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Πεξίιεςε
Παξφιν πνπ ν θαξθίλνο εκθαλίδεηαη αξθεηά ζπάληα ζηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο, θαηά πνιχ
ζπαληφηεξα απφ φηη εκθαλίδεηαη ζηνπο ελήιηθεο, παξακέλεη ε δεχηεξε ζπρλφηεξε αηηία
ζαλάηνπ γηα ηα παηδηά παγθνζκίσο. Παξάιιεια φκσο απμάλεη ζηαζεξά θαη ζεκαληηθά ην
πνζνζηφ επηβίσζεο ησλ παηδηψλ πνπ πάζρνπλ απφ θαξθίλν, εηδηθά ζηηο ρψξεο ηνπ Γπηηθνχ
θφζκνπ. Όζν απμάλεη ε επηβησζηκφηεηα, ηφζν απμάλεη θαη ε ζεκαζία κειέηεο ηεο πνηφηεηαο
ηεο δσήο ησλ παηδηψλ απηψλ ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο ηνπο, φζν θαη κεηά απφ
απηή. ην πξψην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο απηήο εμεηάδεηαη ε επηδεκηνινγία ηνπ θαξθίλνπ ζηελ
παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία θαη νη παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα επεξεάδνπλ ηελ εκθάληζε
θαξθίλνπ ζηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο. ην δεχηεξν θεθάιαην, αλαιχεηαη ε έλλνηα ηεο
πνηφηεηαο δσήο ηφζν ζηελ πγεία φζν θαη ηελ αζζέλεηα, θαζψο επίζεο πην ζπγθεθξηκέλα ε
έλλνηα ηεο πνηφηεηαο δσήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πγεία. Έπεηηα ζπδεηάηαη ν ξφινο ηνπ
πιαηζίνπ ζηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ θαη ηελ παηδηαηξηθή πνηφηεηα δσήο πνπ ζρεηίδεηαη κε
ηελ πγεία. ηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαη δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηε κέηξεζε ηεο ΠΕ, φπσο ε
λεφηεξε ειηθία ζηελ νπνία ηα παηδηά κπνξνχλ λα κηιήζνπλ γηα ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο, ε
θαηάιιειε κνξθή θαη ζρεδηαζκφο εξγαιείσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηε κέηξεζε ηεο ΠΕ
αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπ παηδηνχ, ε δεκηνπξγία πνιιαπιψλ κνξθψλ ηνπ ίδηνπ εξγαιείνπ γηα
δηαθνξεηηθέο ειηθηαθέο νκάδεο, ε απνθπγή ησλ ζηεξενηππηθψλ απαληήζεσλ απφ ηα παηδηά θαη
ηέινο επηιεγκέλα γεληθά θαη εηδηθά ζρεδηαζκέλα γηα ηνλ θαξθίλν εξγαιεία κέηξεζεο ηεο ΠΕ
γηα ρξήζε κε παηδηαηξηθνχο πιεζπζκνχο. ην ηξίην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο γίλεηαη
ζπγθεθξηκέλα αλαθνξά γηα ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ παηδηψλ θαη ησλ εθήβσλ κε θαξθίλν θαη νη
παξάγνληεο πνπ έρεη βξεζεί πσο ζρεηίδνληαη κε απηή, φπσο ε ζπκπεξηθνξηθή πξνζαξκνγή, ε
θαηάζιηςε, ε δηαηαξαρή κεηαηξαπκαηηθνχ άγρνπο, ε εηθφλα ηνπ ζψκαηνο, ε απηνεθηίκεζε θαη
νη ζηξαηεγηθέο πνπ πηνζεηνχλ ηα παηδηά γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο
ηνπο. Σέινο, ζην ηέηαξην θεθάιαην αλαιχνληαη δηαθνξέο θαη ζπγθξίζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ
ΠΕ ησλ παηδηψλ θαη εθήβσλ κε θαξθίλν φπσο νη δηαθνξέο ζηελ αμηνιφγεζε απφ ηε κεξηά ηνπ
αζζελνχο θαη απφ ηε κεξηά ησλ γνλέσλ ηνπ, ε ζχγθξηζε ησλ εξγαιείσλ πνπ κεηξνχλ ηελ ΠΕ
θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ κεηξάλε, θαη ε ζχγθξηζε ηεο ΠΕ ησλ αζζελψλ πνπ βξίζθνληαη εληφο
θαη εθηφο ζεξαπείαο.
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Δηζαγσγή
Ο θαξθίλνο ζηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο είλαη ζπάληα αιιά δπλεηηθά ζαλαηεθφξα
αζζέλεηα. Οη ζεκαληηθέο βειηηψζεηο πνπ έρνπλ ζεκεησζεί ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έγηλαλ
δπλαηέο κφλν κέζσ επηζεηηθψλ ζεξαπεπηηθψλ πξσηνθφιισλ. Ζ επηηπρία ησλ ζεξαπεηψλ είλαη
φιν θαη απμαλφκελε, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ηα απμαλφκελα πνζνζηά επηβίσζεο ησλ
αζζελψλ. Έρνπκε θηάζεη ινηπφλ ζε έλα ζηάδην πνπ κπνξνχκε λα εμεηάζνπκε εθηφο απφ ηελ
ίδηα ηελ επηβίσζε, θαη ηελ πνηφηεηα ηεο.
Τπάξρνπλ πνιινί ιφγνη γηα ηελ εμέηαζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ παηδηψλ θαη ησλ εθήβσλ
κε θαξθίλν. Παξφιν πνπ νη ελήιηθνη κπνξεί λα απνδέρνληαη φηη νη ζσκαηηθέο παξελέξγεηεο
ηεο ζεξαπείαο είλαη πξνζσξηλέο θαη φηη ζηφρνο είλαη ε απνζεξαπεία, ηα παηδηά βηψλνπλ
δηαθνξεηηθά ηε δπζθνξία ηεο ρεκεηνζεξαπείαο θαη ησλ δηάθνξσλ επψδπλσλ ηαηξηθψλ
επεκβάζεσλ πνπ κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα γίλνπλ. Δίλαη πηζαλφ πσο δε κπνξνχλ λα
επηθεληξψζνπλ κε ηελ ίδηα επηηπρία ζην καθξνρξφλην ζηφρν ηεο ζεξαπείαο θαη λα κελ
θαηαιαβαίλνπλ ην ιφγν πνπ είλαη άξξσζηα θαη πξέπεη λα θάλνπλ απηέο ηηο ζεξαπείεο. Έηζη,
είλαη ζεκαληηθφ λα δπγίδεηαη ε πνζφηεηα θαη ε πνηφηεηα ηεο επηβίσζεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ
παηδηνχ. Δίλαη επίζεο ζεκαληηθφ λα αλαγλσξίδεηαη ε ππνθεηκεληθή θχζε ηεο ΠΕ. Ζ ΠΕ ηνπ
θάζε αηφκνπ νξίδεηαη απφ ηα ελδηαθέξνληα ηνπ, ηηο εκπεηξίεο ηνπ, ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο
θηινδνμίεο ηνπ. Δπίζεο, αιιάδεη κε ην ρξφλν ζηηο δηαθνξεηηθέο ειηθίεο θαη θάζεηο ηεο δσήο.
Δίλαη ζεκαληηθφ θαηά ηε κέηξεζε ηεο ΠΕ λα κε γίλεηαη ε ππφζεζε φηη απιά κεηξήζηκα
κεγέζε (φπσο νη απνπζίεο απφ ην ζρνιείν) απνηεινχλ θαιή ελαιιαθηηθή γηα ηνλ νξηζκφ ηεο
ΠΕ.
ηελ εξγαζία απηή ζπδεηνχληαη ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πνηφηεηα δσήο ησλ παηδηψλ
θαη ησλ εθήβσλ κε θαξθίλν. Πέξαλ απφ ηελ επηδεκηνινγία ηεο πάζεζεο, αλαιχεηαη ε έλλνηα
ηεο πνηφηεηαο δσήο, θαζψο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηεο πνηφηεηαο δσήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ
πγεία. Αλαθέξνληαη δηάθνξνη παξάκεηξνη νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηελ ΠΕ ζηνπο αζζελείο απφ
ςπρνινγηθήο άπνςεο, φπσο ε θαηάζιηςε, ε εηθφλα ηνπ ζψκαηνο θαη ε απηνεθηίκεζε.
Πεξαηηέξσ, πεξηγξάθεηαη ζπγθεθξηκέλα ε ΠΕ ησλ παηδηψλ θαη ησλ εθήβσλ κε θαξθίλν, ην
πσο κεηξάηαη, θαη ην πσο δηαθέξεη αλάινγα κε δηάθνξνπο ζρεηηθνχο παξάγνληεο, φπσο ην αλ
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γίλεηαη απηναλαθνξά ή αλ απαληνχλ νη γνλείο αληί γηα ηα παηδηά, ην εξγαιείν κέηξεζεο θαη ην
αλ ηα παηδηά βξίζθνληαη εληφο ή εθηφο ζεξαπείαο.

Κεθάιαην 1. Ο θαξθίλνο ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία
1.1 Δπηδεκηνινγία ηνπ θαξθίλνπ ζηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο
Αξθεηέο κειέηεο ζηηο βηνκεραληθέο ρψξεο έρνπλ ππνινγίζεη φηη ν επηπνιαζκφο ηνπ
θαξθίλνπ πξηλ απφ ηελ ειηθία ησλ 15 έρεη απμεζεί θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 20νπ
αηψλα θαη ζηηο αξρέο ηεο ηξέρνπζαο ρηιηεηίαο. Απηφ έρεη απνδεηρζεί, κεηαμχ άιισλ, απφ ηα
απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο: Δπηηήξεζε, Δπηδεκηνινγία θαη Σειηθά Απνηειέζκαηα
(SEER) ζηηο ΖΠΑ θαη απφ κηα κεγάιε επξσπατθή πνιπθεληξηθή κειέηε πνπ ζπληνλίδεηαη απφ
ην Γηεζλέο Κέληξν Έξεπλαο γηα ηνλ Καξθίλν. ηελ Δπξψπε, ηα πνζνζηά έρνπλ απμεζεί θαηά
1-2% εηεζίσο, ε αχμεζε αθνξά ηα πεξηζζφηεξα είδε θαξθίλνπ θαη ζπκπεξηιακβάλεη επίζεο
ηνπο εθήβνπο (ειηθίαο 15-19). Σν εχξεκα δχζθνια κπνξεί λα απνδνζεί ζηε βειηίσζε ησλ
δηαγλσζηηθψλ κεζφδσλ, ησλ νπνίσλ ε πνηφηεηα - ζηηο ρψξεο φπνπ ε αχμεζε έρεη παξαηεξεζεί
- ήηαλ πςειή θαη αξθεηά ζηαζεξή εδψ θαη πεξηζζφηεξν απφ έλα ηέηαξην ηνπ αηψλα. ηηο
πεξηζζφηεξεο κειέηεο, θαη ηδηαίηεξα ζηελ κεγάιε κειέηε IARC νη ζπκβαηηθνί δείθηεο
πνηφηεηαο εγγξαθήο αλαθέξζεθε φηη ήηαλ ζηαζεξνί θαηά ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν. Πξάγκαηη,
δεδνκέλεο ηεο ζπαληφηεηαο ηνπ θαξθίλνπ ηεο παηδηθήο ειηθίαο (ζηνλ δπηηθφ θφζκν, έλα παηδί
ζηα 500 αλαπηχζζεη θαξθίλν πξηλ ηελ ειηθία ησλ 15), κπνξεί λα πξνθχςεη εξεπλεηηθή
πξνθαηάιεςε απφ ηελ απψιεηα ιίγσλ πεξηπηψζεσλ θαηά ηα πξψηα ρξφληα δξαζηεξηφηεηαο
ησλ κεηξψσλ θαξθίλνπ (Kaatsch, 2010).
Χζηφζν, ε επαλαιεςηκφηεηα ησλ επξεκάησλ κεηαμχ ησλ εθηηκήζεσλ απφ αλεμάξηεηεο
κειέηεο ζε δηαθνξεηηθνχο πιεζπζκνχο δείρλεη φηη ηα ζηνηρεία γηα ηελ αχμεζε είλαη αξθεηά
ηζρπξά ψζηε λα πξνθαινχλ αλεζπρία. Μέρξη ζηηγκήο, δελ ππάξρνπλ αλαθνξέο γηα ρξνληθέο
ηάζεηο απφ ηα κεηξψα ηνπ θαξθίλνπ ηεο παηδηθήο ειηθίαο ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Ζ
αχμεζε δχζθνια κπνξεί λα απνδνζεί ζε νηηδήπνηε άιιν εθηφο απφ πεξηβαιινληηθνχο
παξάγνληεο, κε ηελ επξχηεξε έλλνηα ηνπ φξνπ. Έρεη πξνηαζεί φηη νη ινηκψμεηο ή / θαη νη
αλνζνινγηθέο κεηαβνιέο έρνπλ ξφιν ζηελ αχμεζε ηεο νμείαο ιεκθνβιαζηηθήο ιεπραηκίαο, ην
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νπνίν είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ γηα ζπκπαγείο θαξθίλνπο. Τπάξρεη θαη άιιν επηδεκηνινγηθφ
ραξαθηεξηζηηθφ ηεο παηδηθήο νμείαο ιεκθνεηδνχο ιεπραηκίαο (ΟΛΛ), ε νπνία θαίλεηαη λα
επεξεάδεηαη ηφζν απφ γελεηηθνχο φζν θαη πεξηβαιινληηθνχο θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο: ε
ζπρλφηεξε ειηθία εκθάληζεο (θνξπθή) ηεο πάζεζεο είλαη ζηα παηδηά 2-3 εηψλ (Fragkandrea,
Nixon&Panagopoulou, 2013). Ζ θνξπθή πεξηγξάθεηαη ζηα ζηνηρεία ζλεζηκφηεηαο ζην
Ζλσκέλν Βαζίιεην πξηλ απφ κηζφ αηψλα (Johnston, Lightfoot, Simpson&Roman, 2010).
ε εθείλεο ηηο εκέξεο, ε ιεπραηκία ήηαλ ηδηαίηεξα ζαλαηεθφξα θαη ν επηπνιαζκφο
κεηξνχηαλ κε ηε ζλεζηκφηεηα. Έρεη παξαηεξεζεί φηη ε θνξπθή απηή έθαλε ηελ εκθάληζε ηεο
ζηα παηδηά πνπ γελλήζεθαλ γχξσ ζην 1935 θαη έγηλε ζηαδηαθά πην εκθαλήο ζηηο επφκελεο
νκάδεο πιεζπζκνχ γέλλεζεο. ηηο ΖΠΑ, πξηλ απφ κηζφ αηψλα, ε θνξπθή ήηαλ εκθαλήο ζηα
ιεπθά, αιιά φρη ζην καχξα παηδηά θαη δελ ήηαλ επίζεο πξνθαλήο ζηα ζηνηρεία ηεο ηαπσληθήο
ζλεζηκφηεηαο (Linabery&Ross, 2008). Πνιχ πην πξφζθαηα, ε ζχγθξηζε ησλ δεδνκέλσλ απφ
ηα επξσπατθά κεηξψα θαξθίλνπ θαηά ηηο ηξεηο δεθαεηίεο κεηαμχ 1970 θαη 2000 έδεημε φηη ζε
φιεο ηηο πεξηφδνπο ε θνξπθή ήηαλ ιηγφηεξν εκθαλήο ζηελ Αλαηνιηθή απφ φηη ζε ρψξεο ηεο
Γπηηθήο Δπξψπεο, αιιά επίζεο φηη ε δηαθνξά έηεηλε λα κεησζεί κε ην ρξφλν. Μηα θνξπθή ζε
ηέηνηα πεξηεγξακκέλε πεξίνδν ηεο δσήο δείρλεη φηη ππάξρεη κηα πεξίνδνο (ίζσο πξνγελλεηηθή)
κε ηδηαίηεξε επαηζζεζία ζηηο θπηηαξηθέο κεηαιιάμεηο. Ζ ζχλδεζε ηεο θνξπθήο κε ζεκαληηθέο
θνηλσληθννηθνλνκηθέο αιιαγέο ππνδειψλεη φηη ζε ιίγεο δεθαεηίεο έρνπλ επέιζεη κεηαβνιέο
είηε ζηελ επαηζζεζία ηνπ θάζε αηφκνπ ή ζε έθζεζε ζε εμσγελείο παξάγνληεο. Χζηφζν, δελ
έρεη βξεζεί αθφκα ν κεραληζκφο πνπ νδήγεζε ζε απηέο ηηο αιιαγέο (Terracini, 2011).
Κάζε ρξφλν δηαγλψζθνληαη κε θαξθίλν πάλσ απφ 200.000 παηδηά παγθνζκίσο. Σα ηέζζεξα
πέκπηα απφ ηα παηδηά απηά δνπλ ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο θαη κε δεδνκέλν ην ρακειφ
πνζνζηφ γελλήζεσλ ζε νηθνλνκηθά αλεπηπγκέλεο ρψξεο, ην πνζνζηφ απηφ αλακέλεηαη λα
απμεζεί ζην 90% κέζα ζε ιίγα ρξφληα. ήκεξα, ζηηο νηθνλνκηθά αλεπηπγκέλεο ρψξεο, πεξίπνπ
ην 80% ησλ παηδηψλ κε θαξθίλν επηβηψλνπλ (ήηαλ ιηγφηεξν απφ 20% πξηλ απφ κηζφ αηψλα).
Σν αληίζηνηρν πνζνζηφ είλαη πνιχ ρακειφηεξν ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, φπνπ βξίζθνληαη
εκπφδηα ζε φια ηα ζηάδηα ηεο ζεξαπείαο ηνπ θαξθίλνπ, πνπ θπκαίλνληαη κεηαμχ ηεο
δηαζεζηκφηεηαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ πεξηπηψζεσλ θαξθίλνπ θαη ηελ
πξφζβαζε ζε αθξηβά ζεξαπεπηηθά πξσηφθνιια (Arora, Eden&Kapoor, 2009; Valsecchi et al,
2004). Δδψ θαη δχν δεθαεηίεο ην εζηθφ θαζήθνλ λα δηαζθαιηζηνχλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα γηα ηα
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παηδηά κε θαξθίλν ζε φιν ηνλ θφζκν έρεη γίλεη ζηφρνο ηεο Γηεζλνχο Δηαηξείαο Παηδηαηξηθήο
Ογθνινγίαο (Knopsetal, 2012).

1.2 Σππηθόηεξεο κνξθέο θαξθίλνπ πνπ πξνζβάιινπλ παηδηά θαη εθήβνπο
Ο Πίλαθαο 1 δίλεη ηνλ αξηζκφ ησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ αλαθέξζεθαλ, ηηο επί ηνηο εθαηφ ηηκέο,
ηε δηάκεζε ειηθία, θαη αλαινγία θχινπ γηα θάζε κία απφ ηηο 12 θχξηεο δηαγλσζηηθέο νκάδεο
θαη ηηο 47 δηαγλσζηηθέο ππννκάδεο φπσο νξίδνληαη απφ ην ICCC-3. Οη ιεπραηκίεο
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κπεινυπεξπιαζηηθψλ θαη κπεινδπζπιαζηηθψλ αζζελεηψλ)
(34,1%), νη φγθνη ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο (ΚΝ, 22,6%), θαη ηα ιεκθψκαηα
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθηπνελδνζειηαθψλ λενπιαζκάησλ) (11,5%) απνηεινχλ ηηο
κεγαιχηεξεο δηαγλσζηηθέο νκάδεο. Σν θάζκα ησλ δηαγλψζεσλ είλαη ζαθψο δηαθνξεηηθφ απφ
ηηο δηαγλψζεηο πνπ παξαηεξνχληαη ζηνπο ελήιηθεο. ηα παηδηά, νη εκβξπτθνί φγθνη (π.ρ.
λεπξνβιαζηψκαηα,

ξεηηλνβιαζηψκαηα,

λεθξνβιαζηψκαηα,

κπεινβιαζηψκαηα,

ξαβδνκπνζαξθψκαηα, φγθνη γελλεηηθψλ θπηηάξσλ) αληηπξνζσπεχνπλ πεξηζζφηεξν απφ ην
έλα ηέηαξην φισλ ησλ θαθνήζσλ λφζσλ, ελψ ηα θαξθηλψκαηα είλαη πνιχ ζπάληα (πεξίπνπ
1,5% ησλ θαθνεζεηψλ). Σν πξφηππν ησλ δηαγλψζεσλ πνηθίιιεη ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ
ειηθηαθψλ νκάδσλ: ζηα βξέθε ηα λεπξνβιαζηψκαηα αληηπξνζσπεχνπλ ζρεδφλ ην έλα ηξίην,
θαη ηα λεπξνβιαζηψκαηα, ξεηηλνβιαζηψκαηα θαη λεθξνβιαζηψκαηα ζπλδπάδνληαη γηα
πεξίπνπ ην ήκηζπ ηνπ ζπλφινπ ησλ θαθνεζεηψλ, ελψ νη ιεπραηκίεο θπξηαξρνχλ κεηαμχ ησλ 14 εηψλ (44,9%) (Kaats, 2010).
ηηο ειηθηαθέο νκάδεο 5-9 θαη 10-14 έηε, νη ιεπραηκίεο, νη φγθνη ηνπ ΚΝ, θαη ηα
ιεκθψκαηα αληηπξνζσπεχνπλ πάλσ απφ ηα ηξία ηέηαξηα φισλ ησλ θαθνεζεηψλ. Οη
εκβξπνληθνί φγθνη είλαη νπζηαζηηθά αλχπαξθηνη ζε απηέο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο, ελψ νη φγθνη
ησλ νζηψλ κφλν ηφηε θαίλνληαη ζε θάπνηνπο ζρεηηθνχο αξηζκνχο. Ο αξηζκφο ησλ
θαξθηλσκάησλ θαη ησλ φγθσλ ησλ γελλεηηθψλ θπηηάξσλ είλαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξνο ζηνπο
εθήβνπο (32,4%) απφ φ, ηη κεηαμχ ησλ παηδηψλ 10-14 εηψλ (8,1%). Ζ εηθόλα 1 δείρλεη ηελ
ειηθηαθή θαηαλνκή κεηαμχ ησλ αγνξηψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ. Οη θαθνήζεηεο ζηα πξψηα πέληε
ρξφληα ηεο δσήο είλαη πεξίπνπ δχν θνξέο πην ζπρλέο ζε ζρέζε κε ηηο ειηθίεο 5-14 ρξνλψλ. Σα
αγφξηα θάζε ειηθίαο έρνπλ πςειφηεξν θίλδπλν εκθάληζεο θαξθίλνπ απφ φ, ηη ηα θνξίηζηα
(ζπλνιηθή αλαινγία θχινπ 1.2).

9

Οη δηαγλσζηηθέο νκάδεο κπνξνχλ λα πεξηγξαθνχλ σο εμήο (Πίλαθαο 1):
Λεπραηκίεο εκθαλίδνληαη θπξίσο σο νμείεο ιεπραηκίεο, κε ηελ νμεία ιεκθηθή ιεπραηκία
(ΟΛΛ) λα αληηπξνζσπεχεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (26,8% ηνπ ζπλφινπ ησλ θαθνεζεηψλ
ζηελ παηδηθή ειηθία), θαη ηελ νμεία κπεινεηδή ιεπραηκία (ΟΜΛ) λα αληηπξνζσπεχεη ην 4,7%.
Ζ ρξφληα κπεινγελήο ιεπραηκία είλαη ζπάληα (0.4%), θαη ε ρξφληα ιεκθηθή ιεπραηκία δελ
παξαηεξείηαη θαζφινπ ζε παηδηά. ηα 4 ρξφληα, 9 κήλεο, ε δηάκεζε ειηθία ησλ αζζελψλ κε
ΟΛΛ είλαη ρακειφηεξε απφ εθείλε ησλ αζζελψλ κε ΟΜΛ (6 έηε, 1 κήλαο).
Λεκθώκαηα ζε παηδηά κηθξφηεξα ησλ 15 εηψλ εκθαλίδνληαη ζε δηάκεζε ειηθία 10 εηψλ θαη
8 κελψλ. Σα κε-Hodgkin ιέκθσκα (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ιεκθψκαηνο Burkitt) (6,6%)
θαη ιέκθσκα Hodgkin (4,8%) είλαη νη πην ζπρλέο δηαγλψζεηο ζε απηή ηελ ειηθηαθή νκάδα. Ζ
ίδηα θαηαλνκή παξαηεξείηαη ζε εθήβνπο θαη λεαξνχο ελήιηθεο. Άιια ιεκθψκαηα, ηδηαίηεξα ην
ιέκθσκα Hodgkin, είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηα ζηα κηθξά παηδηά ελψ γεληθά εκθαλίδνληαη
ζπρλφηεξα ζηα αγφξηα θαη εηδηθά ην ιέκθσκα Burkitt (3,8: 1) (Pizzo&Poplack, 2015).

