα και με τη 

χαμηλότερη συχνότητα βρέθηκαν οι  «Πληροφοριακές: εξετάσεων & θεραπείας» 

(43,0%). 

Σχήμ  2. Συχνότητα ομαδοποιημένων αναγκών του Ερωτηματολογίου Needs Evaluation 

Questionnaire (NEQ) στους 100 ασθενείς της μελέτης. 

 
 

Ποιότητα Ζωής - Κλίμακα EQ-5D3L 

Στον π ν κ  6 παρουσιάζεται η συχνότητα αποκρίσεων στις ερωτήσεις καταστάσεων 

υγείας που αφορούν την Ποιότητα Ζωής (κλίμακα EQ-5D3L) των ασθενών της μελέτης. 

Στην κινητικότητα τους η πλειο ηφία ή το 70,0% αναφέρει ότι «Δεν έχω κανένα 

πρόβλημα στο περπάτημα», στην αυτοεξυπηρέτηση το  6,0% ότι «Δεν έχω κανένα 

πρόβλημα με την αυτοεξυπηρέτηση μου», στις συνηθισμένες δραστηριότητες το  0,0% ότι 
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«Δεν έχω κανένα πρόβλημα στο να εκτελώ τις συνηθισμένες δραστηριότητες μου», στον 

πόνο/δυσφορία το 52,0% ότι «Δεν έχω καθόλου πόνο ή δυσφορία» και στον 

άγχος/κατάθλι η το 45,0% ότι «Δεν έχω άγχος ή θλίψη». Ωστόσο, περισσότεροι από 

τους μισούς ή το 52,0% ανέφερε ότι είναι «χειρότερη» η υγεία τους συγκριτικά με 12 

μήνες πριν και μόλις το 29,0% να «Παραμένει ίδια». Σημειώνεται ακόμη ότι ο 

συνδυασμός αποκρίσεων των 5 καταστάσεων υγείας του EQ-5D3L (Ποιότητα Ζωής) 

«11111» βρέθηκε στο 24,0% στοιχείο που υποδηλώνει ότι δεν είχαν κανένα λειτουργικό 

ή άλλο πρόβλημα υγείας και το 1,0% με συνδυασμό αποκρίσεων «33333» και κατά 

συνέπεια πλήρη επιβάρυνση από τα συγκεκριμένα πρόβλημα (αποτελέσματα δεν 

παρουσιάζονται σε σχήμα/πίνακα).  

Π ν κ ς 6. Συχνότητα αποκρίσεων στις ερωτήσεις καταστάσεων υγείας που αφορούν την 

Ποιότητα Ζωής (κλίμακα EQ-5D3L) των ασθενών της μελέτης.  

Κ τ στάσε ς Υ ε  ς 
 

ν % 

Κινητικότητα 1.Δεν έχω κανένα πρόβλημα στο περπάτημα 70 70,0 

2. Έχω μερικά προβλήματα στο περπάτημα 26 26,0 

3. Είμαι καθηλωμένος/η στο κρεββάτι 4 4,0 

Αυτοεξυπηρέτηση 1.Δεν έχω κανένα πρόβλημα με την αυτοεξυπηρέτηση μου 86 86,0 

2. Έχω μερικά προβλήματα στο να πλένομαι και να ντύνομαι 9 9,0 

 3. Είμαι ανίκανος/η να ντυθώ και να πλυθώ 5 5,0 

Συνηθισμένες 

δραστηριότητες 

1.Δεν έχω κανένα πρόβλημα στο να εκτελώ τις συνηθισμένες 

δραστηριότητες μου 
80 80,0 

 2. Έχω μερικά προβλήματα στο να εκτελώ τις συνηθισμένες 

δραστηριότητες μου 
12 12,0 

 3. Είμαι ανίκανος/η να εκτελώ τις συνηθισμένες δραστηριότητες 8 8,0 

Πόνος/Δυσφορία 1.Δεν έχω καθόλου πόνο ή δυσφορία 52 52,0 

2. Έχω μέτριο πόνο ή δυσφορία 35 35,0 

 3. Έχω υπερβολικό πόνο ή δυσφορία 13 13,0 

Άγχος/Κατάθλι η 1.Δεν έχω άγχος ή θλίψη 45 45,0 

2. Έχω μέτριο άγχος ή θλίψη 38 38,0 

 3. Έχω υπερβολικό άγχος ή θλίψη 17 17,0 

Συγκριτικά με την κατάσταση 

της υγείας μου τους 

τελευταίους 12 μήνες, η 

σημερινή μου κατάσταση 

είναι: 

Καλύτερη 19 19,0 

Παραμένει ίδια 29 29,0 

Χειρότερη 52 52,0 
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Στην απεικόνιση του Δείκτη EQ VAS («Κατάστασης της Υγείας» ή «θερμόμετρο») των 

ασθενών της μελέτης, σύμφωνα με την κλίμακα EQ-5D (σχήμ  3) διαπιστώνεται επίσης 

ότι η μέση τιμή κατάστασης της υγείας βρέθηκε να είναι 66,3 με καλύτερη υγεία να 

απεικονίζεται στη βαθμολογία ίση με 100. Οι μισοί ασθενείς επίσης βρέθηκαν με 

βαθμολογία 70,0 ενώ το ανώτερο 25,0% των ασθενών είχαν βαθμολογία  5,0  και το 

χαμηλότερο 25,0% των ασθενών βαθμολογία μικρότερη από 50,0.   

