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"INVESTIGATION OF REHABILITATION NEEDS AND QUALITY OF LIFE IN 

CANCER SURVIVORS WITH AN INTERVENTIONAL STUDY IN WOMEN WITH 

BREAST CANCER" 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: After a patient is diagnosed with cancer, the journey does not end with the 

completion of his/her treatment, but continues with his/her rehabilitation and reintegration into 

society. Increasing life expectancy created a large number of cancer survivors, who, have many 

health needs leading to a reduction in the quality of life. Some manage to overcome them, but 

there is a significant number who need support from health professionals. 

 

PURPOSE: The purpose of this study was twofold, to investigate: 

i. the problems of cancer patients in the various aspects of human activity in combination with 

the overall quality of life and the need for a Rehabilitation Centre for cancer survivors in Cyprus, 

ii. whether a one-week interventional rehabilitation study would help women with breast cancer. 

 

METHODOLOGY: This is a descriptive correlation study (synchronous study), conducted at 

the Limassol General Hospital, at the on-site offices of PASYKAF and Afetiria on 313 surviving 

adult cancer survivors (219 women and 94 men) and on 50 women with breast cancer, who had 

completed treatment. Data were collected using four different questionnaires (clinical and 

demographic characteristics, CARES-SF questionnaire, questions about the need for a 

Rehabilitation Centre and questions about the follow-up of patients after the end of treatment) 

from March to July 2019 and the statistical analysis was done with the SPSS package. 

 

RESULTS: All participants experienced problems, to a greater or lesser degree, such as stress, 

difficulty finding work, lack of energy, etc. in all domains of the questionnaire, which affected 

their quality of life. The intervention study in women with breast cancer improved overall 

quality of life in all domains although sexuality had the worst quality of life before and after the 

intervention. 

 

CONCLUSIONS: There are several needs in cancer survivors in Cyprus. Quality of life and 

deficiencies were identified and information was obtained on the need for a Rehabilitation 
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Centre. The quality of life in women with breast cancer was also improved after the intervention 

study. Dissemination of the results can be the springboard for improving the quality of health 

care. 

 

KEY WORDS: Cancer, Rehabilitation, Needs assessment, Rehabilitation Centres, 

Interventional Study, Breast Cancer, Quality of Life 
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Ερευνητική Προσέγγιση 

 Τις τελευταίες δεκαετίες, ο αριθμός των επιζώντων καρκινοπαθών έχει αυξηθεί 

σημαντικά στην Ευρώπη καθώς και στις περισσότερες χώρες με υψηλό εισόδημα, ως 

αποτέλεσμα της γήρανσης του πληθυσμού, της προόδου στην έγκαιρη διάγνωση και της 

αποτελεσματικότητας των θεραπειών. Τα ποσοστά επιβίωσης του καρκίνου αυξάνονται 

σταθερά και εκτιμάται ότι υπάρχουν περισσότεροι από 12,5 εκατομμύρια επιζώντες 

καρκινοπαθείς στην Ευρώπη (Lagergren et al., 2019). 

Στην Αγγλόφωνη βιβλιογραφία οι καρκινοπαθείς, οι οποίοι είναι πλήρως αποθεραπευμένοι, 

αναφέρονται ως «cancer survivors», όρος ο οποίος μεταφράστηκε ως «επιζώντες» στην 

Ελληνική γλώσσα. Επιζών είναι αυτός ή αυτή που επιζεί ή επέζησε από ορισμένο γεγονός κατά 

το οποίο άλλοι έχασαν τη ζωή τους. Αυτός ο όρος επινοήθηκε από τον τότε νεαρό παιδίατρο 

Dr. Fitzhugh Mullan, ο οποίος προσπάθησε να δώσει τους δικούς του ορισμούς και έννοιες 

σχετικά με το θέμα της επιβίωσης μετά από διάγνωση καρκίνου. Ο Dr. Mullan είχε ήδη 

διαγνωσθεί με καρκίνο το 1975 και ο όρος αυτός εμφανίστηκε σε άρθρο του στις 25 Ιουλίου 

1985, με τίτλο «Seasons of Survival: Reflections of a Physician with Cancer»/«Εποχές 

Επιβίωσης: Στοχασμοί ενός Ιατρού με Καρκίνο» (Mullan, 1985). Στο άρθρο έγραψε τα εξής: 

«Είναι σα να έχουμε εφεύρει εξελιγμένες τεχνικές για να σώσουμε τα άτομα από πνιγμό, αλλά 

μόλις τα τραβήξουμε έξω από το νερό, τα αφήνουμε στην αποβάθρα για να βήξουν και να 

μιλούν συγκεχυμένα μόνα τους, με την πεποίθηση ότι έχουμε κάνει ότι μπορούσαμε». Το 1986, 

ιδρύθηκε, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ), ο Εθνικός Συνασπισμός Επιζώντων 

Καρκίνου/ National Coalition for Cancer Survivorship (NCCS), από επιζώντες καρκινοπαθείς 

και ο οποίος αντικατέστησε τις τότε αναφερόμενες λέξεις «θύμα καρκίνου» με «επιζών 

καρκίνου» δίνοντας μία διαφορετική έννοια της εμπειρίας του καρκίνου. Στόχος του 

συνασπισμού ήταν να βρεθούν τρόποι αντιμετώπισης των σωματικών, ψυχοκοινωνικών, 

οικονομικών και πνευματικών ζητημάτων που συνοδεύουν τη διάγνωση και τη θεραπεία του 

καρκίνου. Πρότεινε επίσης να δίνεται σε όλους τους ασθενείς που έχουν ολοκληρώσει τις 

θεραπείες τους, ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα παρακολούθησης, καθώς και μία περίληψη της 
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θεραπείας. Αυτό προτάθηκε προκειμένου να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. 

Επιπλέον, συμπεριέλαβε στους επιζώντες, και τα μέλη της οικογένειας, φροντιστές ή 

αγαπημένα πρόσωπα. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι ο καρκίνος δε θεωρείται ως 

προσωπική εμπειρία, αλλά ως εμπειρία, όχι μόνο των ασθενών αλλά και του στενού 

οικογενειακού ή άλλου κύκλου (NCCS, 2020). 

Ενώ στις ΗΠΑ ο όρος «επιζών καρκίνου» φαίνεται να έχει επικρατήσει, αυτός ο όρος δεν έχει 

το ίδιο νόημα σε όλες τις χώρες. Στην Ελληνική αλλά και σε πολλές Ευρωπαϊκές γλώσσες, ο 

όρος «επιζών» (survivor) έχει μία αρνητική έννοια, επειδή σχετίζεται με άτομα που έχουν 

καταφέρει να επιβιώσουν από μία φυσική ή άλλη μεγάλη καταστροφή, χωρίς να διευκρινίζεται 

η κατάσταση στην οποία βρίσκονται μετά την επιβίωσή τους. Ο συνασπισμός, NCCS, στις 

ΗΠΑ, ίσως θέλησε με τον όρο αυτό να τονίσει την προσωπική μάχη που καταβάλουν οι 

καρκινοπαθείς και οι οικογένειές τους, για να αποδεχτούν και να ξεπεράσουν τα προβλήματα 

που προκαλούν οι θεραπείες ενάντια στον καρκίνο. Ωστόσο, στην Ευρώπη μεταξύ των 

οργανώσεων ασθενών με καρκίνο, υπάρχει σοβαρή αμφισβήτηση για την ορθότητα του όρου, 

χωρίς όμως να έχουν καταλήξει σε έναν άλλο, βασισμένο στην Ευρωπαϊκή κουλτούρα. Αλλά 

και στις ΗΠΑ έχει αρχίσει μία κίνηση αμφισβήτησης του όρου «survivor», διότι εκτός από τους 

αρνητικούς συνειρμούς που προκαλεί, δεν υποδηλώνει δυναμισμό στην επάνοδο, στην 

κανονική ζωή. Αυτός είναι ο λόγος που πολλές οργανώσεις ασθενών αλλά και πολλοί 

καρκινοπαθείς στις ΗΠΑ, χρησιμοποιούν τον όρο «thrivers», που σημαίνει ένα άτομο που 

ευημερεί με χαρακτηριστικά γνωρίσματα που έχουν και τα υγιή άτομα (Bell and Ristovski-

Slijepcevic, 2013). Ο όρος «thrivers», ο οποίος στα Ελληνικά θα μπορούσε να αποδοθεί ως 

νικητές ή επιτυχημένοι, δημιουργεί θετικούς συνειρμούς διότι αφορά άτομα, χωρίς αναφορά 

στην κατάσταση της υγείας τους, που διαπρέπουν και αναπτύσσονται. Έτσι όταν ο όρος 

αποδίδεται σε άτομα που έχουν βιώσει τον καρκίνο, υποδηλώνει ότι έδωσαν τη μάχη και 

νίκησαν δημιουργώντας κάτι θετικό από την αρνητική τους εμπειρία. Αυτό όμως δημιουργεί 

και αρνητικά συναισθήματα σε άτομα που πάλεψαν με την ασθένεια και δυστυχώς δεν τα 

κατάφεραν. 

Οι επιζώντες καρκινοπαθείς βιώνουν μακροπρόθεσμες συνέπειες, όπως κόπωση, χρόνιο πόνο, 

προβλήματα ούρων όπως ακράτεια, δυσλειτουργία του εντέρου, εξάψεις, γνωστική 

δυσλειτουργία, περιφερική νευροπάθεια, λεμφοίδημα κ.ά. Επίσης, υπάρχουν ψυχολογικά 



3 
 

 
 

προβλήματα όπως κατάθλιψη, άγχος, κακή εικόνα σώματος, ένας συνεχιζόμενος φόβος 

επανεμφάνισης του καρκίνου κ.ά. (Fenlon, 2019; Puzo, 2019). Η σεξουαλική και η 

ψυχοκοινωνική υγεία μπορεί να επηρεαστεί από ανατομικές ή λειτουργικές επιδράσεις που 

σχετίζονται με την εμπειρία της ίδιας της διάγνωσης αλλά και της θεραπείας του καρκίνου (Falk 

and Dizon, 2020). Επίσης, η δυσφορία σε μία συντροφική σχέση δε σχετίζεται μόνο με 

ψυχολογικά προβλήματα, αλλά και με κακή υγεία και απότομη μείωση της σωματικής 

δραστηριότητας (Yang and Schuler, 2009). 

Όλα αυτά επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα ζωής των καρκινοπαθών και την ικανότητά τους 

να λειτουργούν ανεξάρτητα στην κοινωνία. Αντιπροσωπεύουν δε, προκλήσεις για τα 

Συστήματα Υγειονομικής Περίθαλψης, τα οποία πρέπει να διασφαλίσουν την κατάλληλη 

φροντίδα και παρακολούθηση καθώς και να επιδιώξουν την όσο το δυνατό βελτίωση της 

ποιότητας ζωής των ασθενών αυτών. Θα πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν καλύτερα, η μετάβαση 

από το «πόσο καιρό» ζουν τα άτομα, στο «πόσο καλά» τα άτομα μπορούν να προσδοκούν να 

ζήσουν από τη διάγνωση και μετά. Είναι για αυτό που τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία 

ανάπτυξη καινοτόμων μοντέλων φροντίδας και παρεμβάσεων. Η έγκαιρη παρέμβαση με 

υπηρεσίες αποκατάστασης μπορεί να ελαχιστοποιήσει το επίπεδο αναπηρίας και τις επιπτώσεις 

της θεραπείας του καρκίνου και επιπλέον, η συνεχής πρόσβαση σε υπηρεσίες αποκατάστασης, 

σε όλη την πορεία του καρκίνου λειτουργεί υποστηρικτικά προς τους ασθενείς. 

1.2 Αποκατάσταση  

Η αποκατάσταση, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), είναι μία 

διαδικασία που βοηθά τα άτομα με αναπηρίες, να αποκτήσουν και να διατηρήσουν τη βέλτιστη 

σωματική, συναισθηματική, ψυχική, ψυχολογική και/ή κοινωνική λειτουργία τους. Η 

αποκατάσταση παρέχει στα άτομα με «αναπηρίες» τα εργαλεία που χρειάζονται για να 

επιτύχουν την ανεξαρτησία και την αυτοδιάθεσή τους (WHO, 2011). Η αποκατάσταση 

περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, όπως ιατρική περίθαλψη, σωματικές και 

ψυχολογικές θεραπείες, εργοθεραπευτικές παρεμβάσεις, υπηρεσίες υποστήριξης κ.ά. 

Σε ορισμένους τομείς της ιατρικής, όπως η ρευματολογία, η τραυματολογία, η 

καρδιολογία, η νευρολογία κ.ά., η αποκατάσταση έχει καθιερωθεί εδώ και χρόνια με σχετικά 

συγκεκριμένο περιεχόμενο που σχετίζεται με τους περιορισμούς των λειτουργιών σε κάθε 
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συγκεκριμένη ομάδα ασθενών. Υπάρχουν π.χ. Εθνικές κατευθυντήριες οδηγίες στο Ηνωμένο 

Βασίλειο (ΗΒ) για την αποκατάσταση ασθενών με εγκεφαλικό επεισόδιο (NICE, 2013), όπως 

και καλά τεκμηριωμένες μελέτες για την ωφελιμότητα της αποκατάστασης σε ασθενείς με 

καρδιοαγγειακά προβλήματα (NICE, 2018). Ακόμη, υπάρχουν τεκμηριωμένες κατευθυντήριες 

οδηγίες, σωματικής άσκησης, για χρόνιες παθήσεις όπως οι καρδιαγγειακές (Pelliccia et al., 

2021; Γεωργούλης και συν., 2016), διαβήτης τύπου II (Colberg et al., 2016) και ψυχιατρικές 

(Nahas and Sheikh, 2011), καθώς η σωματική άσκηση αποτελεί συχνά μέρος της ρουτίνας στην 

αποκατάσταση αυτών των ασθενών. 

1.2.1 Αποκατάσταση Καρκινοπαθών 

Με την αύξηση του αριθμού των επιζώντων καρκινοπαθών, έχει αλλάξει προς το θετικότερο η 

στάση και η προθυμία του κοινού να συζητήσει θέματα σχετικά με τον καρκίνο αλλά και τις 

ανάγκες των ασθενών. Όλο και περισσότερο, η ώθηση στη φροντίδα του καρκίνου δεν αφορά 

μόνο στην επιβίωση, αλλά και στην αποκατάσταση των ασθενών με στόχο τη βελτίωση της 

λειτουργικής ικανότητας και της ποιότητας ζωής. 

Η αποκατάσταση των καρκινοπαθών περιλαμβάνει τη βοήθεια που παρέχεται στους 

καρκινοπαθείς, προκειμένου να βοηθήσουν τους εαυτούς τους να επιτύχουν τη μέγιστη 

σωματική, κοινωνική, ψυχολογική και επαγγελματική λειτουργία εντός των ορίων που 

επιβάλλει η ασθένεια και η θεραπεία της. Αυτός ο ορισμός υποστηρίζει την έννοια της 

διεπιστημονικής ομάδας ως προσέγγιση στην αποκατάσταση των καρκινοπαθών. Η 

αποκατάσταση παρέχεται κυρίως από τους ογκολόγους και τους φυσίατρους (ιατροί 

αποκατάστασης). Επιπλέον, η βασική ομάδα αποτελείται από κοινωνικούς λειτουργούς, 

ψυχολόγους, φυσικοθεραπευτές, νοσηλευτές και εργασιοθεραπευτές, η οποία μπορεί να 

συμπληρώνεται από πολλούς άλλους επαγγελματικούς κλάδους για συγκεκριμένα προβλήματα 

των καρκινοπαθών (Nishiyama et al., 2020). 

1.2.2 Κέντρα Αποκατάστασης 

Τα Κέντρα Αποκατάστασης υπάρχουν με τη μία ή την άλλη μορφή εδώ και αρκετά 

χρόνια. Κέντρο Αποκατάστασης προσδιορίζεται οποιοσδήποτε χώρος όπου κάποιος/α μπορεί 

να ξεκουραστεί και να αναρρώσει από ασθένεια ή ατύχημα ή εθισμό ή θλίψη. Επίσης, τα 

περισσότερα Κέντρα Αποκατάστασης, χρησιμεύουν ως ένας χώρος όπου οι ασθενείς μαθαίνουν 
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δεξιότητες για την αντιμετώπιση μίας σωματικής «αναπηρίας», ή ενός εθισμού κ.ά. 

(MacDonald, 2020). 

Αν και η οργάνωση των Υπηρεσιών Υγείας, μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα και 

σχετίζεται κυρίως με διαφορές στα Συστήματα Υγείας, τα προγράμματα αποκατάστασης 

ασθενών με καρκίνο σε διάφορες χώρες, βασίζονται κυρίως σε μία παρόμοια κατανόηση της 

έννοιας της αποκατάστασης. Σε πολλά Κέντρα Αποκατάστασης, υπάρχουν προγράμματα τόσο 

για εξωτερικούς όσο και για εσωτερικούς ασθενείς, είναι κυρίως ομαδικά και ασχολούνται με 

σωματικές και ψυχοκοινωνικές πτυχές της αποκατάστασης (πληροφορίες, συμβουλές, 

σωματική δραστηριότητα, διατροφή, φυσικοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, κοινωνική 

υποστήριξη και εκπαίδευση σε στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων). Η διεπιστημονική ομάδα 

είναι υπεύθυνη για αυτά τα προγράμματα, τα οποία αποσκοπούν στη βελτίωση της κλινικής 

εικόνας και στην επανένταξη των ασθενών. 

Η αποκατάσταση αποτελεί βασικό συστατικό της υψηλής ποιότητας φροντίδας των 

καρκινοπαθών. Οι τεκμηριωμένες, διεπιστημονικές παρεμβάσεις αποκατάστασης μπορούν να 

βελτιώσουν τη σωματική και ψυχική υγεία. Αυξάνουν τη λειτουργικότητα των επιζώντων, 

βελτιώνουν τα ποσοστά απασχόλησης, μειώνουν τον κίνδυνο πρόωρης συνταξιοδότησης και 

έχουν θετικό αντίκτυπο στο άμεσο και έμμεσο κόστος της υγειονομικής περίθαλψης (Silver, 

2014). 