Πίλαθαο 1
Αξηζκφο πεξηζηαηηθψλ, αλαινγία θχινπ θαη δηάκεζε ειηθία γηα ηηο δηαγλσζηηθέο νκάδεο θαηά
ICCC-3 (ειηθίεο 0–14). Πεγή: GCCR (1998–2007, Pecorino, 2011), ζε πξσηφηππε
κεηάθξαζε

ICCC-3 δηαγλσζηηθή νκάδα

χλνιν
Λεπραηκίεο, κπεινπνιιαπιαζηαζηηθά θαη
Λεκθνεηδήο
Λεπραηκίεο
κπεινδπζπιαζηηθά
λνζήκαηα
Ομείεο κπεινεηδήο ιεπραηκίεο
Υξφληεο αζζέλεηεο κπεινυπεξπιαζηηθέο
Μπεινδπζπιαζηηθφ ζχλδξνκν θαη άιιεο
κπεινπνιιαπιαζηαζηηθέο
αζζέλεηεο
Αθαζφξηζηνπ ηχπνπ θαη άιιεο
ζπγθεθξηκέλεο
ιεπραηκίεο
Λεκθώκαηα θαη δηθηπνελδνζειηαθά λενπιάζκαηα
Hodgkin ιεκθψκαηα

Αξηζκφο
πεξηζηαηηθψλ
Νρεηηθφ (%)

Οκάδα
(%)

Αλαινγί
α θχινπ
αγφξηα
πξνο
θνξίηζηα

18,21 100,0
7
6,206
34,1
4,875 26,8
853
4,7
78
0,4
340
1,9
60
0,3
2,101 11,5
883
4,8

100,0
100,0
78,6
13,7
1,3
5,5
1,0
100,0
42,0

1,2
1,2
1,3
1,1
0,7
1,5
1,6
2,0
1,4

Γηάκεζε
ειηθία
(έηε,
κήλεο)

5, 10
5, 0
4, 9
6, 1
11, 5
6, 5
6, 0
10, 8
12, 6
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Με-Hodgkin ιεκθψκαηα
Λέκθσκα Burkitt
Γηάθνξα ιεκθνδηθηπσηά λενπιάζκαηα
Αθαζφξηζηα ιεκθψκαηα
ΚΝ θαη δηάθνξα ελδνθξαληαθά θαη ελδνλσηηαία
Δπελδπκψκαηα
λενπιάζκαηα θαη ηνπ φγθνη ηνπ ρνξηνεηδνχο
πιέγκαηνο
Αζηξνθπηψκαηα
Δλδνθξαληαθνί θαη ελδνλσηηαίνη εκβξπτθνί φγθνη
Άιια γινηψκαηα
Άιια θαζνξηζκέλα ελδνθξαληαθά θαη ελδνλσηηαία
λενπιάζκαηα
Με θαζνξηζκέλα ελδνθξαληαθά θαη ελδνλσηηαία
λενπιάζκαηα
Νεπξνβιάζησκα θαη άιιεο πεξηθεξεηαθνί όγθνη
Νεπξνβιάζησκα
θαη γαγγιηνλεπξνβιάζησκα
λεπξηθώλ θπηηάξσλ
Άιινη πεξηθεξεηαθνί φγθνη λεπξηθψλ θπηηάξσλ
Ρεηηλνβιάζησκα
Όγθνη ησλ λεθξώλ
Νεθξνβιάζησκα θαη άιινη κε επηζειηαθνί φγθνη
ησλ
λεθξψλ
Νεθξηθά
θαξθηλψκαηα
Αθαζφξηζηνη θαθνήζεηο φγθνη ησλ λεθξψλ
Ηπαηηθνί όγθνη
Ζπαηνβιάζησκα
Ζπαηηθά θαξθηλψκαηα
Αθαζφξηζηνη θαθνήζεηο φγθνη ηνπ ήπαηνο
Καθνήζεηο όγθνη ησλ νζηώλ
Οζηενζαξθψκαηα
Υνλδξνζαξθψκαηα
Όγθνο Ewing θαη ζρεηηθά ζαξθψκαηα ησλ νζηψλ
Άιινη θαζνξηζκέλνη θαθνήζεηο φγθνη ησλ νζηψλ
Αθαζφξηζηνη θαθνήζεηο φγθνη ησλ νζηψλ
αξθώκαηα καιαθώλ ηζηώλ θαη άιια έμσ-νζηηθά
Ραβδνκπνζάξθσκα
Ηλνζαξθψκαηα. Όγθνη πεξηθεξεηαθήο κπειίλεο θαη
άιια ηλσκαηηθά
άξθσκα
Kaposiλενπιάζκαηα
Άιια θαζνξηζκέλα ζαξθψκαηα καιαθψλ ηζηψλ
Αθαζφξηζηα ζαξθψκαηα καιαθψλ ηζηψλ
Όγθνη γελλεηηθώλ θπηηάξσλ. Όγθνη ηξνθνβιάζηε θαη
λενπιάζκαηα ησλ γνλάδσλ
Δλδνθξαληαθνί θαη ελδνλσηηαίνη φγθνη γελλεηηθψλ
θπηηάξσλ
Καθνήζεηο εμσθξαληαθνί θαη εμσγνλαδηθνί φγθνη
ησλ γελλεηηθψλ
Καθνήζεηο
φγθνηθπηηάξσλ
γνλάδσλ γελλεηηθψλ θπηηάξσλ
Καξθηλψκαηα γνλάδσλ
Άιινη θαη αθαζφξηζηνη θαθνήζεηο φγθνη ησλ
γνλάδσλ

966
234
13
5
4,110
409
1,912
904
319
508
58
1,392
1,385
7
387
1,029
1,005
24
0
200
157
41
2
831
422
12
382
12
3
1,103
612
98
0
311
82
557

5,3
1,3
0,1
0,0
22,6
2,2
10,5
5,0
1,8
2,8
0,3
7,6
7,6
0,0
2,1
5,6
5,5
0,1
0,0
1,1
0,9
0,2
0,0
4,6
2,3
0,1
2,1
0,1
0,0
6,1
3,4
0,5
0,0
1,7
0,5
3,1

46,0
11,1
0,6
0,2
100,0
10,0
46,5
22,0
7,8
12,4
1,4
100,0
99,5
0,5
100,0
100,0
97,7
2,3
0,0
100,0
78,5
20,5
1,0
100,0
50,8
1,4
46,0
1,4
0,4
100,0
55,5
8,9
0,0
28,2
7,4
100,0

2,4
3,8
1,2
4,0
1,2
1,3
1,1
1,6
1,1
1,1
1,5
1,2
1,2
1,3
1,2
0,9
0,9
0,8
–a
1,8
1,7
2,4
1,0
1,1
1,0
0,7
1,3
0,3
2,0
1,2
1,3
0,8
–a
1,1
1,2
0,8

9, 3
8, 3
0, 11
13, 3
7, 0
3, 11
7, 4
6, 0
7, 8
9, 3
6, 6
1, 3
1, 3
10, 10
1, 2
3, 3
3, 2
11, 8
–a, –a

160

0,9

28,7

1,8

11, 1

152
236
8
1

0,8
1,3
0,0
0,0

27,3
42,4
1,4
0,2

0,5
0,7
–a
–a

0, 9
9, 5
12, 3
2, 8

1, 10
1, 4
9, 9
7, 9
11, 6
12, 0
13, 9
10, 10
9, 7
13, 10
6, 5
4, 9
8, 1
–a, –a
10, 3
8, 10
8, 7
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Άιια θαθνήζε επηζειηαθά λενπιάζκαηα θαη θαθνήζε
κειαλώκαηα
Καξθηλψκαηα ηνπ θινηνχ ησλ επηλεθξηδίσλ
Καξθηλψκαηα ηνπ ζπξενεηδνχο
Ρηλνθαξπγγηθά θαξθηλψκαηα
Καθνήζε κειαλψκαηα
Καξθηλψκαηα ηνπ δέξκαηνο
Άιια θαη αθαζφξηζηα θαξθηλψκαηα
Άιια θαη αθαζόξηζηα θαθνήζε λενπιάζκαηα
Άιινη θαζνξηζκέλνη θαθνήζεηο φγθνη
Άιινη αθαζφξηζηνη θαθνήζεηο φγθνη

282

1,5

100,0

0,7

11, 10

33
137
23
25
6
58
19
16
3

0,2
0,8
0,1
0,1
0,0
0,3
0,1
0,1
0,0

11,7
48,6
8,2
8,9
2,1
20,6
100,0
84,2
15,8

0,4
0,6
1,9
0,9
1,0
1,1
1,4
1,7
0,5

3, 11
12, 5
13, 0
9, 1
11, 0
12, 8
5, 9
5, 8
11, 4

Ζ εηεξνγελήο νκάδα ησλ όγθσλ ηνπ ΚΝ πεξηιακβάλεη κνξθνινγηθά θαθνήζεηο θαζψο θαη
κε ή εκη-θαθνήζεηο φγθνπο. Σα αζηξνθπηψκαηα (10,5%), νη εκβξπτθνί φγθνη (5,0%, θπξίσο
κπεινβιαζηψκαηα θαη νη πξσηφγνλνη λεπξνεμσδεξκαηηθνί εγθεθαιηθνί φγθνη (cPNET)), θαη
ηα επελδπκψκαηα (2,2%) είλαη νη πην ζπρλέο δηαγλψζεηο. πλνιηθά, ηα αγφξηα παξνπζηάδνπλ
ζπρλφηεξα εγθεθαιηθνχο φγθνπο απφ φ, ηη ηα θνξίηζηα, κε ηελ αξζεληθή πξνδηάζεζε λα είλαη
ηδηαίηεξα έληνλε ζηελ cPNET (1,6: 1).
Νεπξνβιάζησκα θαη λεθξνβιάζησκα (7,6% θαη 5,5%) είλαη νη ζπρλφηεξνη εμσθξαληαθνί
ζπκπαγείο φγθνη. Σν ξεηηλνβιάζησκα (2,1%), λεπξνβιάζησκα, θαη επαηνβιάζησκα είλαη νη
δηαγλψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρακειφηεξε κέζε ειηθία (φια θάησ ηνπ 1 έηνπο θαη 5
κελψλ).
Σα ζπλεζέζηεξα ζαξθώκαηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο είλαη εθείλα πνπ επεξεάδνπλ ηνπο
καιαθνχο ηζηνχο (6,1% ησλ θαθνεζεηψλ παηδηθήο ειηθίαο) θαη ηα νζηά (4,6%). Οη φγθνη ησλ
νζηψλ (θαζψο θαη ηα ιεκθψκαηα) εκθαλίδνληαη θπξίσο ζηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ εθήβσλ θαη
ησλ λεαξψλ ελειίθσλ θαη είλαη, σο εθ ηνχηνπ, ζπζρεηηζκέλα κε πςειφηεξε δηάκεζε ειηθία. Ο
ζπλεζέζηεξνο φγθνο ησλ νζηψλ είλαη ην νζηενζάξθσκα (2,3%), ην νπνίν είλαη ζρεδφλ
αλχπαξθην ζε κηθξά παηδηά, θαη ην ζάξθσκα Ewing (2,1%) (Pizzo&Poplack, 2015).
Πίλαθαο 2
ηαζκηζκέλνο σο πξνο ηελ ειηθία επηπνιαζκόο αλά εθαηνκκύξηα παηδηά γηα θαξθίλνπο
ηεο παηδηθήο ειηθίαο (ειηθία 0–14) .5 Πεγή: GCCR (1988-1997, Pecorino, 2011) ζε
πξσηόηππε κεηάθξαζε.
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Αξηζκφο πεξηζηαηηθψλ
χλνιν
Βξεηαληθά λεζηά
Ηξιαλδία
Ζλσκέλν Βαζίιεην
Αλαηνιή
Λεπθνξσζία
Δζζνλία
Οπγγαξία
ινβαθία
Βνξάο
Γαλία
Φηλιαλδία
Ηζιαλδία
Ννξβεγία
Νόηνο
Ηηαιία
Μάιηα
ινβελία
Ηζπαλία
Σνπξθία
Γύζε
Γαιιία
Γεξκαλία
Οιιαλδία
Διβεηία

53,717
11,837
434
11,403
7,718
3,200
429
2,475
1,614
4,283
1,403
1,608
84
1,188
5,534
2,311
78
485
2,328
332
24,345
4,621
16,624
2,665
435

Δπηπνιαζκφο
138,5
131,1
132,9
131,0
140,9
155,0
137,1
130,8
135,8
160,1
160,4
173,2
133,0
147,5
148,5
167,4
143,5
133,5
141,7
115,6
135,9
137,5
134,7
140,3
145,2

Οη όγθνη ησλ γελλεηηθώλ θπηηάξσλ είλαη εηεξφθιεηε νκάδα θαθνεζεηψλ. Δκθαλίδνληαη
ζηνπο γνλάδεο (1,3%), ελδνθξαληαθά (0,9%), ή ζε άιια ζεκεία (0,8%). Ζ ειηθηαθή θαηαλνκή
δείρλεη δχν θνξπθέο: κηα ζαθήο θνξπθή εκθαλίδεηαη ζηα πξψηα δχν ρξφληα ηεο δσήο, πνπ
αθνινπζείηαη απφ κηα πηψζε ζρεδφλ ζην κεδέλ θαη επφκελε άλνδν κεηά ηελ ειηθία ησλ 6
εηψλ. Δκθαλίδεηαη ζπρλφηεξα ζηα θνξίηζηα: αλαινγία αγφξη : θνξίηζη 0,8: 1.
Πεξίπνπ ηα κηζά απφ ηα θαξθηλώκαηα πνπ εκθαλίδνληαη θάησ ησλ 15 εηψλ αθνξνχλ ζην
ζπξενεηδή αδέλα (0,8%), αθνινπζνχκελα απφ ην θινηφ ησλ επηλεθξηδίσλ (0,2%) θαη ηα
ξηλνθαξπγγηθά θαξθηλψκαηα (0,1%). Σα ηειεπηαία είλαη πεξίπνπ 1.9 θνξέο πην ζπρλά ζηα
αγφξηα ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα (Kaatz, 2010).
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Πίλαθαο 3
Σα πνζνζηά πεληαεηνύο επηβίσζεο γηα ηνλ θαξθίλν ηεο παηδηθήο ειηθίαο (0-14 εηώλ)
ζύκθσλα κε ηηο δηαγλσζηηθέο νκάδεο ηνπ ICCC. Πεγή: ACCIS (1988–1997, Pecorino,
2011)θαη SEER ζε πξσηόηππε κεηάθξαζε
ICCC δηαγλσζηηθή νκάδα

ACCIS

SEER

χλνιν
(Η) Λεπραηκίεο
(ΗΗ) Λεκθψκαηα θαη δηθηπνελδνζειηαθά λενπιάζκαηα
(ΗΗΗ) ΚΝ θαη δηάθνξα ελδνθξαληαθά θαη ελδνλσηηαία λενπιάζκαηα
λενπιάζκαηα
(IV) Όγθνη ηνπ ζπκπαζεηηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο
(V) Ρεηηλνβιάζησκα
(VI) Όγθνη ησλ λεθξψλ
(VII) Ζπαηηθνί φγθνη
(VIII) Καθνήζεηο φγθνη ησλ νζηψλ
(ΗΥ)αξθψκαηα καιαθψλ ηζηψλ
(Υ) Νενπιάζκαηα γελλεηηθψλ θπηηάξσλ, ηξνθνβιάζηε θαη άιια
γνλάδσλ
(XI) Καξθηλψκαηα θαη άιια θαθνήζε επηζειηαθά λενπιάζκαηα
(ΥΗΗ)Άιια θαη αθαζφξηζηα θαθνήζε λενπιάζκαηα

72
73
84
64

75
74
83
66

59
93
84
57
61
65
84

66
95
90
56
68
73
87

89
74

89
–

1.3 Παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα επεξεάδνπλ ηελ εκθάληζε θαξθίλνπ ζηα
παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο
Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε αηηηνινγηθνχο παξάγνληεο
θηλδχλνπ γηα ηνλ θαξθίλν ηεο παηδηθήο ειηθίαο πξνέξρεηαη απφ κειέηεο αζζελψλ-καξηχξσλ:
απηφ είλαη αλακελφκελν, δεδνκέλεο ηεο ζπαληφηεηαο ηνπ θαξθίλνπ ηεο παηδηθήο ειηθίαο.
Μέρξη ζηηγκήο, ε άληιεζε δεδνκέλσλ απφ απηέο ηηο κειέηεο πεξηνξίδεηαη απφ δηάθνξνπο
παξάγνληεο, φπσο νη κεζνδνινγηθνί πεξηνξηζκνί ηεο θάζε κειέηεο, ε εηεξνγέλεηα ησλ
θξηηεξίσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ εθηίκεζε ησλ γνλέσλ θαη ηεο έθζεζεο ησλ παηδηψλ, ε
εηεξνγέλεηα ησλ θξηηεξίσλ γηα ηελ επηινγή ησλ ειέγρσλ θαη ε πξνθαηάιεςε ησλ
δεκνζηεχζεσλ. Υξεηάδεηαη νπσζδήπνηε πεξηζζφηεξε έξεπλα γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ
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παξαγφλησλ πνπ έρνπλ επηθέξεη ηελ απμεηηθή ηάζε ζηνλ επηπνιαζκφ ηνπ θαξθίλνπ ηεο
παηδηθήο ειηθίαο πνπ αλαθέξεηαη ζηα κεηξψα ηνπ θαξθίλνπ ζηνλ δπηηθφ θφζκν. Παξάιιεια,
πνιινί παξάγνληεο πνπ έρνπλ πξνηαζεί σο έρνληεο ξφιν ζηελ εκθάληζε θαξθίλνπ ζηα παηδηά
(φπσο νη εθπνκπέο απφ ηα νρήκαηα θαη ηε βηνκεραλία, ν θαζηζηηθφο ηξφπνο δσήο, ε βιαβεξή
δηαηξνθή θιπ) ζπλδένληαη θαη κε άιιεο παηδηαηξηθέο αζζέλεηεο. Τπάξρνπλ ηζρπξά ζηνηρεία
πνπ ζπλδένπλ ηηο κε λεν-πιαζκαηηθέο παζήζεηο κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο
πεξηζζφηεξν απφ φηη κε ηνλ θαξθίλν (Terracini, 2011).
Παξαδεηγκαηηθά ησλ παξαγφλησλ πνπ κπνξεί λα επεξεάδνπλ ηελ εκθάληζε θαξθίλνπ ζηα
παηδηά αλαθέξεηαη έξεπλα απφ ηελ Διιάδα πνπ εμέηαζε ην ξφιν ηεο δηαηξνθήο ηεο κεηέξαο
θαη άιισλ παξαγφλησλ θαηά ηελ θχεζε ζε ζρέζε κε ηελ εκθάληζε νμείαο ιεκθηθήο
ιεπραηκίαο (ΟΛΛ) (Petridou, Ntouvelis, Dessyris, Terzidis&Tichopoulos, 2005).

Δηθόλα 1. Ο επηπνιαζκφο ηνπ θαξθίλνπ ηεο παηδηθήο ειηθίαο αλά ειηθία θαη αλά θχιν
(ειηθίεο 0–14). Πεγή: GCCR (1998–2007)(GCCR, German Childhood Cancer Registry
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Ζ κειέηε έγηλε ζε εζληθφ επίπεδν θαη ήηαλ ζρεδηαζκνχ αζζελψλ-καξηχξσλ κε 162
ζπκκεηέρνληεο παηδηά ειηθίαο 12 έσο 59 κελψλ. Βξέζεθαλ ζηνηρεία φηη ε θαηαλάισζε απφ ηε
κεηέξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο απμεκέλσλ πνζνηήησλ ιαραληθψλ, θξνχησλ,
ςαξηψλ θαη ζαιαζζηλψλ ζρεηίδεηαη κε κεησκέλν θίλδπλν εκθάληζεο ΟΛΛ ζην παηδί, ελψ ε
απμεκέλε θαηαλάισζε θξέαηνο θαη πξντφλησλ θξέαηνο, ζαθράξσλ θαη ζηξνπηψλ ζρεηίδεηαη
κε απμεκέλν θίλδπλν ΟΛΛ. Δπίζεο βξέζεθε φηη ε ειηθία ηεο κεηέξαο θαηά ηελ θχεζε
ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ εκθάληζε ΟΛΛ ζην παηδί, ην νπνίν έρεη βξεζεί θαη απφ άιιεο
έξεπλεο. Πεξαηηέξσ, βξέζεθε ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ θαπλίζκαηνο ηεο κεηέξαο θαηά ηελ
εγθπκνζχλε θαη εκθάληζεο ΟΛΛ, ην νπνίν δελ αλαθέξεηαη πάληα ζηε βηβιηνγξαθία (ε
ζπζρέηηζε απηή έρεη βξεζεί ζε δηάθνξεο έξεπλεο αιιά φρη ζε φιεο). Δπίζεο νη κεηέξεο ησλ
παηδηψλ κε ΟΛΛ δήισζαλ πσο θαηαλάισλαλ πεξηζζφηεξεο ζεξκίδεο θαηά ηελ εγθπκνζχλε.
Σα επξήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλαθνξά ησλ ίδησλ ησλ κεηέξσλ θαη φρη απφ
αληηθεηκεληθά θξηηήξηα (φπσο ε ειηθία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θχεζεο) πξέπεη λα
αληηκεησπίδνληαη κε επηθπιαθηηθφηεηα θαζψο κπνξεί λα πεξηέρνπλ ζηνηρεία πξνθαηάιεςεο
απφ κεξηάο ησλ κεηέξσλ, νη νπνίεο αλαδεηψληαο ηελ ππαηηηφηεηα γηα ηελ πάζεζε ηνπ παηδηνχ
ηνπο κπνξεί λα ζηξαθνχλ ελάληηα ζηνλ εαπηφ ηνπο ππεξβάιινληαο ζπκπεξηθνξέο πνπ
ζεσξνχλ φηη ηνπο πξνζδίδνπλ αξλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά (Petridou, Ntouvelis, Dessyris,
Terzidis&Tichopoulos, 2005).
Γελ ππάξρνπλ πνιιέο έξεπλεο πνπ λα έρνπλ εμεηάζεη ηε δίαηηα ηεο κεηέξαο θαηά ηε
δηάξθεηα ή ακέζσο πξηλ ηελ εγθπκνζχλε ζε ζρέζε κε ηελ εκθάληζε ΟΛΛ ζηα παηδηά. Όζεο
φκσο έρνπλ δηεμαρζεί, αλαθέξνπλ κεγάιε ζπκθσλία ζηα απνηειέζκαηα, παξφιν πνπ είραλ
δηαθνξέο ζηε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο. . Μεηαμχ
άιισλ, έρεη αλαθεξζεί φηη ε θαηαλάισζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο αιιαληηθψλ, πνπ
είλαη πεγή δπλεηηθά θαξθηλνγφλσλ νπζηψλ, ζπζρεηίδεηαη κε ηελ εκθάληζε θαθνεζεηψλ ζηα
παηδηά, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ΟΛΛ. Δπίζεο, ηα παηδηά γπλαηθψλ πνπ θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο εγθπκνζχλεο ιάκβαλαλ θπιιηθφ νμχ σο ζπκπιήξσκα δηαηξνθήο, είραλ ρακειφηεξε
πηζαλφηεηα λα εκθαλίζνπλ ΟΛΛ. Σέινο, άιιε καθξνρξφληα πεηξακαηηθή έξεπλα αλαθέξεη φηη
ε αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ ακέζσο πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
εγθπκνζχλεο, πεξηνξίδεη ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο ΟΛΛ ζηα παηδηά (Petridou, Ntouvelis,
Dessyris, Terzidis&Tichopoulos, 2005).
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Γεληθφηεξα, παξάγνληεο πνπ έρνπλ αλαθεξζεί ζηε βηβιηνγξαθία (κε πνηθίιν βαζκφ
πεηζηηθφηεηαο ηεο ππνζηεξηθηηθήο επηρεηξεκαηνινγίαο) φηη ζπλεηζθέξνπλ ζηελ εκθάληζε ηνπ
παηδηθνχ θαξθίλνπ είλαη:


Σν θχιν (ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ ζηνλ επηπνιαζκφ
ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ θαξθίλνπ)



Ζ ειηθία (ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηνλ επηπνιαζκφ ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ θαξθίλνπ
αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπ παηδηνχ θαη ηνπ εθήβνπ)



Σν θάπληζκα, ηφζν ηεο κεηέξαο φζν θαη ηνπ παηέξα, εηδηθά γηα ην επαηνβιάζησκα



Ζ έθζεζε ηεο κεηέξαο ζε βηνκεραληθνχο ξχπνπο (γηα παξάδεηγκα ε έθζεζε ζε
κπνγηέο σο αηηία εκθάληζεο ιεπραηκίαο)



Έθζεζε ηεο κεηέξαο ζε αθηηλνβνιία ρακειήο ζπρλφηεηαο



Έθζεζε ηνπ παηδηνχ ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία ρσξίο πξνζηαζία (π.ρ. γηα
κειάλσκα)



πλήζεηο παηδηθέο ινηκψμεηο ζε παηδηά πνπ δελ έρνπλ εκβνιηαζηεί



Απηνάλνζα λνζήκαηα



Με-λενπιαζκαηηθέο γελλεηηθέο δηαηαξαρέο (π.ρ. ηα παηδηά κε ζχλδξνκν Down
έρνπλ σο θαη 20 θνξέο κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα εκθαλίζνπλ ιεπραηκία)



Βάξνο θαηά ηε γέλλεζε (π.ρ. γηα ΟΛΛ θαη ζάξθσκα ησλ νζηψλ)



Απνπζία ζειαζκνχ

(Crump, Sundquist, Sieh, Winkleby & Sundquist, 2015; O’Neill, Bunch & Murphy, 2012)
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Κεθάιαην 2. Ζ πνηόηεηα δσήο αζζελώλ θαη πγηώλ παηδηώλ θαη
εθήβσλ
2.1 Ζ πνηόηεηα δσήο (ΠΕ)
Ζ επηζηεκνληθή κειέηε ηεο QOL πεξηπιέθεηαη απφ ηηο δεκνθηιήο θαη ηηο θαζεκεξηλέο
ρξήζεηο ηνπ φξνπ. Μηιάκε γηα πνηφηεηα δσήο ζε ζρέζε κε ηηο θπζηθέο θαη πιηθέο πηπρέο ησλ
θφζκσλ καο. Ζ πνηφηεηα δσήο ζρεηίδεηαη κε ηελ πξφζβαζε ζε ηξερνχκελν λεξφ, επαξθέο
θαγεηφ θαη δεζηή θαη άλεηε δηαβίσζε. Τπάξρεη επίζεο πεξηβαιινληηθή πιεπξά ζηελ ΠΕ. Ζ
πξφζβαζε ζηελ χπαηζξν, ν αξηζκφο ησλ πηελψλ ζηηο δελδξνζηνηρηεο, ή ε πνηφηεηα ησλ
παξαιηψλ έρνπλ επίζεο ρξεζηκνπνηεζεί σο δείθηεο ηεο ΠΕ ελφο έζλνπο. ην ηαηξηθφ πιαίζην,
νη εξεπλεηέο αζρνινχληαη πεξηζζφηεξν κε ηελ ΠΕ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πγεία, παξά κε ην
γεληθφ νξηζκφ. ηελ παηδηαηξηθή, ε έλλνηα ηεο ΠΕ έρεη ζρεηηθά κηθξή ηζηνξία. Πνιιέο θνξέο,
ζηελ ηζηνξία ηεο, έρεη εμνκνησζεί κε ηα ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα. Δίλαη ζαθέο φηη έλα παηδί πνπ
είλαη πνιχ άξξσζην είλαη πηζαλφ λα έρεη ρακειή πνηφηεηα δσήο, αιιά γεληθά ηα ζσκαηηθά
ζπκπηψκαηα δελ ζρεηίδνληαη κε απιφ ηξφπν κε ηελ ΠΕ (Eiser, 2004).
Άιινη έρνπλ πξνηείλεη φηη ε ΠΕ αληαλαθιά ηελ ηθαλφηεηα ηνπ παηδηνχ λα ζπκκεηάζρεη ζε
ζπλήζεηο δξαζηεξηφηεηεο, θαη άξα πσο ε θνίηεζε ζην ζρνιείν κπνξεί λα ζεσξεζεί έλαο θαιφο
δείθηεο νξηζκνχ ηεο ΠΕ. Όηαλ δίλεηαη έκθαζε ζηε δπζπξνζαξκνγή αληί γηα ηελ πξνζαξκνγή,
ζηα πξνβιήκαηα αληί γηα ηελ ΠΕ, ηφηε νη απνπζίεο απφ ην ζρνιείν έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζε
νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο σο αληηπξνζσπεπηηθφο δείθηεο ηεο ΠΕ. Χο δείθηεο κπνξεί λα είλαη
ρξήζηκνο, αιιά έρεη πεξηνξηζκέλε αμία. Οη απνπζίεο απφ ην ζρνιείν κεηξνχλ ηηο απνπζίεο απφ
ην ζρνιείν. Γελ κεηξνχλ ηνπο ιφγνπο γηα ηηο απνπζίεο, πφζν ην παηδί ζέιεη πξαγκαηηθά λα
είλαη ζην ζρνιείν ή αλ κπνξεί λα είλαη ή πψο ην παηδί μνδεχεη ην ρξφλν ζην ζπίηη. Δάλ έλα
παηδί κε ιεπραηκία δελ είλαη ζην ζρνιείν ιφγσ θηλδχλνπ κφιπλζεο, κπνξεί λα ππάξρεη κεγάιν
δπλακηθφ γηα ρακειή ΠΕ, εηδηθά αλ ην παηδί θάζεηαη ζην ζπίηη θαη βιέπεη ηειεφξαζε κφλν
ηνπ, ελψ νη γνλείο είλαη ζηε δνπιεηά. Χζηφζν, εάλ νη γνλείο πεξλνχλ ρξφλν κε ην παηδί, ηνπ
πξνζθέξνπλ θάπνην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, θαη θαινχλ ζην ζπίηη θάπνηνπο ζπκκαζεηέο γηα
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παξέα, ηφηε νη επηπηψζεηο ηνπ πεξηνξηζκνχ ζα είλαη πνιχ ρακειφηεξεο γηα ηελ ΠΕ ηνπ παηδηνχ
(Eiser&Jenney, 2007).
Πνιιέο επηζθέςεηο ζην γηαηξφ μεθηλνχλ κε ηελ εξψηεζε «πσο είζαη;» Απηφο είλαη
νπζηαζηηθά ν απινχζηεξνο ηξφπνο δηεξεχλεζεο ηεο ΠΕ ηνπ παηδηνχ. Χζηφζν, απφ
επηζηεκνληθήο άπνςεο, είλαη αλεπαξθήο. Σα παηδηά κπνξεί λα δνπλ ηελ εξψηεζε σο ηππηθή
θαη λα κε ζεσξνχλ φηη πξέπεη λα δψζνπλ πξαγκαηηθή απάληεζε. Μπνξεί λα ηνπο έξζεη ζην
κπαιφ ην παγσηφ πνπ έθαγαλ ζην δξφκν γηα ην ηαηξείν θαη λα πνπλ φηη είλαη κηα ραξά. ε
άιιε επίζθεςε, κπνξεί λα απαζρνινχληαη κε θάπνην δηαγψληζκα ζην ζρνιείν θαη λα πνπλ φηη
ηα πξάγκαηα δελ είλαη θαη ηφζν θαιά. Αλ ν γηαηξφο ζέιεη λα απνθηήζεη κηα αληηθεηκεληθφηεξε
εηθφλα γηα ηελ αιιαγή ζηελ ΠΕ ηνπ παηδηνχ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ηφηε ζα πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηα πην ηππνπνηεκέλε πξνζέγγηζε. Γηα λα γίλνπλ θαηαλνεηέο νη
επηπηψζεηο ηνπ θαξθίλνπ ζηελ επεκεξία ηνπ παηδηνχ, είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε έγθπξσλ θαη
αμηφπηζησλ εξγαιείσλ κέηξεζεο ηεο ΠΕ, κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη έγθπξα θαη
αμηφπηζηα εξγαιεία κέηξεζεο ηεο θπζηνινγηθήο ιεηηνπξγίαο πνπ απαηηείηαη γηα λα
πξνζδηνξηζηεί ε επίδξαζε ηνπ θαξθίλνπ ζηε ζσκαηηθή πγεία ηνπ παηδηνχ. ηελ πξάμε, ε
πνηφηεηα δσήο ζπρλά ζπγρέεηαη απφ ηε κία πιεπξά κε ηα ζπλαθή κέηξα πνπ επλννχληαη απφ
ηνπο θιηληθνχο γηαηξνχο (επεμία, ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε θαη θαηάζηαζε ηεο πγείαο) θαη απφ
ηελ άιιε κε πεξηζζφηεξν ςπρνινγηθά πξνζαλαηνιηζκέλεο έλλνηεο φπσο απηνεθηίκεζε, ε
επηπρία, ή ε αλζεθηηθφηεηα (Yeh, Chang&Chang, 2005).
Οη Schipper et al. (1996) πξνζπάζεζαλ λα ζπγθεληξψζνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο
ελλνηνινγηθνχ νξηζκνχ θαη κέηξεζεο ηεο ΠΕ. Δληφπηζαλ πέληε δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο.