Σχήμ  3. Απεικόνιση Δείκτη EQ VAS («Κατάστασης της Υγείας» ή «θερμόμετρο») των 

ασθενών της μελέτης, σύμφωνα με την κλίμακα EQ-5D. 

 
 

Ανάγκες, Ποιότητα Ζωής & Θρησκευτικότητα-Πνευματικότητα  

Στον π ν κ  7 παρουσιάζονται τα επίπεδα των Κλιμάκων Αναγκών (NEQ), Ποιότητας 

Ζωής (EQ-5D3L & VAS) και Θρησκευτικότητας/Πνευματικότητας (RFI-SRB) των 100 

ασθενών της μελέτης. Ο μέσος αριθμός αναγκών βρέθηκε με  ,54 καθώς οι μισοί 

τουλάχιστον ασθενείς είχαν   ανάγκες από τις 23 ενώ με πολύ αυξημένες ή 12  ανάγκες 

βρέθηκε το 34,0% και με καμία ανάγκη το 5,0%. Η μέση βαθμολογία Ποιότητας Ζωής 

EQ-5D3L βρέθηκε 0,741 ενώ καθώς οι τιμές στη μονάδα υποδηλώνουν άριστη 

ποιότητα ζωής, βρέθηκε το 24,0% των ασθενών με άριστη ποιότητα. Στο Δείκτη EQ 
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VAS Κατάστασης Υγείας η μέση τιμή της βρέθηκε 66,3 όπως αναφέρθηκε και στο 

σχήμα 3. Και τέλος, σχετικά με την Βαθμολογία της Κλίμακας Θρησκευτικότητας-

Πνευματικότητας (RFI-SRB) η μέση τιμή της βρέθηκε με 43,0 με μέγιστη δυνατή τιμή 

την 60,0.    

 

Π ν κ ς 7. Επίπεδα Κλιμάκων Αναγκών (NEQ), Ποιότητας Ζωής (EQ-5D3L & VAS) και 

Θρησκευτικότητας/Πνευματικότητας (RFI-SRB) των 100 ασθενών της μελέτης. 
      

Κλίμακα 
Μέση 

τιμή 

Τυπ. 

Απόκλ. 
Διάμεσος 

Εύρος 

τιμών 

Συντελεστής 

ασυμμετρίας 
      

Π ήθ ς Αν  κών (NEQ)   
(κλίμακα 1-23  υ ηλή  περισσότερες ανάγκες) 

8,54 5,38 8,00 0-23 0,31 

αυξημένες (12+ ανάγκες)
 α

 34,0%    
      

  θμ       Π  ότητ ς Ζωής EQ-

5D3L  
(αυξημένη κλίμακα  καλύτερη ποιότητα ζωής) 

0,741 0,260 0,827 0,030-1,000 -1,23 

άριστη ποιότητα ζωής (βαθμολογία 

1,000) 
24,0%    

      

Δε κτης EQ VAS Κ τάστ σης 

Υ ε  ς 
(τιμές στο 100  καλύτερη κατάσταση υγείας) 

66,3 21,9 70,0 10-100 -0,50 

καλύτερη ή βαθμολογία 70,0+
β
 54,0%    

      

  θμ       θ ησκευτ κότητ ς-

Πνευμ τ κότητ ς (RFI-SRB) 
(αυξημένη κλίμακα  αυξημένη 

συμπτωματολογία) 

43,0 16,5 48,5 0-60 -2,08 

      

α Με καμία ανάγκη από τις 23 βρέθηκε το 5,0%. β Τιμή διαμέσου 70,0 έχουν ν=12 ασθενείς.  
NEQ, Needs Evaluation Questionnaire; EQ-5D3L, EuroQol five-dimensional questionnaire of three levels; EQ VAS, EuroQol 

visual analogue scale; RFI-SRB, the Royal Free Interview for Spiritual and Religious Beliefs scale. 

 

Από τον π ν κ  8 και τη μονομεταβλητή συσχέτιση Κλιμάκων Αναγκών (NEQ), 

Ποιότητας Ζωής (EQ-5D3L & VAS) και Θρησκευτικότητας/Πνευματικότητας (RFI-

SRB), ανακύπτουν ορισμένες σημαντικές σχέσεις. Συγκεκριμένα, η αύξηση του 

πλήθους των αναγκών σχετίζεται με χαμηλή Ποιότητας ζωής EQ-5D3L (r=-0,586, 

p<0,001) ή  χαμηλή VAS (r=-0,426, p<0,001). Οριακά ωστόσο φαίνεται να υπάρχει 

θετική συσχέτιση της VAS με την Θρησκευτικότητα/Πνευματικότητα (r=0,194, 

p=0,053).   
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Π ν κ ς 8. Συσχέτιση Κλιμάκων Αναγκών (NEQ), Ποιότητας Ζωής (EQ-5D3L & VAS) και 

Θρησκευτικότητας/Πνευματικότητας (RFI-SRB) των 100 ασθενών της μελέτης. 
    