Στη Γερμανία, η αποκατάσταση είναι αναπόσπαστο μέρος ενός ολοκληρωμένου 

συστήματος κοινωνικής ασφάλισης το οποίο έχει τις ρίζες του στον 19ον αιώνα. Οι 

νομοθετημένοι οργανισμοί ασφάλισης συντάξεων έγιναν οι πιο σημαντικοί χρηματοδότες των 

προγραμμάτων αποκατάστασης. Έτσι, στη Γερμανία, τα άτομα που χρήζουν αποκατάστασης 

έχουν το μεγάλο και μοναδικό πλεονέκτημα, το αίτημά τους, σε υπηρεσίες αποκατάστασης, να 

καθορίζεται από το νόμο. Ωστόσο, πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στον 

ασφαλιστικό νόμο, καθώς και οι ιατρικές ανάγκες. Η αποκατάσταση γίνεται κυρίως με 

ενδονοσοκομειακά προγράμματα σε εξειδικευμένες κλινικές, οι οποίες είναι πολύ καλά 

στελεχωμένες με διεπιστημονικές ομάδες (Rick et al., 2017). Οι υπηρεσίες αποκατάστασης για 

τους καρκινοπαθείς διαρκούν κανονικά τρεις (3) εβδομάδες. Εάν υπάρχει ιατρική ένδειξη, 

μπορεί να δοθεί από τον ιατρό, υπεύθυνο της αποκατάστασης, μια χρονική παράταση. Κατά τη 

διάρκεια της αποκατάστασης οι ασθενείς, παρακολουθούν ένα συνδυασμένο διεπιστημονικό 
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πρόγραμμα θεραπείας που αποτελείται από φυσικοθεραπεία, ασκήσεις χαλάρωσης, εξάσκηση 

σε θέματα κινητικής λειτουργικότητας, θεραπείες ψυχο-ογκολογίας, ομαδικές συνεδρίες, 

παροχή συμβουλών σε θέματα διατροφής και επαγγελμάτων, εκπαίδευση των ασθενών σε 

θέματα πρόληψης και θεραπείας κ.λπ. Οι θεραπείες αυτές εξαρτώνται και είναι ανάλογες της 

λειτουργικής ικανότητας και αναγκών των επιζώντων όπως αξιολογούνται κατά την έναρξη των 

υπηρεσιών αποκατάστασης. Τα αποτελέσματα από μια σειρά μελετών αξιολόγησης στη 

Γερμανία έχουν αποδείξει ότι η αποκατάσταση οδηγεί σε βελτίωση της ποιότητας ζωής, της 

σωματικής λειτουργίας αλλά και της γενικής ευημερίας σε καρκινοπαθείς (Baumann et al., 

2017; Schmitt et al., 2016; Reuss-Borst, 2013). 

Στην Ολλανδία, προκειμένου να καταστεί αποτελεσματικότερη η αποκατάσταση, 

επικράτησε η τάση της εφαρμογής της διεπιστημονικής περίθαλψης. Οι κατευθυντήριες οδηγίες 

για την αποκατάσταση των επιζώντων που αναπτύχθηκαν από το Ολλανδικό Ολοκληρωμένο 

Κέντρο Καρκίνου υπογραμμίζουν τη σημασία της (Netherlands Comprehensive Cancer Center, 

2011). Ο λόγος ήταν ότι μια συντονισμένη διεπιστημονική προσέγγιση (επαγγελματίες υγείας 

που συνεργάζονταν μεταξύ τους για τη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων της θεραπείας των 

ασθενών) μπορεί να ήταν πιο αποτελεσματική από τους επαγγελματίες υγείας που ασχολούνταν 

μεμονωμένα με τα προβλήματα των ασθενών (Baker et al., 2019). Στην Ολλανδία η 

αποκατάσταση σε επιζώντες καρκινοπαθείς παρέχεται σε νοσοκομεία, πρωτοβάθμια ιατρικά 

κέντρα αλλά και εξειδικευμένα κέντρα.  Οι ασθενείς έχουν τη δυνατότητα έως και 12 εβδομάδες 

να παρακολουθήσουν τα προγράμματα αποκατάστασης ακόμη και ως εξωτερικοί ασθενείς. 

Αποτελέσματα ιδίως σε ασθενείς που θέλουν να επιστρέψουν πίσω στην εργασία τους έδειξαν 

ότι η μείωση της κόπωσης συνδέεται γενικά με τη βελτίωση της ικανότητας εργασίας (Wolvers 

et al., 2019). Επίσης και οι ασθενείς δήλωσαν ικανοποιημένοι από την ολοκληρωμένη 

εκπαίδευση, την επαφή που είχαν με άλλους ασθενείς και την εκπαίδευση που είχαν σε θέματα 

ψυχολογίας (Korstjens et al., 2008). 

Στη Δανία, οι Δήμοι είναι συνήθως υπεύθυνοι για την οργάνωση της αποκατάστασης 

των επιζώντων καρκινοπαθών, ενώ τα νοσοκομεία παρέχουν εξαιρετικά εξειδικευμένες 

υπηρεσίες αποκατάστασης σε ασθενείς που έχουν ανάγκη. Η υπηρεσία είναι δωρεάν και 

περιορισμένη στο χρόνο και παρέχει ένα συγκεκριμένο αριθμό δραστηριοτήτων για κάθε 

ασθενή. Έχει αναπτυχθεί επίσης ένα ολοκληρωμένο σχέδιο φροντίδας για συγκεκριμένους 
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τύπους καρκίνου ενώ οι παραπομπές γίνονται από τους προσωπικούς ιατρούς ή από τους 

ογκολόγους (Kristiansen et al., 2013).  

1.3 Επιπτώσεις (Άμεσες και Μακροπρόθεσμες) από τη Θεραπεία του Καρκίνου 

Οι ογκολογικές θεραπείες στοχεύουν στην καταστροφή των καρκινικών κυττάρων που 

αναπτύσσονται γρήγορα, αλλά επίσης σκοτώνουν ή επιβραδύνουν την ανάπτυξη νέων υγιών 

κυττάρων που επίσης αναπτύσσονται και διαιρούνται γρήγορα. Παράδειγμα είναι τα κύτταρα 

του στόματος, του γαστρεντερικού και αιμοποιητικού συστήματος και τα κύτταρα που είναι η 

αιτία για την ανάπτυξη των μαλλιών (Fernando and Jones, 2015). Πρέπει να σημειωθεί ότι: 

i. Οι επιπτώσεις των θεραπειών διαφέρουν από ασθενή σε ασθενή. Αυτό έχει να κάνει με 

πολλούς παράγοντες όπως για παράδειγμα η δόση της ακτινοβολίας ή ο συνδυασμός 

των φαρμάκων κατά τη χημειοθεραπεία. 

ii. Δεν εμφανίζουν όλοι οι ασθενείς άμεσες επιπτώσεις κατά τη διάρκεια των θεραπειών 

και όταν αυτές εμφανιστούν, συνήθως σταματούν με το πέρας της θεραπείας. 

iii. Πολλές από τις επιπτώσεις όπως ανορεξία, ναυτία, ίλιγγος, κόπωση, αδυναμία, ζάλη, 

εφιδρώσεις κ.ά., είναι πιθανό να οφείλονται όχι στην ίδια τη θεραπεία, αλλά στο άγχος, 

την ανησυχία και το φόβο που αισθάνονται οι ασθενείς (Θεοχάρη, 2021). 

iv. Η ψυχολογική υποστήριξη από το οικογενειακό/φιλικό περιβάλλον αλλά και από 

ειδικούς ψυχολόγους, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση ή όχι ψυχολογικών 

συμπτωμάτων (Williams et al., 2021; Vodermaier and Linden, 2019). 

Άμεσες ανεπιθύμητες επιπτώσεις όπως ναυτία, έμετος, απώλεια βάρους και κόπωση, 

αναπτύσσονται γενικά κατά τη διάρκεια της θεραπείας και οι περισσότερες από αυτές σταδιακά 

μειώνονται όταν η θεραπεία ολοκληρωθεί. 

Οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, όπως η μειωμένη σωματική υγεία, 

συμπεριλαμβανομένης της καρδιοαναπνευστικής ικανότητας και της δύναμης των μυών, η 

κακή ψυχική υγεία (κατάθλιψη, άγχος) αλλά και η κόπωση, είναι πολύ συχνές στους ασθενείς 

με καρκίνο. Για μερικούς, οι επιπτώσεις αυτές ενδεχομένως να διαρκέσουν για αρκετούς μήνες 

ή ακόμη και χρόνια μετά το τέλος της θεραπείας (Williams et al., 2021; Fidler et al., 2019; 

Ebede et al., 2017). Ο καρκίνος αλλά και οι θεραπευτικοί χειρισμοί μπορεί, μέσω των 

μακροπρόθεσμων επιπτώσεων, να επηρεάσουν αρνητικά τους καρκινοπαθείς σε πολλούς 
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τομείς, όπως η εργασιακή και οικογενειακή κατάσταση, η λειτουργικότητα σε κοινωνικό 

επίπεδο, η μειωμένη σε διάρκεια ικανότητα εργασίας, η πρόωρη συνταξιοδότηση κ.ά. Επίσης, 

μπορεί να δημιουργηθεί μία πίεση/ένταση στις οικογένειες των ασθενών με επιπτώσεις σε 

ψυχολογικό και κοινωνικό επίπεδο καθώς και σε συνολική μείωση της ποιότητας ζωής τους 

(Wiltink et al., 2020; Bouya et al., 2018). Μία ανασκόπηση της βιβλιογραφίας δείχνει ότι, ο 

αριθμός των μελετών που προσπαθούν να εκτιμήσουν την ποιότητα ζωής σε καρκινοπαθείς, 

έχει αυξηθεί δραματικά. Επίσης, αναπτύσσονται συνεχώς αρκετές διαφορετικές μέθοδοι για την 

προσέγγιση και τη μέτρησή της, με την πλειονότητα των μελετών να εστιάζονται σε γυναίκες 

με καρκίνο του μαστού (Naughton et al., 2014). 

1.3.1 Μακροπρόθεσμες Επιπτώσεις μετά τη Θεραπεία του Καρκίνου 

1.3.1.1 Σωματική Υγεία 

Σύμφωνα με τον ορισμό της υγείας, όπως διατυπώθηκε από τον ΠΟΥ το 1946, δεν είναι 

μόνο η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας, αλλά και η κατάσταση πλήρους σωματικής, ψυχικής 

και κοινωνικής ευεξίας (WHO, 2015). Η σωματική υγεία μπορεί να οριστεί ως ένα ουσιαστικό 

μέρος της συνολικής υγείας του ατόμου, η οποία περιλαμβάνει τα πάντα, από τη φυσική 

κατάσταση ως τη συνολική ευεξία (Mayer et al., 2017). 

Ο καρκίνος αλλά και οι θεραπείες μπορεί να προκαλέσουν στους ασθενείς μεγάλες 

περιόδους σωματικής αδράνειας προκαλώντας ένα σωρό σωματικά προβλήματα. Μελέτες 

έχουν δείξει ότι περίπου το 20% των επιζώντων που διαγνώστηκαν στην παιδική ηλικία και το 

53% των επιζώντων που εμφάνισαν καρκίνο στην ενήλικη ζωή είχαν σωματικά προβλήματα. 

Αυτά τα προβλήματα έγιναν εμφανή μέσα σε λίγες ημέρες από την αρχική θεραπεία ή μήνες ή 

χρόνια αργότερα, καθώς οι επιζώντες καρκινοπαθείς μεγάλωναν ηλικιακά (Stubblefield et al., 

2013). Οι ασθενείς έχουν μειωμένη σωματική υγεία, όπως διαταραγμένη καρδιοαναπνευστική 

ικανότητα, μειωμένη μυϊκή δύναμη και μειωμένο εύρος κίνησης (Wolin et al., 2010). Όλα αυτά 

μπορεί να έχουν αρνητική επίδραση στην ικανότητα των ασθενών να εκτελούν: 

i. Διάφορες δραστηριότητες της καθημερινής ζωής 

ii. Δραστηριότητες που σχετίζονται με τα επαγγέλματα των ασθενών ή και 

iii. Δραστηριότητες σε περιόδους ψυχαγωγίας (Campbell et al., 2019). 
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Σε μελέτη το 2006, του Εθνικού Κέντρου Στατιστικής σε Θέματα Υγείας/National Center 

for Health Statistics, στις ΗΠΑ, περισσότεροι από τους μισούς επιζώντες καρκινοπαθείς 

ανέφεραν περιορισμούς στη σωματική απόδοση σε σύγκριση με το 21% που αναφέρθηκε από 

άτομα χωρίς ιστορικό καρκίνου. Οι καρκινοπαθείς παρουσίασαν μειωμένη ικανότητα να 

εκτελούν εργασίες που απαιτούνταν είτε παρατεταμένες μυϊκές δραστηριότητες, όπως το 

περπάτημα για συγκεκριμένη απόσταση ή να στέκονταν όρθιοι για μεγάλο χρονικό διάστημα, 

ή εργασίες που απαιτούσαν μεγάλες κινήσεις του σώματος όπως λύγισμα, ανύψωση και 

μετακίνηση από καθιστή σε όρθια θέση (Harrington et al., 2010; Ness et al., 2006). Ο κίνδυνος 

περιορισμού της σωματικής απόδοσης, ήταν 80% μεγαλύτερος για τους πρόσφατα και 50% 

μεγαλύτερος για τους μακροχρόνια επιζώντες καρκινοπαθείς, σε σύγκριση με άτομα χωρίς 

ιστορικό καρκίνου. Επίσης, η ικανότητα των ασθενών να εκτελούν καθημερινές εργασίες ή 

δραστηριότητες που σχετίζονταν με τη φροντίδα του εαυτού τους, τη διαχείριση του σπιτιού, 

την εργασία και δραστηριότητες αναψυχής, μειώθηκε στο 30% στην ομάδα των επιζώντων 

καρκινοπαθών, σε σύγκριση με 13% στους υγιείς (Harrington et al., 2010; Ness et al., 2006). 

Άνδρες οι οποίοι υποβάλλονταν σε θεραπεία στέρησης ανδρογόνων, για θεραπεία 

καρκίνου του προστάτη, είχαν σημαντικά μειωμένη μυϊκή δύναμη και λειτουργική απόδοση. Η 

αδράνεια και οι θεραπείες (ορμονική θεραπεία/χημειοθεραπεία) επηρέασαν αρνητικά τη 

σύσταση του σώματος [αυξημένος δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ)] και του σωματικού λίπους 

καθώς και μείωση της μυϊκής μάζας του σώματος (Galvao et al., 2009). Επίσης, γυναίκες με 

καρκίνο μαστού οι οποίες εξετάστηκαν τέσσερα (4) χρόνια μετά από χειρουργική επέμβαση, 

ανέφεραν σε ποσοστό 33% προβλήματα στο χέρι και στον ώμο. Τα προβλήματα αυτά 

σχετίζονταν με μειωμένη σωματική δραστηριότητα και ποιότητα ζωής (Nesvold et al., 2010). 

1.3.1.2 Ψυχική Υγεία 

Ο εντοπισμός κακοήθειας σε διάφορα μέρη του σώματος, δε σχετίζεται μόνο με θέματα 

θεραπείας και πρόγνωσης, αλλά και με την εμφάνιση ανάλογων ψυχολογικών προβλημάτων. 

Αυτά εξαρτώνται κυρίως από την επίδραση του προσβεβλημένου οργάνου στην ψυχολογία των 

ασθενών, επειδή κάθε όργανο έχει τη δική του διαφορετική συμβολική αξία για τους πάσχοντες. 

Αυτή η νέα ψυχική πραγματικότητα που διαμορφώνεται από τον καρκίνο, προκειμένου να 

αντιμετωπισθεί, ενεργοποιούνται συναισθήματα και κινητοποιούνται αμυντικοί μηχανισμοί 

(Fradelos et al., 2017). Επιπλέον, η ανάγκη για επεμβάσεις θεραπευτικού τύπου, ορισμένες 
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φορές με ακρωτηριασμούς, έχει ως αποτέλεσμα σωματικές παραμορφώσεις και αυτές τις 

επιπτώσεις, καλούνται οι ασθενείς να διαχειριστούν (Antin et al., 2021). 

Άγχος, κατάθλιψη, ανασφάλεια, υποχονδρία, οξυθυμία, κοινωνικά προβλήματα (όπως 

αλλαγές στις διαπροσωπικές σχέσεις), απώλεια θέσεων εργασίας, υπαρξιακά και πνευματικά 

προβλήματα που σχετίζονται με το νόημα και την αξία της ζωής, είναι κοινές συναισθηματικές 

αντιδράσεις μετά από εκτεταμένες χειρουργικές επεμβάσεις (Antin et al., 2021). Επιπλέον, η 

χημειοθεραπεία και η ακτινοθεραπεία μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στο δέρμα, στους ιστούς 

και σε όργανα, προκαλώντας ψυχολογικά και κοινωνικά προβλήματα τα οποία χρειάζονται 

αποκατάσταση. Επίσης, οι ασθενείς που έχουν ολοκληρώσει τη θεραπεία και βρίσκονται στη 

φάση παρακολούθησης βιώνουν συναισθήματα ανησυχίας για την επανεμφάνιση της νόσου, 

άγχος, φόβο καθώς και συναισθήματα αβεβαιότητας, απομόνωσης και απογοήτευσης 

(Blackmore et al., 2020; Fradelos et al., 2017). 

Επιπρόσθετα μία μελέτη σε ένα μεγάλο δείγμα ασθενών, που είχαν διαγνωσθεί με δέκα 

τέσσερα (14) διαφορετικά είδη καρκίνου, ανέφερε έως και 33% αύξηση των ψυχολογικών 

προβλημάτων σε επιζώντες καρκινοπαθείς (Ownby, 2019). Υπάρχουν επίσης αναφορές ότι 

ακόμη και αν έχουν περάσει πέντε (5) ή δέκα (10) χρόνια από την ολοκλήρωση της θεραπείας, 

το 22% των ασθενών με καρκίνο του μαστού εξακολουθούν να υποφέρουν από άγχος και το 

38% υποφέρουν από κατάθλιψη και κόπωση (Vahdaninia et al., 2010). Δημογραφικά δεδομένα 

από τους Weaver et al., το 2013, από τις ΗΠΑ, ανέφεραν ότι οι επιζώντες καρκινοπαθείς είχαν 

διπλάσιες πιθανότητες να είχαν ψυχολογικά προβλήματα από τους ενήλικες χωρίς διάγνωση 

καρκίνου. Ομοίως, τα άτομα που είχαν διαγνωστεί με καρκίνο και άλλες χρόνιες ασθένειες 

αντιμετώπιζαν έξι (6) φορές υψηλότερο κίνδυνο ψυχολογικών προβλημάτων, από τους ενήλικες 

που δεν είχαν διαγνωστεί με καρκίνο (Weaver et al., 2013). 

Σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε στη Γερμανία από τους Inhestern et al., το 2017, 

διαπιστώθηκε ότι σε σύγκριση με επιζώντες μεγαλύτερης ηλικίας, οι νεαρότεροι επιζώντες 

καρκινοπαθείς είχαν υψηλότερα επίπεδα άγχους. Δεδομένου ότι αυτοί οι νέοι εργάζονται και 

αντιμετωπίζουν αναπτυξιακά προβλήματα με υψηλές ευθύνες, όπως η οικοδόμηση και η 

φροντίδα μίας οικογένειας καθώς και η δημιουργία της δικής τους ταυτότητας στο κοινωνικό 

και εργασιακό περιβάλλον, υπάρχει μεγάλη ανάγκη κατανόησης της συναισθηματικής 

κατάστασης (Inhestern et al., 2017). Ο εντοπισμός του συναισθηματικού φόρτου και των 
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χαρακτηριστικών των επιζώντων που κινδυνεύουν περισσότερο, μπορεί να επιτρέψει 

στοχευμένη υποστήριξη σε προγράμματα για τη βελτίωση της κατάστασής τους (Naughton et 

al., 2014). Επιπλέον, η απασχόληση έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει τους ασθενείς να 

ανακτήσουν μία αίσθηση σπουδαιότητας, κανονικότητας και εκτίμησης, διότι η επιστροφή 

στην εργασία μπορεί να έχει μία σειρά θετικών συνεπειών για την ανάρρωση και την 

ψυχολογική ευεξία (Jurisic et al., 2017; Rasmussen and Elverdam, 2008) 

Επίσης, οι επιζώντες καρκινοπαθείς που ζούσαν σε αγροτικές περιοχές σε σύγκριση με 

αυτούς που ζούσαν σε αστικές περιοχές, είχαν σημαντικά χαμηλότερη ψυχική υγεία (Naughton 

et al., 2014). Σε μία μεγάλη μελέτη των Weaver et al., του 2013, από τις ΗΠΑ, το 18,8% των 

επιζώντων που ζούσαν σε αγροτικές περιοχές, ανέφερε κλινικά σημαντικά ψυχολογικά 

προβλήματα, σε σύγκριση με το 12,8% των επιζώντων που ζούσαν σε αστικές περιοχές (Weaver 

et al., 2013). 

1.3.1.3 Κόπωση 

 Το Εθνικό Ολοκληρωμένο Αντικαρκινικό Δίκτυο/National Comprehensive Cancer 

Network (NCCN) των ΗΠΑ, ορίζει τη σχετιζόμενη με τον καρκίνο κόπωση ως «μία οδυνηρή 

επίμονη, υποκειμενική αίσθηση σωματικής, συναισθηματικής και/ή γνωστικής κούρασης ή 

εξάντλησης, η οποία σχετίζεται με τον καρκίνο ή τη θεραπεία του, δεν είναι ανάλογη με 

πρόσφατη δραστηριότητα και παρεμβαίνει στη συνήθη απασχόληση του ατόμου» (NCCN, 

2021). Η κόπωση αποτελεί ένα πολύ συχνό σύμπτωμα των ασθενών με καρκίνο. Υπολογίζεται 

ότι εννέα (9) στους δέκα (10) ασθενείς την εκδηλώνουν κάποια στιγμή στην πορεία της νόσου 

ή της θεραπείας. Ωστόσο, μόνον ο ένας (1) στους πέντε (5) πιστεύει ότι κάτι μπορεί να κάνει 

γι’ αυτήν, οπότε οι υπόλοιποι να μην την αναφέρουν ούτε στους ιατρούς τους (Cancer Research 

UK, 2016). Η κόπωση ήταν ένα επίμονο πρόβλημα σε γυναίκες που είχαν διαγνωστεί με 

καρκίνο του μαστού, ακόμη και αρκετά χρόνια μετά τη διάγνωση και θεραπεία (Biering et al., 

2020). Μια άλλη μελέτη, σε ασθενείς με καρκίνο μαστού, τραχήλου και παχέος εντέρου 

διαπίστωσε ότι έως και δεκαπέντε (15) έτη αργότερα, οι επιζώντες καρκινοπαθείς ανέφεραν 

περισσότερη γενική και πνευματική κόπωση σε σύγκριση με το γενικό πληθυσμό (Gernier et 

al., 2020).  



12 
 

 
 

Η κόπωση επηρεάζει τους ασθενείς διανοητικά, ψυχικά και συναισθηματικά και κάνει 

δύσκολη κάθε πτυχή της καθημερινής τους ζωής. Πολλές φορές οι ασθενείς είναι τόσο 

κουρασμένοι ώστε να μην μπορούν να μιλήσουν και αυτό επηρεάζει τη σχέση των ασθενών με 

τους συγγενείς και φίλους, οι οποίοι συχνά αδυνατούν να καταλάβουν πως είναι δυνατόν οι 

ασθενείς να είναι μόνιμα κουρασμένοι. Η κόπωση μπορεί επίσης να επηρεάσει την ικανότητα 

των ασθενών να εργαστούν, με αποτέλεσμα τη μείωση των ωρών εργασίας ή τους ασθενείς να 

σταματήσουν να εργάζονται, δημιουργώντας οικονομικά προβλήματα που αυξάνουν το άγχος 

τους (Fitch et al., 2020). 

1.3.1.4 Συντροφικότητα 

Οι ασθενείς και οι σύντροφοί τους ή οι φροντιστές τους, αλληλεξαρτώνται και 

αλληλοεπηρεάζονται. Επίσης, η ποιότητα μίας συζυγικής/συντροφικής σχέσης είναι σημαντική 

για την ψυχολογική προσαρμογή ενός άνδρα ή μίας γυναίκας στη διάγνωση και θεραπεία του 

καρκίνου (Tracy and Utz, 2020; Moreira and Canavarro, 2013) . Εξακόσια πενήντα επτά άτομα 

με καρκίνο (535 γυναίκες, 122 άνδρες) συμμετείχαν, το 2015, σε μία μελέτη που έγινε στην 

Αυστραλία, από τους Ussher et al., όπου εξετάστηκαν οι εμπειρίες τους σχετικά με τη 

σεξουαλικότητα και την οικειότητα μετά τη διάγνωση, χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό 

ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης. Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι υπήρχε σημαντική 

μείωση των εναγκαλισμών, των φιλιών και των θωπειών με το σύντροφό, τόσο για γυναίκες 

όσο και για άνδρες, σε όλα τα είδη καρκίνου του αναπαραγωγικού και μη αναπαραγωγικού 

συστήματος (Ussher et al., 2015). Η συντροφική αυτή δυσφορία, σχετιζόταν με βραδύτερη 

πορεία ανάκαμψης, καθώς και χειρότερη κατάσταση υγείας και σωματικής δραστηριότητας 

(Yang and Schuler, 2009). 

1.3.1.5 Σεξουαλικότητα 

Η σεξουαλικότητα είναι θέμα ταμπού και δύσκολο να συζητηθεί με επαγγελματίες 

υγείας. Ωστόσο, οι ιατροί πρέπει να παροτρύνουν τους ασθενείς να μιλήσουν για αυτό το 

ζήτημα και οι ασθενείς δεν πρέπει να φοβούνται να ζητήσουν πληροφορίες. Είναι γεγονός ότι 

ο καρκίνος και οι θεραπείες του, έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην ανθρώπινη σεξουαλική 

συμπεριφορά. Ο αντίκτυπος στη σεξουαλική έκφραση και τα προβλήματα στη σεξουαλική 

επιθυμία/πράξη είναι απότοκο: 
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i. Των μεταβολών της σωματικής εικόνας/λειτουργικότητας 

ii. Της μειωμένης ενεργητικότητας 

iii. Της αγωνίας για επιβίωση και 

iv. Του άγχους - λόγω οικογενειακών και οικονομικών δυσκολιών (BeStrong.org.gr, 2014) 

Αυτά τα προβλήματα μπορούν να προκύψουν και στα δύο (2) φύλα. Τα πιο συνηθισμένα 

σωματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνδρες μετά τη θεραπεία περιλαμβάνουν: 

i. Στυτική δυσλειτουργία (ανικανότητα να επιτευχθεί ή να διατηρηθεί η στύση) 

ii. Πρόωρη ή καθυστερημένη εκσπερμάτωση 

iii. Φυσικές ή χειρουργικές παραμορφώσεις, όπως καμπυλότητα του πέους κατά τη 

διάρκεια της στύσης (νόσος Peyronie), η οποία μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα 

ορισμένων θεραπειών του καρκίνου του προστάτη 

iv. Προβλήματα γονιμότητας 

v. Χαμηλά επίπεδα τεστοστερόνης κ.ά. (BeStrong.org.gr, 2014). 

Μελέτη από τους Bossio et al., του 2019, η οποία έγινε στον Καναδά, έδειξε ότι οι 

ψυχοσεξουαλικές παρεμβάσεις που δίνουν προτεραιότητα στην επίγνωση και την αποδοχή 

μπορούσαν να βοηθήσουν τους άνδρες να συντονιστούν με τις αισθήσεις τους, ενώ 

αμφισβητούσαν την εστίαση στην απόδοση και τις στύσεις, αυξάνοντας έτσι τις δυνατότητες 

βελτίωσης της σεξουαλικής ικανοποίησης μεταξύ των επιζώντων καρκινοπαθών του προστάτη 

(Bossio et al., 2019). 

Οι γυναίκες, με εμπειρία καρκίνου, μπορεί να παρουσιάσουν συναισθήματα άγχους, 

θλίψης, απώλειας, καθώς και έλλειψη ενδιαφέροντος για τη σεξουαλική επαφή. Οι αλλαγές στη 

σεξουαλική ζωή των γυναικών, δημιουργούνται λόγω προβλημάτων ή επεμβάσεων στον κόλπο 

καθώς και ορμονικών διαταραχών. Η ριζική επέμβαση στον κόλπο ή το αιδοίο αλλοιώνει τη 

φυσιολογική όψη των γεννητικών οργάνων και η σεξουαλική πράξη καθίσταται εξαιρετικά 

δύσκολη τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά, εξαιτίας του φόβου πρόκλησης πόνου και 

αιμορραγίας (Iżycki et al., 2016). 

Η φυσική εμμηνόπαυση περιλαμβάνει μία σταδιακή μείωση στα επίπεδα των ορμονών 

μίας γυναίκας (συνήθως έχει διάρκεια αρκετών ετών) ακολουθούμενη από το τέλος της 

εμμήνου ρύσεως. Όταν μία γυναίκα υποβάλλεται σε θεραπεία του καρκίνου, η εμμηνόπαυση 
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μπορεί να ξεκινήσει πρόωρα και απότομα. Μία εξέλιξη που κανονικά χρειάζεται χρόνια για να 

ολοκληρωθεί, μπορεί να είναι θέμα ολίγων μηνών. 

Η πρόωρη εμμηνόπαυση λόγω θεραπείας μπορεί να προκληθεί από: 

i. Τη χειρουργική επέμβαση με την αφαίρεση των ωοθηκών 

ii. Τη χημειοθεραπεία 

iii. Την ακτινοθεραπεία ή 

iv. Την ορμονοθεραπεία. 

Οι ορμόνες που χορηγούνται σε γυναίκες σε ορισμένα είδη καρκίνου του μαστού, 

προκαλούν επίσης προβλήματα στη λειτουργικότητα του κόλπου και τη σεξουαλικότητα. Τα 

συμπτώματα είναι πιο έντονα και σοβαρά από εκείνα που σημειώνονται κατά τη φυσική 

διαδικασία, και μπορεί να περιλαμβάνουν: 

i. Κολπική ξηρότητα 

ii. Δυσφορία και πόνο 

iii. Δυσκολία στη σεξουαλική διέγερση και 

iv. Πόνο κατά τη συνουσία (Iżycki et al., 2016). 

Επίσης, ένα άλλο ζήτημα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες με καρκίνο του μαστού, είναι 

ότι συχνά αποφεύγουν τη σεξουαλική επαφή, κυρίως λόγω του αρνητικού συναισθηματικού 

φορτίου, της αλλαγής στην εικόνα του σώματος και του φόβου της απόρριψης από τον άνδρα. 

Ωστόσο, μελέτες είχαν δείξει ότι η πρώιμη επανέναρξη της σεξουαλικής δραστηριότητας είχε 

θετικά αποτελέσματα στη σεξουαλική λειτουργία και τη ζωή των ζευγαριών (Boswell and 

Dizon, 2015). 

1.4 Εννοιολογική Προσέγγιση της Ποιότητας Ζωής 

Αν και υπάρχει μία ενστικτώδη κατανόηση του όρου «ποιότητα ζωής», υπάρχουν 

πολλοί ορισμοί, που αποδεικνύουν το γεγονός ότι είναι μία περίπλοκη έννοια με πολλές 

διαφορετικές πτυχές και χαρακτηριστικά. Ο ΠΟΥ ορίζει την ποιότητα ζωής «ως πως το άτομο 

αντιλαμβάνεται τη θέση του στη ζωή, μέσα στα πλαίσια ενός συστήματος αξιών και πολιτισμού 

και σε σχέση με τους στόχους, τα πρότυπα, τις προσδοκίες και τις ανησυχίες του». Αυτός ο 

ορισμός είναι ευρύς και περιλαμβάνει ενότητες όπως τη σωματική υγεία, την ψυχολογική 
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κατάσταση, τις προσωπικές πεποιθήσεις, τις κοινωνικές σχέσεις και τη σχέση του ατόμου με τα 

εμφανή χαρακτηριστικά του περιβάλλοντός του (WHO, 2020). Επίσης, εκφράζει την άποψη ότι 

η ποιότητα ζωής αναφέρεται σε μία υποκειμενική αξιολόγηση, η οποία περιέχεται σε ένα 

πολιτιστικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό σύνολο. Με αυτήν την άποψη, η ποιότητα ζωής δεν 

μπορεί απλά να εξομοιωθεί με όρους όπως «κατάσταση υγείας», «τρόπος ζωής», «ικανοποίηση 

ζωής», «ψυχολογική κατάσταση» ή «καλή κατάσταση». Είναι περισσότερο μία 

πολυπαραγοντική ιδέα, η οποία συνοψίζει τις πεποιθήσεις του καθενός για αυτές ή άλλες πτυχές 

της ζωής. 

Ωστόσο, οι Ferrell et al., το 1995, στις ΗΠΑ, πρότειναν ένα άλλο ορισμό για την 

ποιότητα ζωής των επιζώντων καρκινοπαθών και αναφέρθηκαν σε τέσσερις (4) μεταβλητές: Τη 

σωματική, την ψυχολογική, την κοινωνική και την πνευματική ευεξία. Πιο αναλυτικά: 

i. Η σωματική ευεξία είναι ο έλεγχος ή η ανακούφιση των συμπτωμάτων και η ικανότητα 

να έχει το άτομο σωματική ανεξαρτησία και να είναι ικανό να κάνει όλες τις βασικές 

λειτουργίες. 

ii. Η ψυχολογική ευεξία είναι να διατηρήσει το άτομο την αίσθηση του ελέγχου της ζωής, 

απέναντι σε ασθένειες που χαρακτηρίζονται από αλλαγές σε προτεραιότητες της ζωής, 

συναισθηματική δυσφορία και φόβο για το άγνωστο, καθώς και θετικές αλλαγές στον 

τρόπο ζωής. 

iii. Η κοινωνική ευεξία είναι η προσαρμογή στον αντίκτυπο που έχει ο καρκίνος στα 

άτομα, στους ρόλους και στις σχέσεις τους και στο πόσο καλά μπορούν να 

αντιμετωπίσουν αυτούς τους παράγοντες και 

iv. Η πνευματική ευεξία που εξαρτάται από το πόσο καλά είναι ένα άτομο, μπορεί να 

ελέγξει την αβεβαιότητα που δημιουργείται από την ελπίδα και βγαίνει από την 

εμπειρία του καρκίνου (Ferrell et al., 1995). 

Επομένως, για να κατανοηθούν καλύτερα οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της θεραπείας 

του καρκίνου, είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη οι πιο πάνω τέσσερις (4) μεταβλητές στην 

ποιότητα ζωής των επιζώντων. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι οι αντιλήψεις και οι προσδοκίες για 

την ποιότητα ζωής ποικίλλουν ανάλογα με την ηλικία, την εμπειρία, το φύλο και το ιστορικό 

υγείας του ατόμου (Arndt et al., 2017). Αυτό απαιτεί την επιπρόσθετη αναγνώριση 
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συγκεκριμένων ιατρικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών, ώστε να βελτιστοποιηθεί η ποιότητα 

ζωής στους επιζώντες. 

Πάντως, υπάρχουν πολλές και διαφορετικές αντιλήψεις των ατόμων σχετικά με την 

ποιότητα ζωής. Δύο (2) άτομα που βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο υγείας, μπορεί να αναφέρουν 

διαφορετική ποιότητα ζωής, αν έχουν διαφορετικές προσδοκίες. Επομένως, για να κατανοηθεί 

τι σημαίνει η ποιότητα ζωής για ένα ασθενή, πρέπει επίσης να εξεταστεί τι πιστεύει το άτομο 

αυτό για την προοπτική που πιθανό να έχει (Bottomley et al., 2019). Υπάρχουν αρκετά εργαλεία 

για να εκτιμήσουν κάποιοι την ποιότητα ζωής που σχετίζεται µε την υγεία. Αυτά μπορούν να 

χωριστούν σε τρεις κατηγορίες: Τα γενικά για θέματα υγείας, τα ειδικά για καρκινοπαθείς και 

τα πιο ειδικά αυτά που ασχολούνται με συγκεκριμένες διαστάσεις της ποιότητας ζωής (Ferrell 

et al., 1995). 

Οι τυπικές διαστάσεις που χρησιμοποιούνται στα ερωτηματολόγια της ποιότητας ζωής, 

μετρούν την παρουσία ή την απουσία συγκεκριμένων συμπτωμάτων ή της συνολικής γενικής 

υγείας και όχι τις πεποιθήσεις ή τη στάση των ασθενών σε σχέση με τα αποτελέσματα της 

θεραπείας ή της παρέμβασης (Yip et al., 2012). Η λήψη αποφάσεων σε περιβάλλον καρκίνου 

μπορεί να είναι μία δύσκολη διαδικασία λόγω της πολύπλευρης φύσης του. Οι προοπτικές και 

οι πεποιθήσεις των ασθενών είναι υψίστης σημασίας, αλλά αυτό επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό 

από τις εμπειρίες τους και τις εμπειρίες των φίλων και της οικογένειάς τους (Shrestha et al., 

2019). 