Πξψηνλ, ππάξρεη ε ςπρνινγηθή πξνζέγγηζε. Ζ πξνζέγγηζε απηή ηνλίδεη ηε
ζεκαζία ηεο ππνθεηκεληθήο άπνςεο ηνπ αζζελνχο. Όινη νη άλζξσπνη έρνπλ ηε δηθή
ηνπο κνλαδηθή νπηηθή γηα ην ηη θαζηζηά πνηφηεηα ζηε δσή ηνπο, ε νπνία εμαξηάηαη
απφ ηνλ παξφληα ηξφπν δσήο ηνπο, ηηο εκπεηξίεο ηνπο απφ ην παξειζφλ, ηηο ειπίδεο
ηνπο γηα ην κέιινλ, ηα φλεηξα θαη ηηο θηινδνμίεο ηνπο. Σαπηφρξνλα, ε ςπρνινγηθή
πξνζέγγηζε δίλεη έκθαζε ζηελ αιιειεμάξηεζε κεηαμχ ησλ θπζηνινγηθψλ θαη
ςπρνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ. Οη ςπρνινγηθέο κεηαβιεηέο κπνξεί λα ζπκβάιινπλ
ζεκαληηθά ζηελ εμέιημε ηεο λφζνπ, θαη λα επεξεάζνπλ ηελ πξνζέγγηζε ησλ αηφκσλ
γηα ηε δηαρείξηζε ηεο λφζνπ, ηε ζπκκφξθσζε ζηε ζεξαπεία θαη ηειηθά ηελ ΠΕ.
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Γεχηεξνλ ππάξρεη ε πξνζέγγηζε ηεο ρξεζηκφηεηαο. Απηή ε πξνζέγγηζε, πνπ ζπρλά
ππνζηεξίδεηαη απφ ηνπο νηθνλνκνιφγνπο ηεο πγείαο, ππνγξακκίδεη ηνπο
δηαθνξεηηθνχο ζπκβηβαζκνχο πνπ ηα άηνκα κπνξεί λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνη λα
θάλνπλ. Κάπνηνη ζέινπλ ηελ επηβίσζε κε νπνηνδήπνηε θφζηνο, άιινη ζεσξνχλ φηη ε
δσή αμίδεη κφλν ππφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο.



Σξίηνλ, ππάξρεη ε πξνζέγγηζε πνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο ηελ θνηλφηεηα.
Μπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηή σο κηα ηεξαξρία, κε ηε ζσκαηηθή πάζεζε λα βξίζθεηαη
ζην θέληξν ελφο θχθινπ. Απφ ηνλ θεληξηθφ θχθιν, νη επηπηψζεηο ηεο αζζέλεηαο
κπνξεί λα αμηνινγεζνχλ απφ ηελ άπνςε ηεο πξνζσπηθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο, ηεο
ςπρνινγηθή δπζθνξία ή ηεο επεμία, ηε γεληθή αληίιεςε γηα ηελ πγεία θαη ηέινο ηε
ιεηηνπξγηθφηεηα φζνλ αθνξά ζηνλ θνηλσληθφ ξφιν ηνπ αηφκνπ. Απηή ε πξνζέγγηζε
δίλεη έκθαζε ζηελ επίδξαζε ηεο θάζε αζζέλεηαο ζηελ επξχηεξε θνηλφηεηα θαη
απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ SF-36, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά σο εξγαιείν
κέηξεζεο ηεο ΠΕ ησλ ελειίθσλ.



Σέηαξηνλ, ε πνηφηεηα δσήο κπνξεί λα ζεσξεζεί απφ ηελ άπνςε ησλ επθαηξηψλ γηα
επαλέληαμε ζηελ θαλνληθή δσή. Ζ επαλέληαμε ζηελ θαλνληθή δσή είλαη ζαθψο
ζεκαληηθφο ζηφρνο γηα ηνπο αζζελείο θαη απνηειεί ζαθή έλδεημε ηεο ΠΕ.



Πέκπηνλ, κηα πξνζέγγηζε πνπ επλνείηαη απφ πνιινχο ζπγγξαθείο θνηηάδεη ηελ ΠΕ
απφ ηελ άπνςε ηεο δηαθνξάο αλάκεζα ζε απηφ πνπ ην άηνκν κπνξεί θαη απηφ πνπ
ζέιεη λα θάλεη. Καιή πνηφηεηα δσήο κπνξεί λα ελλνεζεί φηαλ νη ειπίδεο ηνπ αηφκνπ
ζπλδπάδνληαη θαη πιεξνχληαη απφ ηελ εκπεηξία. Σν αληίζεην ηζρχεη επίζεο: ε
ρακειή πνηφηεηα δσήο ελλνείηαη φηαλ νη ειπίδεο δελ αληαπνθξίλνληαη ηεο εκπεηξίαο
(Schipperetal, 1996).

Παξφκνηεο ηδέεο έρνπλ πξνηαζεί απφ ηνλ Bergner (1989), ν νπνίνο πξφηεηλε φηη ε ΠΕ
εληζρχεηαη φηαλ κεηψλεηαη ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ επηζπκεηψλ θαη ησλ επηηεπγκέλσλ ζηφρσλ.
Χζηφζν, νη ζηφρνη ηνπ αηφκνπ πξέπεη λα είλαη ξεαιηζηηθνί, ψζηε ε δηαθνξά λα κπνξεί λα
κεησζεί. Απφ ζεξαπεπηηθή άπνςε, είλαη δπλαηφλ λα βειηησζεί ε πνηφηεηα δσήο, βνεζψληαο
ηνλ αζζελή λα αθήζεη θάπνηα φλεηξα θαη λα απνδερζεί ηελ πξαγκαηηθφηεηα (θαη ηνπο
πεξηνξηζκνχο ηεο). Έλαο ζεκαληηθφο πεξηνξηζκφο απηήο ηεο πξνζέγγηζεο είλαη ζηελ απνηπρία
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λα θαζνξίζεη ηνπο ζηφρνπο σο ξεαιηζηηθνχο θαη επηηεχμηκνπο ζε ζχγθξηζε κε εθείλνπο πνπ
είλαη απιψο φλεηξα ή ζηεξνχληαη νπζίαο.
Κνηλφ ζηνηρείν ζε πνιιέο απφ απηέο ηηο πξνζεγγίζεηο είλαη ε ηδέα φηη ε πνηφηεηα δσήο
είλαη πνιπδηάζηαηε έλλνηα πνπ πεξηιακβάλεη πνιινχο ηνκείο. Απηνί νη ηνκείο, φπσο
πεξηγξάθεθαλ αξρηθά απφ ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο (ΠΟΤ) πεξηιακβάλνπλ «ηελ
θαηάζηαζε ηεο πιήξνπο ζσκαηηθήο, ςπρηθήο θαη θνηλσληθήο επεμίαο θαη φρη απιψο ηελ
απνπζία αζζέλεηαο ή αλαπεξίαο» (WHO, 1947, ζην Eiser, 2004). Πνιχ θνηλή είλαη ε ηδέα φηη
ε πνηφηεηα δσήο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηφζν αληηθεηκεληθέο φζν θαη ππνθεηκεληθέο νπηηθέο
ζε θάζε έλα απφ απηνχο ηνπο ηνκείο. Δλψ ε αληηθεηκεληθή εθηίκεζε ηεο ΠΕ εζηηάδεη ζε απηφ
πνπ κπνξεί λα θάλεη ην άηνκν, ε ππνθεηκεληθή εθηίκεζε πεξηιακβάλεη ηελ αληίιεςε ή ηελ
εθηίκεζε ηεο ΠΕ ηνπ αηφκνπ. Οη δηαθνξέο ζηελ εθηίκεζε εμεγνχλ ην γεγνλφο φηη ηα άηνκα
πνπ βξίζθνληαη ζε παξφκνηα θαηάζηαζε πγείαο κπνξεί λα αλαθέξνπλ πσο έρνπλ δηαθνξεηηθφ
επίπεδν ΠΕ. . Οη Gill θαη Feinstein (1994) δηέθξηλαλ ηξεηο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε ΠΕ
κπνξεί λα εθηηκεζεί ζην πιαίζην ηεο πγείαο. Απηνί πεξηιακβάλνπλ αληηθεηκεληθά κέηξα, φπσο
νη θιηληθνί δείθηεο, ηνπο νπνίνπο νη αζζελείο δελ είλαη απαξαίηεην λα γλσξίδνπλ (φπσο ε
γιπθφδε ζην αίκα ή ε κέηξεζε ηεο αλαπλεπζηηθήο ιεηηνπξγίαο), ηε ιεηηνπξγηθή απφδνζε (ην
θαηά πφζνλ ζεσξνχλ φηη έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα εθηεινχλ ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο,
π.ρ., αλέβαζκα ζθάιαο) θαη ππνθεηκεληθνχο δείθηεο ή ηελ αμηνιφγεζε ηνπ αζζελνχο απφ ηελ
εκπεηξία ηνπ γηα ην αλ είλαη ζε ζέζε λα νινθιεξψζεη κηα ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα. Απηή
ε ππνθεηκεληθή βαζκνιφγεζε απφ ηε κεξηά ηνπ αζζελή ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά σο ην
θαζνξηζηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ΠΕ (Gill&Feinstein, 1994).

2.2 Ζ πνηόηεηα δσήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πγεία (HRQoL)

2.2.1 Καζνξηζκόο Παηδηαηξηθήο πνηόηεηαο δσήο
Οη νξηζκνί ηεο πνηφηεηαο δσήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πγεία (HRQoL) δηαθέξνπλ απφ
κειεηεηή ζε κειεηεηή αιιά ππάξρνπλ δχν θεληξηθέο πηπρέο ηεο έλλνηαο πνπ παξακέλνπλ
ζηαζεξέο. Πξψηνλ, ε HRQoL είλαη ππνθεηκεληθή, θαη άξα, ζα πξέπεη λα εθηηκάηαη απφ ηελ
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νπηηθή ηνπ αζζελνχο, φπνπ απηφ είλαη δπλαηφλ. Γεχηεξνλ, ε HRQoL είλαη πνιπδηάζηαηε
έλλνηα πνπ ελζσκαηψλεη επξχ θάζκα απνηειεζκάησλ. Έλαο νξηζκφο δηαζέζηκνο ζηε
βηβιηνγξαθία πνπ ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηα δχν απηά θαη αλαθέξεηαη ζε ελειίθνπο, πεξηγξάθεη
ηελ HRQoL σο ηελ ππνθεηκεληθή αληίιεςε ηνπ αηφκνπ γηα ηνλ αληίθηππν ηεο θαηάζηαζεο ηεο
πγείαο ηνπ ζηε ζσκαηηθή, ςπρνινγηθή θαη θνηλσληθή ηνπ ιεηηνπξγηθφηεηα. Παξφιν πνπ ν
νξηζκφο απηφο κπνξεί λα αθνξά θαη ζηα παηδηά, νη ζπγθεθξηκέλεο πηπρέο ηεο δσήο ηνπ
παηδηνχ φζνλ αθνξά ζηηο ηξεηο απηέο δηαζηάζεηο είλαη δηαθνξεηηθέο απφ ηηο αληίζηνηρεο ζηνπο
ελειίθνπο. Έηζη, φηαλ ν εξεπλεηήο ζέιεη λα δεκηνπξγήζεη έλα εξγαιείν κέηξεζεο ηεο HRQoL
ζηα παηδηά, είλαη ζεκαληηθφ λα δηαζθαιίδεη φηη νη δειψζεηο αληαπνθξίλνληαη ζηηο εκπεηξίεο,
δξαζηεξηφηεηεο θαη πιαίζηα πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ ειηθία ηνπ δείγκαηνο (Russell,
Hudson, Long & Phipps, 2006).

2.2.2 Ο θεληξηθό ξόινο ηνπ πιαηζίνπ ζηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ θαη ηελ παηδηαηξηθή
HRQoL
Καηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ θνηλσληθψλ θαη ςπρνινγηθψλ ιεηηνπξγηψλ ησλ παηδηψλ, είλαη
ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα ιακβάλεηαη ππφςηλ φηη ηα παηδηά ιεηηνπξγνχλ ζε πνιιαπιά θνηλσληθά
πεξηβάιινληα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο νηθνγέλεηαο, ηελ νκάδα ησλ ζπλνκειίθσλ, ηελ ηάμε
θαη ηελ θνηλφηεηα. Κάζε έλα απφ ηα πιαίζηα απηά είλαη πηζαλφ λα ζπκβάιεη ζηελ HRQoL ηνπ
παηδηνχ θαη λα επεξεάζεη ηηο επηπηψζεηο ηεο αζζέλεηαο θαη ηεο ζεξαπείαο. Γηα παξάδεηγκα, ην
άζζκα είλαη κηα αζζέλεηα πνπ έρεη απνδεηρζεί φηη πεξηνξίδεη ηελ HRQoL ζε παηδηά θαη
ελειίθνπο, αιιά επεξεάδεη δηαθνξεηηθά ηα παηδηά βάζεη ησλ πιαηζίσλ ζηα νπνία ιεηηνπξγνχλ.
Σν άζζκα κπνξεί λα πεξηνξίζεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνχ ζην παηρλίδη θαη ηηο αζιεηηθέο
δξαζηεξηφηεο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπ, ην νπνίν ζα έρεη ζπλαηζζεκαηηθέο ζπλέπεηεο
δηαθνξεηηθέο απφ εθείλεο πνπ βηψλνπλ νη ελήιηθεο κε ηελ ίδηα πάζεζε. Έηζη, φηαλ
ζρεδηάδνληαη εξγαιεία κέηξεζεο ηεο HRQoL ζπγθεθξηκέλα γηα ην άζζκα πξέπεη λα
ιακβάλνπλ ππφςηλ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ παηδηνχ κέζα ζηα δηθά ηνπ πιαίζηα.
Οη ζεσξεηηθνί ηεο αλάπηπμεο ηζρπξίδνληαη ζπρλά φηη ε ζρέζε κεηαμχ ησλ παηδηψλ θαη ηνπ
θνηλσληθνχ ηνπο πιαηζίνπ είλαη πνιχπινθε θαη ζπκπεξηιακβάλεη πνιιέο ηαπηφρξνλεο
αιιεινεπηξξνέο. χκθσλα κε απηή ηε ζεψξεζε, ηα παηδηά είλαη ελεξγνί δηακνξθσηέο ηνπ
πεξηβάιινληνο ηνπο ελψ ηαπηφρξνλα δηακνξθψλνληαη απφ απηφ. Απηή ε ακθίδξνκε επηξξνή
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έρεη απνδεηρζεί απφ ηελ εκπεηξηθή έξεπλα βάζεη ηεο αιιειεπίδξαζεο γνλέα-παηδηνχ, θαηά ηελ
νπνία έρεη παξαηεξεζεί φηη ηα παηδηά θαη νη γνλείο επεξεάδνπλ ακνηβαία ν έλαο ηε
ζπκπεξηθνξά ηνπ άιινπ. Πεξαηηέξσ, ε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ
εληφο ησλ πιαηζίσλ ζηα νπνία δξνπλ είλαη αιιειέλδεηεο. Γηα παξάδεηγκα, νη εκπεηξίεο ησλ
παηδηψλ κέζα ζηελ νηθνγέλεηα έρεη απνδεηρζεί φηη ζπκβάιινπλ ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, ηελ
θνηλσληθή ηνπο επίγλσζε, ηηο θηιίεο πνπ επηιέγνπλ, θαη ην επίπεδν απνδνρήο ηνπο απφ ηνπο
ζπκκαζεηέο. Ζ έξεπλα έρεη δείμεη φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά απηψλ ησλ ζπγθπξηαθψλ
παξαγφλησλ, φπσο ε νηθνγέλεηα, νη ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο, νη ηνπηθέο θιηληθέο πγείαο,
θαη νη γεηηνληέο, πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ αμηνιφγεζε θαη αλάιπζε ησλ
παηδηαηξηθψλ απνηειεζκάησλ ζηελ πγεία θαη ηελ πνηφηεηα δσήο (Eiser&Morse, 2001).
Τπάξρνπλ δχν ιφγνη πνπ ην πιαίζην είλαη πνηνηηθά δηαθνξεηηθφ γηα ηα παηδηά απφ φ, ηη γηα
ηνπο ελήιηθεο. Καη’ αξράο, νη ζπγθπξηαθνί παξάγνληεο έρεη απνδεηρζεί φηη έρνπλ
καθξνπξφζεζκε επίδξαζε ζηελ θνηλσληθή θαη ςπρνινγηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ. Γηα
παξάδεηγκα, ε απφξξηςε απφ ηνπο ζπλνκήιηθνπο ζηελ παηδηθή ειηθία ζπλδέεηαη κε πνιιέο
καθξνπξφζεζκεο αξλεηηθέο εθβάζεηο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξαβαηηθφηεηαο θαη ηεο
πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ. Γεχηεξνλ, ηα παηδηά έρνπλ ιηγφηεξε δπλαηφηεηα απφ φηη
νη ελήιηθεο λα θάλνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην πεξηβάιινλ ηνπο. Οη ελήιηθεο πνπ έρνπλ
επαξθείο νηθνλνκηθνχο πφξνπο ή θνηλσληθή ππνζηήξημε κπνξνχλ λα θχγνπλ απφ έλα
πξνβιεκαηηθφ ρψξν εξγαζίαο ή έλα δπζιεηηνπξγηθφ γάκν. Αληίζεηα, ηα παηδηά ζπλήζσο δελ
έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αιιάμνπλ ζεκαληηθά ην πεξηβάιινλ πνπ ηνπο είλαη πξνβιεκαηηθφ.
Δλ νιίγνηο, ην πιαίζην έρεη δηαθνξεηηθφ θαη ίζσο ζεκαληηθφηεξν ξφιν γηα ηα παηδηά απφ φ,
ηη γηα ηνπο ελήιηθεο, θαη ε πνηφηεηα ηεο δσήο ησλ παηδηψλ εμαξηάηαη απφ πνιχπινθεο
αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ηνπ παηδηνχ θαη ησλ πνιιαπιψλ θνηλσληθψλ πιαηζίσλ ζηα νπνία
ιεηηνπξγεί. Ζ αμηνιφγεζε ηεο παηδηαηξηθήο πνηφηεηαο δσήο πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςηλ ηεο
κεηαβιεηέο ηεο νηθνγέλεηαο, ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο, θαη ηεο θνηλφηεηαο.
Δπηπιένλ, επεηδή νη επηπηψζεηο ηεο λφζνπ θαη ηεο ζεξαπείαο κπνξεί λα είλαη νπζηαζηηθά
δηαθνξεηηθέο γηα ηνπο ελήιηθεο θαη ηα παηδηά, ηα απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηελ HRQoL πνπ
έρνπλ γίλεη ζε ελήιηθεο δε κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε παηδηά. Δπνκέλσο, είλαη αλαγθαίν λα
εμεηαζηεί άκεζα ε HRQoL ζηα παηδηά θαη λα κε γίλεηαη εθηίκεζε ησλ παηδηαηξηθψλ
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απνηειέζκαηα ζηελ πνηφηεηαο δσήο κε βάζε ηελ έξεπλα κε δείγκαηα ελειίθσλ (Russell,
Hudson, Long & Phipps, 2006).

2.3 Δξγαιεία κέηξεζεο ηεο πνηόηεηαο δσήο

2.3.1 Η λεόηεξε ειηθία ζηελ νπνία ηα παηδηά κπνξνύλ λα κηιήζνπλ γηα ηελ πνηόηεηα δσήο
ηνπο
Οη εξεπλεηέο έρνπλ θάλεη ζπζηάζεηο ζρεηηθά κε ηε κηθξφηεξε ειηθία θαηά ηελ νπνία ηα
παηδηά κπνξνχλ αμηφπηζηα αλαθέξνπλ ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο θαη ηελ πνηφηεηα δσήο
ηνπο. Οη γλψκεο δηαθέξνπλ, αιιά γεληθά εθηηκάηαη φηη ηα παηδηά κπνξνχλ λα μεθηλήζνπλ λα
δίλνπλ ζηνηρεία γηα ηα πην ζπγθεθξηκέλα πεδία ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπο κεηαμχ 4 θαη 6 εηψλ.
Πξνεγνχκελεο έξεπλεο έρνπλ εληνπίζεη αξθεηά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα
ιακβάλνληαη ππφςηλ φηαλ δεκηνπξγείηαη έλα εξγαιείν κέηξεζεο HRQoL φζνλ αθνξά ηα
θαηψηαηα φξηα ειηθίαο. ε κηα αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο γηα ηα παηδηαηξηθά
απνηειέζκαηα, νη Landgraf θαη Abetz έδεημαλ φηη ππάξρνπλ δηαθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
ειηθία ζην είδνο ησλ ελλνηψλ ηεο πγείαο πνπ ηα παηδηά κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ. Αλαθέξνπλ
φηη ηα παηδηά απφ ηελ ειηθία ησλ 5 εηψλ κπνξνχλ λα παξέρνπλ εκπεηξηθά αμηφπηζηεο αλαθνξέο
ζρεηηθά κε ζπγθεθξηκέλεο έλλνηεο ηεο πγείαο φπσο ν πφλνο θαη ε ρξήζε θαξκάθσλ. ε
αληίζεζε, ηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ αμηνινγνχλ ζρεηηθά ππνθεηκεληθνχο ή αθεξεκέλνπο ηνκείο
ηεο πνηφηεηαο δσήο, φπσο ε ζπλαηζζεκαηηθή επίδξαζε ηεο αζζέλεηαο, θαηά πάζα πηζαλφηεηα
είλαη θαηάιιεια γηα κεγαιχηεξα παηδηά.
Σν επίπεδν θαηαλφεζεο ηεο γιψζζαο κπνξεί επίζεο λα ζέζεη θαηψηεξν φξην γηα ηελ ειηθία
θαηαιιειφηεηαο ελφο εξσηεκαηνινγίνπ. Μηα κειέηε πνπ αμηνιφγεζε ηελ θαηαλφεζε ησλ
παηδηψλ γηα φξνπο πνπ αθνξνχλ ηελ πγεία δηαπίζησζε φηη κφλν ην 57% ησλ παηδηψλ 5 εηψλ
είραλ θαιή θαηαλφεζε ηεο ιέμεο «λεπξηθφο». Μέρξη ηελ ειηθία ησλ 8, φια ηα παηδηά ηνπ
δείγκαηνο κπνξνχζαλ λα θαηαλνήζνπλ ηνλ φξν (βι. Δηθ. 1). Καηά ην ζρεδηαζκφ
εξσηεκαηνινγίσλ απηναλαθνξάο, είλαη επίζεο ζεκαληηθφ λα εμεηάδνληαη ηα ηππηθά επίπεδα
αλάγλσζεο ησλ παηδηψλ ζηελ πξνβιεπφκελε ειηθηαθή νκάδα (Russell, Hudson, Long &
Phipps, 2006).
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Δηθόλα 1: Γηαθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ειηθία ζηελ θαηαλφεζε ηνπ φξνπ «λεπξηθφο»
(πεγή: Russell, Hudson, Long & Phipps, 2006).
Δλ νιίγνηο, ηα παηδηά απφ ηεζζάξσλ εηψλ κπνξνχλ ζπρλά λα παξέρνπλ θάπνηεο
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ζπγθεθξηκέλεο πηπρέο ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπο. Ζ
αμηνιφγεζε ησλ πην ππνθεηκεληθψλ δηαζηάζεσλ ηεο HRQoL ίζσο απαηηνχλ δείγκα
κεγαιχηεξεο ειηθίαο. Ζ αμηνπηζηία θαη ε εγθπξφηεηα ησλ δεδνκέλσλ πνπ παξέρνληαη απφ ηα
παηδηά εμαξηάηαη απφ ηελ πνιππινθφηεηα ησλ δνκψλ θαη ηεο νξνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη.
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Σν θαηψηεξν φξην ειηθίαο πνηθίιεη επίζεο αλάινγα κε ηηο αηνκηθέο δηαθνξέο ζηηο γλσζηηθέο
δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ θαη ηελ θαηαλφεζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπο.
Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηξφπνη γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ δεηήκαηνο θαηά ηελ εθηίκεζε
ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ζε παηδηαηξηθέο θιηληθέο δνθηκέο.
Καηαξρήλ, θαηά ηε δεκηνπξγία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, είλαη απαξαίηεην λα δηεμάγνληαη
πηινηηθέο δνθηκέο θαη πξνζεθηηθφο γλσζηηθφο απνινγηζκφο ζε παηδηά δηαθνξεηηθψλ ειηθηψλ,
πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί ην θαηψηαην φξην ειηθίαο θαηά ην νπνίν ηα παηδηά κπνξνχλ λα
θαηαιάβνπλ ηηο εξσηήζεηο θαη λα παξέρνπλ αμηφπηζηεο θαη έγθπξεο απαληήζεηο. Γεχηεξνλ,
θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ θαηψηαηνπ νξίνπ ειηθίαο γηα ην δείγκα ζπκπεξίιεςεο ζηελ θιηληθή
δνθηκή, είλαη αλαγθαίν λα εμεηαζηεί ε έθηαζε ηεο λφζνπ, ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα ηνπ
θαξκάθνπ πνπ δνθηκάδεηαη, θαη ην είδνο ησλ ηνκέσλ πνπ πξέπεη λα αμηνινγεζνχλ. Αλ ην
θχξην ελδηαθέξνλ είλαη ε επίδξαζε ηνπ θαξκάθνπ ζηηο ζσκαηηθέο δηαζηάζεηο ηεο HRQoL, ε
δνθηκή κπνξεί λα πεξηιακβάλεη εξγαιεία ζρεδηαζκέλα γηα κηθξφηεξα παηδηά. Αλ ην θάξκαθν
αλακέλεηαη λα βειηηψζεη ηνπο ςπρνινγηθνχο ή θνηλσληθνχο ηνκείο ηεο HRQoL, είλαη
απαξαίηεην λα αμηνινγνχληαη κεγαιχηεξα παηδηά ή δίλνπλ ηηο απαληήζεηο άηνκα ηνπ
πεξηβάιινληνο εθ κέξνπο ησλ κηθξφηεξσλ παηδηψλ. Σξίηνλ, επεηδή ε κεγαιχηεξε
κεηαβιεηφηεηα αλακέλεηαη ζηα κηθξφηεξα παηδηά, ιφγσ ζθάικαηνο κέηξεζεο, ζα απαηηεζεί
κεγαιχηεξν κέγεζνο δείγκαηνο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζεξαπείαο
(Russell, Hudson, Long & Phipps, 2006).