 
Π ήθ ς Αν  κών 

(NEQ) 

  θμ       Π  ότητ ς 

Ζωής EQ-5D3L 

Δε κτης EQ VAS 

Κ τάστ σης Υ ε  ς 

 rho-Spearman (p-value) 

    

  θμ       Π  ότητ ς 

Ζωής EQ-5D3L 
-0,586 (<0,001)   

    

Δε κτης EQ VAS 

Κ τάστ σης Υ ε  ς 
-0,426 (<0,001) 0,641 (<0,001)  

    

  θμ       

θ ησκευτ κότητ ς-

Πνευμ τ κότητ ς (RFI-

SRB) 

0,017 (0,870) 0,021 (0,836) 0,194 (0,053) 

    

** p-value<0,001 

 

 

 

Στον π ν κ  9 και τη συσχέτιση επίσης των κλιμάκων, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

των ασθενών προκύπτουν εξίσου σημαντικές σχέσεις. Μεταξύ άλλων η αύξηση του 

πλήθους των αναγκών σχετίζεται με το γυναικείο φύλο (r=0,244, p<0,05), με τη 

μοναχική διαβίωση (r=0,240, p<0,05) ή με τη χαμηλή Ικανοποίηση από τη φροντίδα 

στην Κλινική (r=-0,367, p<0,001). Η αύξηση της βαθμολογίας Ποιότητας ζωής EQ-

5D3L σχετίζεται με λιγότερα χρόνια διάγνωσης (r=-0,243, p<0,05), ο αυξημένος 

Δείκτης VAS με αυξημένη Ικανοποίηση από τη φροντίδα στην Κλινική (r=0,240, 

p<0,05). Ακόμη η αυξημένη κλίμακα Θρησκευτικότητας/Πνευματικότητας σχετίζεται 

με το γυναικείο φύλο (r=0,316, p<0,01), με το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης (r=-0,277, 

p<0,01) καθώς και με το χαμηλό εισόδημα (r=-0,254, p<0,01).   
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Π ν κ ς 9. Συσχέτιση Κλιμάκων Αναγκών (NEQ), Ποιότητας Ζωής (EQ-5D3L & VAS) και 

Θρησκευτικότητας/Πνευματικότητας (RFI-SRB) των 100 ασθενών της μελέτης με τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά τους. 
     

 
Π ήθ ς 

Αν  κών 

(NEQ) 

  θμ       

Π  ότητ ς Ζωής 

EQ-5D3L 

Δε κτης EQ 

VAS 

Κ τάστ σης 

Υ ε  ς 

  θμ       

θ ησκευτ κότητ ς-

Πνευμ τ κότητ ς 

(RFI-SRB) 

 rho-Spearman 
     

Φύ    
(1: άνδρες, 2: γυναίκες) 

0,244
*
 -0,115 0,012 0,316

**
 

Η  κ   
(χρόνια) 

-0,138 0,085 0,132 0,124 

Χ όν   δ ά νωσης 0,060 -0,243
*
 -0,191 0,033 

Τόπ ς κ τ  κ  ς 
(1: Ηράκλειο, 2:εκτός πόλης) 

0,142 0,040 -0,026 0,106 

Συμ  ωση 
(1: με άλλους, 2:μόνος/η) 

0,240
*
 -0,182 -0,153 0,185 

Εκπ  δευση 
(1: χωρίς, 2: Δημοτικό, 3: Γυμνάσιο, 
Λύκειο, 4: Πανεπιστήμιο) 

-0,173 0,175 0,058 -0,277
**

 

Ε   σ  κή κ τάστ ση 
(1: Άνεργος/η, Οικιακά, 

Συνταξιούχος, 2: Εργαζόμενος/η) 
-0,036 0,073 0,006 -0,134 

Ε σόδημ  
(1: κανένα, 2: <€5.000, 3: >€5.000, 4: 
€10.000-20.000) 

-0,217
*
 0,159 0,119 -0,254

*
 

Ν ση ε ες/επ σκέψε ς στ  

ν σ κ με   τ  τε ευτ    

2μην  

0,126 -0,122 -0,064 -0,172 

Ικ ν π  ηση  πό τη 

   ντ δ  στην Κ  ν κή 
(κλίμακα 0-10 με 10:πολύ 
ικανοποιημένος/η) 

-0,367
**

 0,176 0,240
*
 -0,064 

Συν ση ότητ  
(πλήθος χρόνιων νοσημάτων) 

0,006 -0,034 0,004 -0,089 

*p<0,05, **p-value<0,01 

 