Τις τελευταίες δεκαετίες η πρόοδος στην ιατρική και ειδικότερα στην ογκολογία, έχει 

αυξήσει τον αριθμό των επιζώντων καρκινοπαθών. Περίπου το 50% των νέο-διαγνωσθέντων 

ασθενών έχουν προσδόκιμο επιβίωσης μεγαλύτερο των δέκα (10) χρόνων (Cancer Research 

UK, 2019). Εκτιμάται ότι περισσότερα από σαράντα τρία (43) εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως, 

έχουν διαγνωστεί με κάποια μορφή καρκίνου κάποια στιγμή στη ζωή τους. Από αυτά, 12,5 

εκατομμύρια ζουν στην Ευρώπη (Lagergren et al., 2019). Σχεδόν 16,9 εκατομμύρια άτομα στις 

ΗΠΑ ήταν επιζώντες καρκινοπαθείς το 2019 και υπολογίζεται ότι θα αυξηθεί σε περίπου 22,2 

εκατομμύρια έως το 2030 (Miller et al., 2019). Στην Κύπρο εκτιμάται ότι υπάρχουν 

περισσότεροι από 30.000 επιζώντες καρκινοπαθείς (Μαλάς, 2015), αριθμός ο οποίος 

αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια. 
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Ωστόσο, αυτή η επιτυχία επιφέρει στους ασθενείς αρκετές παρενέργειες, μερικές από 

τις οποίες διαρκούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, προκαλώντας προβλήματα ως προς την 

επανένταξη του ατόμου στον οικογενειακό και κοινωνικό ιστό (van Roij et al., 2019; Fossa et 

al., 2008). 

Επιπρόσθετα, οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των θεραπειών ποικίλουν και 

περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων κόπωση, μειωμένη σωματική και γνωστική λειτουργία, ψυχική 

οδύνη, λεμφοίδημα, αλλαγές στο βάρος, καρδιοαγγειακές παθήσεις, δευτερογενείς καρκίνους 

και διάφορα άλλα εντοπισμένα συμπτώματα όπως ακράτεια και άλλα συναφή (Ryan et al., 

2020; Ebede et al., 2017; Ness et al., 2006). Για εκείνους που βιώνουν αυτές τις 

μακροπρόθεσμες επιπτώσεις μπορεί να είναι δύσκολο να επιτευχθεί βέλτιστη υγεία και 

ποιότητα ζωής. Ωστόσο η ανάγκη για επαγγελματική βοήθεια προκειμένου να αντιμετωπιστούν 

τα προβλήματα αυτά, ποικίλει ανάλογα με τη σοβαρότητα, το είδος και τη διάρκεια των 

επιπτώσεων. Η ικανότητα του ατόμου να αντιμετωπίσει τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις είναι 

επίσης σημαντική για τη βοήθεια που χρειάζεται. Κάποιοι ασθενείς κατορθώνουν να 

αντιμετωπίσουν από μόνοι τους την εμπειρία του καρκίνου ή με βοήθεια από την οικογένεια 

και φίλους. Κάποιοι άλλοι χρειάζονται ένα πολύπλοκο σύστημα υπηρεσιών αποκατάστασης σε 

περίπτωση πολλαπλών ή σύνθετων μακροπρόθεσμων επιπτώσεων. Για άλλους, που 

παρουσιάζουν μία μόνο μακροπρόθεσμη επίπτωση, η υποστήριξη από ένα μόνο επαγγελματία 

υγείας, μπορεί να είναι επαρκής βοήθεια. Για αυτό το λόγο η επιστημονική κοινότητα, 

προσπαθεί να εντοπίσει στρατηγικές αντιμετώπισης των προβλημάτων αυτών. 

Η αποκατάσταση θεωρείται σχετικά ως ένας νέος τομέας στην ογκολογία και ως εκ 

τούτου, δεν υπάρχει επαρκής εμπειρική τεκμηρίωση των προβλημάτων αλλά και των 

αποτελεσμάτων των διαφόρων προγραμμάτων αποκατάστασης. Η γνώση εξακολουθεί να είναι 

περιορισμένη σχετικά με το ποιοι ασθενείς χρειάζονται υπηρεσίες αποκατάστασης και πώς 

πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες και αποτελεσματικές παρεμβάσεις. Επίσης, υπάρχει θέμα με το 

περιεχόμενο, τη διάρκεια και το αποτέλεσμα των προγραμμάτων, τις ομάδες-στόχους, το 

χρονοδιάγραμμα και την τοποθεσία του Κέντρου Αποκατάστασης. Πιστεύεται όμως ότι με 

περισσότερες γνώσεις στον τομέα των υπηρεσιών αποκατάστασης, μπορεί να επιτευχθεί το 

καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, ούτως ώστε και οι σχετικοί οικονομικοί πόροι να κατανεμηθούν 

πιο αποτελεσματικά. 
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Σύμφωνα με το Αρχείο Καρκίνου του Υπουργείου Υγείας Κύπρου το 2017, 

περισσότερα από 3600 άτομα είχαν διαγνωστεί με καρκίνο στην Κύπρο, ελάχιστα πιο πολλές 

γυναίκες σε σύγκριση με τους άνδρες. Οι πιο συχνοί τύποι καρκίνου το 2017, ήταν ο καρκίνος 

του μαστού, του προστάτη, του εντέρου και του θυρεοειδή αδένα,  που αποτελούσαν σχεδόν το 

ήμισυ όλων των νέων περιστατικών καρκίνου στην Κύπρο (MOH, 2017).  

Από τον καιρό που άρχισαν να καταγράφονται τα περιστατικά, δηλαδή από το 1998 

μέχρι το 2017, υπάρχει μια σημαντική αύξηση. Το ετήσιο ποσοστό αύξησης των νέων 

περιστατικών αγγίζει το 3% περίπου, ποσοστό που μεταφράζεται σε εκατό επί πλέον άτομα 

περίπου κάθε χρόνο. Παρόλο που η αύξηση των νέων περιστατικών καρκίνου στην Κύπρο τα 

τελευταία χρόνια είναι καταγεγραμμένη και υφίσταται, εντούτοις οι ειδικοί παρουσιάζονται 

ιδιαίτερα καθησυχαστικοί, τονίζοντας ότι η Κύπρος βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα συγκριτικά 

με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (MOH, 2017). Το Υπουργείο Υγείας της Κύπρου δε 

διαθέτει στατιστικά στοιχεία για το συνολικό αριθμό επιζώντων καρκινοπαθών, ούτε σχετικά 

με ποια μορφή καρκίνου έχει τους περισσότερους ή ολιγότερους επιζώντες. Εκτιμάται ότι 

υπάρχουν περισσότεροι από 30.000 επιζώντες καρκινοπαθείς στην Κύπρο (Μαλάς, 2015). 

Στην Κύπρο, εδώ και αρκετά χρόνια, οι εθελοντικές οργανώσεις έχουν επικεντρωθεί 

στην ενημέρωση, την έγκαιρη διάγνωση και την ανακουφιστική φροντίδα ασθενών τελικού 

σταδίου και δεν έχουν ασχοληθεί εκτενώς με τους επιζώντες καρκινοπαθείς. Επίσης από τους 

ογκολόγους δεν υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση των επιζώντων ασθενών σε σύγκριση με 

τους υπόλοιπους ασθενείς. Ενώ υπάρχουν αρκετές χιλιάδες επιζώντες καρκινοπαθείς, δεν έχουν 

διεξαχθεί μελέτες για τη διερεύνηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και, συνεπώς, για 

την εξεύρεση λύσεων σε αυτά. Η ανάγκη για επιστημονική έρευνα, όπως είναι και η παρούσα 

μελέτη, αναμένεται να συμβάλει σε αυτόν τον τομέα. 

1.5 Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας 

Με τις θεραπευτικές εξελίξεις των τελευταίων ετών, τα ποσοστά επιβίωσης των καρκινοπαθών 

έχουν βελτιωθεί (Allemani et al., 2015). Ωστόσο, οι θεραπευτικές επιλογές μπορεί να είναι 

απαιτητικές και πολλοί επιζώντες βιώνουν παροδικές και/ή μόνιμες σωματικές, λειτουργικές 

και ψυχοκοινωνικές νοσηρότητες, που επηρεάζουν τις καθημερινές δραστηριότητες, τη 

συμμετοχή (εργασία, κοινωνικές δραστηριότητες) και την ποιότητα ζωής (Campbell et al., 
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2012). Κατά τη διάρκεια της φάσης της θεραπείας, οι καρκινοπαθείς λαμβάνουν υποστήριξη 

από μία διεπιστημονική ομάδα επαγγελματιών υγείας, καθώς και από την οικογένεια και τους 

φίλους τους. Μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας, όλοι οι ασθενείς πρέπει να έχουν τακτικούς 

περιοδικούς ελέγχους από τους ογκολόγους. Ταυτόχρονα, ωστόσο, πρέπει να αντιμετωπίσουν 

την πρόκληση της επιστροφής στην κανονική ζωή και να αποδεχτούν την αβεβαιότητα της 

υποτροπής ή της μετάστασης. Υπάρχει δε συχνά ένα αίσθημα εγκατάλειψης και μία αίσθηση 

ανασφάλειας. 

Για αυτό, οι καρκινοπαθείς, στο τέλος των θεραπειών τους, "χάνονται στη μετάβαση" 

(lost in transition) με λίγες κατευθυντήριες οδηγίες για το πώς να φροντίσουν την υγεία τους, 

ενώ θα έπρεπε να υπάρχει η απαραίτητη υποστήριξη για να βελτιώσουν τις γνώσεις τους, να 

αποκτήσουν νέες δεξιότητες και να ελέγχουν τακτικά τις ανάγκες τους για Υγειονομική 

Περίθαλψη (Hewitt et al., 2006). Δεν προκαλεί έκπληξη, το γεγονός ότι πολλές οργανώσεις σε 

όλο τον κόσμο έχουν συσταθεί για να βοηθήσουν αυτά τα άτομα με τον μεγαλύτερο και 

παλαιότερο συνασπισμό να είναι ο NCCS στις ΗΠΑ. 

Αυτοί οι "πρώην ασθενείς" παρακολουθούνται τακτικά από τους ογκολόγους για την 

αντιμετώπιση ιατρικών προβλημάτων, που μπορεί να προκύψουν από τις προηγούμενες 

θεραπείες, καθώς και για τον έλεγχο πιθανής επανεμφάνισης της νόσου. Η φύση των 

μακροπρόθεσμων παρενεργειών και ο βαθμός που επηρεάζει την ποιότητα ζωής ενός ατόμου, 

ποικίλλουν σημαντικά. Αυτά συχνά δημιουργούν πολλά ψυχολογικά, συναισθηματικά και 

σωματικά προβλήματα, που εμποδίζουν το άτομο να επανενταχθεί στον κοινωνικό ιστό (Ore 

and Foli, 2020; Fossa et al., 2008). 

Οι παρεμβάσεις αποκατάστασης μπορούν να μειώσουν τα ανεπιθύμητα προβλήματα 

που συνδέονται με τη θεραπεία και να βελτιώσουν τη λειτουργικότητα των επιζώντων 

καρκινοπαθών (Smith et al., 2020; Padgett et al., 2020; Rammant et al., 2019). Αν και υπάρχουν 

όλο και περισσότερα στοιχεία και συστάσεις για την καλύτερη ενσωμάτωση της 

αποκατάστασης στην ογκολογική φροντίδα (Mina et al.,2018; Pergolotti et al., 2018), οι 

υπηρεσίες αποκατάστασης δεν έχουν χρησιμοποιηθεί όπως θα έπρεπε (Pergolotti et al., 2015; 

Cheville et al., 2009). 
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Αυτό το κενό φροντίδας είναι διεθνώς γνωστό και συμβάλλει στην αύξηση της 

νοσηρότητας καθώς ο πληθυσμός των επιζώντων καρκινοπαθών συνεχίζει να αυξάνεται (Smith 

et al., 2020). Η μείωση αυτού του ελλείμματος θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα στην 

ογκολογική φροντίδα, καθώς ο πληθυσμός των επιζώντων αναμένεται να διπλασιαστεί σχεδόν 

σε ολόκληρο τον κόσμο τις επόμενες δεκαετίες (Truant et al., 2017). 

Η όσο το δυνατόν ακριβέστερη, συστηματική αξιολόγηση των προβλημάτων των 

επιζώντων είναι το κρίσιμο πρώτο βήμα για ολοκληρωμένη και εξατομικευμένη φροντίδα 

(Flores et al., 2019). Η περιεκτική αξιολόγηση των προβλημάτων, που μπορεί να είναι 

σωματικά, ψυχοκοινωνικά, πνευματικά, οικονομικά κ.λπ. μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό 

τους. Επίσης μπορεί να παρέχει πληροφορίες εάν αυτά τα άτομα θέλουν βοήθεια ή όχι και να 

παρέχει πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος αυτών των προβλημάτων (Prue et al., 2015). Η 

ακριβής και αποτελεσματική εκτίμηση των προβλημάτων μπορεί να βοηθήσει στην ιεράρχηση 

των αναγκών φροντίδας και στην κατανομή πόρων στις περιοχές και στα άτομα που τα 

χρειάζονται περισσότερο. Αυτό πιθανό να οδηγήσει στην ανάπτυξη πιο κατάλληλων και 

οικονομικά αποδοτικών στρατηγικών περίθαλψης των ασθενών, βελτιώνοντας τελικά την 

ποιότητα ζωής που σχετίζεται με την υγεία (Tian et al 2019). 

1.5.1 Σωματικά, Ψυχοκοινωνικά, Συναισθηματικά και άλλα Προβλήματα μετά από 

Θεραπεία Καρκίνου 

Με την ολοκλήρωση της θεραπείας, οι ασθενείς συνήθως αντιμετωπίζουν 

βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα προβλήματα όπως, κόπωση, μειωμένη σωματική και 

γνωστική λειτουργία, ψυχική δυσφορία, λεμφοίδημα, αλλαγές βάρους, καρδιαγγειακές 

παθήσεις, δευτερογενείς καρκίνους και εντοπισμένα συμπτώματα όπως ακράτεια κ.ά. (Sase et 

al., 2020; Ebede et al., 2017; Ness et al., 2006). Αυτά συχνά περιπλέκονται με την ψυχολογική 

κατάσταση των ασθενών, ιδιαίτερα το άγχος, την ανησυχία και το φόβο. 

Ο καρκίνος αλλά και οι θεραπείες στις οποίες υποβάλλονται οι ασθενείς έχουν 

αντίκτυπο στην απασχόληση του ατόμου, στη συμβίωση με άλλο άτομο και στις κοινωνικές 

του σχέσεις. Η πίεση και η ένταση εντός της οικογένειας ενός ατόμου δεν είναι ασυνήθιστη, 

καθώς το ψυχολογικό και συναισθηματικό βάρος για όλη την οικογένεια είναι συχνά τεράστιο, 
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επηρεάζοντας σοβαρά τη συνολική ποιότητα ζωής των καρκινοπαθών (Han, 2017; Bouya et al., 

2018). 

Η επιβίωση των καρκινοπαθών σχετίζεται με τρία (3) κύρια συστατικά, την υποστήριξη, 

την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας των (Ganz, 2011). Οι επιζώντες καρκινοπαθείς 

χρειάζονται υποστήριξη για να μπορούν να αντιμετωπίσουν συμπτώματα όπως η κατάθλιψη, ο 

πόνος και η κόπωση, ακόμα και όταν ο καρκίνος τους έχει πλήρως θεραπευτεί. Οι ιατροί, οι 

οποίοι παρακολουθούν τους ασθενείς πρέπει να ενεργούν προληπτικά διασφαλίζοντας την 

έγκαιρη εντόπιση συνήθων μακροπρόθεσμων επιπτώσεων όπως η οστεοπόρωση, οι 

δευτερογενείς καρκίνοι κ.ά. αλλά και να έχουν γνώση και άλλων μη ογκολογικών ιατρικών 

θεμάτων που μπορεί να προκύψουν με το χρόνο, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, οι 

καρδιαγγειακές παθήσεις, τα εγκεφαλικά επεισόδια κ.ά. Ακόμη στις συναντήσεις με τους 

ασθενείς πρέπει να γίνεται συζήτηση με σκοπό την προαγωγή της υγείας που οδηγεί στην 

αλλαγή στις γνώσεις, πεποιθήσεις και στάσεις διαμορφώνοντας ένα νέο πλαίσιο (Inoue-Choi et 

al., 2017; Τούντας, 2004). 

Η κόπωση μπορεί να επηρεάσει τους ασθενείς διανοητικά και συναισθηματικά, γεγονός 

που μπορεί να έχει περαιτέρω συνέπειες στην ικανότητά τους να εργάζονται και να 

αντιμετωπίζουν κάθε πτυχή της καθημερινής τους ζωής. Παράλληλα διαπιστώθηκε ότι οι 

ασθενείς με καρκίνο του μαστού που ανέφεραν ότι αισθάνονταν κόπωση, συχνά το δήλωναν 

αυτό ως αποτέλεσμα ενός ψυχολογικού προβλήματος, όπως η κατάθλιψη (Sørensen et al., 

2020). Αυτή οδηγούσε επίσης, σε μειωμένη συγκέντρωση και έλλειψη κινήτρων καθώς και σε 

αδυναμία άσκησης στην καθημερινή ζωή. Υποστήριξαν δε ότι το αίσθημα της ναυτίας και 

εμέτου, που είχαν κατά τη διάρκεια της θεραπείας, αντικαταστάθηκε με τη λέξη κόπωση. 

Ο αυξανόμενος πληθυσμός των επιζώντων καρκινοπαθών συχνά αναφέρει δυσφορία, 

γνωστικές αλλαγές, κοινωνικοοικονομικά θέματα, σεξουαλικά προβλήματα, άγχος, κόπωση και 

κατάθλιψη (Manthri et al., 2020). Η αίσθηση της κόπωσης, η σωματική και συναισθηματική 

δυσφορία και ο πόνος, ήταν από τα προβλήματα που επηρέαζαν την ποιότητα ζωής των 

ασθενών (Risendal et al., 2015). 

Επίσης, εδώ και αρκετά χρόνια ερευνητές είχαν συνειδητοποιήσει τη στενή σχέση 

μεταξύ σωματικής και ψυχοκοινωνικής λειτουργίας σε επιζώντες καρκινοπαθείς 
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επισημαίνοντας ότι πιθανή παραμέληση αυτών ήταν πιθανό να είχε δυσμενείς επιπτώσεις στην 

υγεία των ατόμων αυτών (Sørensen et al., 2020; Thorsen et al., 2011; Fossa et al., 2008). 

Επιπρόσθετα αναφερόταν ότι υπήρχε υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας από μη καρκινικά 

αίτια σε επιζώντες καρκινοπαθείς, σε σύγκριση με το γενικό πληθυσμό και ίσως αυτό εξηγείται 

σε κάποιο βαθμό, λόγω των μακροπρόθεσμων παρενεργειών των θεραπειών (Zaorsky et al., 

2017; Hewitt et al., 2006). 