2.3.2 Καηάιιειε κνξθή θαη ζρεδηαζκόο ησλ εξγαιείσλ γηα ηελ ειηθία ηνπ παηδηνύ
Σν δήηεκα απηφ έρεη ζπδεηεζεί εθηελψο ζηε βηβιηνγξαθία, εηδηθά γηα ην πσο κπνξνχλ λα
κνξθνπνηνχληαη ήδε ππάξρνληα εξγαιεία γηα ρξήζε κε παηδηαηξηθνχο πιεζπζκνχο. Ο αθξηβήο
ζρεδηαζκφο θαη ε κνξθή ηνπ θάζε εξγαιείνπ κέηξεζεο ηεο παηδηαηξηθήο HRQoL εμαξηάηαη
απφ πνιινχο παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ζηνηρείσλ θαη ηελ
ειηθία ησλ εξσηεζέλησλ γηα ηνπο νπνίνπο πξννξίδεηαη. Έηζη, πξνηείλεηαη ην εξγαιείν λα
εμεηάδεηαη πξψηα πηινηηθά έηζη ψζηε νη δηαδηθαζίεο κνξθνπνίεζεο θαη ρνξήγεζεο λα
κπνξνχλ λα αμηνινγεζνχλ πξηλ ην εξγαιείν ρξεζηκνπνηεζεί κε κεγάια δείγκαηα. Οη
γλσζηηθέο ελεκεξψζεηο, ζηηο νπνίεο ηα παηδηά θαινχληαη λα ππνβάινπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο
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ζρεηηθά κε ην εξγαιείν, κπνξνχλ επίζεο λα παξέρνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ
ειηθηαθή θαηαιιειφηεηα ησλ δειψζεσλ πξηλ απφ ηε ρξήζε ηνπ. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη
πέληε ηνκείο πξνβιεκαηηζκνχ θαηά ηε δεκηνπξγία εξγαιείνπ κέηξεζεο γηα παηδηαηξηθή
HRQoL (Eiser&Morse, 2001).


Κιίκαθεο Likert . Τπάξρνπλ αλαπηπμηαθέο δηαθνξέο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ λα
θαηαλνήζνπλ θαη λα απαληήζνπλ ζηελ αληηθεηκεληθή δηαβάζκηζε πνπ δεηά ε θιίκαθα
Likert. Έρεη απνδεηρζεί φηη ηα παηδηά νθηψ εηψλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ κε
αθξίβεηα ην πιήξεο θάζκα ησλ θιηκάθσλ Likert 5- θαη 7-ζεκείσλ γηα λα
αμηνινγήζνπλ ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο, ελψ ηα κηθξφηεξα παηδηά ηείλνπλ λα
ρξεζηκνπνηνχλ ηηο πην αθξαίεο επηινγέο. Όηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη νη θιίκαθεο Likert κε
λεφηεξα παηδηά, κπνξνχλ λα ζρεδηάδνληαη νη επηινγέο δεκηνπξγηθά γηα λα βνεζνχληαη
ηα παηδηά ζηελ θαηαλφεζε. Γηα παξάδεηγκα, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη θχθινη
απμαλφκελνπ κεγέζνπο θαη νη αθξαίεο επηινγέο λα εκπινπηίδνληαη κε ζρέδηα γηα ρξήζε
σο νπηηθά βνεζήκαηα, φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 2.

Δηθόλα 2. Δπηινγέο ζε θιίκαθα Likert εκπινπηηζκέλεο κε εηθφλεο απφ ηελ θιίκαθα CHIP.


Πεξίνδνη αλάθιεζεο Τπάξρνπλ δηαθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ειηθία ζηελ
ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ λα αλαθαινχλ κε αθξίβεηα ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο
εληφο ελφο παξειζνληηθνχ δηαζηήκαηνο. Σα παηδηά νθηψ εηψλ κπνξνχλ λα
αλαθαιέζνπλ κε ζρεηηθή αθξίβεηα δηάζηεκα ηεζζάξσλ εβδνκάδσλ, αιιά ηα λεφηεξα
παηδηά κπνξεί λα έρνπλ πξφβιεκα κε ηελ έλλνηα ηεο κηαο εβδνκάδαο θαη ην ελφο κήλα.
Μηα ζηξαηεγηθή γηα λα βνεζεζνχλ ηα λεφηεξα παηδηά ζηελ θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ
απηψλ είλαη λα ζπλδεζεί ε πεξίνδνο αλάθιεζεο κε θάπνην γεγνλφο πνπ ινγηθά ζα
ζπκνχληαη. Γηα παξάδεηγκα, ηα παηδηά κπνξνχλ λα θιεζνχλ λα αμηνινγήζνπλ ηελ
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θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο απφ ην ηειεπηαίν ηνπο ξαληεβνχ κε ην γηαηξφ κέρξη
ζήκεξα.


Μέγεζνο ηνπ εξγαιείνπ κέηξεζεο Σν κέγεζνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ή ε δηάξθεηα ηεο
ζπλέληεπμεο γηα ηα παηδηά απαηηεί πξνζεθηηθή εμέηαζε θαη πηινηηθή δνθηκή επεηδή
ππάξρεη κεγάιε δηαθχκαλζε ζηελ ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ λα παξακέλνπλ
ζπγθεληξσκέλα ζε κηα κφλν δξαζηεξηφηεηα γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. ε γεληθέο
γξακκέο, ηα κεγαιχηεξα παηδηά

αλακέλεηαη

λα

κπνξνχλ λα

παξακείλνπλ

ζπγθεληξσκέλα γηα πεξηζζφηεξν ρξφλν ζε ζρέζε κε ηα λεφηεξα παηδηά.


Βαζκόο αλεμαξηεζίαο ησλ παηδηώλ θαηά ηε ρνξήγεζε Μπνξεί λα είλαη αλαγθαίν λα
πξνζαξκνζηνχλ νη δηαδηθαζίεο ρνξήγεζεο αλάινγα κε ηελ ειηθία. Σα λεφηεξα παηδηά
κπνξεί λα ρξεηάδνληαη ηνλ εξεπλεηή λα ηα βνεζήζεη κε ηελ αλάγλσζε ησλ
εξσηεκαηνινγίσλ, ηελ θαηαλφεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ρνξήγεζεο θαη ηε δηαηήξεζε
ηεο πξνζνρήο ηνπο ζην ζηφρν. Σα κεγαιχηεξα παηδηά αλακέλεηαη λα κπνξνχλ λα
ζπκπιεξψζνπλ γξαπηά εξσηεκαηνιφγηα κε κεγαιχηεξε αλεμαξηεζία.



ηνηρεία κνξθνπνίεζεο Ζ κνξθνπνίεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη
ζεκαληηθή φηαλ πξφθεηηαη γηα ρνξήγεζε ζε κηθξά παηδηά. Σα αληηθείκελα πξέπεη λα
έρνπλ

ζαθή

δηάηαμε

θαη

λα

ρξεζηκνπνηνχληαη

κεγαιχηεξα

ζηνηρεία

εθηχπσζεο.(Klassen, Anthony, Khan, Sung & Klassen, 2011)

2.3.3 Δεκηνπξγία πνιιαπιώλ κνξθώλ ηνπ ίδηνπ εξγαιείνπ γηα δηαθνξεηηθέο ειηθηαθέο
νκάδεο
Οη Bibace θαη Walsh (1980) θαηέδεημαλ φηη ε θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο αζζέλεηαο απφ ηα
παηδηά αλαπηχζζεηαη ζε ζηάδηα ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Piaget γηα ηε γλσζηηθή αλάπηπμε.
Ο Piaget πξφηεηλε φηη ε αηηηψδεο ζπιινγηζηηθή ησλ παηδηψλ θαζνδεγείηαη απφ δηαθνξεηηθή
ινγηθή απφ εθείλε ησλ ελειίθσλ, θαη ε ινγηθή απηή αλαπηχζζεηαη ζε κηα ζεηξά απφ δηαδνρηθά
ζηάδηα. Δθαξκφδνληαο ηε ζεσξία ηνπ Piaget, νη Bibace θαη Walsh δεκηνχξγεζαλ θαη ήιεγμαλ
ζηάδηα γηα ηηο αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο αζζέλεηαο, μεθηλψληαο απφ
ην πξν-ινγηθφ ζηάδην ησλ παηδηψλ ειηθίαο 2 σο 6 εηψλ πνπ δε κπνξνχλ λα εμεγήζνπλ ηα αίηηα
ηεο αζζέλεηαο. Πεξίπνπ ζηα έληεθα έηε, πνιιά παηδηά έρνπλ απνθηήζεη θνξκαιηζηηθή ινγηθή
ζθέςε, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ αληίιεςε ηεο αθνινπζίαο ησλ αηηηαθψλ θπζηνινγηθψλ
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κεραληζκψλ. ην ηειηθφ ζηάδην, ηα παηδηά δείρλνπλ θαηαλφεζε φηη νη ζθέςεηο θαη ηα
ζπλαηζζήκαηα ηνπ αηφκνπ κπνξνχλ λα επεξεάδνληαη απφ ηε ζσκαηηθή ιεηηνπξγία. Ζ έξεπλα
απηή είρε σο ζηφρν λα βνεζήζεη ηνπο γηαηξνχο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηελ πγεία λα
επηθνηλσλνχλ πην απνηειεζκαηηθά κε ηα παηδηά, θαη ηα επξήκαηα ηεο έρνπλ πξνζθέξεη
ζεσξεηηθή θαη εκπεηξηθή βάζε γηα ηελ εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα πγείαο ζρεηηθά κε ην AIDS /
HIV θαη ην θάπληζκα. Αληίζηνηρα, νη ίδηεο αξρέο κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζηηο κειέηεο γηα
ηελ HRQoL κε απηναλαθνξέο ησλ παηδηψλ.
Μηα ζηξαηεγηθή γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ αλαπηπμηαθψλ δηαθνξψλ είλαη λα
δεκηνπξγεζνχλ δηαθνξεηηθέο εθδνρέο ηνπ ίδηνπ εξγαιείνπ αλάινγα κε ηελ ειηθία ησλ
παηδηψλ. Καηά ην ζρεδηαζκφ πνιιαπιψλ κνξθψλ, ν εξεπλεηήο πξέπεη λα θαζνξίζεη ηηο
θαηάιιειεο ειηθηαθέο νκάδεο θαη ηνπο ηξφπνπο πνπ ζα δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο νη κνξθέο. Οη
κνξθέο πνπ αθνξνχλ ζηηο κεγαιχηεξεο ειηθίεο ζπλήζσο έρνπλ κεγαιχηεξν κέγεζνο,
πεξηζζφηεξεο επηινγέο απάληεζεο, θαη πην πεξίπινθεο δηαζηάζεηο ηεο HRQoL.
Σν πιενλέθηεκα απηήο πξνζέγγηζεο ησλ πνιιαπιψλ κνξθψλ είλαη φηη ιακβάλεη ππφςε ηηο
αλαπηπμηαθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ παηδηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλφεζεο ηνπο γηα
ηελ έλλνηα ηεο αζζέλεηαο, θαζψο θαη ησλ αηηηψλ ηεο θαη ησλ επηπηψζεσλ ηεο. Με ηε
ζηξαηεγηθή απηή, κπνξνχλ λα ζρεδηαζηνχλ εξσηεκαηνιφγηα πνπ αμηνινγνχλ ηηο ίδηεο γεληθέο
έλλνηεο, δηαζθαιίδνληαο παξάιιεια φηη ε κνξθνπνίεζε θαη ην πεξηερφκελν είλαη θαηάιιεια
γηα ηελ ειηθία φισλ ησλ παηδηψλ. Παξ ‘φια απηά, ε πξνζέγγηζε θέξεη κεζνδνινγηθέο θαη
πξαθηηθέο πξνθιήζεηο. Γηα παξάδεηγκα, είλαη δχζθνιν λα ζπλδπαζηνχλ ηα δεδνκέλα πνπ
ζπιιέγνληαη απφ ηηο δηαθνξεηηθέο ειηθηαθέο νκάδεο. Δθφζνλ, ινηπφλ, νη αλαιχζεηο
δηεμάγνληαη ρσξηζηά γηα ηηο δηάθνξεο ειηθηαθέο νκάδεο, ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο πξέπεη λα
είλαη αξθεηά κεγάιν ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη επαξθήο ζηαηηζηηθή ηζρχ γηα θάζε ειηθηαθή
νκάδα. Πξηλ απφ ηελ αλάπηπμε ή ηε ρξήζε πνιιαπιψλ κνξθψλ ηνπ εξγαιείνπ, νη εξεπλεηέο
ζα πξέπεη λα αμηνινγνχλ θαηά πφζνλ έρνπλ επαξθή ρξφλν θαη νηθνλνκηθνχο πφξνπο γηα ηελ
πξφζζεηε ζπιινγή θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα απαηηεζνχλ (Matzaetal, 2004).
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2.3.4 Απνθπγή ζηεξενηππηθώλ απαληήζεσλ
Όηαλ απαληνχλ ζε εξσηεκαηνιφγηα ή ζπλεληεχμεηο, ηα παηδηά έρνπλ ηελ ηάζε λα απαληνχλ
ζηεξενηππηθά, δίλνληαο έλα ζπγθεθξηκέλν ηχπν απάληεζεο αλεμάξηεηα απφ ηελ εξψηεζε. Οη
ζηεξενηππηθέο απαληήζεηο είλαη πξνβιεκαηηθέο γηαηί κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ κεξνιεςία ησλ
δεδνκέλσλ, αζπλέπεηα ηνπο ή ηειηθά απιά λα είλαη αλαθξηβή. Καηά ζπλέπεηα, νη
ζηεξενηππηθέο απαληήζεηο εηζάγνπλ ζπζηεκαηηθφ ζθάικα ζηηο κεηξήζεηο θαη κπνξεί λα
απνθξχςνπλ ζεκαληηθά απνηειέζκαηα ή ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά επξήκαηα.
Σα παηδηά ρξεζηκνπνηνχλ ζηεξενηππηθέο απαληήζεηο ηππηθφηεξα φηαλ δελ θαηαιαβαίλνπλ
ηη δεηάεη ε εξψηεζε. Δπηπξφζζεηα, θάπνηα παηδηά έρνπλ ηελ ηάζε λα δίλνπλ
επαλαιακβαλφκελεο απαληήζεηο (π.ρ. λα δηαιέγνπλ πάληα ηνλ ίδην αξηζκφ ζηελ θιίκαθα),
εηδηθά φηαλ ην εξγαιείν ρξεζηκνπνηεί ηελ ίδηα θιίκαθα κέηξεζεο ζπλνιηθά. Πξσηεπφλησο ζηα
λεφηεξα παηδηά είλαη θνηλφ λα επηιέγνληαη νη αθξαίεο απαληήζεηο ζηελ θιίκαθα (π.ρ. Μφλν ην
1 ή ην 5 ζηελ θιίκαθα Likert 5 ζηνηρείσλ). Σα παηδηά ειηθίαο 5 έσο 6 έρεη απνδεηρζεί φηη
παξέρνπλ ζεκαληηθά πην αθξαίεο απαληήζεηο απφ ηα παηδηά ειηθίαο 7-8 φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη
θιίκαθα Likert.
Οη ζηεξενηππηθέο απαληήζεηο κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ κε πξνζεθηηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ
εξγαιείνπ θαη ηεο έξεπλαο. Μηα ζηξαηεγηθή είλαη λα αμηνινγεζνχλ θάπνηεο έλλνηεο δχν θνξέο
εληφο ηνπ ίδηνπ εξγαιείνπ, κηα θνξά κε ζεηηθή έθθξαζε θαη κηα θνξά κε αξλεηηθή (π.ρ.,
«ήκνπλ άξξσζηνο κέζα ζηηο δχν ηειεπηαίεο εβδνκάδεο» θαη «ήκνπλ πγηήο ηηο δχν ηειεπηαίεο
εβδνκάδεο»). Σα παηδηά πνπ απαληνχλ κε ζηεξενηππηθέο απαληήζεηο κπνξνχλ λα
πξνζδηνξηζηνχλ θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν. Παξνκνίσο, ε πνηφηεηα δσήο κπνξεί λα εθηηκεζεί κε
πεξηζζφηεξα απφ έλα εξγαιεία ζε κία δεδνκέλε κειέηε, πηζαλψο ρξεζηκνπνηψληαο έλα γεληθφ
εξγαιείν θαη έλα ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ πάζεζε ηνπ παηδηνχ. Οη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ
παξφκνησλ θιηκάθσλ κπνξεί ζηε ζπλέρεηα λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλίρλεπζε αζπλεπνχο
αλαθνξάο. Καηά ην ζρεδηαζκφ παηδηαηξηθήο κειέηεο, είλαη επίζεο ζεκαληηθφ λα εμεηαζηεί ην
κέγεζνο θαη ν αξηζκφο ησλ εξγαιείσλ. Σα κηθξφηεξα παηδηά, ηδίσο, κπνξνχλ λα αξρίζνπλ λα
δίλνπλ ζηεξενηππηθέο απαληήζεηο αλ ην κέγεζνο ηνπ εξγαιείνπ ή ε δηάξθεηα ηνπ ππεξβαίλεη
ηνπ εχξνπο ηεο πξνζνρήο ηνπο ή ηελ ππνκνλή ηνπο. Καηά ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ, ην
πξνζσπηθφ ηεο κειέηεο κπνξεί λα εθπαηδεπηεί ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ζηεξενηππηθψλ
απαληήζεσλ. Οη πεξηπηψζεηο πνπ ην παηδί εκθαλίδεηαη απξφζπκν ή αλίθαλν λα απαληήζεη
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ζσζηά πξέπεη λα ζεκεηψλνληαη. Ζ ηεθκεξίσζε απηή κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη ηνλ απνθιεηζκφ
ζπγθεθξηκέλσλ δεδνκέλσλ απφ ηε ζπλνιηθή αλάιπζε (Eiser&Morse, 2001).

2.3.5 Επηιεγκέλα Γεληθά θαη Εηδηθά Σρεδηαζκέλα γηα ηελ Πάζεζε Εξγαιεία Μέηξεζεο ηεο
HRQoL γηα Χξήζε ζε Παηδηαηξηθνύο Πιεζπζκνύο
Έρνπλ ζρεδηαζηεί εξγαιεία κέηξεζεο ηεο HRQoL ηφζν γεληθά φζν θαη εηδηθά γηα ηνλ
θαξθίλν γηα ρξήζε κε παηδηαηξηθνχο πιεζπζκνχο. Όπσο ηζρχεη θαη γηα ηνπο ελειίθνπο, ηα
γεληθά εξγαιεία είλαη ρξήζηκα γηα λα κπνξνχλ λα ζπγθξίλνληαη πιεζπζκνί παηδηψλ πνπ
πάζρνπλ απφ δηαθνξεηηθέο παζήζεηο. Καηά ζπλέπεηα, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γεληθά
εξγαιεία γηα ηε ζχγθξηζε ηεο επίδξαζεο δηαθφξσλ παζήζεσλ ζηελ HRQoL ησλ παηδηψλ.
Δπηπιένλ, ηα δεδνκέλα απφ ηνπο αζζελείο κε κία ζπγθεθξηκέλε αζζέλεηα κπνξνχλ λα
ζπγθξηζνχλ κε ηηο λφξκεο γηα ην γεληθφ παηδηαηξηθφ πιεζπζκφ γηα λα δηαπηζησζεί ε επίδξαζε
ηεο ζπγθεθξηκέλεο λφζνπ ζηελ πνηφηεηαο δσήο ηνπο. ηνπο Πίλαθεο 4 θαη 5 παξνπζηάδνληαη
επηιεγκέλα εξγαιεία κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο ηφζν γεληθά φζν θαη εηδηθά γηα ηνλ
θαξθίλν, ζρεδηαζκέλα γηα ρξήζε κε παηδηαηξηθνχο πιεζπζκνχο (Matzaetal, 2004).
Πίλαθαο 4
Δπηιεγκέλα γεληθά εξγαιεία γηα ηε κέηξεζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ζηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο
(πξσηόηππε κεηάθξαζε από Matzaetal, 2004)
Ηιηθία

Αξηζκόο

Αξηζκόο

Δξγαιείν

Αλαθνξά

παηδηνύ

δηαζηάζεσλ

δειώζεσλ

Πξνέιεπζε

Child Health and Illness Profile

Παηδί

(ρξ)
11-17

6

153

ΖΠΑ

Child Health Questionnaire

Γνλέαο

4-19

12

98,

50– ΖΠΑ

Παηδί

10-19

12

28
87

Child Quality of Life

Γνλέαο

9-15

15

15

Ζλσκέλν

Questionnaire

Παηδί

9-15

15

15

Exeter Quality of Life Measure

Παηδί

7-12

—

16

Βαζίιεην
Ζλσκέλν

Functional Status (II) R

Γνλέαο

0-16

8

43

Generic Health Questionnaire

Παηδί

6-16

5

25

ΖΠΑ
Βαζίιεην
Ζλσκέλν

How Are You?

Γνλέαο

7-13

5

80

Οιιαλδία
Βαζίιεην

Παηδί

7-13

5

80
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KINDL

Παηδί

8-16

4

40

Γεξκαλία

Nordic Quality of Life

Γνλέαο

2-18

4

74

νπεδία

Questionnaire for Children

Παηδί

12-18

4

74

Pediatric Quality of Life

Γνλέαο

2-18

5

30

Questionnaire

Παηδί

5-18

5

30

Perceived Illness Experience

Παηδί

11-18

8

34

Ζλσκέλν

Quality of Life Profile—Adolescent

Παηδί

14-20

3

54

Καλαδάο
Βαζίιεην

Γνλέαο

3-14

12

135

ΖΠΑ

Γνλέαο

8-11

7

108

Οιιαλδία

Παηδί

8-11

7

108

Γνλέαο

0-5

10

16

Ζλσκέλν
Βαζίιεην
Καλαδάο

ΖΠΑ

Version
Sickness Impact Profile (adapted
απφ ηελ έθδνζε ησλ ελειίθσλ)
TACQOL
The Warwick Child Health and
Morbidity Profile
Health Utilities Index Mark 2

Γνλέαο

6-18

7

7

Health utilities Index Mark 3

Γνλέαο

6-18

15

15

16D

Παηδί

12-15

16

16

17D

Παηδί

8-11

17

17

Quality of Well Being

Γνλέαο

0-18

3

3

Φηλιαλδία
ΖΠΑ

Πίλαθαο 5
Δπηιεγκέλα εηδηθά εξγαιεία γηα ηε κέηξεζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ζηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο κε
θαξθίλν (πξσηόηππε κεηάθξαζε από Matzaetal, 2004)
Ηιηθία

Αξηζκόο

Αξηζκόο

Δξγαιείν

Αλαθνξά

παηδηνύ

δηαζηάζεσλ

δειώζεσλ

Πξνέιεπζε

Somatic ExperiencesScale

Παηδί

(ρξ)
5-17

5

38

ΖΠΑ

Γνλέαο

1-18

3

56

ΖΠΑ

Γνλέαο

0-18

3

21

HΠΑ

Γνλέαο

0.5-16

1

1

ΖΠΑ

The Miami Pediatric Quality of
Health Questionnaire
The Pediatric Oncology Quality of
Life Questionnaire
Play Performance Scale for Children
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Κεθάιαην 3. Ζ πνηόηεηα δσήο ησλ παηδηώλ θαη ησλ εθήβσλ κε
θαξθίλν
3.1 Ζ πνηόηεηα δσήο ησλ παηδηώλ θαη εθήβσλ κε θαξθίλν
Ζ HRQoL ησλ παηδηψλ θαη εθήβσλ κε θαξθίλν έρεη ηχρεη ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο ηα
ηειεπηαία ρξφληα. Οη ηζρχνληεο νξηζκνί ηεο πνηφηεηαο δσήο (ΠΕ) ζηα πιαίζηα ηεο
παηδηαηξηθήο νγθνινγίαο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί απφ κειέηεο ζε ελήιηθεο κε θαξθίλν ζχκθσλα
κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ ΠΟΤ. Όπσο έρνπλ αλαθέξεη νη Bradlyn et al. (1995): «Ζ
πνηφηεηα δσήο ζηελ παηδηαηξηθή νγθνινγία είλαη πνιπδηάζηαηε. Πεξηιακβάλεη, αιιά δελ
πεξηνξίδεηαη ζε, ηελ θνηλσληθή, ζσκαηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ παηδηνχ
θαη ηνπ εθήβνπ, θαη φηαλ ελδείθλπηαη, ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ. Ζ κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο
πξέπεη λα γίλεηαη απφ ηελ νπηηθή ηνπ παηδηνχ, εθήβνπ θαη ηεο νηθνγέλεηαο θαη πξέπεη λα
ιακβάλεη ππφςηλ ηηο αιιαγέο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο».
Ζ HRQoL αλαθέξεηαη γεληθά ζε κηα πνιπδηάζηαηε έλλνηα, ε νπνία ελζσκαηψλεη ηνπο
ηνκείο ηεο θπζηθήο, θνηλσληθήο, ζπλαηζζεκαηηθήο θαη γλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο. Ζ κέηξεζε ηεο
HRQL θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο παξέρεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο λένπο
αζζελείο (παηδηά θαη έθεβνη), ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο θαη ηνπο παξφρνπο πγεηνλνκηθήο
πεξίζαιςεο, φηαλ αληηκεησπίδνπλ δχζθνιεο θαηαζηάζεηο ζρεηηθά κε ελαιιαθηηθέο ζεξαπείεο.
Οκνίσο, νη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη ζρεηηθά κε ηελ HRQL απφ ηνπο επηδψληεο είλαη
ρξήζηκεο γηα ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. Ζ εθηίκεζε ηεο HRQL είλαη κεγάιεο
ζεκαζίαο γηα ηνπο παηδηαηξηθνχο αζζελείο κε θαξθίλν θαη ηνπο παξφρνπο πγεηνλνκηθήο
πεξίζαιςεο ηνπο σο απνηέιεζκα ηεο πξνφδνπ ζηε ζεξαπεία ηνπ θαξθίλνπ θαη ηε βειηίσζε
ησλ πνζνζηψλ επηβίσζεο. Ζ πνηφηεηα δσήο απνηειεί ππνθεηκεληθή θξίζε, επεηδή ε
αμηνιφγεζε ηεο εμαξηάηαη απφ απηναλαθεξφκελα ζηνηρεία. Ζ εθηίκεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο
ζε λένπο αζζελείο κε θαξθίλν είλαη πνιχπινθε ιφγσ ησλ αλαπηπμηαθψλ δηαθνξψλ ζηελ
θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ κεηξάηαη. Ζ πνηφηεηα δσήο ζπρλά κεηξάηαη απφ ηελ νπηηθή
ηνπ αζζελνχο, θαη ηέηνηεο ππνθεηκεληθέο εθηηκήζεηο κπνξεί λα είλαη δχζθνιεο γηα ηα παηδηά
ησλ νπνίσλ νη γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο δελ είλαη αξθεηά πξνρσξεκέλεο. Παξά ην γεγνλφο φηη νη
παηδίαηξνη ζπρλά ππνζέηνπλ φηη νη γνλείο κπνξνχλ λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο
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επηπηψζεηο ηεο αζζέλεηαο θαη ηεο ζεξαπείαο γηα ην παηδί, είλαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζαθέο φηη
ε νπηηθή ηνπ παηδηνχ κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθή, αιιά εμίζνπ έγθπξε. Χο εθ ηνχηνπ, νη
πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη κπνξεί λα δηαθέξνπλ αλάινγα κε ην αλ ρξεζηκνπνηνχληαη
απηναλαθνξέο ή απαληήζεηο ζηα εξγαιεία κέηξεζεο απφ ηνπο γνλείο. Πέξαλ απφ ηηο φπνηεο
εμαηξέζεηο, νπνηαδήπνηε ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ηεο HRQL ηνπ παηδηνχ είλαη ινγηθφ λα
ζπκπεξηιακβάλεη ζηνηρεία ηφζν απφ ην παηδί φζν θαη απφ ην γνλέα (Landoltetal, 2006).
Ζ έξεπλα πνπ εμεηάδεη ηηο ζσκαηηθέο, θνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο ζπλέπεηεο ηνπ
παηδηαηξηθνχ θαξθίλνπ, ηνλίδεη ηε ζεκαζία κέηξεζεο ηεο HRQL. Οη έξεπλεο πνπ κεηξνχλ ηελ
HRQL ηνπ παηδηαηξηθνχ θαξθίλνπ, επηθεληξψλνληαη ζηνπο επηδψληεο θαη ζηα κηθξά παηδηά
πνπ βξίζθνληαη ζε ζεξαπεία. Γελ είλαη αθφκα επαξθψο θαηαλνεηφ ην πσο νη ζηξεζνγφλνη
παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηάγλσζε θαη ηε ζεξαπεία ηνπ θαξθίλνπ επεξεάδνπλ ηνπο
εθήβνπο. Ζ εθεβεία ηππηθά ραξαθηεξίδεηαη σο πεξίνδνο ηαρείαο ζσκαηηθήο, γλσζηηθήο θαη
ςπρνθνηλσληθήο αιιαγήο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη εληφο ησλ πιαηζίσλ αιιαγψλ πνπ
ζπκβαίλνπλ ζηηο ζρέζεηο θαη ηνπο ξφινπο εληφο ηεο νηθνγέλεηαο. Ο θαξθίλνο θαη νη
ζπλεπαγφκελνη ηνπ ζηξεζνγφλνη παξάγνληεο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηελ
πνηφηεηα δσήο ηνπ εθήβνπ κέζσ ηεο επίπησζεο πνπ έρνπλ ζηηο θπζηνινγηθέο ηνπ
αλαπηπμηαθέο δξαζηεξηφηεηεο (π.ρ. ηελ ηθαλφηεηα παξαθνινχζεζεο ηνπ ζρνιείνπ,
ζπκκεηνρήο ζε δξαζηεξηφηεηεο κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο, ζπκκεηνρή ζε εμσζρνιηθέο
δξαζηεξηφηεηεο, αλάιεςε απμεκέλσλ επζπλψλ εληφο ηεο νηθνγέλεηαο, ηνπ ζρνιείνπ ή ηεο
θνηλφηεηαο). Οη έθεβνη κε θαξθίλν έρεη βξεζεί πσο βξίζθνληαη ζε απμεκέλν θίλδπλν σο θαη
γηα 15 κήλεο κεηά ηελ δηάγλσζε, ην νπνίν ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ηεο εμέηαζεο ηεο
πνηφηεηαο δσήο ηνπο (Speechleyetal, 2006).
Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαξθίλνπ θαη ηεο ζεξαπείαο ηνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηχπνπ
ηεο δηάγλσζεο (εηδηθά εθείλνπο πνπ επεξεάδνπλ ην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα), ηελ έληαζε
ηεο ζεξαπείαο, θαη ηε θάζε ηεο ζεξαπείαο έρνπλ βξεζεί λα επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ
παηδηψλ θαη ησλ εθήβσλ κε θαξθίλν. Γηα παξάδεηγκα, νη Landolt et al (2006) πξνζδηφξηζαλ
φηη ε ΠΕ κεηψλεηαη ζεκαληηθά θαηά ηε ζεξαπεία, αιιά νη πεξηζζφηεξεο δηαζηάζεηο ηεο
επαλέξρνληαη ζε θπζηνινγηθά επίπεδα θαζψο ηα παηδηά νινθιεξψλνπλ ηε ζεξαπεία ηνπο. Οη
Wu et al (2007), παξφκνηα βξήθαλ πσο νη έθεβνη πνπ βξίζθνληαλ ζε ζεξαπεία αλέθεξαλ
ρακειφηεξε πνηφηεηα δσήο απφ εθείλνπο πνπ βξίζθνληαλ εθηφο ζεξαπείαο. εκαληηθά,