Τέλος, στον π ν κ  10 παρουσιάζεται η πολλαπλή λογιστική παλινδρόμηση χωριστά 

των Κλιμάκων Αναγκών (NEQ) & Ποιότητας Ζωής (EQ-5D3L & VAS) ως προς την 

Κλίμακα  Θρησκευτικότητας-Πνευματικότητας (RFI-SRB) στους 100 ασθενείς της 

μελέτης. Για κάθε μονάδα λοιπόν μεταβολής (αύξηση) της Κλίμακας 

Θρησκευτικότητας/ Πνευματικότητας, μειώνεται σημαντικά το odds (πιθανότητα) για 

αυξημένες ανάγκες (12 ) (OR: 0,96, p=0,028), ενώ παράλληλα αυξάνεται σημαντικά το 

odds για καλύτερη κατάσταση υγείας (OR: 1,04, p=0,016). Ως δευτερεύον εύρημα 

σημειώνεται ακόμη ότι για κάθε μονάδα αύξησης της βαθμολογίας Ικανοποίησης από 

τη φροντίδα, αυξάνεται σημαντικά το odds για καλύτερη κατάσταση υγείας (OR: 1,90, 

p=0,014).       
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Π ν κ ς 10. Πολλαπλή λογιστική παλινδρόμηση των Κλιμάκων Αναγκών (NEQ) & Ποιότητας 

Ζωής (EQ-5D3L & VAS) ως προς την Κλίμακα  Θρησκευτικότητας-Πνευματικότητας (RFI-

SRB) στους 100 ασθενείς της μελέτης.  

 

Π ήθ ς 

Αν  κών  

(NEQ) 

  θμ       

Π  ότητ ς Ζωής  

EQ-5D3L 

Δε κτης EQ VAS 

Κ τάστ σης Υ ε  ς 

 
 (12  έναντι <12)  (1,000 έναντι <1,000) (70,0  έναντι <70,0) 

 
odds ratio (95%ΔΕ) 

Φύ    
(1: άνδρες, 2: γυναίκες) 

2,52 
(0,83-7,70) 

1,30 
(0,40-4,19) 

1,26 
(0,44-3,63) 

Η  κ   
(χρόνια) 

0,34 
(0,09-1,29) 

0,76 
(0,19-2,98) 

1,24 
(0,36-4,28) 

Χ όν   δ ά νωσης 
0,88 

(0,75-1,05) 
0,93 

(0,79-1,10) 
0,93 

(0,82-1,06) 

Τόπ ς κ τ  κ  ς 
(1: Ηράκλειο, 2:εκτός πόλης) 

1,16 
(0,41-3,33) 

1,20 
(0,39-3,69) 

1,33 
(0,49-3,62) 

Συμ  ωση 
(1: με άλλους, 2:μόνος/η) 

1,67 
(0,35-8,01) 

1,49 
(0,25-8,97) 

1,24 
(0,26-5,94) 

Εκπ  δευση 
(1: χωρίς, 2: Δημοτικό, 3: Γυμνάσιο, 

Λύκειο, 4: Πανεπιστήμιο) 

0,75 
(0,32-1,76) 

1,82 
(0,77-4,29) 

1,01 
(0,47-2,18) 

Ε   σ  κή κ τάστ ση 
(1: Άνεργος/η, Οικιακά, Συνταξιούχος, 2: 
Εργαζόμενος/η) 

0,52 
(0,14-1,98) 

0,95 
(0,25-3,60) 

0,96 
(0,28-3,30) 

Ε σόδημ  
(1: κανένα, 2: <€5.000, 3: >€5.000, 4: 
€10.000-20.000) 

0,66 
(0,34-1,31) 

1,37 
(0,61-3,06) 

1,78 
(0,87-3,65) 

Ν ση ε ες/επ σκέψε ς στ  

ν σ κ με   τ  τε ευτ    2μην  

1,27 
(0,55-2,91) 

0,98 
(0,41-2,34) 

1,03 
(0,47-2,25) 

Ικ ν π  ηση  πό τη    ντ δ  

στην Κ  ν κή 
(κλίμακα 0-10 με 10:πολύ 

ικανοποιημένος/η) 

0,74 
(0,48-1,14) 

1,47 
(0,84-2,60) 

1,90 
(1,14-3,19)

 β
 

Συν ση ότητ  
(πλήθος χρόνιων νοσημάτων) 

0,76 
(0,46-1,28) 

1,02 
(0,61-1,68) 

1,25 
(0,81-1,95) 

  θμ       θ ησκευτ κότητ ς-

Πνευμ τ κότητ ς (RFI-SRB) 
0,96 

(0,93-0,99) 
α
 

1,02 
(0,99-1,06) 

1,04 
(1,01-1,08)

 γ
 

pseudo R2
Nagelkerke 0,293 0,128 0,243 

α  p=0.028, β p=0.014, γ p=0.016 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ  

 

Κύρια ευρήματα 

Η έρευνα της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποσκοπούσε στην κατανόηση και 

στην ανάδειξη της σημασίας που ενέχει η Θρησκευτικότητα - Πνευματικότητα ως 

θετικός μηχανισμός αντιμετώπισης της κακοήθους ασθένειας από τους ασθενείς, 

επιδρώντας στην ικανοποίηση των αναγκών τους και στην ποιότητα ζωής τους. 