Μία μελέτη, των Fowler et al., το 2018, από τις ΗΠΑ, εξέτασε δεδομένα σχετικά με τη 

σωματική και ψυχολογική υγεία μεταξύ επιζώντων καρκινοπαθών και ατόμων χωρίς ιστορικό 

καρκίνου. Τα άτομα που διαγνώστηκαν με καρκίνο ήταν πολύ πιο πιθανό να ανέφεραν κακή 

υγεία και να είχαν άλλες χρόνιες παθολογικές διαγνώσεις, καθώς και περιορισμούς στην 

ικανότητά τους να εκτελούν συνήθεις δραστηριότητες. Οι επισκέψεις στους ιατρούς ήταν 

διπλάσιες από αυτές των ατόμων που δεν είχαν διάγνωση καρκίνου και επίσης χρησιμοποίησαν 

περισσότερες θεραπευτικές υπηρεσίες (Fowler et al., 2018). 

Οι επιζώντες καρκινοπαθείς αντιμετωπίζουν αλλαγές στους μυς και στο βάρος, λόγω 

του καρκίνου ή των θεραπειών του, όπως απώλεια μυϊκής μάζας, αυξημένη λιπώδη μάζα και 

βάρος. Η αυξημένη λιπώδη μάζα και η παχυσαρκία, σχετίζονται σημαντικά με αυξημένο 

κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων που οδηγούν σε αυξημένη θνησιμότητα επιζώντων, ενώ η 

μειωμένη μυϊκή μάζα θα μπορούσε να οδηγήσει σε καχεξία, καθιστώντας σημαντικό να 

αξιολογηθεί η παρουσία τους όσο το δυνατό νωρίτερα, για να αποφευχθεί η επιδείνωση λόγω 

αυτών των αλλαγών (Ferioli et al., 2018). Η άσκηση είναι μία από τις κύριες θεραπείες που 

μπορούν να έχουν θετική επίδραση αυξάνοντας τη μυϊκή δύναμη, μειώνοντας τη λιπώδη μάζα 

και διαδραματίζοντας ζωτικό ρόλο στην ευημερία των επιζώντων καρκινοπαθών. Αν και η 

σωματική δραστηριότητα, ειδικά σε εφήβους και νεαρά παιδιά με καρκίνο, αυξάνεται μετά τη 

θεραπεία, ο συνολικός χρόνος άσκησης παραμένει σημαντικά χαμηλότερος, σε σύγκριση με 

πριν τη διάγνωση (Murnane et al., 2015). 

Δεδομένου ότι οι επιζώντες καρκινοπαθείς όταν επισκέπτονται τους ιατρούς τους έχουν 

περιορισμένο χρόνο, πρέπει τη συγκεκριμένη στιγμή να είναι εκ των προτέρων 

προετοιμασμένοι αλλά και να τους δίνεται ο χρόνος που χρειάζεται για να επικοινωνούν με 

σαφήνεια και αποτελεσματικότητα. Συχνά όμως αισθάνονται ότι χρειάζονται περισσότερο 

χρόνο για να υποβάλουν ερωτήσεις για την ασθένειά τους, προηγούμενες θεραπείες ή ακόμα 
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και θέματα σχετικά με προσωπικά προβλήματα. Επίσης, τα πιο νεαρά ενήλικα άτομα, έχουν 

διαφορετικές προσδοκίες από τους ογκολόγους ή τους ιατρούς Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης. 

Είναι για αυτό που η διευκρίνιση των ρόλων κάθε ομάδας ιατρών, κατά τη διάρκεια της 

παρακολούθησης, μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω την ποιότητα φροντίδας όχι μόνο στους 

νεαρούς ενήλικες αλλά και σε πιο ηλικιωμένα άτομα (Hugh-Yeun et al., 2017). 

Άτομα που ζουν σε αστικές περιοχές είναι πιο επιρρεπή στο άγχος και πιο ανήσυχα, 

ιδίως εάν κάποιοι είναι αναγκασμένοι να ζουν σε μία μεγάλη πόλη, ενώ το αντίθετο συμβαίνει 

με άτομα που ζουν σε αγροτικές περιοχές (Kaplan and Kaplan, 2011). Λόγω του ότι οι 

καρκινοπαθείς περνούν αρκετό χρόνο σε ιατρικά ιδρύματα/νοσηλευτήρια μέχρι να 

διαγνωστούν και υποβληθούν σε θεραπεία τείνουν να εμφανίσουν συναισθήματα εξάντλησης 

και δυστυχίας. Αυτά τα συναισθήματα είναι παρόμοια με αυτά που εκφράζουν άτομα που ζουν 

στις πόλεις, ως αποτέλεσμα του καθημερινού άγχους. Μία άλλη μελέτη, των Tyrväinen et al., 

το 2014, από την Φινλανδία, διαπίστωσε μείωση της αρτηριακής πίεσης και αύξηση των 

επιπέδων κορτιζόνης και ψυχικής διάθεσης, σε άτομα που ζουν σε αγροτικές περιοχές 

(Tyrväinen et al., 2014). Η αλλαγή από το νοσοκομειακό στο σπιτικό περιβάλλον όπου στο 

πρώτο υπάρχει φροντίδα και υποστήριξη, είναι αρκετές φορές ιδιαίτερα δύσκολη. 

Ακόμη η ηλικία των καρκινοπαθών κατά τη στιγμή της διάγνωσης, μπορεί να επηρεάσει 

την ποιότητα ζωής τους και άτομα που διαγνώστηκαν σε νεαρότερη ηλικία τείνουν να έχουν 

χειρότερη συναισθηματική λειτουργία (Howard-Anderson et al., 2012; Hewitt et al., 2003). 

Επιπρόσθετα άτομα που ήταν μεγαλύτερα σε ηλικία, κατά τη στιγμή της διάγνωσης, είχαν 

επίσης αρνητική σωματική λειτουργία (Hunter et al., 2017, Tarasenko et al., 2017). 

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

2.1 Σκοπός 

Ο σκοπός αυτής της μελέτης ήταν διττός, αφενός να διερευνήσει/αξιολογήσει τα 

προβλήματα/ανάγκες των επιζώντων καρκινοπαθών και αφετέρου να εκτιμήσει εάν ένα 

παρεμβατικό πρόγραμμα αποκατάστασης θα βοηθούσε περαιτέρω τις ασθενείς με καρκίνο του 

μαστού. 
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2.2 Επιμέρους Στόχοι 

1. Η διερεύνηση διαφόρων κλινικών, δημογραφικών, εργασιακών, οικογενειακών και 

άλλων χαρακτηριστικών, σε σχέση με προβλήματα που υπάρχουν σε επιζώντες 

καρκινοπαθείς. 

2. Η διερεύνηση του εάν έχει δοθεί στους ασθενείς συγκεκριμένο πρόγραμμα 

παρακολούθησης με την αποπεράτωση των θεραπειών. 

3. Η καταγραφή της υφιστάμενης υποδομής για αποκατάσταση καρκινοπαθών. 

4. Η πιθανή αναδιαμόρφωση του παρεμβατικού προγράμματος μίας εβδομάδας σε 

ασθενείς με καρκίνο του μαστού. 

2.3 Ερευνητικά Ερωτήματα 

1. Υπάρχουν επιπτώσεις/προβλήματα που συνεχίζονται και μετά το τέλος της θεραπείας 

σε επιζώντες καρκινοπαθείς; 

2. Εάν ναι, σε ποιο βαθμό είναι αυτά και πως επηρεάζουν αυτά τα προβλήματα την 

ποιότητα ζωής τους; 

3. Ποια είναι η πορεία των ασθενών μετά το τέλος της θεραπείας τους; 

4. Υπάρχουν από το Υπουργείο Υγείας Κύπρου ή άλλους οργανισμούς, κατευθυντήριες 

οδηγίες σχετικά με την αποκατάσταση των καρκινοπαθών; 

5. Τι προσφέρεται από τους συνδέσμους ασθενών; 

6. Θα ενδιέφερε τους επιζώντες καρκινοπαθείς να υπάρχουν Κέντρα Αποκατάστασης και 

η δυνατότητα ένταξης σε ένα από αυτά; 

7. Εάν ναι, για πόσο χρονικό διάστημα; 

8. Τι γίνεται μετά την αποπεράτωση των θεραπειών; Υπάρχει πρόγραμμα 

παρακολούθησης; 

9. Θα βοηθούσε τις γυναίκες με καρκίνο του μαστού η μίας εβδομάδας ένταξής τους σε 

παρεμβατικό πρόγραμμα αποκατάστασης; 

ΙΙΙ. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η αποκατάσταση των επιζώντων καρκινοπαθών έχει τις τελευταίες τέσσερεις (4) δεκαετίες 

προκαλέσει το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών (Duijts et al., 2017). Πρόκειται για μία σχετικά 
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νέα προσέγγιση, που φέρνει ευεργετικά αποτελέσματα στην υγεία των ατόμων αυτών αλλά και 

στο ίδιο το Σύστημα Υγείας (Gordon et al., 2020; Alfano et al., 2018). 

Η πρωτοτυπία και το επιστημονικό ενδιαφέρον της μελέτης αυτής, βασίζεται στο γεγονός 

ότι στην Κύπρο υπάρχει έλλειψη δεδομένων για αυτό το θέμα. Ενώ η Κύπρος θεωρείται μία 

χώρα όπου οι ογκολογικοί ασθενείς έχουν πολύ καλή φροντίδα, από τη διάγνωση έως το τελικό 

στάδιο της νόσου, θέματα όπως η αποκατάσταση ασθενών με καρκίνο, γενικά δεν έχουν 

αντιμετωπιστεί (Μαλάς, 2015). Τα προβλήματα των επιζώντων καρκινοπαθών δεν έχουν 

αξιολογηθεί και συνεπώς δεν υπάρχουν τα απαραίτητα δεδομένα που μπορούν να τεθούν σε 

επεξεργασία και να μελετηθούν. Επομένως, μία συναφής επιστημονική μελέτη αποτελεί 

αναγκαιότητα γιατί θα οδηγήσει σε: 

• Ανάδειξη των προβλημάτων των επιζώντων καρκινοπαθών αλλά και την ανάγκη 

ευαισθητοποίησης των εμπλεκομένων, όπως, φορείς υγείας, παρόχους Υγειονομικής 

Περίθαλψης και οργανώσεις ασθενών. 

• Σχεδιασμό προγραμμάτων παρακολούθησης υγείας επιζώντων. 

• Ανάπτυξη πρωτοκόλλων κλινικής πρακτικής με στόχο την εκπαίδευση διαχείρισης 

πιθανών παρενεργειών από τις θεραπείες, ελαχιστοποιώντας την επίδραση αυτών των 

παρενεργειών στην καθημερινή ζωή. 

• Σχεδιασμό για αντιμετώπιση των προκλήσεων που θα αντιμετωπίσουν τα Συστήματα 

Παροχής Υπηρεσιών Υγείας με την παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης. 

• Αντιμετώπιση των προβλημάτων, σχετικά με την απασχόληση των επιζώντων 

καρκινοπαθών. 

• Εξακρίβωση εάν ένα πρόγραμμα αποκατάστασης σε γυναίκες με καρκίνο του μαστού 

είναι αποτελεσματικό στη μείωση των προβλημάτων; 

Τα αποτελέσματα της έρευνας, αναμένεται να δημοσιευτούν και να προστεθούν στη 

διεθνή βιβλιογραφία, να συμβάλουν με διάφορους τρόπους στην έρευνα και την αξιολόγηση 

των ανεκπλήρωτων προβλημάτων στους επιζώντες καρκινοπαθείς, καθώς και στον καθορισμό 

των προγραμμάτων αποκατάστασης. Θα συγκριθούν επίσης με παρόμοιες μελέτες που 

πραγματοποιήθηκαν στο εξωτερικό, αντλώντας πιο έγκυρα συμπεράσματα. 
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Επιπρόσθετα, αναμένεται να είναι η βάση σε εκπαιδευτικά προγράμματα για ιατρούς, 

νοσηλευτές και άλλους επαγγελματίες υγείας. Αυτό θα βοηθήσει στη δημιουργία έμπειρων 

διεπιστημονικών ομάδων αποκατάστασης, οι οποίες θα είναι έτοιμες για την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων για μία ποικιλία συμπτωμάτων όπως: Κόπωση, αδυναμία, κακή αντοχή, 

δυσκαμψία στις αρθρώσεις, πόνος, δυσκολία στο περπάτημα, αιμωδία στα πόδια ή τα χέρια, 

ξηροστομία κ.ά. Επίσης, αναμένεται να καθοριστούν ειδικά προγράμματα για το λεμφοίδημα, 

έλεγχο του εντέρου και της ουροδόχου κύστης, καθώς και θέματα σεξουαλικής δυσλειτουργίας. 

Η συνεργασία του Υπουργείου Υγείας, Συνδέσμων ασθενών, προσωπικών Ιατρών αλλά και 

Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων καθώς και η δημιουργία ενός ενιαίου φορέα που θα ασχοληθεί 

με θέματα που άπτονται της φροντίδας των επιζώντων καρκινοπαθών, μπορεί να διαδραματίσει 

σημαντικότατο ρόλο στη βελτίωση αυτών των υπηρεσιών. 

Επίσης, στο πλαίσιο της Ορθής Κλινικής Πρακτικής (Good Clinical Practice), οι 

επιθυμίες των ασθενών αλλά και πληροφορίες σχετικά με τις θεραπείες, τις παρενέργειες και 

την πρόγνωση της νόσου, πρέπει να καταγράφονται σχολαστικά (πρόγραμμα παρακολούθησης) 

και να διατίθενται στις ομάδες αποκατάστασης. Η ανάλυση αυτών των δεδομένων μπορεί να 

βοηθήσει και να ενισχύσει τη συνεργασία των ασθενών και έμμεσα, την αποτελεσματικότητα 

στην εξατομικευμένη αντιμετώπιση των περιστατικών. 

Επιπλέον, στα πλαίσια της παρούσας μελέτης, αναλύθηκαν τα αποτελέσματα μίας 

παρεμβατικής μελέτης σε πενήντα (50) επιζώντες καρκινοπαθείς με καρκίνο μαστού, που 

συμμετείχαν σε ειδικό πρόγραμμα μίας εβδομάδας σε Κέντρο Αποκατάστασης. Σημαντικό ήταν 

το γεγονός ότι  οι ασθενείς αξιολογηθήκαν πριν τη μετάβαση στο Κέντρο και τρείς (3) μήνες 

μετά και τα αποτελέσματα θα συγκριθούν με παρόμοιες μελέτες του εξωτερικού. Στην Κύπρο, 

μέχρι στιγμής δεν έχει πραγματοποιηθεί αξιολόγηση προγράμματος αποκατάστασης 

καρκινοπαθών (Μαλάς, 2015). 

ΙV. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

4.1 Σχεδιασμός της Μελέτης 

Πρόκειται για μια περιγραφική μελέτη συσχέτισης (συγχρονική μελέτη). Αποτελείτο 

από τέσσερα διαφορετικά παραρτήματα/ερωτηματολόγια. Το πρώτο παράρτημα περιλάμβανε 

τα κλινικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων που χρησιμοποιήθηκαν, για 
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να προσδιορίσουν τον αντίκτυπό τους στην ποιότητα ζωής. Το δεύτερο παράρτημα αποτελείτο 

από το ερωτηματολόγιο CARES-SF και χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος αυτοαναφοράς για την 

αξιολόγηση των αναγκών αποκατάστασης καθώς και των καθημερινών προβλημάτων. Στο 

τρίτο παράρτημα, οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν για την ανάγκη ενός Κέντρου Αποκατάστασης 

για τους επιζώντες καρκινοπαθείς και στο τέταρτο παράρτημα υπήρχαν ερωτήσεις που ήταν 

σχετικές με την παρακολούθηση των ασθενών μετά το τέλος των θεραπειών. 

4.2. Χώρος και Χρόνος Διεξαγωγής της Μελέτης 

Οι συμμετέχοντες είχαν προσεγγιστεί στα εξωτερικά ιατρεία του Ογκολογικού 

Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού, στα επιτόπου γραφεία του Παγκύπριου 

Συνδέσμου Καρκινοπαθών και Φίλων (ΠΑΣΥΚΑΦ) καθώς και στο Κέντρο Αποκατάστασης με 

την ονομασία «Αφετηρία», στο χωριό Μονιάτη, στην επαρχία Λεμεσού. Η διανομή του 

ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε από το Μάρτιο έως τον Ιούλιο του 2019. Ακολούθως 

έγινε η ανάλυση των δεδομένων. 

4.3 Δείγμα της Μελέτης 

Πληθυσμό της μελέτης αποτέλεσαν οι επιζώντες καρκινοπαθείς όπως ορίστηκαν στον 

αρχικό σχεδιασμό. Δεδομένου ότι οι περισσότεροι μακροχρόνιοι επιζώντες καρκινοπαθείς, 

είναι ασθενείς που έχουν διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού, του προστάτη, του εντέρου, του 

ενδομητρίου, του θυρεοειδή και της ουροδόχου κύστης, η μελέτη επικεντρώθηκε σε αυτούς 

τους ασθενείς (American Cancer Society, 2019-2021). Το τελικό δείγμα που συλλέχθηκε, 

υπολογίστηκε μετά από ανάλυση ισχύος (power analysis) με το στατιστικό πακέτο G power 

v.3.1.9.4 (Faul et al., 2009), για το μέγεθος επίδρασης μοντέλων πολλαπλής γραμμικής 

παλινδρόμησης με σύνολο δεκατρείς (13) ανεξάρτητες μεταβλητές (μεταβλητές πρόβλεψης). Η 

ανάλυση ισχύος με μικρό προς μέτριο μέγεθος επίδρασης f2=0,10 σε επίπεδο σημαντικότητας 

α=0,05 και ισχύ 95%, κατέδειξε απαιτούμενο μέγεθος δείγματος 277 άτομα (σχεδιάγραμμα 1). 

Ο αριθμός αυτός ήταν επίσης ικανοποιητικός, όσον αφορά και στη στάθμιση και προσαρμογή 

των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν (Anthoine et al., 2014; Wolf et al., 2013). Στην παρούσα 

μελέτη συμμετείχαν 313 άτομα, αριθμός ο οποίος ήταν μεγαλύτερος από αυτό που είχε 

υπολογιστεί, μετά από την ανάλυση ισχύος, δίνοντας επιπρόσθετη εγκυρότητα στα 

αποτελέσματα. 
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Σχεδιάγραμμα 1: Ανάλυση Ισχύος για Δείγμα Συμμετεχόντων 

 

4.4 Κριτήρια Εισδοχής/Αποκλεισμού 

Για τους σκοπούς αυτής της μελέτης, επιζώντες καρκινοπαθείς ήταν όλα τα άτομα τα 

οποία έλαβαν κάποια θεραπεία (χειρουργική επέμβαση και/ή χημειοθεραπεία και/ή 

ακτινοθεραπεία κ.ά.) για συμπαγείς όγκους, και είχαν περάσει τουλάχιστο έξι (6) μήνες από την 

ημέρα από την οποία οι ασθενείς είχαν ολοκληρώσει τη θεραπεία και θεωρούνταν 

απαλλαγμένοι από την ασθένεια. Αυτό δεν περιλάμβανε άτομα που μόλις είχαν διαγνωστεί, 

υποβάλλονταν σε θεραπεία, είχαν υποτροπή, ήταν στο τελικό στάδιο νόσου ή είχαν 

μεταστάσεις. Ο όρος αυτός αφορούσε μόνο τους ασθενείς και όχι τα μέλη της οικογένειας ή 

φροντιστές τους. 