34

αλεμάξηεηα απφ ηελ θάζε ηεο ζεξαπείαο, ε πνηφηεηα δσήο ζπλδέεηαη κε ηελ έληαζε ηεο
ζεξαπείαο θαη ηελ παξνπζία ηαηξηθψλ επηπινθψλ. Οη Speechley et al (2006), βξήθαλ πψο ε
πνηφηεηα δσήο ζπλδέεηαη κε ηνλ ηχπν ηνπ θαξθίλνπ θαη ηε ζεξαπεία πνπ ιακβάλεηαη. Ζ
θξαληαθή αθηηλνβνιία, εηδηθφηεξα, ζπλέβαιε ηα κέγηζηα ζηα ειιείκκαηα πνπ εκθαλίζηεθαλ
ζηελ πνηφηεηα δσήο.
Δλψ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζεξαπείαο είλαη θεληξηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ πνηφηεηα δσήο, ν
θαξθίλνο αληηκεησπίδεηαη ζηα πιαίζηα ηεο νηθνγέλεηαο θαη έρνπλ πεξηγξαθεί κνληέια πνπ
ζπλδένπλ ηνπο νηθνγελεηαθνχο θηλδχλνπο θαη πφξνπο κε ηελ πγεία θαη ηα ςπρνθνηλσληθά
απνηειέζκαηα γηα ηνπο λεαξνχο αζζελείο κε ρξφληα λνζήκαηα. Γηα παξάδεηγκα, ην κνληέιν
FAAR (απφθξηζε νηθνγελεηαθήο ξχζκηζεο θαη πξνζαξκνγήο) ππνγξακκίδεη ην πσο ε
πξνζαξκνγή ζηε ρξφληα παηδηθή αζζέλεηα εμεγείηαη απφ ηελ ηζνξξνπία πνπ απαηηείηαη ζηα
πιαίζηα ηεο νηθνγέλεηαο θαζψο θαη απφ ηνπο νηθνγελεηαθνχο πφξνπο, φπσο νη ζεηηθέο ζρέζεηο
κεηαμχ γνλέα θαη παηδηνχ, ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο νηθνγέλεηαο θαη νη ζεηηθέο ζηάζεηο θαη
πεπνηζήζεηο. Ζ ζχλδεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο νηθνγέλεηαο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο
αζζέλεηαο, ηηο δηαπξνζσπηθέο κεηαβιεηέο, θαη ηνπο ςπρνθνηλσληθνχο παξάγνληεο,
ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην κνληέιν θηλδχλνπ/αληίζηαζεο γηα ηε ζπδήηεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο
ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ πφξσλ πνπ εμεγνχλ ηελ πξνζαξκνγή ζηηο ρξφληεο παζήζεηο θαηά ηελ
παηδηθή ειηθία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πνηφηεηαο δσήο (Barakat, Marmer&Schwartz,
2010).
Δηδηθνί παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε θησρφηεξε πνηφηεηα δσήο γηα
ηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο κε θαξθίλν πεξηιακβάλνπλ ηα θνηλσληθφ-δεκνγξαθηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηεο νηθνγέλεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο θαη ηελ αχμεζε
ησλ ζηξεζνγφλσλ παξαγφλησλ (φπσο ε εθπαίδεπζε ησλ γνλέσλ, ην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα, ε
νηθνγελεηαθή δνκή, ην κέγεζνο ηεο νηθνγέλεηαο, θαη αλ ε νηθνγέλεηα αλήθεη ζε εζληθή
κεηνλφηεηα). Μεγαιχηεξν θίλδπλν γηα ρακειή πνηφηεηα δσήο θαη θαηάζηαζεο πγείαο έρνπλ νη
παηδηαηξηθνί αζζελείο κε θαξθίλν πνπ είλαη θνξίηζηα, ρακεινχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ, απφ
νηθνγέλεηεο κε ρακειφ εηζφδεκα, θαη πνπ αλήθνπλ ζε εζληθέο κεηνλφηεηεο. Οη Moore,
Vandivere, θαη Redd (2002) ππνζηεξίδνπλ φηη πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςηλ ζηηο εθηηκήζεηο
ζπγθεληξσηηθά

ηα

θνηλσληθν-δεκνγξαθηθά

ραξαθηεξηζηηθά

θαζψο

κπνξνχλ

λα
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ιεηηνπξγήζνπλ σο κηα πεξίιεςε ησλ πνιχπιεπξσλ πεξηβαιιφλησλ κέζα ζηα νπνία
κεγαιψλνπλ ηα παηδηά.
Αληίζεηα, ε γεληθή ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο νηθνγέλεηαο κπνξεί λα πξνζθέξεη ζεηηθή επίδξαζε
ζηα παηδηά πνπ βξίζθνληαη ζε ζηξεζνγφλεο ζπλζήθεο, θαη ε ππνζηήξημε ηεο νηθνγέλεηαο έρεη
βξεζεί λα είλαη νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο κε θαξθίλν. Οη Orbuch
et al (2005), εμέηαζαλ ηηο ζρέζεηο γνλέσλ θαη παηδηψλ πνπ είραλ επηβηψζεη απφ θαξθίλν, κε
επηθέληξσζε ζηε ζπζρέηηζε κεηαμχ βαζκνιφγεζεο ηεο ζρέζεο κε ην γνλέα θαη ηεο πνηφηεηαο
δσήο πνπ δήισζαλ φηη έρνπλ. Οη επηδψληεο πνπ αλέθεξαλ πνηνηηθέο ζρέζεηο κε ηνπο γνλείο
ηνπο, αλέθεξαλ επίζεο ζηαζεξά θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο, ηδίσο ζην πιαίζην ηεο ςπρνινγηθήο
δηάζηαζεο. Παξφκνηα, νη Vance et al (2001), βξήθαλ πσο ηα παηδηά πνπ δήισζαλ ρακειφηεξε
πνηφηεηα δσήο είραλ κεηέξεο κε πεξηζζφηεξα ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο θαη ζηξεζνγφλνπο
παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζζέλεηα. Δπηπιένλ, νη Eiser, Eiser, θαη Greco (2004)
πξνζδηφξηζαλ φηη νη έθεβνη κε θαξθίλν αλέθεξαλ πςειφηεξε πνηφηεηα δσήο φηαλ νη γνλείο
ηνπο παξέκεηλαλ ζπγθεληξσκέλνη ζην ζηφρν παξά φηαλ ήηαλ ππεξ-πξνζηαηεπηηθνί ζηνλ ηξφπν
ζπκπεξηθνξάο ηνπο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, παξφια απηά, νη γνλείο επηδεηθλχνπλ πςειφηεξα
επίπεδα αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ απφ ηα παηδηά ηνπο κε θαξθίλν, δεκηνπξγψληαο έηζη
επηπιένλ βάξνο ζηελ νηθνγέλεηα, θαη νη νηθνγέλεηεο κε παηδηά κε θαξθίλν απηφβαζκνινγνχληαη σο έρνπζεο ιηγφηεξε ζπλνρή θαη πεξηζζφηεξεο ηξηβέο απφ ηηο νηθνγέλεηεο κε
πγηή παηδηά. Έηζη, ν ξφινο ηεο ζεηηθήο ζρέζεο γνλέα-παηδηνχ θαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο
νηθνγέλεηαο είλαη θαηά πάζα πηζαλφηεηα πεγέο αλζεθηηθφηεηαο, πνπ πξνσζνχλ θαιχηεξα
απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ παηδηψλ θαη ησλ εθήβσλ κε θαξθίλν.
Παξά ηελ εθηελή έξεπλα πνπ έρεη αζρνιεζεί κε ηελ HRQL ησλ αζζελψλ κε θαξθίλν ηεο
παηδηθήο ειηθίαο ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ζεξαπείαο, νη κειέηεο ζπάληα ζηνρεχνπλ ζηνπο
εθήβνπο ή εμεηάδνπλ ηε ζρεηηθή ζπκβνιή ηεο έληαζεο ηεο ζεξαπείαο, ησλ θηλδχλσλ πνπ
πξνέξρνληαη απφ ηα θνηλσληθν-δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο νηθνγέλεηαο, θαη ηνπο
πφξνπο ηεο νηθνγέλεηαο. Χο εθ ηνχηνπ, νη Barakat, Marmer θαη Scwartz (2010)
απνπεηξάζεθαλ λα αμηνινγήζνπλ ηε ζρεηηθή ζπκβνιή ηεο έληαζεο ηεο ζεξαπείαο, ησλ
θηλδχλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα θνηλσληθν-δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο νηθνγέλεηαο,
θαη ηνπο πφξνπο ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ HRQoL ησλ εθήβσλ κε θαξθίλν πνπ ιακβάλνπλ
ζεξαπεία. Ζ έξεπλα είρε δείγκα 123 εθήβσλ κε θαξθίλν θαη ηνπο γνλείο ηνπο, θαη
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ρξεζηκνπνίεζε ην εξγαιείν κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο «PediatricQualityofLifeInventory».
ηελ έξεπλα απηή βξέζεθε φηη νη κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχζαλ ζηελ νηθνγέλεηα θαη ζηελ
πνηφηεηα ηεο ζρέζεο γνλέα-εθήβνπ ήηαλ νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο ζηελ επεμήγεζε ηεο
ςπρνθνηλσληθήο πνηφηεηαο δσήο ησλ εθήβσλ. Δπίζεο, φκσο, βξέζεθε ζπκθσλία κεηαμχ ησλ
αλαθνξψλ ησλ γνλέσλ θαη ησλ εθήβσλ κφλν γηα ηηο ζσκαηηθέο θαη φρη γηα ηηο ςπρνινγηθέο
δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ αζζελψλ.

3.2 Παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνηόηεηα δσήο ζηα παηδηά θαη ηνπο
εθήβνπο κε θαξθίλν

3.2.1 Σπκπεξηθνξά θαη πξνζαξκνγή
ε πξνζπάζεηα ζπγθέληξσζεο ηεο πξψηκεο βηβιηνγξαθίαο, νη Lavigne θαη Faier-Routman
(1992) πξαγκαηνπνίεζαλ κέηα-αλάιπζε πνπ πεξηέιαβε 87 κειέηεο, νη νπνίεο αθνξνχζαλ ζε
παηδηά κε δηαθνξεηηθέο ρξφληεο παζήζεηο θαζψο θαη θαξθίλν. Καηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη
ηα παηδηά κε νπνηαδήπνηε ρξφληα πάζεζε ήηαλ πεξηζζφηεξν επάισηα ζε πξνβιήκαηα
πξνζαξκνγήο ζε ζχγθξηζε κε ηα πγηή παηδηά. ε ζχγθξηζε κε ηα πγηή παηδηά, ηα άξξσζηα
παηδηά ήηαλ πην επάισηα ζε εζσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα φπσο ε θαηάζιηςε ή ην άγρνο παξά
εμσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα, φπσο ε επηζεηηθφηεηα. Δπηπξφζζεηα, νη Lavigne θαη FaierRoutman (1992) ζεκεηψλνπλ φηη ηα ζπκπεξάζκαηα εμαξηψληαη απφ ηε κέζνδν ηεο θάζε
κειέηεο. ε γεληθέο γξακκέο, ηα πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο ήηαλ κεγαιχηεξα φηαλ νη
ζπγθξίζεηο έγηλαλ βάζεη ησλ δεκνζηεπκέλσλ λνξκψλ θαη φρη βάζεη ζχγθξηζεο κε πγηείο
πιεζπζκνχο. Οη ζπλέπεηεο είλαη φηη πνιιέο κειέηεο πεξηνξίδνληαη απφ θαθή αληηζηνίρηζε ησλ
παηδηψλ κε ρξφληεο αζζέλεηεο θαη πγηείο νκάδεο ειέγρνπ. Γελ παξαηεξήζεθαλ δηαθνξέο ζηελ
εππάζεηα αλάινγα κε ηελ πάζεζε (Eiser, 2004).
Ζ πην δηαδεδνκέλε πξνζέγγηζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πξνζαξκνγήο ζην παηδί έρεη
βαζηζηεί ζην κνληέιν αλαπεξία-ζηξεο-αληηκεηψπηζε πνπ πεξηγξάθεθε απφ ηνπο Wallander
θαη Varni (1992). χκθσλα κε ηνπο Wallander θαη Varni (1992), ε πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ
είλαη δπλεηηθά ηξνπνπνηήζηκε κέζσ κηαο ζεηξάο θηλδχλσλ (παξάκεηξνη αζζέλεηαο /
αλαπεξίαο, ιεηηνπξγηθή αλεμαξηεζίαο, θαη ςπρνθνηλσληθφ ζηξεο) θαη κεηαβιεηψλ αληίζηαζεο
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(ελδνπξνζσπηθέο, θνηλσληθφ-νηθνινγηθέο θαη παξαγφλησλ πνπ απνθέξνπλ ζηξεο). ε κηα
απφπεηξα πξνζδηνξηζκνχ ηεο αμίαο ηνπ κνληέινπ, νη Varni, Katz, Colegrove θαη Dolgin
(1996) αμηνιφγεζαλ ηνλ πηζαλφ ξφιν ησλ θνηλσληθφ-νηθνινγηθψλ παξαγφλησλ, ηδηαίηεξα ηελ
ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο νηθνγέλεηαο, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ. Οη
κεηξήζεηο έγηλαλ θαηά ηε δηάγλσζε θαη 6 θαη 9 κήλεο αξγφηεξα. ηνπο 9 κήλεο, ε
πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ κπνξνχζε λα πξνβιεθζεί θαιχηεξα απφ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο
νηθνγέλεηαο, παξά θαηά ηε δηάγλσζε. Απηφ ην πεξίπινθν ζχλνιν απνηειεζκάησλ επηζεκαίλεη
ην ξφιν ηεο νηθνγέλεηαο πνπ ιεηηνπξγεί σο κεζνιαβεηήο γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ παηδηψλ,
θαζψο επίζεο θαη ηελ αλάγθε γηα πνιιαπιά εξγαιεία κέηξεζεο ηεο πξνζαξκνγήο θαη ηεο
νηθνγελεηαθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο. πκπεξάζεθε φηη θαλέλα κεκνλσκέλν εξγαιείν δελ κπνξεί
λα ζπιιάβεη ην πιήξεο θάζκα ησλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πξνζαξκνγή θαη ηελ
αληηκεηψπηζε ηεο αζζέλεηαο.

3.2.2 Καηάζιηςε
Ζ θαηάζιηςε ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά σο δείθηεο γηα ηελ ΠΕ. Τπάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν
ιφγνη γηα λα ππνζέζνπκε φηη ηα παηδηά κε θαξθίλν κπνξεί λα παξνπζηάδνπλ πεξηζζφηεξα
ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα πγηή παηδηά. Πξψηνλ, ε θαηάζιηςε έρεη αλαθεξζεί
φηη είλαη ζπρλή ζε παηδηά κε νπνηνδήπνηε ρξφληα πάζεζε. Γεχηεξνλ, ε θαηάζιηςε είλαη επίζεο
θνηλή ζηνπο ελήιηθεο κε θαξθίλν.
Ζ Bennett (1994) πξαγκαηνπνίεζε κέηα-αλάιπζε 60 κειεηψλ πνπ αθνξνχλ ζηα παηδηά θαη
ηνπο λένπο (ειηθίαο 4-28 εηψλ) κε ρξφληα ηαηξηθά πξνβιήκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
θαξθίλνπ. Ζ κέηα-αλάιπζε έδεημε φηη ηα παηδηά κε νπνηαδήπνηε ζσκαηηθή αζζέλεηα ήηαλ ζε
ειαθξψο κεγαιχηεξν θίλδπλν γηα θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα ζε ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα
ειέγρνπ, αιιά δε ζπγθεληξψζεθαλ επαξθή ζηνηρεία πνπ λα αθνξνχλ ζηελ θιηληθή θαηάζιηςε.
Γε βξέζεθε πξνθαλήο ζρέζε κεηαμχ ηεο θαηάζιηςεο θαη ηνπ ρξφλνπ απφ ηε δηάγλσζε, ην
θχιν ή ηελ ειηθία. Οη γνλείο αλέθεξαλ φηη ην παηδί ηνπο ήηαλ πην θαηαηεζιηκκέλν απφ φηη
αλέθεξαλ ηα ίδηα ηα παηδηά. Οη αμηνινγήζεηο ησλ γνλέσλ βξέζεθαλ αξλεηηθφηεξεο φηαλ
ζπγθξίζεθαλ κε αμηνινγήζεηο γνλέσλ παηδηψλ νκάδαο ειέγρνπ παξά κε φηαλ ζπγθξίζεθαλ κε
ηηο δεκνζηεπκέλεο λφξκεο γηα ην γεληθφ πιεζπζκφ. Βξέζεθαλ ιίγεο κειέηεο νη νπνίεο λα
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ζπγθξίλνπλ παηδηά κε δηαθνξεηηθέο ρξφληεο παζήζεηο. Χζηφζν, ε Bennett (1994) θαηέιεμε ζην
ζπκπέξαζκα φηη ηα παηδηά κε άζζκα, ππνηξνπηάδνλ θνηιηαθφ άιγνο, θαη δξεπαλνθπηηαξηθή
αλαηκία είραλ πςειφηεξα πνζνζηά θαηάζιηςεο απφ φ, ηη ηα παηδηά κε θαξθίλν ή δηαβήηε.
Δίλαη δχζθνιν λα εμεγεζεί ην απνηέιεζκα απηφ, ην νπνίν κπνξεί ελ κέξεη λα εμαξηάηαη
απφ ηηο δηαθνξέο ζηε κεζνδνινγηθή πνηφηεηα κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ κειεηψλ. Τπάξρεη
εθηεηακέλε βηβιηνγξαθία πνπ αζρνιείηαη κε ηηο απνθξίζεηο ησλ ελειίθσλ ζηε δηάγλσζε ηνπ
θαξθίλνπ θαη πνιιέο κειέηεο αλαθέξνπλ φηη ε θαηάζιηςε είλαη θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ.
Λακβάλνληαο ππφςε απηά ηα επξήκαηα, είλαη ίζσο αλακελφκελν φηη έγηλαλ πξνζπάζεηεο λα
θαζνξηζηεί ην θαηά πφζνλ ηα παηδηά εκθαλίδνπλ επίζεο θαηάζιηςε κεηά ηε δηάγλσζε. Αξρηθά
ήηαλ αλακελφκελν φηη ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηεο θαηάζιηςεο ζα είλαη πςειφηεξε κεηαμχ
ησλ παηδηψλ κε θαξθίλν ζε ζρέζε κε πγηείο ζπλνκειίθνπο, θαη απηφ ππνζηεξίρηεθε απφ
θάπνηα πξψηκα ζπκπεξάζκαηα. Άιια δεκνζηεχκαηα αλέθεξαλ φηη ηα ζπκπηψκαηα ηεο
θαηάζιηςεο δελ είλαη ζπρλφηεξα κεηαμχ ησλ παηδηψλ κε θαξθίλν ζε ζρέζε κε ηα πγηή παηδηά.
Οη Canning, Canning, θαη Boyce (1992) αλαθέξνπλ φηη νη έθεβνη κε θαξθίλν πηνζεηνχλ
θαηαζηαιηηθφ ζηπι αληηκεηψπηζεο (ρακειφ άγρνο θαη πςειή ακπληηθφηεηα). Έηζη,
ππνζηήξημαλ, φηη νη έθεβνη πηνζεηνχλ πνιηηηθή απηαπάηεο θαη σο εθ ηνχηνπ εκθαλίδνληαη
ιηγφηεξν θαηαζιηπηηθνί απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο.
Οη Varni, Katz, Colegrove θαη Dolgin (1993) κειέηεζαλ 30 παηδηά ειηθίαο 8-13 εηψλ,
ελλέα κήλεο κεηά ηε δηάγλσζε θαξθίλνπ. πκπιήξσζαλ έλα ζχλνιν εξσηεκαηνινγίσλ γηα λα
θαζνξηζηεί ην πσο αληηιακβάλνληαη ηελ θνηλσληθή ππνζηήξημε, θαη αλ εκθαλίδνπλ
θαηάζιηςε, άγρνο, θνηλσληθφ άγρνο, θαη πσο θέξεη ε απηνεθηίκεζε ηνπο. Οη γνλείο
ζπκπιήξσζαλ ην CBCL. εκεηψζεθε ζεκαληηθή κεηαβιεηφηεηα ζηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο
ηεο θαηάζιηςεο θαη άιισλ ςπρνινγηθψλ απνηειεζκάησλ. Οη Varni et al. (1993) δελ αλέθεξαλ
ζπγθξίζεηο κε ηηο λφξκεο γηα ηνλ πιεζπζκφ, αιιά πξνζπάζεζαλ λα εληνπίζνπλ πξνβιεπηηθνχο
παξάγνληεο γηα ηελ ςπρνθνηλσληθή θαηάζηαζε ησλ παηδηψλ. Σα παηδηά πνπ πίζηεπαλ φηη είραλ
ιίγε ππνζηήξημε απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο αλέθεξαλ πςειφηεξα επίπεδα θαηάζιηςεο θαη
άγρνπο. Πεξηεγξάθεθαλ επίζεο απφ ηνπο γνλείο ηνπο σο έρνληα πεξηζζφηεξα εζσηεξηθεπκέλα
θαη εμσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα απφ φηη ζα ήηαλ αλακελφκελν. Απηά ηα απνηειέζκαηα
δείρλνπλ φηη νη ζπκκαζεηέο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν. Όζν ιηγφηεξν πξνζθέξνπλ
πξαθηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε πηζαλφηεηα ηεο
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θαηάζιηςεο θαη άιισλ ζπλαηζζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ ζην παηδί κε θαξθίλν. Μπνξεί
θάιιηζηα λα είλαη φηη ηα παηδηά πνπ είλαη πην ζνβαξά άξξσζηα ζα έρνπλ επίζεο θαη
πεξηζζφηεξα ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο, ππνζηήξημε γηα ηελ ππφζεζε απηή δφζεθε απφ ηνπο
Mulhern, Fairclough, Smith, θαη Douglas (1992). Σα παηδηά κε θαξθίλν πνπ ρξεηάζηεθε λα
λνζειεπηνχλ είραλ πεξηζζφηεξα ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο απφ εθείλα πνπ δε λνζειεχηεθαλ.
Τπήξρε επίζεο ηάζε γηα ηα παηδηά πνπ είραλ λνζειεπζεί γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα λα
αλαθέξνπλ πεξηζζφηεξε θαηάζιηςε.
Οη Siegel θαη Graham-Pole (1991) αλέθεξαλ επίζεο ζρέζε κεηαμχ θιηληθήο θαηάζηαζεο
θαη θαηάζιηςεο. Γηεξεχλεζαλ ηε ζρέζε κεηαμχ ςπρνινγηθψλ κέηξσλ θαη ηεο αλνζνινγηθήο
θαηάζηαζεο ηνπ παηδηνχ. Παξαθνινχζεζαλ 63 αζζελείο κε ΟΛΛ απφ ηε δηάγλσζε θαη γηα
δηάζηεκα 18 κελψλ. Μέηξα ιεηηνπξγίαο ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ θαη ζηνηρεία ππνηξνπήο ή
ινηκψμεηο ειήθζεζαλ απφ ηα ηαηξηθά αξρεία. Σα παηδηά πνπ είραλ ππνηξνπηάζεη θαη εθείλα κε
κεγαιχηεξν αξηζκφ ινηκψμεσλ αλέθεξαλ πεξηζζφηεξν άγρνο, θαηάζιηςε, απειπηζία, θαη
θαζεκεξηλέο ελνριήζεηο. Γεδνκέλεο ηεο ζπζρεηηζηηθήο θχζεο ηεο κειέηεο, δελ είλαη δπλαηφλ
λα είλαη βέβαην αλ ε εκθάληζε ππνηξνπήο ή ινίκσμεο πξνθαιεί θαηάζιηςε θαη απειπηζία, ή
αλ είλαη ηα ςπρνινγηθά ζπκπηψκαηα ηα νπνία βνεζνχλ λα εκθαληζηνχλ αξλεηηθέο
παιηλδξνκήζεηο ζηελ πγεία ηνπ αζζελνχο.