Συνοπτικά λοιπόν και με βάση τα ερευνητικά της ερωτήματα τα κύρια ευρήματα της 

μελέτης ήταν τα παρακάτω:  

 οι περισσότερο συχνές ανάγκες των ογκολογικών ασθενών βρέθηκαν να είναι 

«Υποστήριξης», «Επικοινωνίας», «Πληροφοριακές: διάγνωσης & πρόγνωσης» ή 

«Ξενοδοχειακής υποδομής νοσοκομείου» αναφερόμενες από περισσότερο από τους 

μισούς ασθενείς,  

 βρέθηκε άμεση συσχέτιση της Θρησκευτικότητας - Πνευματικότητας με τις 

ανάγκες των ογκολογικών ασθενών καθώς η θετική μεταβολή της συνεπάγεται 

σημαντικά μικρότερη πιθανότητα για αυξημένες ανάγκες,  

 θετική μεταβολή της Θρησκευτικότητας - Πνευματικότητας συνεπάγεται επίσης 

σημαντικά μεγαλύτερη πιθανότητα για καλή κατάσταση υγείας,  

 η Ποιότητα ζωής των ασθενών βρέθηκε σε υ ηλά επίπεδα, ενώ δεν φαίνεται να 

σχετίζεται σημαντικά με την Θρησκευτικότητα - Πνευματικότητα. 

 

Συνοπτική αποτίμηση και συζήτηση των ευρημάτων  

Ως βασικό στοιχείο σκέ ης της έρευνας της διπλωματικής εργασίας αποτέλεσε όχι απλά 

η αδιαμφισβήτητη εκτίμηση για την παρουσία αναγκών αλλά το πλήθος και το είδος 

τους στους ογκολογικούς ασθενείς, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της επικουρικής 

θεραπείας τους. Επίσης, καθώς αυξάνεται παγκοσμίως το ποσοστό των ασθενών με 

καρκίνο που επιβιώνουν, ιδιαίτερα στις αναπτυγμένες χώρες, το ενδιαφέρον 

επικεντρώνεται και στη μετά-θεραπευτική φάση της νόσου τόσο για τους ίδιους όσο και 

για τα μέλη των οικογενειών τους, τους φίλους, τους φροντιστές και τους σχετιζόμενους 

επαγγελματίες υγείας (Jiao et al., 2015).  
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Στις ανεκπλήρωτες ανάγκες όπως συχνά αναφέρεται η βιβλιογραφία και που αφορούν 

στην ουσία την έλλει η υπηρεσιών ή υποστήριξης που δύναται να βοηθήσουν και να 

προσδώσουν στους ασθενείς το βέλτιστο επίπεδο ευεξίας, οι ασθενείς τείνουν να 

αναφέρουν προβλήματα που σχετίζονται με την οικονομική τους κατάσταση, τη 

λειτουργική τους εξέλιξη (σωματική κυρίως), την πληροφόρηση και την επικοινωνία 

(Jiao et al., 2015). Γενικότερα όμως περιλαμβάνουν ανάγκες σωματικής, 

συναισθηματικής,  υχολογικής, πνευματικής, πληροφοριακής, κοινωνικής και 

πρακτικής φύσεως (Fitch, 2008; Jiao et al., 2015). Η γενική εκτίμηση για το πλήθος ή το 

εύρος των αναγκών προέρχεται από συγχρονικές μελέτες όπου αναφέρεται παρουσία 

αναγκών στο 30-50% των ασθενών που βρίσκονται στη θεραπεία ή που επιβιώνουν 

(Jiao et al., 2015). Από την ίδια περιοχή μελέτης με την παρούσα έρευνα, σε ασθενείς με 

Ca μαστού τελικού σταδίου η παρουσία αναγκών εκτιμήθηκε στο 100% των ασθενών 

(με τουλάχιστον μια ανάγκη από τις 23) (Konstantinidis et al., 2017; Konstantinidis et 

al., 2016). Σημειώνεται πως στους ασθενείς της παρούσας μελέτης που βρίσκονται στο 

στάδιο της χημειοθεραπείας, με διάφορους τύπους καρκίνου, είτε έχουν μεταστατική 

νόσο ή βρίσκονται σε υ ηλή σταδιοποίηση, η παρουσία αναγκών (με τουλάχιστον μια 

ανάγκη από τις 23) βρέθηκε στο 95,0%, τεκμηριώνοντας έτσι τον αρχικό συλλογισμό 

για την αδιαμφισβήτητη παρουσία αναγκών στους ασθενείς με καρκίνο ανεξαρτήτως 

σταδίου, σημείου, χρόνου θεραπείας ή άλλων χαρακτηριστικών.  