Οι συμμετέχοντες είχαν επιλεγεί από τον ερευνητή σύμφωνα με τα κριτήρια εισδοχής 

και αποκλεισμού. 

Κριτήρια εισδοχής: Οι συμμετέχοντες προκειμένου να συμμετέχουν στη μελέτη έπρεπε να 

διαθέτουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

1. Επιθυμία για συμμετοχή στη μελέτη. 
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2. Δεξιότητες γραφής και ομιλίας στην Ελληνική γλώσσα. 

3. Άτομα ηλικίας από 25 έως 69 ετών. 

4. Να ήταν επιζώντες καρκινοπαθείς, όπως είχαν ορισθεί στα πλαίσια της παρούσας μελέτης. 

5. Να είχαν διαγνωσθεί με καρκίνο του μαστού, εντέρου, θυρεοειδή, ενδομητρίου, προστάτη ή 

ουροδόχου κύστης. 

6. Να είχαν περάσει τουλάχιστο έξι (6) μήνες από την ημέρα από την οποία οι ασθενείς είχαν 

ολοκληρώσει τη θεραπεία (χειρουργική ή/και χημειοθεραπεία ή/και ακτινοθεραπεία) και 

7. Να είχαν τακτική παρακολούθηση από ογκολόγο. 

Κριτήρια αποκλεισμού: 

1. Άτομα ηλικίας κάτω των 25 και άνω των 69 ετών. 

2. Άτομα που δεν ομιλούσαν και κατανοούσαν την Ελληνική γλώσσα. 

3. Άτομα που δεν υπέγραψαν τη φόρμα συγκατάθεσης και δήλωσαν ότι δεν επιθυμούν να 

συμμετέχουν στη μελέτη και 

4. Άτομα που είχαν υποτροπιάσει.  

Η βασική αρχή που καθόρισε τα παραπάνω κριτήρια για τη συμπερίληψη των ασθενών 

στη μελέτη, ήταν η δημιουργία ενός μεγάλου αριθμού ασθενών με έξι (6) διαφορετικούς 

καρκίνους, που θα ήταν κατάλληλος για καταγραφή προβλημάτων και αξιολόγηση της 

ποιότητας ζωής. 

Είχε ορισθεί ο χρόνος των έξι (6) μηνών μετά το τέλος της θεραπείας, για να 

διασφαλιστεί ότι οι ασθενείς ήταν απαλλαγμένοι από τις πρώιμες και βραχυπρόθεσμες 

επιπτώσεις ή επιπλοκές της θεραπείας τους που υποχωρούν σε σύντομο χρονικό διάστημα. 

Ο όρος ότι δεν υπάρχει υποτροπή στους ασθενείς που συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη, 

σχημάτισε ένα ομοιογενές μείγμα ασθενών που βρίσκονταν στη φάση παρακολούθησης και δεν 

υποβάλλονταν ή ανέμεναν να υποβληθούν σε θεραπεία. 
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4.5 Εργαλεία Συλλογής Δεδομένων 

Τα εργαλεία συλλογής δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή τη μελέτη αποτελείτο 

από τέσσερα (4) ερωτηματολόγια/παραρτήματα (παραρτήματα 1,2,3,4). Το πρώτο παράρτημα 

του ερωτηματολογίου, περιείχε δεκατρείς (13) ερωτήσεις με σκοπό να καθοριστούν ορισμένα 

βασικά κλινικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά. Το δεύτερο παράρτημα, που ήταν και το 

μεγαλύτερο σε έκταση, αποτελείτο από το ερωτηματολόγιο CARES-SF με πενήντα εννέα (59) 

ερωτήσεις. Στο τρίτο παράρτημα, υπήρχαν έξι (6) ερωτήσεις σχετικά με την ανάγκη ύπαρξης ή 

όχι ενός Κέντρου Αποκατάστασης, ενώ στο τέταρτο παράρτημα υπήρχαν τρεις (3) ερωτήσεις 

σχετικά με το εάν οι θεράπων ογκολόγοι εξήγησαν/έδωσαν συγκεκριμένο πρόγραμμα 

παρακολούθησης (survivorship care plan) στους ασθενείς μετά την ολοκλήρωση των θεραπειών 

τους. 

4.5.1 Κλινικά και Δημογραφικά Χαρακτηριστικά των Συμμετεχόντων (Παράρτημα 1) 

 Το παράρτημα ένα (1) του ερωτηματολογίου περιλάμβανε δεκατρείς (13) ερωτήσεις. Οι 

πρώτες πέντε (5) ερωτήσεις ήταν κλινικού χαρακτήρα και σχετικές με το ιστορικό της νόσου 

[είδος καρκίνου, διάστημα από το τέλος της θεραπείας (σε έτη) και εάν το άτομο είχε υποβληθεί 

σε χειρουργική επέμβαση, ακτινοθεραπεία ή χημειοθεραπεία]. Οι υπόλοιπες οκτώ (8) 

ερωτήσεις ήταν δημογραφικού χαρακτήρα όπως φύλο, περιοχή κατοικίας (αστική ή αγροτική), 

ηλικία, επίπεδο εκπαίδευσης, αριθμός των ατόμων που ζούσε στο σπίτι των ερωτηθέντων, 

οικογενειακή κατάσταση, αν ήταν πρόσφυγας ή όχι και καθεστώς απασχόλησης. Όλες οι 

ερωτήσεις απαιτούσαν από τους συμμετέχοντες να κάνουν την κατάλληλη επιλογή π.χ. 

δηλώστε το φύλο (άνδρας ή γυναίκα), την περιοχή διαμονής (αστική ή αγροτική) ή την ηλικία 

σας. 

4.5.2 Ερωτηματολόγιο CARES-SF (Παράρτημα 2) 

Για τους σκοπούς της συλλογής των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο 

CARES (Μέθοδος Αξιολόγησης της Ανάγκης Αποκατάστασης σε Καρκινοπαθείς/Cancer 

Rehabilitation Evaluation System), το οποίο αποτελεί έγκυρο ερωτηματολόγιο και είναι 

διαθέσιμο χωρίς περιορισμούς στο δικτυακό τόπο του Jonsson Comprehensive Cancer Center 

των ΗΠΑ (JCCC, 2020). Το ερωτηματολόγιο αναπτύχθηκε στις αρχές του 1990, και στη 

συνέχεια χρησιμοποιήθηκε στην κλινική πρακτική και σε αρκετές μελέτες (Schouten et al., 
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2019). Είναι ένα ειδικό, για καρκινοπαθείς, ερωτηματολόγιο το οποίο αξιολογεί τις ανάγκες 

των ασθενών σε θέματα αποκατάστασης (Schag and Heinrich, 1990). Το ερωτηματολόγιο 

CARES είναι το πρώτο εργαλείο του είδους του, το οποίο αξιολογεί την ποιότητα ζωής μετά τη 

διάγνωση και θεραπεία σε καρκινοπαθείς (Frei et al., 1990). Είναι ολοκληρωμένο, αξιόπιστο, 

έγκυρο και  ειδικά, προσαρμοσμένο για ερευνητικά προγράμματα. Έχει καλή απόδοση για 

διάφορα είδη καρκίνου και ανταποκρίνεται σε αλλαγές της ποιότητας ζωής, που σχετίζονται με 

την υγεία, με την πάροδο του χρόνου. Αυτό το εργαλείο δίνει τη δυνατότητα στους ασθενείς να 

παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την ευημερία και τις ανάγκες φροντίδας τους και 

είναι χρήσιμο για πληρέστερη παρακολούθηση από επαγγελματίες υγείας (Schouten et al., 

2019). 

Οι Ganz et al., το 1992, από τις ΗΠΑ, παρουσίασαν στοιχεία αποδεικνύοντας ότι το 

ερωτηματολόγιο CARES είναι πολύ καλό εργαλείο μέτρησης της ποιότητας ζωής, κατάλληλο 

για χρήση σε καρκινοπαθείς (Ganz  et al., 1992). Λόγω του ότι το CARES αποτελείται από 139 

ερωτήσεις και υπήρχαν πρακτικές δυσκολίες στην εφαρμογή του, αναπτύχθηκε από τους Schag 

et al., το 1991, από τις ΗΠΑ, μία βραχύτερη εκδοχή του ερωτηματολογίου το CARES-Short 

Form (SF) (Schag et al., 1991). Η εξέλιξη και οι ψυχομετρικές ιδιότητες του CARES-SF έχουν 

αξιολογηθεί και τα ευρήματά τους έδειξαν ότι το CARES-SF σχετίζεται στενά με το CARES, 

είχε εξαιρετική αξιοπιστία δοκιμής-επανεξέτασης, ταυτόχρονη εγκυρότητα σε συναφή μέτρα 

και αποδεκτή εσωτερική συνέπεια των συνοπτικών κλιμάκων (Schag et al., 1991). Σε μελέτη 

των te Velde et al., το 1996, που έγινε στην Ολλανδία, το CARES-SF αποδείχθηκε σχετικά 

σταθερό εργαλείο, με το συντελεστή αξιοπιστίας δοκιμής-επανεξέτασης, για όλες τις ενότητες 

πολλαπλών στοιχείων να ήταν πάνω από 0,70 (te Velde et al., 1996). 

Για την παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκε η βραχεία έκδοση του ερωτηματολογίου 

CARES, το CARES-SF, το οποίο αποτελείτο από πενήντα εννέα (59) ερωτήσεις, που 

συμπληρώνονταν από τους ίδιους τους ασθενείς και αφορούσαν προβλήματα που 

αντιμετώπιζαν από τη νόσο και κατά τη φάση της αποκατάστασης. Από τις μετρήσεις 

προέκυψαν βαθμολογίες, συνολικά και επιμέρους, που περιείχαν πληροφορίες για τη σωματική, 

ψυχοκοινωνική, συντροφική και σεξουαλική κατάσταση, την αλληλεπίδραση των ασθενών με 

τους θεράποντες ιατρούς/ογκολόγους. Επίσης, εξετάστηκαν και άλλες παράμετροι, οι οποίες δε 
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συμπεριλαμβάνονταν στις πιο πάνω ενότητες. Όπως έχει προαναφερθεί το CARES-SF, έχει 

αποδειχθεί αποτελεσματικό και ευαίσθητο σε σειρά μελετών (Schouten et al., 2019). 

Το CARES-SF χωρίζεται σε έξι (6) ενότητες (πίνακας 1) οι οποίες είναι: 

1. Σωματική δραστηριότητα: Σωματικά προβλήματα και διακοπή της καθημερινής 

δραστηριότητας που προκαλούνται από την ασθένεια ή τη θεραπεία. 

2. Ψυχοκοινωνικότητα: Ψυχολογικά ζητήματα, προβλήματα επικοινωνίας και σχέσεων 

(εκτός των συντρόφων). 

3. Αλληλεπίδραση ιατρού/ασθενή: Προβλήματα αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας με 

την ιατρική ομάδα. 

4. Συντροφικότητα: Προβλήματα που σχετίζονται με μία σημαντική, συζυγικού τύπου, 

σχέση. 

5. Σεξουαλικότητα: Προβλήματα που σχετίζονται με το ενδιαφέρον και την απόδοση 

στη σεξουαλική δραστηριότητα. 

6. Άλλες παράμετροι: Ορισμένα στοιχεία που δεν εμπίπτουν στις πιο πάνω ενότητες 

αλλά αντιπροσωπεύουν σημαντικούς τομείς, όπως παρενέργειες 

χημειοθεραπείας/ακτινοθεραπείας, οικονομικά θέματα, συμμόρφωση στις ιατρικές 

οδηγίες κλπ.. 

Αναλυτικά δέκα (10) ερωτήσεις είχαν σχέση με τη σωματική δραστηριότητα και 

αφορούσαν καθημερινές δραστηριότητες και δεκαεπτά (17) ασχολούνταν με ψυχοκοινωνικά 

θέματα και επικεντρώνονταν κυρίως σε γνωστικά προβλήματα, όπως η εικόνα του σώματος 

κ.ά. Τέσσερις (4) ερωτήσεις αφορούσαν την αλληλεπίδραση ιατρού/ασθενή, έξι (6) τη 

συντροφικότητα και τρεις (3) τη σεξουαλικότητα. Δεκαεννέα (19) ερωτήσεις σχετίζονταν με 

άλλες παραμέτρους, όπως π.χ. εάν οι συμμετέχοντες ήταν άγαμοι ή χωρίς σοβαρή σχέση και 

αν είχαν δυσκολίες ή όχι στις διαπροσωπικές τους σχέσεις (ερωτήσεις 49, 50), εάν 

συμμορφώνονταν ή όχι με τις ιατρικές οδηγίες (ερώτηση 30), εάν υπήρχαν ή όχι οικονομικά 

προβλήματα (ερωτήσεις 31, 32, 41), θέματα που συσχετίζονταν με διάρροιες εντέρου ή 

ακράτεια ούρων (ερωτήσεις 35, 36), αύξηση βάρους (ερώτηση 34), θέματα σχετικά με 
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προβλήματα μεταφοράς για επισκέψεις σε ιατρούς ή νοσηλευτικά ιδρύματα (ερώτηση 33), 

παρενέργειες χημειοθεραπείας (ερωτήσεις 51-55) ή ακτινοθεραπείας (ερωτήσεις 56, 57) αλλά 

και προβλήματα με στομίες (κολοστομία, ουρητηροστομία, νεφροστομία, τραχειοστομία) 

(ερώτηση 58) καθώς και με τεχνητό μέλος ή πρόθεση μαστού (ερώτηση 59). 

Πίνακας 1: Ερωτήσεις για κάθε ενότητα (CARES SF) 

Ενότητα Ερωτήσεις 

Σωματική Δραστηριότητα 1-10 

Αλληλεπίδραση ιατρού/ασθενή 11-14 

Ψυχοκοινωνικότητα 15-27, 37-40 

Σεξουαλικότητα 28, 29, 42 

Συντροφικότητα 43-48 

Άλλες Παράμετροι 30-36, 41, 49-59 

 

Η μετάφραση του CARES-SF έγινε για τους Ελληνόφωνους κατοίκους της Κύπρου και 

αυτή η μελέτη αναφέρεται μόνο στην Ελληνική εκδοχή του CARES-SF. Έγιναν έλεγχοι κατά 

τη διάρκεια της πιλοτικής μελέτης, έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν τις οδηγίες και 

η πρώτη ερώτηση ολοκληρώθηκε στην παρουσία του ερευνητή υπό μορφή δοκιμής. Το 

ερωτηματολόγιο συμπληρωνόταν σε ένα ήσυχο χώρο, χωρίς την παρουσία άλλου ατόμου ή από 

την οικογένεια ή την ιατρική/νοσηλευτική ομάδα. Ο ερευνητής περίμενε, έξω από το δωμάτιο, 

για πιθανά ζητήματα που ενδέχεται να προέκυπταν. Τα ερωτηματολόγια δόθηκαν στους 

ασθενείς προσωπικά, καθώς αυτό είχε τα ακόλουθα πλεονεκτήματα: 

1. Μερικοί ασθενείς μπορεί να μην είχαν κατανοήσει τις οδηγίες ή κάποιες ερωτήσεις. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι ασθενείς μπορούσαν να ζητήσουν περαιτέρω εξηγήσεις 

από τον ερευνητή. 

2. Σε περιπτώσεις όπου οι ασθενείς δε μπορούσαν να συμπληρώσουν το 

ερωτηματολόγιο μόνοι του για πρακτικούς λόγους (π.χ. είχαν ξεχάσει τα γυαλιά 

τους), οι ερωτήσεις διαβάστηκαν με όσο το δυνατό σταθερό τρόπο χωρίς σχόλια ή 

εξηγήσεις, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις απαντήσεις των ασθενών. 
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3. Με την προσωπική χορήγηση των ερωτηματολογίων, υπήρχε η ευκαιρία να 

ελεγχθεί, μετά την επιστροφή του ερωτηματολογίου στον ερευνητή, για πιθανές 

ελλιπείς απαντήσεις και σε περιπτώσεις που αυτό οφειλόταν σε αμέλεια, οι ασθενείς 

κλήθηκαν ευγενικά να τις συμπληρώσουν. 

4. Έγινε κατορθωτή η προσπάθεια να αποτραπεί η συμμετοχή των συγγενών, οι οποίοι 

ορισμένες φορές τείνουν να υπαγορεύουν ή να επηρεάζουν τις απαντήσεις των 

ασθενών. 

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διαρκούσε κατά μέσο όρο περίπου δεκαπέντε 

(15) λεπτά και γινόταν μετά τη συμπλήρωση του έντυπου συγκατάθεσης (παράρτημα 5). Το 

ενημερωτικό φυλλάδιο (παράρτημα 6), δόθηκε στους συμμετέχοντες στο τέλος της 

συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου, με τα στοιχεία επικοινωνίας του ερευνητή, σε περίπτωση 

που θα ήθελαν να επικοινωνήσουν στο μέλλον για ερωτήσεις ή ανησυχίες. Τέλος, εκφράζονταν 

ευχαριστίες στους συμμετέχοντες για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. 

Το παράρτημα δύο (2) αποτελούσε το ερωτηματολόγιο CARES-SF. Σε αυτή τη μελέτη, 

σύμφωνα με τα δεδομένα του δείγματος, ο μέγιστος αριθμός ερωτήσεων, που ένας 

συμμετέχοντας μπορούσε να συμπληρώσει, ήταν πενήντα επτά (57) και ο ελάχιστος τριάντα 

οκτώ (38). Το ερωτηματολόγιο έγινε συντομότερο για τμήματα που δεν ίσχυαν για ένα άτομο. 

Παραδείγματα αυτών των τμημάτων που ενδέχεται να μην ίσχυαν για κάποιο συμμετέχοντα, 

περιλάμβαναν αυτά που αφορούσαν τις διαπροσωπικές σχέσεις, τα τέκνα, τη σεξουαλική 

δραστηριότητα, την απασχόληση, τις θεραπείες (χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία), τις στομίες 

καθώς και τεχνητό μέλος ή πρόθεση μαστού. 