3.2.3 Άγρνο θαη δηαηαξαρή κεηαηξαπκαηηθνύ ζηξεο
ηε δεθαεηία ηνπ 1980, ζεσξνχληαλ φηη ηα παηδηά πνπ εθηίζεληαη ζε ηξνκαθηηθά γεγνλφηα
απνθξίλνληαη κε παξνδηθή δπζθνξία. Οη κειέηεο απηέο πηζαλά λα ππνηηκνχζαλ ηε δπζθνξία
ησλ παηδηψλ γηαηί βαζίζηεθαλ ζε κεγάιν βαζκφ ζε πιεξνθνξίεο απφ ηνπο γνλείο θαη ηνπο
δαζθάινπο, θαη φρη ηα ίδηα ηα παηδηά. Σν PTSD αλαγλσξίζηεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηελ
Ακεξηθαληθή Φπρηαηξηθή Έλσζε ην 1980. Πεξηγξάθεθε σο δηαηαξαρή άγρνπο πνπ
ραξαθηεξίδεηαη απφ ηξεηο ηχπνπο ζπκπησκάησλ. Πεξηιακβάλνληαη νη νδπλεξέο θαη
επαλαιακβαλφκελεο αλακλήζεηο ηνπ ηξαπκαηηθνχ γεγνλφηνο, ε απνθπγή εξεζηζκάησλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ην ηξαχκα, θαη ε απμεκέλε θπζηνινγηθή δηέγεξζε. Δμ νξηζκνχ, ην PTSD
πεξηνξίδεηαη ζηελ παξνπζία ζπκπησκάησλ ζε απφθξηζε ζε αθξαίν ζηξεο πεξηζζφηεξν απφ 4
εβδνκάδεο κεηά ην ζπκβάλ (Eiser, 2004).
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Σν PTSD κπνξεί λα ζεσξεζεί σο απνηέιεζκα κε πξνζαξκνζηηθήο αληίδξαζεο. Όηαλ ηα
παηδηά αληηκεησπίδνπλ πνιχ ηξνκαθηηθέο θαηαζηάζεηο, παξνπζηάδνπλ δπζθνξία. Ζ δπζθνξία
παξνπζηάδεηαη

σο

θιάκα,

πξνζθφιιεζε

ή

θφβνο.

Οη

θπζηνινγηθέο

αληηδξάζεηο

πεξηιακβάλνπλ επίζεο ην ζνθ θαη ηελ έιιεηςε αληαπφθξηζεο ζε εμσηεξηθά εξεζίζκαηα. Απηή
είλαη κηα θπζηνινγηθή πξνζαξκνζηηθή αληίδξαζε πνπ κπνξεί λα ρξεζηκεχζεη σο
πξνζηαηεπηηθφο κεραληζκφο. Ζ απφζπξζε επηηξέπεη ζην άηνκν λα επηθεληξσζεί ζηελ απεηιή
θαη λα κελ απνζπάηαη απφ αζήκαληα πξάγκαηα. Όηαλ πεξάζεη ν θίλδπλνο, επηζηξέθεη ζε
θπζηνινγηθά επίπεδα. Μεηά απφ θάπνην δηάζηεκα, νη παξαηεηακέλεο πεξίνδνη απφζπξζεο δελ
είλαη πιένλ ιεηηνπξγηθέο. Απηφ πνπ αξρηθά ήηαλ θπζηνινγηθή αληίδξαζε, γίλεηαη
δπζιεηηνπξγία θαη εκθαλίδεηαη κεηαηξαπκαηηθή δηαηαξαρή άγρνπο. Αλ πξνθχςεη απφζπαζε
(ππνθεηκεληθή

αίζζεζε

κνπδηάζκαηνο,

κείσζε

ηεο

αίζζεζεο

ηνπ

πεξηβάιινληνο,

απνπξνζσπνίεζε, ακλεζία ή αδπλακία αλάθιεζεο ζεκαληηθψλ δηαζηάζεσλ ηνπ γεγνλφηνο)
ηφηε είλαη πηζαλφλ λα αθνινπζήζεη PTSD. ην DSM-IV εκθαλίζηεθε λέα θαηεγνξία γηα ηελ
πεξηγξαθή απηψλ ησλ πξψηκσλ αληηδξάζεσλ ην 1994. Ζ νμεία δηαηαξαρή άγρνπο (ASD)
ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηα ζπκπηψκαηα θαηά ηηο πξψηεο 4 εβδνκάδεο κεηά ην
ηξαπκαηηθφ ζπκβάλ. Σα ζπκπηψκαηα ηεο ASD είλαη παξφκνηα κε εθείλα γηα ην PTSD, αιιά
πεξηιακβάλνπλ ην θξηηήξην φηη ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηξία ζπκπηψκαηα
απφζπαζεο.
Μεηά απφ έλα ηξαπκαηηθφ γεγνλφο, πνιιά παηδηά πξνζθνιινχληαη πνιχ ζηα άιια άηνκα
ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπο θαη απαηηνχλ πνιιή δηαβεβαίσζε. Σα παηδηά κπνξνχλ επίζεο λα
βηψλνπλ ελνριεηηθέο εηθφλεο ηνπ γεγνλφηνο. Σν παηδί «βιέπεη» ην γεγνλφο μαλά θαη μαλά. ε
νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, νη εηθφλεο είλαη ηφζν δπλαηέο πνπ ην παηδί πηζηεχεη φηη ζπκβαίλεη
μαλά. Απηά νη εκπεηξίεο νλνκάδνληαη αλαδξνκέο ζην παξειζφλ. Οη αλαδξνκέο ζην παξειζφλ
είλαη πηζαλφηεξν λα ζπκβαίλνπλ ην βξάδπ, θαη ηα παηδηά ζα αληηζηέθνληαη ζηηο πξνηξνπέο λα
πάλε γηα χπλν. Χο εθ ηνχηνπ, γίλνληαη θνπξαζκέλα, νμχζπκα θαη ζπκσκέλα. Οη πξψηεο
δεκνζηεχζεηο πξφηεηλαλ φηη ηα παηδηά πνπ ππνβάιινληαη ζε ζεξαπεία γηα θαξθίλν δείρλνπλ
ζπκπηψκαηα ραξαθηεξηζηηθά γηα PTSD, φπσο θαη απηά πνπ ππνβάιινληαη ζε κεηακφζρεπζε
κπεινχ ησλ νζηψλ. Χζηφζν, ζηε δεθαεηία ηνπ 1980, νη ηαηξηθέο αζζέλεηεο δελ ζεσξνχληαη
εθδειψζεηο έμσ απφ ηε ζθαίξα ηεο αλζξψπηλεο εκπεηξίαο, θαη σο εθ ηνχηνπ δελ ζεσξνχληαλ
επαξθείο γηα λα νδεγήζνπλ ζε δηάγλσζε PTSD (Ferrandisetal, 2008).
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Παξά ην γεγνλφο φηη ηα παηδηά ζπρλά παξνπζηάδνπλ θάπνηα ζπκπηψκαηα PTSD, δελ είλαη
μεθαζαξηζκέλν αλ απηφ αξθεί γηα λα ιάβνπλ δηάγλσζε γηα PTSD. ίγνπξα ηα παηδηά κπνξνχλ
λα απνζπξζνχλ, θαη ίζσο κέξνο ηνπ ιφγνπ πνπ ηα παηδηά δελ θάλνπλ εξσηήζεηο γηα ηελ
αζζέλεηα είλαη επεηδή δε ζέινπλ λα αλαβηψζνπλ ηα γεγνλφηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηάγλσζε
θαη ηε λνζειεία. ε κηα κειέηε κε παηδηά πνπ είραλ δηαγλσζηεί πξφζθαηα, ζπγθξίζεθαλ ηα
ζπκπηψκαηα PTSD κεηαμχ ησλ παηδηψλ πνπ βξίζθνληαλ ζε ζεξαπεία θαη επηδψλησλ. . Σα
ζπκπηψκαηα γηα PTSD βξέζεθαλ ζε πςειφ βαζκφ γηα φια ηα παηδηά ζε ζεξαπεία. Σν 21%
πιεξνχζε ηα θξηηήξηα γηα λα ιάβεη δηάγλσζε γηα PTSD. (Απηφ κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ηηο
εθηηκήζεηο ηνπ 1% -14% γηα ην γεληθφ πιεζπζκφ θαη ην 3% -58% γηα ηηο άιιεο νκάδεο πνπ
βξίζθνληαη ζε θίλδπλν). Σα παηδηά κε πεξηζζφηεξα ζπκπηψκαηα κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο είραλ
ζνβαξφηεξε κνξθή ηεο λφζνπ, είραλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα είλαη ζε ζεξαπεία, θαη ήηαλ
πην πηζαλφ λα πεξηκέλνπλ γηα κεηακφζρεπζε κπεινχ ησλ νζηψλ. ε αληίζεζε, δε βξέζεθαλ
ζνβαξά ζπκπηψκαηα PTSD γηα ηνπο επηδψληεο (Eiser, 2004).

3.2.4 Εηθόλα ηνπ ζώκαηνο
Ζ ειθπζηηθφηεηα έρεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο ζεκεξηλέο θνηλσλίεο. Ζ ζεξαπεία ηνπ θαξθίλνπ
δπλεηηθά δηαθπβεχεη ηελ αληίιεςε ηεο ειθπζηηθφηεηα κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Τπάξρνπλ
θπζηθέο αιιαγέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζεξαπεία, κε ηελ απψιεηα ησλ καιιηψλ λα είλαη ην
ραξαθηεξηζηηθφηεξν παξάδεηγκα. Δπηπιένλ, ηα παηδηά κπνξεί λα πεξάζνπλ απφ κεγάιεο
απμνκεηψζεηο ζην βάξνο θαη λα παξνπζηάζνπλ δηάθνξα δεξκαηηθά πξνβιήκαηα. Ζ εηθφλα ηνπ
ζψκαηνο κπνξεί επίζεο λα επεξεαζηεί αξλεηηθά απφ άιιεο ιηγφηεξν νξαηέο αιιαγέο. Σα έιθε
ζην ζηφκα κπνξεί λα κελ είλαη νξαηά, αιιά παξφια απηά κπνξεί λα θάλνπλ ην παηδί λα
αηζζάλεηαη άζρεκα γηα ην ζψκα ηνπ. Οη ζεκαληηθέο παξεκβάζεηο, φπσο ν αθξσηεξηαζκφο ησλ
άθξσλ είλαη πηζαλφ λα είλαη θαηαζηξνθηθέο, αλά πάζα ζηηγκή, αιιά ίζσο εηδηθά θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο εθεβείαο (Eiser, 2004).
Ζ εθεβεία ζπρλά πεξηγξάθεηαη σο ζεκαληηθή θαη επάισηε πεξίνδνο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο
εηθφλαο ηνπ ζψκαηνο, ιφγσ ηεο ηαρείαο θαη δξακαηηθήο ζσκαηηθήο αλάπηπμεο θαη ηελ
σξίκαλζε πνπ ζπκβαίλεη. Ζ αλάπηπμε ησλ δεπηεξνγελψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θχινπ, ε
απμεκέλε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο, θαη νη θπζηθέο θαη θνηλσληθέο ζρέζεηο
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έρνπλ σο απνηέιεζκα νη έθεβνη λα έρνπλ κεγάιε επίγλσζε γηα ηελ εκθάληζε ηνπο. Ζ
δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ, θαη νη αιιαγέο ζηελ εκθάληζε
ηνπ ζψκαηνο πνπ επηθέξεη ε ζεξαπεία ηνπ θαξθίλνπ, είλαη πηζαλφ λα παξεκπνδίζνπλ ηελ
πξνζαξκνζηηθή αλάπηπμε ηεο εηθφλαο ηνπ ζψκαηνο. Οη εξγαδφκελνη ζηνλ ηνκέα ηνπ θαξθίλνπ
θαη ησλ άιισλ ρξφλησλ παζήζεσλ ππνζηεξίδνπλ φηη νη αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ δηάγλσζε
θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εθεβείαο, αηζζάλνληαη αξλεηηθφηεξα γηα ην ζψκα ηνπο απφ εθείλνπο
πνπ ιακβάλνπλ δηάγλσζε ζε άιιεο πεξηφδνπο ηεο δσήο. Κάπνηα απφ ηα πξψηα ζηνηρεία γηα
απηφ πξνέξρνληαη απφ ηνπο Ben-Tovim θαη Walker (1995), νη νπνίνη κειέηεζαλ ηελ εηθφλα
ηνπ ζψκαηνο ζε λεαξέο γπλαίθεο πνπ έπαζραλ απφ αζζέλεηεο πνπ ζεσξνχληαη
παξακνξθσηηθέο ή πνπ επηθέξνπλ αλαπεξία. Δθείλεο γηα ηηο νπνίεο εκθαλίζηεθε ε λφζνο
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθεβείαο παξνπζίαδαλ πςειφηεξν δπζθνξία απφ ηηο ππφινηπεο.
Οη επψδπλεο θαη επεκβαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ν κεγάινο αξηζκφο ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ
πνπ εκπιέθνληαη ζηε ζεξαπεία κπνξεί λα πξνθαιέζεη νμεία ζπλαηζζήκαηα δπζθνξίαο θαη
απψιεηαο ηεο ηδησηηθήο δσήο γηα ηνπο εθήβνπο. Σέηνηεο αιιαγέο ζηελ εκθάληζε θαη ην ζψκα
κπνξεί λα έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ εηθφλα ηνπ ζψκαηνο. Οη λένη κε θαξθίλν θαη άιιεο
ρξφληεο παζήζεηο κπνξεί λα δηαηξέρνπλ απμεκέλν θίλδπλν γηα αλάπηπμε δηαηξνθηθψλ
δηαηαξαρψλ. Ζ αχμεζε ηνπ βάξνπο, νη παξεκβάζεηο ζηε θπζηνινγηθή αλάπηπμε, νη νπιέο, θαη
άιια ζεκάδηα πνπ αθήλεη ε ζεξαπεία κπνξεί λα ππνβαζκίζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ
αζζελψλ γηα ην ζψκα ηνπο, θαζψο θαη ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο. Αθφκε θαη φηαλ δελ ππάξρνπλ
εκθαλή θπζηθά απνηειέζκαηα απφ ηε ζεξαπεία, ε εκπεηξία πνπ ζπζρεηίδεηαη κε ηελ αζζέλεηα
πνπ θαηλνκεληθά εκθαλίδεηαη απφ ην πνπζελά, δελ έρεη γλσζηή αηηία θαη κπνξεί λα εκθαληζηεί
μαλά αλά πάζα ζηηγκή, πξνθαιεί άγρνο πνπ πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ην ζψκα (Barretal,
2016).
Πνιιέο παζήζεηο, πέξαλ ηνπ θαξθίλνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ εηθφλα πνπ έρνπλ ηα
παηδηά γηα ην ζψκα ηνπο. Ίζσο πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε έλλνηα, ε εηθφλα ηνπ ζψκαηνο
εμαξηάηαη απφ ππνθεηκεληθέο απφςεηο ζρεηηθά κε ηε θχζε ηεο νκνξθηάο. Έηζη, ην πψο
ζθέθηνληαη ηα άηνκα γηα ηε ζσκαηηθή ηνπο εκθάληζε είλαη ζεκαληηθφηεξν απφ νπνηαδήπνηε
αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο.
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3.2.5 Απηνεθηίκεζε
Ζ δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ κπνξεί λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ απηνεθηίκεζε ησλ παηδηψλ.
Πνιιέο θνξέο εμαξηψληαη απφ ηνπο άιινπο γηα βνήζεηα κε ηηο θαζεκεξηλέο ηνπο
δξαζηεξηφηεηεο. Μπνξεί λα κελ είλαη ζε ζέζε λα ιάβνπλ κέξνο ζε αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο,
θαη κπνξεί λα κείλνπλ πίζσ κε ηηο ζρνιηθέο εξγαζίεο. Αξρηθά ηνπιάρηζηνλ, ε δηάγλσζε ηνπ
θαξθίλνπ κπνξεί λα απνθέξεη πιήγκα ζηε δηαηήξεζε ηθαλνπνηεηηθήο απηνεθηίκεζεο. Σα
πξάγκαηα κπνξεί λα αιιάμνπλ κε ην ρξφλν. Σα παηδηά κε θαξθίλν πεξλνχλ πνιχ ρξφλν κε
ηνπο ελήιηθεο, θαη πξέπεη λα κάζνπλ λα εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο κπξνζηά ζην ηαηξηθφ θαη
λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ. Μπνξεί λα βξεζνχλ ζηε ζέζε λα ιεηηνπξγνχλ σο πξφηππα γηα ηα
παηδηά πνπ έιαβαλ πην πξφζθαηα ηε δηάγλσζε. πλεπψο, δελ είλαη αδχλαηνλ ε απηνεθηίκεζε
λα αξρίζεη λα απμάλεη μαλά κε ην ρξφλν. Γπζηπρψο, δελ έρεη γίλεη ηφζε έξεπλα γηα ηελ
απηνεθηίκεζε φζε έρεη γίλεη γηα ηελ θαηάζιηςε (Eiser, 2004).
Οη Hockenberry-Eaton, Dilorio θαη Kemp (1995) κειέηεζαλ 44 παηδηά ειηθίαο κεηαμχ 6½
θαη 13½ ρξνλψλ. Γεθαπέληε απφ ηα παηδηά είραλ βηψζεη ππνηξνπή. Σα παηδηά ζπκπιήξσζαλ
εξγαιεία γηα ηελ απηνεθηίκεζε, ην άγρνο, ηηο κεζφδνπο αληηκεηψπηζεο θαη ηνπο ζηξεζνγφλνπο
παξάγνληεο. Οη βαζκνινγίεο γηα ηελ απηνεθηίκεζε είραλ αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ην ρξφλν πνπ
είρε πεξάζεη απφ ηε δηάγλσζε. Γειαδή, ηα παηδηά πνπ ήηαλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζε ζεξαπεία
είραλ ρακειφηεξε απηνεθηίκεζε. Ζ απηνεθηίκεζε ήηαλ επίζεο ρακειφηεξε γηα ηα παηδηά πνπ
είραλ βηψζεη ππνηξνπή ζε ζχγθξηζε κε εθείλα πνπ δελ είραλ. Σα παηδηά πνπ είραλ
ππνηξνπηάζεη επίζεο αλέθεξαλ πεξηζζφηεξν άγρνο. Ζ έξεπλα απηή δελ ππνζηήξημε ηε
ζεσξεηηθή ζέζε φηη ε απηνεθηίκεζε κπνξεί λα επαλέξρεηαη κε ην ρξφλν απφ ηε δηάγλσζε.

3.2.6 Σηξαηεγηθέο αληηκεηώπηζεο
. Γηα ηε κειέηε ησλ ηξφπσλ πνπ ηα παηδηά αληηκεησπίδνπλ ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο,
θαη γηαηί θάπνηα παηδηά θαίλεηαη λα ηα πεγαίλνπλ πνιχ θαιχηεξα απφ άιια,
Δίλαη ζεκαληηθφ λα γίλεη πξψηα δηαρσξηζκφο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ ζηξεζνγφλσλ
παξαγφλησλ. ηελ πξάμε, κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί επξχ θάζκα ζηξεζνγφλσλ παξαγφλησλ.
Οη νπνίνη πεξηιακβάλνπλ:


(α) ηελ θαηαλφεζε ηεο δηάγλσζεο, πξφγλσζεο θαη ζεξαπείαο,
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(β) ηελ πξνζαξκνγή ζηε ζεξαπεία θαη ηηο παξελέξγεηεο,



(γ) ζρεηηθά κε ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ,



(δ) ζρεηηθά κε ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο ζπλνκειίθνπο, θαη



(ε) ηελ ελαζρφιεζε κε ηνπο δχν θφζκνπο: ηεο πγείαο θαη ηεο αζζέλεηαο.

Έηζη, είλαη δπλαηφλ λα γίλεη ζεκαληηθή δηάθξηζε κεηαμχ ησλ ζηξεζνγφλσλ παξαγφλησλ πνπ
εκπιέθνληαη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ηαηξηθψλ επεκβάζεσλ θαη εθείλσλ πνπ απαηηνχληαη γηα
λα αληηκεησπίζνπλ ηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο ζην ζπίηη θαη ην ζρνιείν πνπ κπνξεί λα
επηδεηλσζνχλ απφ ηνλ θαξθίλν. Όια ηα παηδηά πξέπεη λα κάζνπλ λα δηαρεηξίδνληαη ην ζηξεο
πνπ ζπλδέεηαη κε ηε ιήςε εμεηάζεσλ, ή λα αλαιάβνπλ ηελ επζχλε γηα ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λα
κελ θάλνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο ζηελ ψξα ηνπο. Απηνί νη θαζεκεξηλνί ζηξεζνγφλνη παξάγνληεο
κπνξεί λα ζέηνπλ επηπιένλ βάξνο ζηα παηδηά πνπ πξέπεη επίζεο λα ζπκνχληαη λα πάξνπλ ηα
θάξκαθα ηνπο ζηελ ψξα ηνπο θαη λα ζπκβηβάδνπλ ην πξφγξακκα ηνπο κε ηηο επηζθέςεηο ζην
λνζνθνκείν. Αλεμάξηεηα απφ ηε θχζε ηνπ ζηξεζνγφλνπ παξάγνληα, ε έξεπλα πνπ αζρνιείηαη
κε ηηο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ζπρλά βαζίδεηαη ζηελ αληηκεηψπηζε πνπ είλαη εζηηαζκέλε
ζην πξφβιεκα θαη ηελ αληηκεηψπηζε πνπ είλαη εζηηαζκέλε ζην ζπλαίζζεκα, φπσο
πεξηγξάθεθαλ απν ηνπο Lazarus θαη Folkman (1984). Ζ αληηκεηψπηζε πνπ εζηηάδεη ζην
πξφβιεκα πεξηιακβάλεη ζηξαηεγηθέο πνπ θαηεπζχλνληαη ζηελ αιιαγή ηνπ πεξηβάιινληνο ε
ηεο πξνζσπηθήο ζπκπεξηθνξάο. Ζ αληηκεηψπηζε πνπ εζηηάδεη ζην ζπλαίζζεκα νξίδεηαη σο νη
πξνζπάζεηεο λα ξπζκηζηνχλ νη ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ πξνθαινχληαη ή ζπλδένληαη
κε ην ζηξεζνγφλν γεγνλφο.
ε κηα απφ ηηο πξψηεο κειέηεο πνπ είραλ ζηφρν λα εμεηάζνπλ απηή ηε δηάθξηζε, νη Bull θαη
Drotar (1991) κειέηεζαλ 39 παηδηά κε θαξθίλν, ειηθίαο 7-17 εηψλ. Γεθαελλέα είραλ επηβηψζεη
ηνπιάρηζηνλ 5 ρξφληα απφ ηε δηάγλσζε θαη ηα ππφινηπα ήηαλ θαιά θαη ζε χθεζε. Σα παηδηά
ζπκπιήξσζαλ εξσηεκαηνιφγηα γεληθνχ άγρνπο, θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηνλ θαξθίλν θαη ην
ζηξεο πνπ απνθέξεη, θαζψο θαη ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ησλ παηδηψλ. Δληφπηζαλ πνιινχο
πεξηζζφηεξνπο ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο γεληθήο θχζεο, παξά παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηνλ θαξθίλν. Απφ ηνπο ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο πνπ δε ζρεηίδνληαλ κε ηνλ θαξθίλν, ην
24% αθνξνχζαλ ην ζρνιείν, ην 24% ηελ νηθνγέλεηα, θαη ην 19% ηνπο θίινπο θαη ηηο
θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο. Απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηνλ θαξθίλν, ην 30%
αθνξνχζε ζηε ζσκαηηθή αλαπεξία θαη ην 22% ζηε ζεξαπεία. Γηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο
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αληηκεηψπηζεο ηαπηνπνηήζεθαλ αλάινγα κε ην αλ ή φρη ν ζηξεζνγφλνο παξάγνληαο
ζρεηηδφηαλ κε ηνλ θαξθίλν. Γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηνλ θαξθίλν, νη έθεβνη
είραλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο απφ φ, ηη ηα παηδηά λα αλαθέξνπλ ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο πνπ
εζηίαδαλ ζην ζπλαίζζεκα θαη φρη ζην πξφβιεκα. (Απηφ είλαη αλακελφκελν, γηαηί παξάγνληεο
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ θαξθίλν φπσο ε απψιεηα καιιηψλ, δελ κπνξεί λα αιιάμεη. Σα παηδηά
κπνξνχλ λα ην αληηκεησπίζνπλ κφλν εζηηάδνληαο ζηα ζπλαηζζεκαηηθά δεηήκαηα). Ζ κειέηε
απηή έδεημε φηη ηα παηδηά είλαη ζε ζέζε λα δηαθξίλνπλ ηνπο ζπλήζεηο θαζεκεξηλνχο
ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο απφ απηνχο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηνλ θαξθίλν θαη ηε ζεξαπεία ηνπ,
θαη πηνζεηνχζαλ δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ παξαγφλησλ απηψλ θαη φηη
νη έθεβνη κπνξεί λα έρνπλ αλεπηπγκέλεο πην επηηπρείο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο απφ ηα παηδηά.
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Κεθάιαην 4. Γηαθνξέο θαη ζπγθξίζεηο γηα ηελ πνηόηεηα δσήο ησλ
παηδηώλ θαη ησλ εθήβσλ κε θαξθίλν
4.1 Γηαθνξέο αμηνιόγεζεο ΠΕ από ηελ πιεπξά ηνπ αζζελνύο θαη από ηελ
πιεπξά ησλ γνλέσλ

4.1.1 Τν δίιεκκα ηεο κεζνιάβεζεο ηνπ γνλέα
Τπάξρεη νπζηαζηηθή ζπδήηεζε ζηε βηβιηνγξαθία ηεο παηδηαηξηθήο HRQoL ζρεηηθά κε ην
πνηνο είλαη ν πιένλ θαηάιιεινο εξσηψκελνο θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ
παηδηψλ. Μεξηθνί εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ λα εξσηάηαη ην παηδί άκεζα, ελψ άιινη πξνηείλνπλ
λα εξσηάηαη ν γνλέαο ή ν θεδεκφλαο ηνπ παηδηνχ. Αξθεηέο κειέηεο έρνπλ εμεηάζεη ην δήηεκα
αμηνινγψληαο ην βαζκφ ζπκθσλίαο κεηαμχ γνλέα θαη παηδηνχ. Ζ θαηεπζπληήξηα παξαδνρή
ησλ κειεηψλ απηψλ είλαη φηη αλ ππάξρεη πςειφ επίπεδν ζπκθσλίαο ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα
εξσηεζεί είηε ην παηδί είηε ν γνλέαο, ρσξίο λα δηαθπβεχεηαη ε εγθπξφηεηα ηεο εθηίκεζεο ηεο
HRQoL. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο, φκσο, ρξεηάδεηαη λα θαζνξηζηεί πνηα απφ ηηο αλαθνξέο
είλαη

ε

πιένλ

αμηφπηζηε

θαη

θαηάιιειε

γηα

ρξήζε

ζηηο

κεηξήζεηο

(Barakat,

Marmer&Schwartz, 2010).
Οη εκπεηξηθέο απηέο έξεπλεο έρνπλ απνθέξεη κηθηά απνηειέζκαηα. Κάπνηεο απφ ηηο κειέηεο
αλαθέξνπλ πςειή ζπκθσλία γνλέα-παηδηνχ (Willhelmetal, 2004), ελψ άιιεο έρνπλ βξεη
ρακειά επίπεδα ζπκθσλίαο (Knafletal, 2009). Ο βαζκφο ζπκθσλίαο κπνξεί λα εμαξηάηαη απφ
δηάθνξνπο παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηνκέα πνπ αμηνινγείηαη. Γηα παξάδεηγκα,
πςειφηεξε ζπκθσλία παξαηεξείηαη φηαλ αμηνινγνχληαη ζσκαηηθέο δηαζηάζεηο ηεο HRQoL
πνπ είλαη εκθαλείο εμσηεξηθά, παξά εζσηεξηθέο δηαζηάζεηο φπσο ην ζπλαίζζεκα (Werbaetal,
2007). Οη κειέηεο πνπ έρνπλ ιάβεη ππφςηλ ηελ ειηθία ηνπ παηδηνχ δελ αλαθέξνπλ ζπλεπή
απνηειέζκαηα. Μεξηθέο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ε κεγαιχηεξε ειηθία ζπζρεηίζηεθε κε
πςειφηεξε ζπκθσλία κεηαμχ γνλέα θαη παηδηνχ (Meeskeetal, 2004), ελψ άιιεο έξεπλεο έρνπλ