Οι Konstantinidis and colleagues (2017) προσπάθησαν επίσης να καταδείξουν τη μορφή 

των περισσότερα συχνά αναγκών στους ασθενείς που μελέτησαν αλλά και το επίπεδο 

της ποιότητας ζωής τους. Παρά τις μεθοδολογικές διαφορές με την παρούσα εργασία, η 

1
η
 σε συχνότητα ανάγκη που κατέδειξαν ήταν η «Έχω ανάγκη από περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά με την μελλοντική μου κατάσταση», ενώ στην παρούσα έρευνα ήταν 

5
η
 υ ηλότερη. Στις ομάδες δε αναγκών βρήκαν ως 1

η
 υ ηλότερη την «Πληροφοριακές: 

διάγνωσης & πρόγνωσης» που ήταν 3
η
 στην παρούσα έρευνα. Οι ασθενείς της 

παρούσας μελέτης κατέδειξαν ως 1
η
 σε συχνότητα ομάδα αναγκών εκείνη της 

«Υποστήριξης» ενώ έπεται της «Επικοινωνίας». Η διαφοροποίηση αυτή στην 

ιεράρχηση φαίνεται να καθορίζεται από τους συμμετέχοντες των δυο μελετών καθώς 

πρόκειται μεν για ογκολογικούς ασθενείς ίδιας περιοχής, αλλά είναι διαφορετικού τύπου 

και σταδίου καρκίνου. Λαμβάνοντας λοιπόν υπό η και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

εξέλιξης της νόσου (π.χ. συμπτωματολογία, παρενέργειες θεραπειών, περιβάλλον 
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διαβίωσης και υποστήριξης) απαιτείται εξατομικευμένη αντιμετώπιση και παροχή 

φροντίδας στους ασθενείς. 

Σημειώνεται επίσης σχετικά με την παρουσία αναγκών σε άλλες μελέτες που δεδομένα 

έχουν διαφορετική δομή ή οργάνωση, ότι έχει ενδιαφέρον η επιδημιολογική εικόνα που 

παρουσιάζουν. Συγκεκριμένα, σε πολυκεντρική μελέτη το 2014-2015 σε 145 ενήλικους 

ιθαγενείς της Αυστραλίας, διαγνωσμένοι με καρκίνο τα πιο πρόσφατα πέντε έτη, 

αξιολογήθηκαν τέσσερις βασικές μορφές αναγκών όπως σωματικές &  υχολογικές, 

νοσοκομειακής φροντίδας, πληροφόρησης & επικοινωνίας και πρακτικότητας & 

κουλτούρας (Bernardes et al., 2019). Το 65,0% βρέθηκαν να έχουν τουλάχιστον μια 

ανεκπλήρωτη ανάγκη, ενώ στις ομαδοποιημένες η πιο συχνά αναφερόμενη ήταν οι 

σωματικές &  υχολογικές (46,0%) και τελευταίες της νοσοκομειακής φροντίδας 

(16,0%). Οι  υχολογικές λοιπόν ή της υποστήριξης φαίνεται να έχουν αξιόλογη 

παρουσία μεταξύ των βασικών τους αναγκών ενώ δεν πρέπει να αγνοείται η διάσταση 

που δίνουν οι ασθενείς στη νοσοκομειακή φροντίδα και την κατατάσσουν ως την 

τελευταία ανάγκη, προφανώς ικανοποιημένη ή απλώς ελαχίστης σημασίας. Στην 

παρούσα έρευνα όπως και σε εκείνη των Konstantinidis and colleagues (2016), η 

ικανοποίηση ήταν πάρα πολύ υ ηλή, προφανώς λόγο και της συμβολής των 

επαγγελματιών υγείας στην φροντίδα των ασθενών. Η ικανοποίηση αυτή αποτελεί 

παράγοντα θετικής συσχέτισης τόσο για την καλή κατάσταση της υγείας τους όσο και 

για την μείωση των αναγκών.        

Πλέον της παρουσίας αναγκών, η παρούσα μελέτη αποσκοπούσε στη ανάδειξη 

ενδεχόμενου παράγοντα συσχέτισης τους, εκτός με εκείνους που είναι ήδη γνωστοί 

όπως τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, η φροντίδα και τα χαρακτηριστικά της ίδιας της 

νόσου. Ο παράγοντας αυτός αφορά την παράμετρο της Πνευματικότητας - 

Θρησκευτικότητας και το ρόλο που μπορεί να έχει μεταξύ των προαναφερθέντων 

χαρακτηριστικών στη μείωση των αναγκών των ογκολογικών ασθενών. Το 

συγκεκριμένο εγχείρημα ωστόσο αποτελεί ταυτόχρονα πρωτοτυπία και μειονέκτημα. 

Σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφική γνώση δεν έχει αναφερθεί σε ογκολογικούς 

ασθενείς η οποιαδήποτε διερεύνησή της Πνευματικότητας - Θρησκευτικότητας με τις 

ανάγκες αλλά ως προσδιοριστής υγείας φαίνεται να σχετίζεται σε μελέτες πεδίου με 

βιολογικούς-κλινικούς δείκτες καρδιοαγγειακών νοσημάτων ή με την αίσθηση της 

συνεκτικότητας και τη διατήρηση της καλής γενικής υγείας των πληθυσμών 

(Anyfantakis et al., 2013; Stefanaki et al., 2014). Ωστόσο, από μετανάλυση των Jim and 
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colleagues (2015) 101 μελετών με 32000 ογκολογικούς ασθενείς το 2015, βρέθηκε ότι η 