4.5.2.1 CARES-SF και Κλίμακα Likert 

Υπάρχουν αρκετές κλίμακες που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση στάσεων όπως οι 

κλίμακες Bogardus, Likert, Guttman και Thurstone (Ζαφειρόπουλος, 2005). Στην παρούσα 

μελέτη, χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα Likert λόγω της απλότητας στη δημιουργία και του 

γεγονότος ότι είναι αρκετά διαδεδομένη σε παρόμοιου τύπου έρευνες. Η Likert είναι μία 

μονοδιάστατη κλίμακα που χρησιμοποιείται από τους ερευνητές για να μετρήσει τις στάσεις ή 

τις απόψεις των ερωτηθέντων, οι οποίοι καλούνται να επιλέξουν μία από τις πιθανές απαντήσεις 

σταθερής μορφής σε μία σειρά ερωτήσεων που αντιπροσωπεύουν το πρόβλημα που πρέπει να 
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μελετηθεί. Αυτές οι απαντήσεις εκφράζουν την έκταση της συμφωνίας ή της διαφωνίας και 

μετρούν την ποιότητα, τη σημασία, το ενδιαφέρον, την ικανοποίηση, τη συχνότητα, και το 

βαθμό στον οποίο κάτι είναι έγκυρο και ούτω καθεξής (Nemoto and Beglar, 2014). Η κλίμακα 

Likert προϋποθέτει ότι η ισχύς και η ένταση της εμπειρίας είναι γραμμικές. Επομένως, 

κυμαίνεται από μία πλήρη συμφωνία σε μία πλήρη διαφωνία. Αυτά τα σημεία αντιστοιχούν σε 

μία αριθμητική τιμή που καθορίζεται από τον ερευνητή (π.χ. 1 έως 7 ή -3 έως +3 κ.λπ.). Οι 

συμμετέχοντες σε αυτή τη μελέτη αξιολόγησαν την εγκυρότητα κάθε δήλωσης, 

χρησιμοποιώντας την πεντάβαθμη κλίμακα Likert η οποία περιλάμβανε τις εξής βαθμίδες: 

Εύρος κλίμακας από 1=Καθόλου (κανένα πρόβλημα), 2= Λίγο, 3= Αρκετά, 4= Πολύ έως 

5=Πάρα Πολύ (σοβαρό πρόβλημα). Σε ερωτήσεις που δεν ίσχυαν για ένα άτομο, αυτό 

καταγραφόταν στατιστικά με τον αριθμό έξι (6) (6 = δεν ισχύει) (Ζαφειρόπουλος, 2005). 

4.5.2.2 CARES-SF και Μέτρηση της Ποιότητας Ζωής 

Το ερωτηματολόγιο CARES-SF, χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση της ποιότητας ζωής, 

λόγω του ότι αντικατοπτρίζει τον ορισμό της ποιότητας ζωής που δόθηκε από τους Ferrans 

(Ferrans et al., 1990). Είναι ειδικά σχεδιασμένο για καρκινοπαθείς (Schouten et al., 2019) και 

αποτελείται από διάφορες ενότητες οι οποίες δίνουν μία συνολική βαθμολογία. Όπως έχει 

προαναφερθεί το CARES-SF, αποτελείται από πενήντα εννέα (59) ερωτήσεις που μετρούν τις 

ανάγκες αποκατάστασης καθώς και την ποιότητα ζωής (Schouten et al., 2019). Περιλαμβάνει 

έξι (6) διαφορετικές ενότητες. Η βαθμολογία βασίστηκε στην κλίμακα Likert πέντε (5) 

βαθμίδων, με υψηλότερες βαθμολογίες να αντιστοιχούν στην ύπαρξη σοβαρών προβλημάτων 

και ως εκ τούτου χαμηλής αξιολόγησης της ποιότητας ζωής. 

Η μέση βαθμολογία από το άθροισμα των βαθμολογιών της κλίμακας Likert στο 

ερωτηματολόγιο CARES-SF, δίνει μία συνολική τιμή που αναφέρεται στη συνολική ποιότητα 

ζωής, καθώς και έξι (6) επιμέρους τιμές που αναφέρονται σε σωματικές, ψυχοκοινωνικές, 

σεξουαλικές, συντροφικές, αλληλεπίδραση ιατρού/ασθενή και άλλες παραμέτρους (Schouten 

et al., 2019). Επιπλέον, η παρούσα μελέτη παρέχει μία οπτική επισκόπηση της μέσης 

σοβαρότητας των προβλημάτων στις έξι (6) ενότητες, καθώς και ένα πίνακα προβλημάτων που 

αναφέρονται από καθόλου ως πάρα πολύ (1-5 στην κλίμακα Likert). 
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4.5.3 Κέντρο Αποκατάστασης (Παράρτημα 3) 

Στο παράρτημα τρία (3), οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν, γραπτώς, σε έξι 

(6) ερωτήσεις σχετικά με την ανάγκη ύπαρξης ενός Κέντρου Αποκατάστασης για επιζώντες 

καρκινοπαθείς (χρησιμότητα, ενδιαφέρον ένταξης, μετακίνηση σε άλλη επαρχία, απουσία από 

το σπίτι/εργασία, διάρκεια παραμονής και θέματα που θα ήθελαν να συζητήσουν κατά την 

παραμονή τους στο Κέντρο Αποκατάστασης). 

4.5.4 Πρόγραμμα Παρακολούθησης (Παράρτημα 4) 

Στο παράρτημα τέσσερα (4), απαντήθηκαν γραπτώς τρεις (3) ερωτήσεις, σχετικά με το 

πρόγραμμα παρακολούθησης/σύνοψη θεραπείας. Αυτές οι ερωτήσεις υποβλήθηκαν για να 

διερευνήσουν εάν οι ογκολόγοι είχαν ενημερώσει τους ασθενείς για το τι περιλαμβάνει το 

πρόγραμμα παρακολούθησης, εάν οι πληροφορίες ήταν γραπτές ή προφορικές και σε ποια 

μορφή οι ασθενείς θα ήθελαν να ενημερωθούν. 

4.6 Μετάφραση 

Το ερωτηματολόγιο δεν είχε προηγουμένως μεταφραστεί στην Ελληνική γλώσσα, γι’ 

αυτό πραγματοποιήθηκε η διαδικασία των δύο φάσεων. Σύμφωνα με αυτή, δύο έμπειροι 

ανεξάρτητοι δίγλωσσοι επαγγελματίες υγείας μεταφραστές, μετέφρασαν τo ερωτηματολόγιο 

στην Ελληνική γλώσσα (forward translation). Ακολούθως έγινε σύγκριση των δύο εκδοχών, 

από ένα δίγλωσσο επαγγελματία υγείας µε μητρική γλώσσα τα Ελληνικά, οι οποίες 

εναρμονίστηκαν (reconciliation report), δηλαδή ενσωματώθηκαν σε μία εκδοχή και στη 

συνέχεια μεταφράστηκαν αντίστροφα στην Αγγλική γλώσσα (backward translation). Το 

αποτέλεσμα αυτό συγκρίθηκε με το αρχικό ερωτηματολόγιο και διορθώθηκαν οι διαφορές και 

οι αποκλίσεις (WHO, 2007). 

4.7 Συλλογή Δεδομένων 

Η συλλογή του δείγματος έγινε με τυχαία δειγματοληψία, με σκοπό να υπάρξει 

αντιπροσωπευτικό δείγμα για κάθε τμήμα του πληθυσμού, να μειωθεί το σφάλμα εκτίμησης και 

να εξασφαλιστεί ένας επαρκής αριθμός ατόμων από υποπληθυσμούς. Ο πληθυσμός της μελέτης 

επιλέχθηκε τυχαία από τα εξωτερικά ιατρεία του Ογκολογικού Τμήματος του Γενικού 

Νοσοκομείου Λεμεσού, τα επιτόπου γραφεία του ΠΑΣΥΚΑΦ και της Αφετηρίας. Η συλλογή 
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δεδομένων έγινε σε διάστημα πέντε (5) μηνών από το Μάρτιο έως τον Ιούλιο του 2019. Ο 

ερευνητής της παρούσας μελέτης αφού εξασφάλισε τις απαραίτητες άδειες, επισκέφθηκε τους 

συγκεκριμένους χώρους και έδωσε τα ερωτηματολόγια. Τα ερωτηματολόγια συνοδεύονταν από 

έντυπο γραπτής ενήμερης συγκατάθεσης (παράρτημα 5), το οποίο ανέφερε τα στοιχεία του 

ερευνητή, το σκοπό της μελέτης, τη διατήρηση της ανωνυμίας και εμπιστευτικότητας καθώς 

και ότι η συμμετοχή ήταν εθελοντική και ο συμμετέχοντας μπορούσε να διακόψει τη συμμετοχή 

του χωρίς καμία επίπτωση. Η διανομή και η συλλογή τους πραγματοποιήθηκε σε ανώνυμους 

απαντητικούς φακέλους. Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων γινόταν εκείνη τη στιγμή και 

δεν απαιτείτο χρόνος πέραν των δεκαπέντε (15) λεπτών. Επίσης, δε θεωρήθηκε ότι επηρέασε 

την επίσκεψη στον ογκολόγο, αφού τα ερωτηματολόγια δόθηκαν πριν ή μετά την επίσκεψη. 

4.8 Πιλοτική Εφαρμογή 

Η τελική μορφή των ερωτηματολογίων που προέκυψε από την ομάδα ειδικών, δόθηκε 

αρχικά σε είκοσι (20) αποδέκτες. Η πιλοτική εφαρμογή κρίθηκε απαραίτητη λόγω της 

στάθμισης του ερωτηματολογίου CARES-SF στην Ελληνική γλώσσα, αλλά και των ερωτήσεων 

σχετικά με το Κέντρο Αποκατάστασης και το πρόγραμμα παρακολούθησης ώστε να ελεγχθεί η 

κατανόηση και η ερμηνεία των ερωτημάτων (Μερκούρης, 2008, Ρόντος και Παπάνης, 2007), 

καθώς και για να γίνει πιθανή διόρθωση και αποσαφήνιση των δυσνόητων σημείων από τους 

συμμετέχοντες, όπως υποστηρίζεται από τη βιβλιογραφία σε αυτές τις περιπτώσεις (Γαλάνης, 

2013; van Teijlingen and Hundley, 2002). Επίσης ελέγχεται εάν τα ερωτηματολόγια έχουν την 

κατάλληλη έκταση, δηλαδή δεν είναι πολύ εκτεταμένα, προκαλώντας την αδιαφορία ή τον 

εκνευρισμό των ερωτηθέντων. Πρόκειται για μία μελέτη μικρής κλίμακας, με στόχο την όσο 

καλύτερη προετοιμασία της κύριας μελέτης. Αν και δεν εγγυάται την επιτυχία της κύριας 

μελέτης, η πιλοτική μελέτη αυξάνει τις πιθανότητες για ένα καλό αποτέλεσμα (van Teijlingen 

and Hundley, 2002; Polit et al., 2001). 

 

4.9 Στατιστική Ανάλυση 

Για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων της μελέτης, χρησιμοποιήθηκε η 

περιγραφική στατιστική ανάλυση (descriptive statistics), η ανάλυση συσχέτισης (correlation 

analysis) και η ανάλυση της διακύμανσης (ANOVA). Η περιγραφική στατιστική έχει 

χρησιμοποιηθεί για τη διερεύνηση των κλινικών και δημογραφικών χαρακτηριστικών, που 
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απαρτίζουν τις ανεξάρτητες κατηγορικές μεταβλητές ή αλλιώς παράγοντες αυτής της μελέτης 

καθώς και για τη διερεύνηση των απαντήσεων που έδωσαν οι καρκινοπαθείς σχετικά με τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Με την ανάλυση συσχέτισης, διερευνήθηκε η πιθανή σχέση 

των ανεξάρτητων μεταβλητών μεταξύ τους, όπως επίσης και μεταξύ των δεδομένων που 

αφορούσαν τα προβλήματα των καρκινοπαθών. Η ανάλυση της διακύμανσης χρησιμοποιήθηκε 

για τη διερεύνηση του βαθμού επίδρασης των προαναφερθέντων παραγόντων, στην ποσοτική 

μεταβλητή της μέσης βαθμολογίας της συνολικής ποιότητας ζωής, όπως επίσης και στην 

ποσοτική μεταβλητή της μέσης βαθμολογίας της κάθε ξεχωριστής ενότητας (σωματική 

δραστηριότητα, αλληλεπίδραση ιατρού/ασθενή, ψυχοκοινωνικότητα, σεξουαλικότητα, 

συντροφικότητα και άλλες παραμέτρους). 

Ο πίνακας «Tests of Between-Subjects Effects/Δοκιμές Επιδράσεων μεταξύ 

Θεμάτων» σε κάθε ενότητα, συνοψίζει το αποτέλεσμα της ανάλυσης διακύμανσης. Στις στήλες 

του πίνακα αυτού υπάρχουν πληροφορίες για τα αθροίσματα τετραγώνων των αποκλίσεων 

(«Sum of Squares»), τους βαθμούς ελευθερίας («df»), τα μέσα τετράγωνα των αποκλίσεων 

(«Mean Squares»), τις τιμές του F-test και το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας («Sig.») για 

τη κάθε μία από τις δώδεκα κατηγορικές μεταβλητές. Αν το Sig. που καθορίζεται από το F-test 

είναι μικρότερο του 0.05, τότε υπάρχει ένδειξη σημαντικής επίδρασης του παράγοντα. Στους 

παράγοντες με περισσότερες από 2 ομάδες που τα αποτελέσματα έδειξαν στατιστικά σημαντική 

διαφορά, εκτελέστηκε ,εκ των υστέρων («post-hoc»), έλεγχος για να συγκριθούν όλα τα δυνατά 

ζεύγη διαφορών ανάμεσα στις ομάδες και να εξακριβωθούν πια από αυτά τα ζεύγη συμβάλουν 

στην εντόπιση της σημαντικής επίδρασης. 

Ο πίνακας «Parameter Estimates/Εκτίμησης Παραμέτρων» χρησιμοποιήθηκε, σε κάθε 

ενότητα, για να αναλύσει με περισσότερη λεπτομέρεια τα αποτελέσματα της διακύμανσης των 

παραγόντων που αποτελούνταν από μόνο δύο (2) ομάδες και είχαν ένδειξη σημαντικής 

επίδρασης. Ο πίνακας αυτός παρουσιάζει το βαθμό επιρροής των ανεξάρτητων μεταβλητών 

πάνω στην εξαρτώμενη μεταβλητή, όπως αυτό φαίνεται στη στήλη Β. Το πρόσημο αυτού του 

βαθμού δηλώνει αν μια συγκεκριμένη ομάδα έχει θετική ή αρνητική επίδραση στα προβλήματα, 

σε σχέση με τη βασική ομάδα. 

Ο πίνακας «Multiple Comparisons/Πολλαπλές Συγκρίσεις» σε κάθε ενότητα συνοψίζει το 

αποτέλεσμα του, εκ των υστέρων («post-hoc»), ελέγχου. Οι συγκρίσεις των διαφορών κάθε 
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δυνατού ζεύγους έγιναν με το κριτήριο Tukey που θεωρείται το ασφαλέστερο κριτήριο για τον 

έλεγχο όλων των δυνατών συγκρίσεων, μεταξύ των επιπέδων-τιμών της ανεξάρτητης 

μεταβλητής. Οι στατιστικά σημαντικές διαφορές είναι και πάλι αυτές με Sig. μικρότερο του 

0.05 και είναι σημειωμένες με αστερίσκο (Παυλόπουλος, 2008). 

4.9.1 Στάθμιση Εργαλείων 

Για τον έλεγχο αξιοπιστίας της Ελληνικής έκδοσης του CARES-SF, έγιναν δοκιμασίες 

σταθερότητας (test-retest ή ελέγχου-επανελέγχου) καθώς και έλεγχος εσωτερικής συνοχής. 

Η αξιοπιστία των επαναληπτικών μετρήσεων αναφέρεται στη σταθερότητα ενός 

εργαλείου μέτρησης, σχετικά με τις μετρήσεις με την πάροδο του χρόνου (Ουζούνη και 

Νακάκης, 2011). Η σταθερότητα αναφέρεται στο βαθμό στον οποίο επιτυγχάνονται οι ίδιες ή 

παρόμοιες βαθμολογίες όταν το όργανο χρησιμοποιείται στα ίδια θέματα πολλές φορές (Σαχίνη-

Καρδάση, 2007). Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει τη χορήγηση του ίδιου εργαλείου μέτρησης, 

όπως ένα ερωτηματολόγιο, στα ίδια άτομα υπό τις ίδιες συνθήκες μετά από κάποια χρονική 

περίοδο. Είναι η πιο κοινή μορφή στις έρευνες για να δοκιμάσουν κάποιοι την αξιοπιστία ενός 

ερωτηματολογίου (Bolarinwa, 2015). Το διάστημα μεταξύ των δύο μετρήσεων θα πρέπει να 

επιλέγεται προσεκτικά και να μην είναι πολύ μεγάλο, γιατί όσο μεγαλύτερο είναι, τόσο 

μικρότερη είναι η συσχέτιση μεταξύ των δύο μετρήσεων (Σαχίνη-Καρδάση, 2007). Ένα πιθανό 

πρόβλημα κατά την εξέταση της αξιοπιστίας του ελέγχου-επανελέγχου στην πράξη, είναι ότι τα 

άτομα εξοικειώνονται με το περιεχόμενο του εργαλείου και απλώς ανταποκρίνονται με βάση 

τη μνήμη τους και δίνουν τις ίδιες απαντήσεις όπως πριν (Bolarinwa, 2015). Αυτό το φαινόμενο 

ονομάζεται επίδραση πράξης (practice effect/memory effect), (Ουζούνη και Νακάκης, 2011). 

Ο έλεγχος σταθερότητας (test-retest), στην παρούσα μελέτη διενεργήθηκε ως εξής: 

Έπειτα από την πάροδο δέκα πέντε (15) ημερών το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε για 2η 

φορά από ένα υποσύνολο των συμμετεχόντων (20 επιζώντες καρκινοπαθείς). Η περίοδος των 

δύο (2) εβδομάδων θεωρήθηκε κατάλληλη για να συμπληρωθεί ξανά το ερωτηματολόγιο από 

τους ασθενείς χωρίς να ξεχάσουν την εμπειρία τους ή χωρίς να θυμούνται τις απαντήσεις που 

έδωσαν την πρώτη φορά που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο. Στη συνέχεια 

χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης Spearman correlation coefficient για να υπολογιστεί ο συντελεστής 

συσχέτισης των απαντήσεων στις δύο (2) διαφορετικές χρονικές στιγμές. Εάν η θετική 
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συσχέτιση είναι ισχυρή, τότε υπάρχει και αξιοπιστία στον έλεγχο-επανέλεγχο. Σε γενικές 

γραμμές, οι τιμές συντελεστή συσχέτισης (r) θεωρούνται καλές αν r ≥ 0,70 (Bolarinwa, 2015; 

Singh et al., 2011). Οι πενήντα εννέα (59) απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο CARES-SF, είχαν 

ικανοποιητικό δείκτη ελέγχου–επανελέγχου αφού οι συσχετίσεις των δηλώσεων μεταξύ 

ελέγχου και επανελέγχου κυμαίνονταν από 0,72 έως 0,97. 