47

αλαθέξεη είηε ην αληίζεην, είηε θακία επίδξαζε γηα ηελ ειηθία. Οκνίσο, έξεπλεο πνπ εμέηαζαλ
ηνλ αληίθηππν ηεο πγείαο ηνπ παηδηνχ ζηε ζπκθσλία γνλέα-παηδηνχ αλαθέξνπλ αληηθαηηθέο
πιεξνθνξίεο. Αξθεηέο κειέηεο έρνπλ δείμεη κεγαιχηεξε ζπκθσλία γνλέα-παηδηνχ γηα ηα
πάζρνληα παηδηά (Werbaetal, 2007), ελψ άιιεο έρνπλ βξεη κεγαιχηεξε ζπκθσλία κεηαμχ
γνλέσλ θαη πγηψλ παηδηψλ(Palmeretal, 2009). Μηα κειέηε αλέθεξε φηη ηα παηδηά παξέρνπλ
ρακειφηεξεο εθηηκήζεηο πνηφηεηαο δσήο απφ φ, ηη νη γνλείο ηνπο (Davis, Davies,
Waters&Priest, 2009), αιιά απηφ δελ έρεη αλαπαξαρζεί ζηαζεξά ζε επφκελεο κειέηεο
(Werbaetal, 2007). Δλ νιίγνηο, ε ζπκθσλία κεηαμχ ησλ αλαθνξψλ γνλέα-παηδηνχ γηα ηελ
πνηφηεηαο δσήο πνηθίιιεη ζεκαληηθά, θαη απαηηείηαη πεξαηηέξσ έξεπλα γηα λα δηεπθξηληζηνχλ
νη παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ απηφ ην επίπεδν ηεο ζπκθσλίαο.
4.1.2 Τρεισ προςεγγίςεισ ςτο δίλημμα
Λακβάλνληαο ππφςηλ ηα αληηθξνπφκελα απνηειέζκαηα, δελ είλαη αθφκα δπλαηφλ λα δνζεί
απάληεζε ζην ζέκα ηνπ γνλέα-δηακεζνιαβεηή βάζεη ηεο ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο.
Τπάξρνπλ ηξεηο επηινγέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο απάληεζεο απφ ην γνλέα
θαηά ηε δεκηνπξγία εξγαιείνπ HRQoL γηα παηδηά, θαη ε θάζε κία έρεη ηα πιενλεθηήκαηα θαη
ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο πνπ πξέπεη λα δπγίδνληαη θαηά ην ζρεδηαζκφ ηεο κειέηεο. Όηαλ ην παηδί
είλαη ζε ζέζε λα παξέρεη αμηφπηζηα θαη έγθπξα ζηνηρεία, ε απηναλαθνξά είλαη ε ηδαληθή
ζηξαηεγηθή, δηφηη είλαη ζπλεπήο κε ηνλ νξηζκφ ηεο πνηφηεηαο δσήο, ε νπνία ηνλίδεη ηελ
ππνθεηκεληθή νπηηθή ηνπ αζζελνχο. Δπηπιένλ, είλαη ζεκαληηθφ λα εμεηαζηνχλ νη αληηιήςεηο
ηνπ παηδηνχ έηζη ψζηε νη παξερφκελεο ζεξαπείεο λα έρνπλ ην ζεηηθφηεξν δπλαηφ αληίθηππν ζε
πνιινχο ηνκείο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιαηζίσλ πνπ κπνξεί λα κελ είλαη γλσζηά ζηνπο
γνλείο, φπσο ην ζρνιείν ή εκεξήζηα θξνληίδα.
Σν κεηνλέθηεκα ηεο απηναλαθνξάο είλαη φηη ηα παηδηά, ηδηαίηεξα ζηηο κηθξέο ειηθίεο,
κπνξεί λα κελ είλαη ζε ζέζε λα παξέρνπλ αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο γηα πνιχπινθεο ή
αθεξεκέλεο έλλνηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ πγεία. Έηζη, πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή εξγαιείνπ
απηναλαθνξάο HRQoL, νη εξεπλεηέο ζα πξέπεη λα αμηνινγήζνπλ αλ ην εξγαιείν είλαη
θαηάιιειν γηα ηελ ειηθία ηνπ παηδηνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ιεμηινγίνπ, ησλ νδεγηψλ,
ηεο δνκήο ησλ πξνηάζεσλ, ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ επηινγψλ ησλ απαληήζεσλ. Αλ νη
εξεπλεηέο πηζηεχνπλ φηη είλαη απαξαίηεην λα αμηνινγεζνχλ νη ππνθεηκεληθέο απφςεηο ησλ

48

λεφηεξσλ παηδηψλ, αιιά δπζθνιεχνληαη ιφγσ ησλ αλαπηπμηαθψλ πεξηνξηζκψλ, κία επηινγή
είλαη λα ρνξεγήζνπλ ην εξσηεκαηνιφγην κε ζπλέληεπμε. Με ηε ρνξήγεζε κέζσ δνκεκέλεο
ζπλέληεπμεο, ν εξεπλεηήο κπνξεί λα θαζνδεγήζεη ηα παηδηά γηα ην πσο πξέπεη λα
απαληήζνπλ, λα ηα ελεκεξψζεη φηη δελ πξέπεη λα απαληήζνπλ ζε εξσηήζεηο πνπ δελ
θαηαιαβαίλνπλ θαη λα ειέγμεη ηε θαηαλφεζε ησλ παηδηψλ γηα ηηο δειψζεηο. Ζ ρνξήγεζε κε
δνκεκέλε ζπλέληεπμε ζα είλαη αλαπφθεπθηα πην δαπαλεξή αιιά κπνξεί λα βνεζήζεη ηα
λεφηεξα παηδηά λα παξέρνπλ πην αμηφπηζηα θαη έγθπξα ζηνηρεία (Barakat, Marmer&Schwartz,
2010).
Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πην ζχλζεησλ δνκψλ, κπνξεί λα είλαη απαξαίηεηε ε κεζνιάβεζε
θάπνηνπ ελήιηθνπ. ε ζχγθξηζε κε ηα παηδηά, αλακέλεηαη απφ ηνπο ελειίθνπο λα είλαη ζε ζέζε
λα απαληήζνπλ πην αμηφπηζηα ζε εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζε πην πεξίπινθεο, αθεξεκέλεο
ςπρνινγηθέο έλλνηεο. Οη ελήιηθνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ζπλεζέζηεξα νη γνλείο θαη ηα
ζηνηρεία δείρλνπλ φηη νη αλαθνξέο ησλ γνληψλ είλαη πην αμηφπηζηεο απφ εθείλεο ησλ γηαηξψλ ή
λνζνθφκσλ. Γηα ηα πνιχ κηθξά παηδηά ή εθείλα κε ζνβαξέο αλαπεξίεο, νη γνλείο κπνξνχλ λα
παξέρνπλ πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο πνπ δηαθνξεηηθά ζα ήηαλ αδχλαην λα ζπιιερζνχλ.
Δπηπιένλ, ε νπηηθή ηνπ γνλέα γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ παηδηνχ ηνπ είλαη ζεκαληηθή απφ κφλε
ηεο ιφγσ ηεο εμαξηεκέλεο ζρέζεο κεηαμχ γνλέα θαη παηδηνχ. Δπίζεο, ν γνλέαο είλαη εθείλνο
πνπ ηειηθά απνθαζίδεη αλ ην παηδί ηνπ ζα ιάβεη ή φρη ζεξαπεία. Ο γνλέαο κπνξεί επίζεο λα
παξέρεη πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο ηεο αζζέλεηαο θαη ηεο ζεξαπείαο
ηνπ παηδηνχ ζηελ νηθνγελεηαθή δσή, ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο πνηφηεηαο
δσήο ησλ παηδηψλ.
Τπάξρνπλ δηάθνξα κεηνλεθηήκαηα ζηε ρξήζε ηνπ γνλέα γηα ηελ απάληεζε ησλ εξσηήζεσλ
πνπ αθνξνχλ ζην παηδί. Πξψηνλ, ε ρξήζε δηακεζνιαβεηή είλαη θαηά ηξφπν ελάληηα ζηνλ ίδην
ηνλ νξηζκφ ηνπ HRQoL, πνπ νξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ ππνθεηκεληθή άπνςε ηνπ αζζελνχο.
Έηζη, κπνξεί λα είλαη ζεσξεηηθά ζσζηφηεξν λα δίλνληαη αλαθνξέο απφ ηνπο γνλείο γηα ηελ
θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ παηδηνχ αιιά φρη θαζ’ απηφ γηα ηελ HRQoL ηνπ. Γεχηεξνλ, ε
κέζνδνο κεζνιάβεζεο εγείξεη εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην πνηνο γνλέαο είλαη ν θαηαιιειφηεξνο
λα απαληήζεη, θαη αλ νη αλαθνξέο απφ ηε κεηέξα θαη ηνλ παηέξα είλαη ηζνδχλακεο. ε
καθξνρξφληεο δνθηκέο κε ζπγθέληξσζε απαληήζεσλ απφ ηνπο γνλείο, ζπληζηάηαη λα
ζπιιέγνληαη νη απαληήζεηο πάληα απφ ηνλ ίδην γνλέα θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο κειέηε γηα ηελ
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απνθπγή ζπζηεκαηηθψλ ζθαικάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν γνλέσλ.
Σξίηνλ, είλαη πηζαλφ νη αλαθνξέο ησλ γνληψλ γηα ηελ HRQoL ησλ παηδηψλ ηνπο λα
πξνθαηαβάιινληαη απφ ην πσο επεξεάδνληαη νη ίδηνη απφ ηελ θαηάζηαζε. Σέινο, δελ είλαη
πάληα ζαθέο αλ νη γνλείο είλαη νη θαηαιιειφηεξνη ελήιηθνη λα απαληήζνπλ ζηηο εξσηήζεηο γηα
ηελ HRQoL ησλ παηδηψλ ηνπο. Μεξηθά παηδηά κπνξεί λα πεξλνχλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζην
ζρνιείν, ζηελ εκεξήζηα θξνληίδα, ή κε θάπνην άιιν κέινο ηεο νηθνγέλεηαο (π.ρ. γηαγηά) θαη
φρη κε ην γνλέα, θαη άξα λα είλαη άιινη νη ελήιηθνη ηνπ θνληηλνχ πεξηβάιινληνο πνπ έρνπλ ηελ
αθξηβέζηεξε εηθφλα γηα ηελ θνηλσληθή θαη ςπρνινγηθή ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ παηδηνχ
(Metzaetal, 2004).
Δπεηδή νχηε θαη ε απηναλαθνξά ηνπ παηδηνχ αιιά θαη νη αλαθνξέο ησλ γνλέσλ θέξνπλ
δηάθνξα πξνβιήκαηα, κεξηθνί εξεπλεηέο πξνηείλνπλ λα ιακβάλνληαη απιά αλαθνξέο θαη απφ
ηνπο δχν. Ζ πξνζέγγηζε απηή κπνξεί λα παξέρεη ηελ πιεξέζηεξε εηθφλα γηα ηηο επηπηψζεηο
κηαο αζζέλεηαο ή ηεο ζεξαπείαο ηεο ζηε δσή ηνπ παηδηνχ θαη ηεο νηθνγέλεηαο. Παξ’ φια απηά,
είλαη ζίγνπξα πην δαπαλεξφ θαη ρξνλνβφξν λα ζπιιέγνληαη δεδνκέλα απφ δχν πεγέο, θαζψο
επίζεο ππάξρνπλ θαη δηάθνξα κεζνδνινγηθά δεηήκαηα. Γηα παξάδεηγκα, νη εξεπλεηέο ζα
πξέπεη λα απνθαζίζνπλ αλ ζα ζπλδπάζνπλ ηα δεδνκέλα απφ ηηο δχν πεγέο ή αλ ζα ηα
εξκελεχζνπλ ρσξηζηά. Έλα άιιν πηζαλφ πξφβιεκα είλαη ην δήηεκα ηνπ πψο ζα εξκελεπηνχλ
ηα επξήκαηα φηαλ νη απφςεηο κεηαμχ παηδηψλ θαη γνλέσλ δηίζηαληαη. Δίλαη δχζθνιν λα
πξνζδηνξηζηεί πνησλ νη αλαθνξέο είλαη αθξηβέζηεξεο, επεηδή αλακέλεηαη πσο ε αλαθνξά ηνπ
γνλέα ζα είλαη πην αμηφπηζηε αιιά ίζσο ε αλαθνξά ηνπ παηδηνχ λα έρεη κεγαιχηεξε
εγθπξφηεηα δεδνκέλεο ηεο ππνθεηκεληθήο θχζεο ηεο HRQoL. Μηα πηζαλή πξνζέγγηζε ζηηο
θιηληθέο δνθηκέο είλαη λα κεηξεζεί ε HRQoL ηφζν απφ ηα παηδηά φζν θαη απφ ηνπο γνλείο
αιιά λα έρεη πξνζδηνξηζηεί εθ ησλ πξνηέξσλ φηη ηα δεδνκέλα απφ ηε κία απφ ηηο δχν πεγέο ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ πξσηεπφλησο γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. Γηα ηα λεφηεξα παηδηά,
κπνξεί λα είλαη θαιχηεξν λα επηιεγεί ε γνλετθή αλαθνξά σο πξσηεχνπζα αιιά λα
αμηνινγεζνχλ επίζεο θαη νη απαληήζεηο ησλ παηδηψλ γηα ηε ζπιινγή πεξηζζφηεξσλ
πιεξνθνξηψλ γηα ηελ HRQoL ηνπο.
Δλ θαηαθιείδη, δελ ππάξρεη μεθάζαξε ιχζε γηα ην δίιεκκα ηεο ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ
απφ ην γνλέα ή ην παηδί. πλεπψο, ζηε βηβιηνγξαθηθά γεληθά ζπληζηάηαη νη εξεπλεηέο λα
εμεηάδνπλ πξνζεθηηθά ην θφζηνο θαη ηα νθέιε απφ θάζε πηζαλή πξνζέγγηζε θαηά ηε
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δεκηνπξγία ηνπ εξγαιείνπ κέηξεζεο, πξηλ ηηο πηινηηθέο κειέηεο. Ζ απφθαζε γηα ην αλ ζα
ρξεζηκνπνηεζεί απηναλαθνξά ή αλαθνξά γνλέα ή θαη ηα δχν απαηηεί πξνζνρή ζε πνιινχο
παξάγνληεο φπσο ε ειηθία ηνπ παηδηνχ, νη δηαζηάζεηο ηεο HRQoL πξνο εμέηαζε, ε πάζεζε, ν
ζρεδηαζκφο ηεο έξεπλαο θαη ν ζθνπφο γηα ηνλ νπνίν ζπιιέγνληαη ηα δεδνκέλα (Russell,
Hudson, Long, & Phipps, 2006).

4.2 ύγθξηζε ηεο ΠΕ αλάινγα κε ηα εξγαιεία κέηξεζεο θαη ηνπο
παξάγνληεο ΠΕ πνπ κεηξάλε

4.2.1 The Play Performance Scale for Children (Η θιίκαθα απόδνζεο ζην παηρλίδη γηα
παηδηά - PPSC)

Ζ PPSC είλαη ε πξψηε, απινχζηεξε θαη ζπρλφηεξα ρξεζηκνπνηεκέλε θιίκαθα γηα ηε
κέηξεζε ηεο ΠΕ, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα παηδηά κε θαξθίλν. Δίλαη κηα ζρεηηθά απιή
απινπνίεζε ηεο Κιίκαθαο Απφδνζεο πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηνπο Karnofsky θαη Burchenal
(1949) γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ΠΕ ησλ ελειίθσλ αζζελψλ κε θαξθίλν. Οη γνλείο θαινχληαη λα
θαηαγξάςνπλ ην παηρλίδη ησλ παηδηψλ βάζεη 10 θιηκαθνχκελσλ δειψζεσλ ( «πιήξσο ελεξγφ,
θαλνληθή» βαζκνινγία 100, σο ην «δελ αληαπνθξίλεηαη», βαζκνινγία 0). Δίλαη γξήγνξε ζηε
ρνξήγεζε θαη εχθνιε ζηε βαζκνιφγεζε. Αξρηθά ζεσξνχληαλ θαηάιιειε γηα ζρεηηθά επξχ
θάζκα ειηθηψλ (1-16 εηψλ) αλ θαη έρεη πξφζθαηα δηαπηζησζεί φηη ζηεξείηαη επαηζζεζίαο,
ηδηαίηεξα γηα ηα κεγαιχηεξα παηδηά θαη εθείλα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε ζρεδφλ θπζηνινγηθά
επίπεδα (Eiser, 2004).
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Οη Mulhern, Fairclough, Friedman, θαη Leigh (1990) ζπλέθξηλαλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα
ηνπ PPSC κηα απιή νπηηθή αλαινγηθή θιίκαθα. Οη ζπγθξίζεηο έγηλαλ κεηαμχ παηδηψλ πνπ
εηζήρζεζαλ ζην λνζνθνκείν, πνπ επηζθέθηεθαλ ηα εμσηεξηθά ηαηξεία, ή πνπ είραλ
νινθιεξψζεη ηε ζεξαπεία. Ζ PPSC δηέθξηλε κεηαμχ ησλ νκάδσλ θαιχηεξα απφ ηελ νπηηθή
αλαινγηθή θιίκαθα. Οη βαζκνινγίεο γηα ηελ PPSC ήηαλ ρακειφηεξεο γηα ηνπο
λνζειεπφκελνπο αζζελείο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο εμσηεξηθνχο αζζελείο ή εθείλνπο πνπ είραλ
νινθιεξψζεη ηε ζεξαπεία, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη έλαλ βαζκφ ηζρχνο. Χζηφζν, δελ ππήξραλ
δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν κε λνζειεπφκελσλ νκάδσλ, ππνδεηθλχνληαο ιηγφηεξε επαηζζεζία
γηα εθείλνπο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε ζρεδφλ θπζηνινγηθά επίπεδα.
Ζ θιίκαθα έρεη ρξεζηκνπνηεζεί επξέσο ζηελ έξεπλα θαη παξακέλεη δεκνθηιήο. ε θιηληθφ
επίπεδν, είλαη γξήγνξε θαη εχθνιε ζηε ρνξήγεζε θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ εθείλνπο
πνπ δελ έρνπλ εηδηθή εθπαίδεπζε. Πην θξηηηθά, δελ είλαη έλα επαίζζεην εξγαιείν κέηξεζεο
θαη δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα γηα ηα παηδηά λα θάλνπλ εθηηκήζεηο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο. Ζ PPSC
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ζπρλά αληηκεησπίδεηαη σο ην «ρξπζφ πξφηππν» κε ην νπνίν ζπγθξίλνληαη ηα λέα κέηξα, αλ θαη
ίζσο απηφ λα κελ είλαη ζσζηφ δεδνκέλσλ ησλ ζαθψλ πεξηνξηζκψλ ηεο.

4.2.2 The Quality of Well-Being Scale (Η Κιίκαθα ηεο Πνηόηεηαο ηεο Επεκεξίαο - QWBS)
Ζ QWBS είλαη ειαθξψο ηξνπνπνηεκέλε έθδνζε ηεο αληίζηνηρεο θιίκαθαο γηα ηνπο
ελήιηθεο. Μεηξά ηέζζεξηο ηνκείο ηεο ΠΕ: ηε ζσκαηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα, ηε ιεηηνπξγηθφηεηα
ηνπ θνηλσληθνχ ξφινπ, ηελ θηλεηηθφηεηα, θαη ηα ζπκπηψκαηα. Οη εθηηκήζεηο γηα ην επίπεδν
ηεο έιιεηςεο ζε θάζε ηνκέα γίλεηαη βάζε απαληήζεσλ ζε ζπλέληεπμε. Κιηληθνί γηαηξνί
βαζκνιφγεζαλ ηελ ηνμηθφηεηα ηεο ζεξαπείαο κε βαζκνινγία (1 = ήπηα έσο 5 = ζνβαξή), κε
βάζε ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θαηαζηνιή ηνπ κπεινχ ησλ νζηψλ, ηε λαπηία θαη ηνλ
εκεηφ, ηνλ άκεζν θαη καθξνρξφλην θίλδπλν γηα ηελ αηκνπνηεηηθή ιεηηνπξγία, θαη ηε
δηαηξνθηθή θαηάζηαζε. Ζ θιίκαθα βξέζεθε λα δηαθξίλεη κεηαμχ παηδηψλ κε βάζε ηα ηαηξηθά
δεδνκέλα φπσο ήηαλ αλακελφκελν. Οη επηθξίζεηο γηα ηελ θιίκαθα πεξηιακβάλνπλ ην γεγνλφο
φηη ε ζπιινγή δεδνκέλσλ είλαη πεξίπινθε θαη ρξνλνβφξα, θαη δελ ππάξρεη θακία παξάιιειε
κνξθή γηα ηα παηδηά λα θάλνπλ ηηο δηθέο ηνπο αμηνινγήζεηο. Οη δηαζηάζεηο ηεο ΠΕ πνπ
αμηνινγνχληαη είλαη δηαθνξεηηθέο απφ απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε άιια εξγαιεία (Eiser,
2004).

4.2.3 The Pediatric Oncology Quality of Life Scale (H νγθνινγηθή παηδηαηξηθή θιίκαθα γηα
ηελ πνηόηεηα δσήο - POQLS)
Οη αξρηθέο δειψζεηο γηα ηελ POQLS δεκηνπξγήζεθαλ απφ επαγγεικαηίεο ηεο πγείαο,
γνλείο αζζελψλ κε θαξθίλν θαη ηα ίδηα ηα παηδηά-αζζελείο. Οη γνλείο θιήζεθαλ λα
δεκηνπξγήζνπλ γξαπηέο δειψζεηο γηα ην πψο ε δσή ηνπ παηδηνχ ηνπο είρε επεξεαζηεί απφ ηνλ
θαξθίλν. Οη έθεβνη θιήζεθαλ λα αλαθέξνπλ νη ίδηνη ηνλ αληίθηππν. Σα κηθξφηεξα παηδηά
απιψο ρξεηάζηεθε λα πεξηγξάςνπλ ηα "θαιά" θαη "θαθά" πξάγκαηα ζρεηηθά κε ηνλ θαξθίλν.
Απφ ην αξρηθφ ζχλνιν δειψζεσλ, επηιέρηεθαλ 44 σο αληηπξνζσπεπηηθφηεξεο ησλ ζεκάησλ
πνπ αλαθέξζεθαλ ζπρλφηεξα.
ηε ζπλέρεηα δεκηνπξγήζεθε εξσηεκαηνιφγην ρξεζηκνπνηψληαο απηέο ηηο 44 δειψζεηο θαη
νη εξσηεζέληεο θιήζεθαλ λα βαζκνινγήζνπλ θάζε κία ζε θιίκαθα Likert 7-ζεκείσλ ( «πνηέ»
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ζε «πνιχ ζπρλά») θαη ζπκπιεξψζεθε απφ 210 γνλείο. Με βάζε ηελ αλάιπζε παξαγφλησλ θαη
ηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο θιίκαθαο, νη Goodwin et al. (1994) ηειηθά αλέπηπμαλ κηα
θιίκαθα 21 δειψζεσλ. Ζ εγθπξφηεηα ηεο νπνίαο εμεηάζηεθε ζε ζρέζε κε ηελ PPSC, ην
CBCL, θαη ηελ θαηάζιηςε. Ζ ηειηθή θιίκαθα κεηξά ηξεηο ζπληζηψζεο ηεο ΠΕ: «ζσκαηηθή
ιεηηνπξγία θαη απνθιεηζκφ απφ ηελ θαλνληθή δξαζηεξηφηεηα», «ζπλαηζζεκαηηθή δπζθνξία,»
θαη «απφθξηζε ζηε δξαζηηθή ηαηξηθή ζεξαπεία». Αλ θαη δε ζεκεηψζεθαλ δηαθνξέο ειηθίαο
ζηελ ζπλνιηθή βαζκνινγία, ππήξραλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ειηθίαο ζε δχν απφ ηηο ηξεηο
ππνθιίκαθεο. Οη έθεβνη δήισζαλ φηη ήηαλ πην πεξηνξηζκέλνη απφ ηελ άπνςε ηεο «ζσκαηηθήο
ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη απνθιεηζκφ απφ ηελ θαλνληθή δξαζηεξηφηεηα» απφ φ, ηη ηα κηθξφηεξα
παηδηά. ηελ ππνθιίκαθα «ζπλαηζζεκαηηθή δπζθνξία» ηα παηδηά ειηθίαο 8-12 εηψλ έδεημαλ
πεξηζζφηεξε δπζθνξία ζε ζχγθξηζε κε ηα κηθξφηεξα ή κεγαιχηεξα παηδηά. Γελ ππήξμαλ
επηδξάζεηο ηεο ειηθίαο γηα ηελ ππνθιίκαθα «απφθξηζε ζηε δξαζηηθή ζεξαπεία» Οη Goodwin
et al. (1994) αλέθεξαλ θαιή εζσηεξηθή αμηνπηζηία γηα ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία θαη γηα ηηο
ηξεηο μερσξηζηέο ππνθιίκαθεο. Σν εξγαιείν θαίλεηαη επίζεο πσο έρεη επαξθή εγθπξφηεηα,
ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ζηε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ παηδηψλ αλάινγα κε ην ρξφλν πνπ έρεη
πεξάζεη απφ ηε δηάγλσζε. Δπηπξφζζεηα, ηα απνηειέζκαηα γηα ηηο ππνθιίκαθεο ζπζρεηίζηεθαλ
κε ζπγθξηηηθά εξγαιεία εγθπξφηεηαο κε αλακελφκελα απνηειέζκαηα. Γηα παξάδεηγκα, ηα
απνηειέζκαηα γηα ηελ ππνθιίκαθα ηεο ζσκαηηθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο ζπζρεηίζηεθαλ κε ηελ
PPSC αιιά φρη κε ηελ CBCL ή ηελ θαηάζιηςε.
Σν εξγαιείν έρεη ζρεδηαζηεί γηα ρξήζε απφ ηνπο γνλείο ησλ παηδηψλ απφ ηελ πξνζρνιηθή
ειηθία κέρξη ηελ εθεβεία. Οη ειηθηαθέο δηαθνξέο ζηηο ππνθιίκαθεο δείρλνπλ φηη ε επίπησζε
ηνπ θαξθίλνπ ζηελ πνηφηεηα δσήο κπνξεί λα εμαξηάηαη απφ ηελ ειηθία, ηνπιάρηζηνλ φζνλ
αθνξά ζηνπο γνλείο. Τπάξρνπλ ελδείμεηο φηη νη έθεβνη επεξεάδνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ
άπνςε ηεο ζσκαηηθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο ζε ζχγθξηζε κε ηα κηθξφηεξα παηδηά, ελψ ηα παηδηά
κεηαμχ ησλ ειηθηψλ 8 θαη 12 εηψλ πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ άπνςε ηεο
ζπλαηζζεκαηηθή ιεηηνπξγηθφηεηαο.
Οη Goodwin et al. (1994) ππνζηήξημαλ φηη νη γνλείο απνηεινχλ αμηφπηζηε πεγή
πιεξνθνξηψλ γηα ηα παηδηά ηνπο θαη φηη ην λα ζπκπιεξψλεη ην εξσηεκαηνιφγην ν γνλέαο έρεη
πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ην λα ην ζπκπιεξψλεη ην παηδί. Απηφ είλαη ζαθψο κφλν κηα
άπνςε, θαη πνιινί εξεπλεηέο ζεσξνχλ κείδνλ κεηνλέθηεκα ηνπ εξγαιείνπ φηη δελ πεξηέρεη θαη
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εθδνρή γηα ζπκπιήξσζε απφ ηα παηδηά. Σν πεξηερφκελν ηνπ εξγαιείνπ ηνλίδεη επίζεο ηηο
δηαθσλίεο πνπ ππάξρνπλ ζρεηηθά κε ηνπο βαζηθνχο ηνκείο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πνηφηεηα
δσήο. Δλψ νη Goodwin et al (1994) φξηζαλ ηηο ππνθιίκαθεο φπσο παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ,
νη Bradlyn et al. (1993) πξνζδηφξηζαλ ηξεηο θάπσο δηαθνξεηηθνχο ηνκείο: ηε ζσκαηηθή
ιεηηνπξγηθφηεηα, ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ θνηλσληθνχ ξφινπ θαη ηελ θηλεηηθφηεηα.