Πνευματικότητα/Θρησκευτικότητα σχετίζεται με καλύτερη κατάσταση σωματικής 

υγείας ενώ πλέον γίνεται λόγος για την ύπαρξη και διερεύνηση θρησκευτικών και 

πνευματικών αναγκών (religious needs, spiritual needs) στους ογκολογικούς ασθενείς 

(Devi & Fong, 2019; Forouzi et al., 2017; Hatamipour et al., 2015). Στην παρούσα 

μελέτη λοιπόν αναγνωρίζεται η άμεση συσχέτιση της Θρησκευτικότητας - 

Πνευματικότητας ή των σχετικών αντιλή εων με τις ανάγκες των ογκολογικών 

ασθενών καθώς η θετική μεταβολή της συνεπάγεται σημαντικά μικρότερη πιθανότητα 

για αυξημένες ανάγκες, στοιχείο που απαιτεί προσεκτική διατύπωση και διαχείριση. Αν 

και η επανάλη η και επιβεβαίωση πρωτότυπων ευρημάτων θεωρείται επιβεβλημένη 

στη διεθνή βιβλιογραφία, η κλίμακα της Θρησκευτικότητας - Πνευματικότητας ενισχύει 

το ρόλο της στην αναζήτηση παραγόντων σχετιζόμενων με την υγεία ασθενών καθώς η 

θετική μεταβολή της συνεπάγεται επίσης σημαντικά μεγαλύτερη πιθανότητα για καλή 

κατάσταση υγείας και επομένως κρίνεται πως ο ρόλος της είναι διακριτός και σπουδαίος 

στην παρούσα μελέτη παρά τυχαίος. Η καλή κατάσταση υγείας ωστόσο αν και δεν 

αποτελεί δείκτη ποιότητας ζωής των ασθενών, αφορά τη λειτουργική τους κατάσταση 

και την καθημερινή τους αυτοεξυπηρέτηση καθώς φαίνεται να μην επηρεάζεται 

τουλάχιστον μέχρι το χρονικό σημείο της έρευνας (λή η χημειοθεραπειών) από την 

νόσο ή τις συνέπειες της θεραπείας. Βρέθηκε λοιπόν σε υ ηλό επίπεδο σύμφωνα με το 

τον Δείκτη EQ VAS, στοιχείο ενθαρρυντικό για την φυσική κατάσταση των ασθενών 

ενώ από τη σχετική βιβλιογραφία συχνά αναφέρεται ότι επηρεαζόμενη από 

δημογραφικούς παράγοντες είναι σε αντιφατικά επίπεδα σε ογκολογικούς ασθενείς 

(Iwatani et al., 2017; Vrettos et al., 2012).       

Τέλος, αφού ερευνήθηκε και η ποιότητα ζωής των ογκολογικών ασθενών, αξιολογήθηκε 

να βρίσκεται σε υ ηλά επίπεδα ενώ δεν βρέθηκε να σχετίζεται σημαντικά με την 

Θρησκευτικότητα - Πνευματικότητα. Πιθανόν η καλή ποιότητα ζωής τους να καθορίζει 

και τη μη συσχέτιση με τις θρησκευτικές/πνευματικές αντιλή εις. Σε γενικότερα 

πλαίσια και από την μελέτη 32000 περίπου συμμετεχόντων 50  ετών, 13 Ευρωπαϊκών 

χωρών του 2ου κύματος (2006-7) της μελέτης «Survey of Health, Ageing and 

Retirement in Europe – SHARE», έχει ήδη αναφερθεί ότι τα άτομα που έπασχαν από 

νεοπλασία, δεν βρέθηκαν να είχαν σημαντική διαφορά στην ποιότητα ζωής τους σε 

σχέση με τα άτομα που ήταν ελεύθερα νεοπλασιών (Χριστοδουλάκης, 2017). Ανάλογα 

και οι Konstantinidis and colleagues (2016) σε ογκολογικούς ασθενείς με Ca μαστού 
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τελικού σταδίου βρέθηκαν γενικά με καλή ποιότητα ζωής, λειτουργικότητα και 

βαθμολογία συμπτωματολογίας. Ωστόσο, σε διαφορετικές κοινωνικές κουλτούρες 

φαίνεται να υπάρχουν ενδείξεις που η Θρησκευτικότητα/Πνευματικότητα καθορίζει 

καλύτερα επίπεδα ποιότητας ζωής. Σε περιγραφική μελέτη των Zargani and colleagues 

(2018) σε  4 μουσουλμάνες με Ca μαστού στο Ahvaz Shafa Hospital στο Iran το 2015 

βρέθηκε ότι όλες οι βαθμολογίες ποιότητας ζωής του SF-36 ήταν υ ηλότερες σε εκείνες 

με υ ηλότερη αίσθηση θρησκευτικότητας.  