4.2.4 The Pediatric Cancer Quality of Life Inventory (Η παηδηαηξηθή θιίκαθα γηα ηελ
πνηόηεηα δσήο θαηά ηελ πάζεζε από θαξθίλν - PCQL)
Ζ PCQL (Varni et al, 1998) πεξηιακβάλεη 84 δειψζεηο νξγαλσκέλεο γχξσ απφ πέληε
ηνκείο: ζσκαηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα (8 δειψζεηο), ζπκπηψκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πάζεζε
θαη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζεξαπεία (28 δειψζεηο), ςπρνινγηθή ιεηηνπξγηθφηεηα (13
δειψζεηο), θνηλσληθή ιεηηνπξγηθφηεηα (23 δειψζεηο), θαη γλσζηηθή ιεηηνπξγία (12
δειψζεηο). Οη αμηνινγήζεηο γίλνληαη ζε θιίκαθεο Likert 4-ζεκείσλ (φπνπ 0 = πνηέ πξφβιεκα
σο 3 = πάληα πξφβιεκα) θαη νη εξσηεζέληεο θαινχληαη λα αλαθαιέζνπλ ηελ πεξίνδν 1 κήλα.
Ζ PCQOL πεξηιακβάλεη κηα θφξκα γηα παηδηά 8 έσο 12 εηψλ θαη κία γηα εθήβνπο 13 έσο 18
εηψλ. Τπάξρεη θαη θφξκα γηα ηνπο γνλείο, νη νπνία δηαθέξεη κφλν ζηε δηαηχπσζε ησλ
δειψζεσλ θαη ζηε ρξήζε ηνπ ηξίηνπ αληί ηνπ πξψηνπ πξνζψπνπ. Σα αξρηθά ςπρνκεηξηθά
δεδνκέλα βαζίζηεθαλ ζε απαληήζεηο απφ 291 παηδηά, ειηθίαο 8-18 εηψλ.
Με θάζε εξγαιείν πνπ είλαη ηφζν γηα ηα παηδηά φζν θαη γηα ηνπο γνλείο, πξνθχπηνπλ
εξσηήκαηα σο πξνο ην θαηά πφζν ππάξρεη ζπκθσλία ή δηαθσλία ή αλ ηα παηδηά θαη νη γνλείο
δηαθέξνπλ ζεκαληηθά ζηηο απφςεηο ηνπο γηα ηελ ΠΕ. Ζ ζπκθσλία ζπρλά αλαθέξεηαη βάζεη
απιψλ ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ ησλ δχν ζπλφισλ ησλ αμηνινγήζεσλ (αλ θαη νξηζκέλνη
ππνζηεξίδνπλ νη ελδνηαμηθέο ζπζρεηίζεηο είλαη θαηαιιειφηεξεο). Οη Varni et al (1998)
αλαθέξνπλ φηη, ε ζπκθσλία ζηηο αμηνινγήζεηο κε ηνπο γνλείο, ηφζν γηα ηα παηδηά φζν θαη γηα
ηνπο εθήβνπο ήηαλ κέζεο ηζρχνο (πνπ ππνδειψλεη φηη νη γνλείο έρνπλ δηαθνξεηηθή αληίιεςε
απφ ηα παηδηά / εθήβνπο, αιιά εμαθνινπζεί λα ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ ηηκψλ).
Βξέζεθε κηθξφηεξε ζπκθσλία γηα πην ππνθεηκεληθέο δηαζηάζεηο (φπσο ε ςπρνινγηθή
ιεηηνπξγηθφηεηα) ζε ζχγθξηζε κε πην αληηθεηκεληθέο δηαζηάζεηο (φπσο ε ζσκαηηθή
ιεηηνπξγηθφηεηα). Έλα πηζαλφ πξφβιεκα κε ηελ θιίκαθα είλαη ην κέγεζνο ηεο (πνπ
πεξηιακβάλεη 84 δειψζεηο). Δλ αλακνλή απηνχ, ε ίδηα νκάδα ζηε ζπλέρεηα παξνπζίαζε ηελ
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ζχληνκε κνξθή ηνπ εξγαιείνπ (ηελ PCQOL-32). Ο αξηζκφο ησλ δειψζεσλ ζε θάζε ηνκέα
κεηψζεθε (ζπκπηψκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πάζεζε θαη ηε ζεξαπεία = 9 δειψζεηο,
ζσκαηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα = 5 δειψζεηο, ςπρνινγηθή ιεηηνπξγηθφηεηα = 6 δειψζεηο,
θνηλσληθή ιεηηνπξγηθφηεηα = 5 δειψζεηο, γλσζηηθή ιεηηνπξγία = 7 δειψζεηο). Οη
αμηνινγήζεηο παξέκεηλαλ ζηα 4-ζηνηρεία φπσο πξηλ.
Οη Varni et al. (1999) αλέθεξαλ ηθαλνπνηεηηθή εζσηεξηθή αμηνπηζηία, θαζψο θαη θιηληθή
θαη δνκηθή εγθπξφηεηα, θαη πξφηεηλαλ φηη ε ζχληνκε κνξθή είλαη δπλεηηθά θαηάιιειε γηα
έξεπλα πνπ αθνξά ηελ αμηνιφγεζε. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζηελ έξεπλα ηνπο, ν κέζνο
φξνο ησλ δειψζεσλ ήηαλ θάησ ηνπ 1. Οη ρακεινί κέζνη φξνη δείρλνπλ φηη νη αζζελείο δελ
ζεψξεζαλ φηη ε ΠΕ ηνπο πεξηνξίζηεθε ζεκαληηθά, ηνπιάρηζηνλ ζηηο δηαζηάζεηο πνπ
κεηξήζεθαλ. Γελ είλαη ζαθέο αλ απηφ ζεκαίλεη πσο νη αζζελείο πνπ ζπκπεξηειήθζεζαλ ζηε
κειέηε ήηαλ ηδηαίηεξα θαιά ή αλ ήηαλ ειιηπήο ε θαηαιιειφηεηα ησλ δειψζεσλ πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηε κειέηε. Χζηφζν, βάζεη ησλ ηππηθψλ απνθιίζεσλ γηα ηελ θάζε
δήισζε, βξέζεθε φηη ππήξρε ζεκαληηθή κεηαβιεηφηεηα κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ, δειαδή
ππήξμαλ θαη αξθεηέο απαληήζεηο αξθεηά πςειφηεξεο ηνπ 1 νη νπνίεο αληηζηαζκίδνληαλ απφ
αξθεηέο απαληήζεηο θάησ ηνπ 1.

4.2.5 Τν PEDQOL
Οη Calaminus, Weinspach, Teske θαη Gobel (2000) δεκνζίεπζαλ ηε δεκηνπξγία
εξσηεκαηνινγίνπ 34 δειψζεσλ, ην PEDQOL, ην νπνίν νξγαλψλεηαη γχξσ απφ επηά ηνκείο
γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ πνπ ηα παηδηά κε θαξθίλν αληηιακβάλνληαη ηελ πνηφηεηα δσήο
ηνπο ζε ζρέζε κε ηα πγηή παηδηά. Οη ηνκείο πεξηέιαβαλ δηαζηάζεηο πνπ ζπλήζσο εκθαλίδνληαη
ζηα εξγαιεία κέηξεζεο ηεο ΠΕ, φπσο ε ζσκαηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα, ε ζπλαηζζεκαηηθή
ιεηηνπξγηθφηεηα, ε γλσζηηθή ιεηηνπξγία, ε θνηλσληθή ιεηηνπξγηθφηεηα κε ηνπο θίινπο θαη ε
θνηλσληθή ιεηηνπξγηθφηεηα κε ηελ νηθνγέλεηα. πκπεξηειήθζεζαλ επηπιένλ ηνκείο νη νπνίνη
ζρεηίδνληαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ ΠΕ ησλ εθήβσλ (απηνλνκία θαη εηθφλα ηνπ ζψκαηνο).
Έρνπλ αλαθεξζεί απνηειέζκαηα γηα 49 επηδψληεο απφ θαξθίλν ειηθίαο κεηαμχ 8 θαη 17 εηψλ
θαη κηα νκάδα απφ 62 πγηή παηδηά ηεο ίδηαο ειηθίαο. Τπήξραλ κφλν ιίγεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ
νκάδσλ, αλ θαη ηα παηδηά κε θαξθίλν πεξηέγξαςαλ ηελ ΠΕ ηνπο σο ρεηξφηεξε ζηνπο ηνκείο
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ζσκαηηθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο, θνηλσληθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο κε ηνπο θίινπο θαη εηθφλαο ηνπ
ζψκαηνο. Οη δηαθνξέο ήηαλ, σζηφζν, πνιχ κηθξέο. Τπήξραλ επίζεο νξηζκέλεο δηαθνξέο ζηελ
αλαθεξφκελε ΠΕ κεηαμχ ησλ επηδψλησλ απφ ιεπραηκία ζε ζχγθξηζε κε επηδψληεο ζπκπαγνχο
φγθνπ, αιιά ε κεηαβιεηφηεηα ήηαλ απξφβιεπηε κεηαμχ ησλ δηαζηάζεσλ. Έλα απφ ηα θχξηα
πιενλεθηήκαηα ηνπ εξγαιείνπ είλαη ε ζρεηηθή ζπληνκία ηνπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην
εξγαιείν δεκηνπξγήζεθε ρσξίο ηε ζπζηεκαηηθή αλάκεημε ησλ ίδησλ ησλ παηδηψλ. Ζ αδπλακία
λα γίλεη δηάθξηζε κεηαμχ ησλ παηδηψλ κε θαξθίλν ησλ πγηψλ ζπλνκήιηθσλ είλαη επίζεο
πξφβιεκα.
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4.3 ύγθξηζε ΠΕ ησλ αζζελώλ πνπ βξίζθνληαη εληόο θαη εθηόο ζεξαπείαο
Έξεπλα απφ ηηο ΖΠΑ ηνπ 2006 κειέηεζε ηηο δηαθνξέο θαη ζπκθσλίεο κεηαμχ παηδηψλ κε
θαξθίλν θαη ησλ γνλέσλ ηνπο ζηηο δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο δσήο. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο,
ζπλνιηθά 307 παηδηά, ρσξίζηεθε ζε ηξεηο θαηεγνξίεο. Δθείλα πνπ βξίζθνληαλ επί ηνπ
παξφληνο ζε ζεξαπεία, εθείλα πνπ ήηαλ εθηφο ζεξαπείαο θαη έλα ζχλνιν πγηψλ παηδηψλ γηα
ζπγθξηηηθνχο

ζθνπνχο. Ζ

κέηξεζε

ηεο

πνηφηεηαο

δσήο

έγηλε

κε

ην

εξγαιείν

Children’sHealthQuestionnaire (Δξσηεκαηνιφγην Τγείαο ησλ Παηδηψλ).
Ο πίλαθαο 7 παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απηήο γηα ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο
παηδηψλ θαη γηα ηνπο γνλείο ηνπο. Οη αξηζκνί ζηνλ πίλαθα αληηζηνηρνχλ ζηε βαζκνινγία ηνπο
γηα θάζε δηάζηαζε ζην εξσηεκαηνιφγην (Russelletal, 2006).
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Πίλαθαο 7
ύγθξηζε βαζκνινγίαο ζηηο δηαζηάζεηο ηηο πνηόηεηαο δσήο γηα ηηο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο
παηδηώλ
Οκάδα Μαξηχξσλ
σκαηηθή ιεηηνπξγηθόηεηα
Παηδί
94,50
Γνλέαο
98,07
Ρόινο– ζσκαηηθόο
Παηδί
96,24
Γνλέαο
99,49
Γεληθέο αληηιήςεηο γηα ηελ πγεία
Παηδί
74,81
Γνλέαο
81,21
σκαηηθόο πόλνο
Παηδί
76,88
Γνλέαο
82,55
Αιιαγή ζηελ πγεία
Παηδί
85,97
Γνλέαο
91,33
Αληίθηππνο ζηελ νηθνγέλεηα
Παηδί
87,86
Γνλέαο
89,63
Ρόινο - ζπκπεξηθνξηθόο
Παηδί
90,68
Γνλέαο
94,67
Απηνεθηίκεζε
Παηδί
78,67
Γνλέαο
81,17
Ψπρηθή πγεία
Παηδί
73,06
Γνλέαο
76,84
Γεληθή ζπκπεξηθνξά
Παηδί
76,34
Γνλέαο
80,71

Οκάδα εθηφο
ζεξαπείαο

Οκάδα εληφο
ζεξαπείαο

79,48
75,24

66,22
62,91

80,95
75,44

73,67
57,55

61,82
54,56

58,80
54,45

72,14
73,60

63,60
56,04

75,41
72,41

67,30
66,32

76,15
74,74

59,92
56,45

85,77
82,75

82,44
75,05

75,22
72,95

79,92
70,50

74,12
73,61

70,40
70,57

75,96
76,45

76,34
79,56

Όπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα, βξέζεθαλ ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ γνλέσλ θαη παηδηψλ
γηα φιεο ηηο ππνθιίκαθεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη νη ζπζρεηίζεηο ήηαλ πςειφηεξεο ζηηο
νκάδεο ησλ παηδηψλ κε θαξθίλν παξά ζηνπο κάξηπξεο. Οη γνλείο ησλ παηδηψλ κε θαξθίλν
έηεηλαλ λα ππνηηκνχλ ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ παηδηψλ ηνπο, ελψ νη γνλείο ησλ παηδηψλκαξηχξσλ θάλεθε λα ππεξηηκνχλ ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ παηδηψλ ηνπο. Χο επί ην πιείζηνλ,
φκσο, θαίλεηαη φηη ε αλαθνξέο ησλ παηδηψλ κε θαξθίλν θαη ησλ γνληψλ ηνπο ηείλνπλ λα
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ζπκθσλνχλ ζε κεγάιν βαζκφ. εκαληηθφ, επίζεο εχξεκα ηεο έξεπλαο απηήο ήηαλ πσο θαη γηα
ηηο δέθα δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο δσήο πνπ κεηξά ην εξσηεκαηνιφγην, νη βαζκνινγίεο ησλ
παηδηψλ κε θαξθίλν ήηαλ ρακειφηεξεο ζε ζρέζε κε ηηο βαζκνινγίεο ησλ καξηχξσλ. Δπίζεο
ζεκαληηθά, νη βαζκνινγίεο ησλ παηδηψλ κε θαξθίλν πνπ βξίζθνληαλ επί ηνπ παξφληνο ζε
ζεξαπεία ήηαλ νη ρακειφηεξεο φισλ ησλ νκάδσλ ζε φιεο ηηο δηαζηάζεηο.
Γεχηεξε έξεπλα απφ ηηο ΖΠΑ ηνπ 2009 κέηξεζε μαλά ηε ζπκθσλία γνλέσλ θαη παηδηψλ γηα
ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ηνπο αιιά απηή ηε θνξά ε πνηφηεηα δσήο κεηξήζεθε γηα ην ίδην δείγκα
παηδηψλ ελψ βξηζθφληνπζαλ εληφο θαη εθηφο ζεξαπείαο γηα λα δηεξεπλεζνχλ αθξηβέζηεξα νη
δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν θαηαζηάζεσλ. Ζ έξεπλα ρξεζηκνπνίεζε ην ίδην εξγαιείν κέηξεζεο
κε ηελ πξνεγνχκελε, δειαδή ην «Δξσηεκαηνιφγην Τγείαο ησλ Παηδηψλ». Τπήξραλ φκσο δχν
δηαθνξέο, ε έξεπλα απηή κέηξεζε 9 αληί γηα 10 δηαζηάζεηο, κε ηελ αθαίξεζε ηνπ «ξφινο
θνηλσληθφο», θαη ηνπ «αιιαγέο ζηελ πγεία» θαη ηελ πξνζζήθε ηνπ «νηθνγελεηαθέο
δξαζηεξηφηεηεο». Ο πίλαθαο 8 παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, φπσο πξνεγνχκελα
κε ηνπο αξηζκνχο λα αληηζηνηρνχλ ζηε βαζκνινγία ζηηο ππνθιίκαθεο (απηή ηε θνξά
απνπζηάδεη ε νκάδα ειέγρνπ).

Πίλαθαο 8
ύγθξηζε ηνπ ίδηνπ δείγκαηνο παηδηώλ όηαλ βξίζθνληαλ εληόο θαη εθηόο ζεξαπείαο σο πξνο ηελ
πνηόηεηα ηεο δσήο ηνπο
Δληφο ζεξαπείαο
σκαηηθή ιεηηνπξγηθόηεηα
Παηδί
52,7
Γνλέαο
41,8
Ρόινο– ζσκαηηθόο
Παηδί
38,5
Γνλέαο
26,2
Γεληθέο αληηιήςεηο γηα ηελ πγεία
Παηδί
52,7
Γνλέαο
32,5
σκαηηθόο πόλνο
Παηδί
42,1
Γνλέαο
39,6
Αληίθηππνο ζηελ νηθνγέλεηα
Παηδί
70,9
Γνλέαο
69,1

Δθηφο ζεξαπείαο
60
51
53,2
42,9
54,8
35,1
45,6
43,8
71,1
70
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Οηθνγελεηαθέο δξαζηεξηόηεηεο
Παηδί
38,1
Γνλέαο
37,8
Απηνεθηίκεζε
Παηδί
78,67
Γνλέαο
81,17
Ψπρηθή πγεία
Παηδί
51,9
Γνλέαο
46,4
Γεληθή ζπκπεξηθνξά
Παηδί
80,8
Γνλέαο
79,7

56
53,4
60,3
50,1
63,1
53,8
80,8
81,7

Όπσο ζηελ πξνεγνχκελε έξεπλα, έηζη θαη εδψ νη γνλείο έηεηλαλ λα ππνηηκνχλ θαζνιηθά
ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ παηδηψλ ηνπο είηε βξίζθνληαλ ζε ζεξαπεία, είηε ζην ζπίηη γηα φιεο ηηο
δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο δσήο πνπ κεηξήζεθαλ. εκαληηθά δηαθνξεηηθή φκσο ήηαλ ε
εθηίκεζε ησλ γνλέσλ κφλν γηα ηξεηο δηαζηάζεηο. πγθεθξηκέλα, γηα ηε ζσκαηηθή
ιεηηνπξγηθφηεηα, ηελ απηνεθηίκεζε, θαη ηελ ςπρηθή πγεία φηαλ ηα παηδηά βξίζθνληαλ εθηφο
ζεξαπείαο θαη γηα ηε ζσκαηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα, ηελ ςπρηθή πγεία θαη ηε γεληθή πγεία φηαλ
ηα παηδηά βξίζθνληαλ εληφο ζεξαπείαο. Οη βαζκνινγίεο ήηαλ πςειφηεξεο φηαλ ην παηδί
βξηζθφηαλ εθηφο ζεξαπείαο ζχκθσλα κε ηνπο γνλείο θαη ηα ίδηα ηα παηδηά. ε πξνεγνχκελε
έξεπλα πνπ κέηξεζε ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ παηδηψλ εληφο θαη εθηφο ζεξαπείαο βξέζεθε φηη
φηαλ βξίζθνληαλ ζην λνζνθνκείν γηα ηε ιήςε ηεο ζεξαπείαο ηνπο δήισλαλ φηη αηζζάλνληαη
«θνπξαζκέλα, ιεζαξγηθά, θαηαηεζιηκκέλα, θαη ιππεκέλα» θαζψο επίζεο φηη αλεζπρνχζαλ
πσο δε ζα βγνπλ απφ ην λνζνθνκείν, ελψ φηαλ βξίζθνληαλ ζην ζπίηη αλάκεζα ζε δχν
ζεξαπεπηηθέο επηζθέςεηο δήισλαλ φηη αηζζάλνληαη «θπζηνινγηθά, θαιά, ελζνπζηψδε θαη κε
έμηξα ελέξγεηα» (McCaffrey, 2006).
ην λνζνθνκείν ηα παηδηά πεξηνξίδνληαη ζηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο, δε κπνξνχλ λα δνπλ ηνπο
θίινπο ηνπο, δελ έρνπλ δηαζέζηκεο ηεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απνιακβάλνπλ ζην ζπίηη, θαη
ζεκαληηθά δε κπνξνχλ «λα θάλνπλ φηη ζέινπλ φπνηε ην ζέινπλ». Καηά ηε λνζειεία ζηελ
νγθνινγηθή θιηληθή, ηα παηδηά έρνπλ πεξηνξηζκέλε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζε
δξαζηεξηφηεηεο κε άιινπο λνζειεπφκελνπο ζπλνκήιηθνπο ηνπο θαη νη επηζθέςεηο πνπ
δέρνληαη είλαη ιίγεο – θπξίσο γνλείο θαη ζπγγελείο. Όηαλ νη γνλείο πεξλνχλ αξθεηφ ρξφλν κε
ηα λνζειεπφκελα παηδηά ηνπο, κπνξνχλ λα κνηξαζηνχλ πεξηζζφηεξν ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο
θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο, ην νπνίν εμεγεί γηαηί βξίζθεηαη θάπνηεο θνξέο ζηε βηβιηνγξαθία πςειή
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ζπκθσλία κεηαμχ παηδηψλ θαη γνλέσλ φηαλ απαληνχλ ζε εξσηεκαηνιφγηα γηα ηελ πνηφηεηα
δσήο ησλ παηδηψλ. Αληίζεηα, φζν ρξφλν θαη αλ πεξλνχλ νη γνλείο κε ηα παηδηά ηνπο, φηαλ ηα
βιέπνπλ απνδπλακσκέλα απφ ηε ζεξαπεία εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ ηείλνπλ λα ππνηηκνχλ ηελ
πνηφηεηα ηεο δσήο ηνπο ζηηο ζσκαηηθέο δηαζηάζεηο πνπ κεηξνχληαη. Οη Yehetal. (2005),
παξαηήξεζαλ θαιχηεξε ζπκθσλία κεηαμχ γνλέσλ θαη παηδηψλ φηαλ ηα παηδηά βξίζθνληαλ
εθηφο ζεξαπείαο, ην νπνίν κπνξεί λα εμεγείηαη απφ απηή ηε δηαθνξά ζηελ αληίιεςε φηαλ
βιέπνπλ ην παηδί δξαζηήξην θαη ελεξγεηηθφ ζην ζπίηη κεηαμχ ζεξαπεηψλ.

πκπέξαζκα
Αλ θαη ε πνηφηεηα ηεο δσήο ησλ παηδηψλ κε θαξθίλν απαζρνιεί ηελ παηδηαηξηθή νγθνινγία
απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960, ππάξρεη αθφκα αξθεηή δηαθσλία γηα ην ηη απνηειεί πνηφηεηα δσήο.
Κάπνηνη εξεπλεηέο ρξεζηκνπνηνχλ σο ρξπζφ πξφηππν ην PPSC πνπ φκσο απιά θαηαγξάθεη
βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Άιινη εξεπλεηέο ζεσξνχλ φηη ε ΠΕ έρεη απιά ζρέζε κε ηηο θιηληθέο
παξακέηξνπο, είλαη φκσο ζαθέο φηη γηα νπνηαδήπνηε αζζέλεηα ε ζρέζε ΠΕ θαη ζπκπησκάησλ
είλαη πεξίπινθε – ζρεηίδνληαη αιιά δελ ηαπηίδνληαη. Όζνλ αθνξά ζηε ζρέζε ηεο ΠΕ κε ηηο
θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο, είλαη ηζρπξή αιιά θαη πάιη φρη ηαπηφζεκε. Γηα παξάδεηγκα ηα
παηδηά πνπ ιφγσ ηεο αζζέλεηαο ηνπο δελ πεγαίλνπλ ζην ζρνιείν, πηζαλά έρνπλ ρακειή ΠΕ.
Γελ έρνπλ απζηεξφ πξφγξακκα ζηελ εκέξα ηνπο, δελ έρνπλ επαξθείο θνηλσληθέο επαθέο, θαη
ζπρλά ε ρακειή ΠΕ ηνπο αθνινπζεί ζηελ ελήιηθε δσή. Παξφκνηα, ηα παηδηά πνπ δε
ζπκκεηάζρνπλ ζε αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πάιη κπνξεί λα έρνπλ ρακειή ΠΕ. Παξφια απηά
είλαη αξθεηά ηα παηδηά πνπ δελ πξνηηκνχλ νχησο ή άιισο ηε ζπκκεηνρή ζηνλ αζιεηηζκφ θαη
αλαπηχζζνπλ άιια ελδηαθέξνληα.
Ζ δπζθνιία ζηε κέηξεζε ηεο ΠΕ θαίλεηαη θαζαξά απφ ηε βηβιηνγξαθία πνπ αλαιχζεθε
ζηελ εξγαζία απηή. Έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κεηάβαζε απφ ηα θιηληθά ζπκπηψκαηα ζηε
ζπκκεηνρή ζηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηελ ελζσκάησζε ςπρνινγηθψλ θαη
θνηλσληθψλ παξακέηξσλ ζηε κέηξεζε θαη ηνλ νξηζκφ. Ίζσο νη εξεπλεηέο ελδηαθέξνληαη
πεξηζζφηεξν φρη ηφζν γηα ηελ ΠΕ αιιά γηα ηελ απνπζία ηεο. πρλά κεηξνχληαη ηα
πξνβιήκαηα ζηηο παξαπάλσ δηαζηάζεηο παξά νη ππνθείκελνη κεραληζκνί πνπ νδεγνχλ ζηελ
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πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ ή ηνπ εθήβνπ ζηηο ζπλζήθεο πνπ έρεη επηθέξεη ε πάζεζε ζηε δσή
ηνπο. Σέηνηνη κεζνδνινγηθνί πεξηνξηζκνί θάλνπλ δπζθνιφηεξε ηελ θαηαλφεζε θαη κέηξεζε
ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ αζζελψλ.
Παξφια απηά, κεξηθά ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ ΠΕ ησλ παηδηψλ θαη εθήβσλ κε
θαξθίλν είλαη φηη ππάξρνπλ ζπρλά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζην πσο κεηξνχλ νη ίδηνη νη αζζελείο
ηελ ΠΕ ηνπο θαη πσο ηελ αληηιακβάλνληαη νη γνλείο ηνπο. Δπίζεο, ε θνηλσληθφ-νηθνλνκηθή
θαηάζηαζε θαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηεο νηθνγέλεηαο, θαζψο θαη ε παξνπζία θαη ν ξφινο ησλ
θίισλ ζηε δσή ηνπ αζζελή έρνπλ ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ ΠΕ ηνπ. Δπηπξφζζεηα, ε ΠΕ ηνπ
αζζελή είλαη ζρεδφλ θαζνιηθά κεησκέλε φζν βξίζθεηαη ζε ζεξαπεία. Σέινο, δελ ππάξρνπλ
ζαθή θαη επαξθή δεδνκέλα γηα ην θαηά πφζνλ ε ΠΕ επαλέξρεηαη καθξνπξφζεζκα ζε
θπζηνινγηθά επίπεδα, έπεηηα απφ ηελ απνζεξαπεία.
Δίλαη ζεκαληηθφ λα γίλεη πεξαηηέξσ έξεπλα ε νπνία λα αμηνινγεί ηελ ΠΕ ησλ παηδηψλ θαη
ησλ εθήβσλ καθξνπξφζεζκα θαζψο θαη ν ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή παξεκβάζεσλ πνπ ζα
βνεζνχλ ηνπο επηδψληεο λα αλαθηνχλ θπζηνινγηθά επίπεδα ΠΕ θαη λα ελζσκαηψλνληαη
επνηθνδνκεηηθά ζην θνηλσληθφ ζχλνιν.
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