 

Μειονεκτήματα της μελέτης & προτάσεις   

Η έρευνα της παρούσας διπλωματικής εργασίας αντιμετώπιζε εξ ορισμού 

μεθοδολογικές αδυναμίες που στο πλήθος των μικρών ερευνών αποτελούν τροχοπέδη 

στην πρόοδο της συμπερασματολογίας  τους. Η επιλογή ασθενών που βρίσκονται στα 

πλαίσια της χημειοθεραπείας, από ένα νοσηλευτικό ίδρυμα της περιοχής Ηρακλείου 

αλλά και η δυναμική του δείγματος αφού περιλαμβάνει ασθενείς διαφόρων σταδίων και 

σημείων καρκίνου, είναι χαρακτηριστικά που αποτελούν πηγές μερολη ίας και 

σφάλματος και που πολλές φορές μονάχα η πολυσταδιακή τυχαία δειγματολη ία μπορεί 

να αντιμετωπίσει (Δαρβίρη, 2009). Πρακτικά ωστόσο κύριος αποτρεπτικός παράγοντας 

για την εκπόνηση ολοκληρωμένης έρευνας δεν αποτελεί μονάχα ο σκοπός της και τα 

μέσα διάθεσης αλλά η προσδοκία σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφική πρακτική 

και γνώση. Στις περισσότερες περιπτώσεις που αναφέρθηκαν στην παρούσα ενότητα και 

αφορούν την διερεύνηση ογκολογικών ασθενών είτε εντός νοσηλευτικών ιδρυμάτων 

είτε μετά την επιβίωση τους και στην πάροδο του χρόνου, οι έρευνες τους είναι 

ολιγοπληθής, εστιασμένες και οργανωμένες σε τακτικό χρονικό διάστημα. Οι συνθήκες 

φυσικά ή τα κριτήρια επιλογής αποτελούν και αυτά στοιχεία περιορισμού ενώ στα 

πλαίσια μεταναλύσεων για την συνολική αξιολόγηση πρώιμων αποτελεσμάτων, 

αυξάνουν την ετερογένεια και την ανασφαλή συμπερασματολογία. Η παρούσα έρευνα 

ωστόσο κατέδειξε για πρώτη φορά σε ασθενείς που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία τη 

μορφή των αναγκών τους και κατά πόσο σχετίζονται με τις θρησκευτικές και 

πνευματικές τους στάσεις και αντιλή εις, αναζητώντας έτσι έναν κρυφό παράγοντα 

στην αντιμετώπιση της ασθένειάς τους.    

Επιπλέον και πέρα από το σκοπό της παρούσας μελέτης, ενδιαφέρον παρουσιάζει η 

αναζήτηση στους ογκολογικούς ασθενείς που επιβιώνουν, κατά πόσο μεταβάλλεται η 

 υχική τους κατάσταση, οι ανάγκες τους, η ποιότητα της ζωής τους κυρίως στον τομέα 
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της λειτουργικότητας αλλά και η ένταση της αίσθησης πνευματικότητας – 

θρησκευτικότητας ή της ευεξίας. Μακροχρόνιες προοπτικές μελέτες παρατήρησης 

μπορούν να απαντήσουν σε ζητήματα μεταβολών ή επιδράσεων για ασθενείς με 

μακροχρόνια επιβίωση, στοιχείο που οι ερευνητές οφείλουν να διαμορφώνουν στη 

μελλοντική πρακτική τους. Η δυναμική επίδραση της πνευματικής υγείας στην 

αντιμετώπιση χρόνιων εκφυλιστικών νοσημάτων όπως ο καρκίνος πρέπει να τονιστεί 

και να ενισχυθεί ως παράγοντας που συμβάλλει στην κάλυ η των αναγκών και στην 

βελτίωση της ποιότητας ζωής των ογκολογικών ασθενών. Καθίσταται λοιπόν επιτακτική 

η ανάγκη σχεδιασμού και ένταξης θεραπειών φροντίδας και πνευματικών παρεμβάσεων 

από τους επαγγελματίες υγείας. 

 

Συμπέ  σμ   

Από την παρούσα έρευνα και μελέτη σε ογκολογικούς ασθενείς υπό θεραπεία, 

διαπιστώνεται υ ηλή παρουσία αναγκών με πιο βασική εκείνες της υποστήριξης, αλλά 

και άμεση συσχέτιση της Θρησκευτικότητας/Πνευματικότητας με τις ανάγκες των 

ογκολογικών ασθενών καθώς η θετική μεταβολή της συνεπάγεται σημαντικά μικρότερη 

πιθανότητα για αυξημένες ανάγκες. Παράλληλα και ενώ δεν σχετίζεται με την ήδη καλή 

ποιότητα ζωής τους, η θετική μεταβολή της Θρησκευτικότητας/Πνευματικότητας 

συνεπάγεται επίσης σημαντικά μεγαλύτερη πιθανότητα για καλή κατάσταση υγείας. 

Εκτιμάται λοιπόν ότι η ενίσχυση και υποστήριξη των θρησκευτικών και πνευματικών 

αντιλή εων και πεποιθήσεων των ογκολογικών ασθενών δύναται να βοηθήσει 

σημαντικά στην αντιμετώπιση των αναγκών και γενικότερα της ασθένειας τους, 

ιδιαίτερα στο κρίσιμο χρονικό σημείο της θεραπείας τους ώστε να προσδώσουν στους 

ασθενείς το βέλτιστο επίπεδο ποιότητα ζωής και ευεξίας.  
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