Η εσωτερική συνοχή αναφέρεται στο βαθμό στον οποίο όλες οι καταγραφές σε μία 

κλίμακα μετρούν την ίδια μεταβλητή. Αυτός είναι ένας δείκτης που φανερώνει κατά πόσο 

διαφορετικές προτάσεις (items) μετρούν την ίδια έννοια (μεταβλητή) (Ουζούνη και Νακάκης, 

2011, Σαχίνη-Καρδάση, 2007). Η εσωτερική συνοχή μίας κλίμακας εκτιμάται συνήθως 

χρησιμοποιώντας το συντελεστή άλφα (α) που πρότεινε ο Cronbach και θεωρείται το πιο ευρέως 

χρησιμοποιούμενο μέτρο εσωτερικής συνοχής (Σαχίνη-Καρδάση, 2007). 

Μία κλίμακα με υψηλό βαθμό εσωτερικής συνοχής δείχνει μεγαλύτερη αξιοπιστία. Οι 

τιμές του συντελεστή Cronbach’s alpha πρέπει να κυμαίνονται μεταξύ 0,7-0,9. Συγκεκριμένα, 

ο συντελεστής άλφα χρησιμοποιείται συνήθως κατά την ανάπτυξη μίας κλίμακας με στοιχεία 

που έχουν διαφορετικές επιλογές απόκρισης (δηλ. 1 = καθόλου με 5 = πάρα πολύ) (Bolarinwa, 

2015). Όταν ένα εργαλείο μέτρησης εφαρμόζεται για πρώτη φορά σε ένα συγκεκριμένο 

πληθυσμό, με διαφορετικά πολιτιστικά χαρακτηριστικά και γλώσσα, τότε είναι απαραίτητο να 

ελέγξετε την αξιοπιστία της εσωτερικής συνοχής (Ουζούνη και Νακάκης, 2011), όπως συνέβη 

στη συγκεκριμένη μελέτη, στην οποία για τον έλεγχο της εσωτερικής συνέπειας του εργαλείου, 

χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης Cronbach's alpha. 

Η εσωτερική συνοχή εξετάστηκε με το κριτήριο Cronbach’s alpha όπου η αποδεκτή 

τιμή τέθηκε στο a> 0,70. Πραγματοποιώντας τον έλεγχο αυτό κατά τη διάρκεια της πιλοτικής 

μελέτης οι απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο CARES-SF, έφεραν δείκτη εσωτερικής συνοχής 

a=0,73. 

Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με το στατιστικό πακέτο SPSS (Statistical Package for 

Social Sciences) έκδοση είκοσι τρία (23). Τα δεδομένα κωδικοποιήθηκαν και είχαν εισαχθεί σε 

αρχείο του SPSS. Η στατιστική σημαντικότητα για όλες τις πιο πάνω δοκιμασίες τέθηκε στο 

0,05. Οι γραφικές παραστάσεις και οι πίνακες έγιναν στο πρόγραμμα Excel 2016 και στο 

στατιστικό πακέτο SPSS έκδοση είκοσι τρία (23). Οι πίνακες παρουσιάζονται ως συχνότητες 
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[Ποσοστά (%) – Ν] για τα κλινικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά. Τα αποτελέσματα των 

βαθμολογιών τόσο για τη συνολική ποιότητα ζωής όσο και για τις διάφορες ενότητες, 

παρουσιάζονται ως μέσες τιμές +/- τυπική απόκλιση. 

4.10 Παρεμβατική Μελέτη σε Πενήντα (50) Άτομα με Καρκίνο Μαστού 

Σε αυτή τη μελέτη παρέμβασης, διερευνήθηκαν οι επιδράσεις μίας εβδομάδας 

αποκατάστασης σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού. Οι ασθενείς με καρκίνο του μαστού 

επιλέχθηκαν λόγω του αναμενόμενου υψηλού αριθμού συμμετεχόντων. Από τα 135 άτομα με 

καρκίνο του μαστού που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο, πενήντα (50) τυχαιοποιήθηκαν για 

να συμμετάσχουν. Τα άτομα αυτά συμφώνησαν να απαντήσουν στις ερωτήσεις του CARES-

SF, μία εβδομάδα, πριν συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και τρεις (3) μήνες αργότερα. 

Αξιολογήθηκαν οι πρώτες πενήντα (50) ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, λόγω του ότι οι 

ερωτήσεις από πενήντα μία (51) έως πενήντα εννέα (59) αφορούσαν θέματα και εμπειρίες, τα 

οποία δε θα μπορούσαν να αλλάξουν. Αυτά ήταν παρενέργειες χημειοθεραπείας (ερωτήσεις 51-

55) ή ακτινοθεραπείας (ερωτήσεις 56-57) αλλά και προβλήματα με στομίες (κολοστομία, 

ουρητηροστομία, νεφροστομία, τραχειοστομία) (ερώτηση 58) καθώς και με τεχνητό μέλος ή με 

πρόθεση μαστού (ερώτηση 59). 

Η μελέτη παρέμβασης πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Αποκατάστασης καρκινοπαθών 

με το όνομα «Αφετηρία», που λειτουργεί από το 2017. Βρίσκεται στο ορεινό χωριό Μονιάτης 

στη Λεμεσό και έχει ως στόχο να παρέχει στους συμμετέχοντες δωρεάν εβδομαδιαίο 

πρόγραμμα υποστήριξης (Δευτέρα με Παρασκευή) σε άτομα με καρκίνο. Οι συμμετέχοντες 

ήταν ασθενείς που ήθελαν να διατηρήσουν ένα ασφαλές επίπεδο δραστηριότητας και να ήταν 

σε θέση να μεγιστοποιήσουν την απόδοσή τους στις καθημερινές τους δραστηριότητες 

(εργασία, οικογένεια, σωματική δραστηριότητα) μετά τη θεραπεία. Απευθυνόταν επίσης, σε 

ασθενείς που είχαν βιώσει προβλήματα που δεν είχαν πριν από τη διάγνωσή τους, ειδικά εάν 

παρέμβαιναν στις λειτουργικές τους ικανότητες ή στην ποιότητα ζωής τους. 

Στην Αφετηρία οι ασθενείς αξιολογούνταν από μία έμπειρη διεπιστημονική ομάδα 

ανάλογα με τη διάγνωση, τα προβλήματα και τις ανάγκες τους. Στη συνέχεια, είχαν την ευκαιρία 

να συμμετάσχουν σε ειδικά προγράμματα. Για το λόγο αυτό, αναπτύχθηκαν ολοκληρωμένα 

διεπιστημονικά προγράμματα αποκατάστασης στις εγκαταστάσεις του Κέντρου για ασθενείς 
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που είχαν ολοκληρώσει τη θεραπεία τους. Για τη δημιουργία αυτών των προγραμμάτων, τα 

δεδομένα ελήφθησαν κυρίως από τη μελέτη της παγκόσμιας βιβλιογραφίας, καθώς και από 

επιτόπιες επισκέψεις σε κέντρα αποκατάστασης στη Δανία και στην Ολλανδία. Επιπλέον, 

συγκροτήθηκε από τον ΠΑΣΥΚΑΦ, μια επιτροπή, ως επί το πλείστο, επαγγελματίες υγείας 

εξειδικευμένους, οι οποίοι διαμόρφωσαν τη θεματολογία των συγκεκριμένων προγραμμάτων. 

Η επιστημονική επιτροπή αποτελείτο από ιατρό, νοσηλευτή, ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, 

διατροφολόγο, φυσικοθεραπευτή και ένα μέλος του συνδέσμου, η οποία ήταν επιζώντας 

καρκινοπαθής (ΠΑΣΥΚΑΦ 2020). 

Ο σκοπός των προγραμμάτων ήταν να βοηθήσουν τους ασθενείς να εστιάσουν τις 

σκέψεις και τα συναισθήματά τους προκειμένου να τα ενδυναμώσουν. Τα προγράμματα 

παρείχαν τα κατάλληλα εργαλεία, εφόδια και τεχνικές, που επέτρεπαν στους συμμετέχοντες να 

διαχειριστούν τις ψυχολογικές δυσκολίες προσαρμογής, που μπορούσαν να προκύψουν μετά τη 

θεραπεία τους. Τα προγράμματα επικεντρώθηκαν στο σωματικό, ψυχολογικό και κοινωνικό 

κομμάτι, μετά το πέρας των θεραπειών και στόχευαν στην αλλαγή του τρόπου ζωής σε θέματα 

που σχετίζονταν με: 

• Προσωπική ανάπτυξη. 

• Αξιοποίηση δεξιοτήτων. 

• Συναισθηματική ισορροπία. 

• Βελτίωση της ψυχολογίας. 

• Υιοθέτηση μίας ισορροπημένης και καλής διατροφής. 

• Ενδυνάμωση της φυσικής κατάστασης. 

• Διαχείριση και βελτίωση της σεξουαλικής ζωής. 

• Βελτίωση στη διαχείριση του άγχους. 

• Επανένταξη στο εργασιακό περιβάλλον (Αφετηρία/ΠΑΣΥΚΑΦ, 2020). 

Το πρόγραμμα διαρκούσε πέντε (5) ημέρες και περιλάμβανε πληροφορίες, συμβουλές, 

σωματική δραστηριότητα, διατροφή, φυσικοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, κοινωνική 
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υποστήριξη και εκπαίδευση σε στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων. Στις διαλέξεις, ο/η 

ογκολόγος παρουσίαζε ιατρικά δεδομένα σχετικά με τη διάγνωση, τις μεθόδους θεραπείας, τη 

σεξουαλικότητα, τις μακροχρόνιες επιδράσεις των θεραπειών κ.ά. Καθησύχαζε τους ασθενείς 

με σωστή πληροφόρηση και τους ενθάρρυνε για αλλαγή τρόπου ζωής. Ο/η κοινωνικός 

λειτουργός τους ενημέρωνε για κοινωνικά και εργασιακά θέματα. Ο/η ψυχολόγος με ατομικές 

και ομαδικές συναντήσεις βοηθούσε τους ασθενείς στην αντιμετώπιση προβλημάτων όπως το 

άγχος, τη σεξουαλικότητα, την αυτογνωσία, τις παρανοήσεις, τους μη ρεαλιστικούς φόβους, 

προσδοκίες κ.ά. και ο/η διατροφολόγος έδινε συμβουλές σε θέματα σωστής υγιεινής διατροφής. 

Η σωματική άσκηση γινόταν σε ομάδες τεσσάρων έως δέκα (4-10) ατόμων δύο (2) 

φορές την ημέρα και καθοδηγείτο από ένα φυσικοθεραπευτή. Περιλάμβανε γυμναστική στο 

νερό, περπάτημα στο δάσος, ασκήσεις για μυϊκή ενδυνάμωση και αντίσταση, διατάσεις και 

ασκήσεις χαλάρωσης. Οι συνεδρίες περιλάμβαναν την προθέρμανση, την κύρια φάση 

δραστηριότητας και τη φάση αποθεραπείας. Επίσης, γίνονταν και διαλέξεις σχετικά με τα οφέλη 

της άσκησης και τα προβλήματα που προκαλούνταν από έναν καθιστικό τρόπο ζωής. Ακόμη, 

μία φορά την εβδομάδα για δύο (2) ώρες υπήρχε μάθημα γιόγκα. 

Ο χρόνος εκτέλεσης του εβδομαδιαίου προγράμματος ήταν περίπου τριάντα (30) ώρες. 

Οι συμμετέχοντες, θα μπορούσαν επίσης να προγραμματίσουν συναντήσεις για προσωπικές 

διαβουλεύσεις με τους επαγγελματίες υγείας που έδωσαν τις διαλέξεις. Επιπλέον, κοινωνικές 

και πολιτιστικές δραστηριότητες ήταν μέρος του προγράμματος (Αφετηρία/ΠΑΣΥΚΑΦ, 2020). 

V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

5.1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΔΕΙΓΜΑ (ΤΩΝ 313 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ) 

Τετρακόσιοι εξήντα τέσσερεις επιζώντες καρκινοπαθείς πληρούσαν τα κριτήρια ένταξης και 

αποκλεισμού. Λόγω του ότι κάποιοι ασθενείς δεν είχαν προγραμματισμένο ραντεβού κατά τη 

χρονική διάρκεια της μελέτης ή δεν προσήλθαν στο ραντεβού τους διανεμήθηκαν τελικά μόνο 

358 ερωτηματολόγια. Σαράντα πέντε (45) ασθενείς αρνήθηκαν να συμμετάσχουν. Ως 

αποτέλεσμα, 313 ασθενείς συμπεριλήφθηκαν στην τελική ανάλυση οι οποίοι συμφώνησαν να 

συμμετάσχουν συμπληρώνοντας και τα τέσσερα παραρτήματα του ερωτηματολογίου. 
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5.1.1 Κλινικά και Δημογραφικά Χαρακτηριστικά του Δείγματος 

Το πρώτο παράρτημα περιλάμβανε τα κλινικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά. Τα 

αποτελέσματα αυτών των χαρακτηριστικών συνοψίζονται στον πίνακα δύο (2). 

Πίνακας 2: Κλινικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων 

Ομάδα 

Ενδιαφέροντος 

Αριθμός Συμμετεχόντων (n=313) 

Είδος 

Καρκίνου 

Μαστός

: 135 

Έντερο: 

72 

Θυρεοειδής:

26 

Ενδομήτριο: 

 28 

Προστάτης: 

30 

Ουροδόχος 

Κύστη: 22 

Χρονικό Διάστημα 

από  το Τέλος των 

Θεραπειών 

6 μήνες-1 έτος: 76 >1 έτος-2 έτη: 67 >2 έτη-3 έτη: 66 >3 ετών: 104 

Έχετε 

Χειρουργηθεί; 

Ναι: 313  Όχι: 0 

Έχετε Ακτινοβοληθεί; Ναι: 151  Όχι: 162 

Έχετε 

Χημειοθεραπευθεί; 

Ναι: 173  Όχι: 140 

Φύλο Άνδρας: 94 Γυναίκα: 219 

Περιοχή Διαμονής Αστική: 235 Αγροτική: 78 

Ηλικία 25-29: 

3 

30-34: 

7 

35-39: 

9 

40-44: 

21 

45-49: 

43 

50-54: 

58 

55-59: 

56 

60-64: 

49 

65-69: 

67 

Επίπεδο 

Εκπαίδευσης 

Δημοτικό: 

79 

Γυμνάσιο: 

73 

Λύκειο: 

90 

Πανεπιστήμιο: 

53 

Μεταπτυχιακό: 

18 

Μέγεθος 

Νοικοκυριού 

1 άτομο: 

46 

2 άτομα: 

104 

3 άτομα: 

65 

4 άτομα: 

54 

5 ή περισσότερα 

άτομα: 44 

Οικογενειακή 

Κατάσταση 

Ελεύθερος/η: 

44 

Παντρεμένος/η

:185 

Χωρισμένος/

η: 35 

Χήρος/α

: 32 

Ζω με 

σύντροφό:17 

Ελληνοκύπριος  

Πρόσφυγας 

Ναι: 

111 

Όχι:  

202 

Απασχόληση 

 

Πλήρη: 

100 

Μερική

: 

27 

Άνεργος/η

: 

11 

Άνεργος/η 

λόγω 

καρκίνου: 

43 

Φροντιστής/ 

Φροντίστρια: 

4 

Συντα-

ξιούχος/

α: 100 

Οικοκυρά 

/Στο 

σπίτι: 28 
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Τριακόσια δεκατρία άτομα συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο, 94 ήταν άνδρες (30%) 

και 219 γυναίκες (70%), τα οποία είχαν διαγνωσθεί με τις ακόλουθες κακοήθειες: καρκίνος του 

μαστού (43,1%), εντέρου (23%), θυρεοειδή (8,3%), ενδομητρίου (9%), προστάτη (9,6%) και 

ουροδόχου κύστης (7%). Η μέση ηλικία ήταν 55-59 έτη (εύρος 25-69 έτη). Όλοι οι ερωτηθέντες 

ασθενείς είχαν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, σχεδόν οι μισοί είχαν ακτινοβοληθεί 

(48,2%) και περισσότεροι από τους μισούς είχαν υποβληθεί σε χημειοθεραπεία (55,3%). 

Οι περισσότεροι ήταν έγγαμοι (59,1%), ζούσαν σε αστικές περιοχές (75,1%), ενώ το 

35,5% ήταν πρόσφυγες. Το 31,9% εργάζονταν με πλήρη απασχόληση ή είχαν συνταξιοδοτηθεί, 

ενώ το 13,7% ήταν άνεργοι λόγω της διάγνωσης του καρκίνου. Το 33,2% ζούσε με άλλο ένα 

άτομο, ενώ το 20,8% με δύο ακόμη άτομα. Όσον αφορά στο επίπεδο εκπαίδευσης, οι 

περισσότεροι (28,8%) είχαν αποφοιτήσει από το Λύκειο, το 25,2% από το Δημοτικό, το 23,3% 

από το Γυμνάσιο, το 16,9% από το Πανεπιστήμιο και το 5,75% είχε Μεταπτυχιακές σπουδές. 

Επίσης, το ένα τρίτο των ερωτηθέντων (33,2%) είχε περισσότερο από τρία (3) χρόνια 

ολοκληρώσει τις θεραπείες του και ήταν υπό την επίβλεψη των ογκολόγων. 

5.1.2 Ερωτηματολόγιο CARES-SF 

Στο παράρτημα δύο (2) περιλαμβάνεται το ερωτηματολόγιο CARES-SF. Οι ερωτήσεις 

από ένα (1) έως τριάντα έξη (36) απαντήθηκαν από όλους, ενώ οι συμμετέχοντες απάντησαν 

στις ερωτήσεις από τριάντα επτά (37) έως πενήντα εννέα (59) μόνο εάν ήταν σχετικές με 

αυτούς. 

5.1.2.1 Συχνότητα Προβλημάτων/Γενικά Σχόλια 

Από τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο CARES-SF, βρέθηκε ότι όλοι οι 

συμμετέχοντες αντιμετώπισαν, προβλήματα σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό. 

Δημιουργήθηκε σχετικός πίνακας ο οποίος συνόψισε τα δέκα (10) πιο συχνά και τα δέκα (10) 

ολιγότερα συχνά προβλήματα (πίνακες 3α και 3β αντίστοιχα). 
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Πίνακας 3α: Τα δέκα πιο συχνά προβλήματα  

(κλίμακα Likert 2 έως 5, από λίγο ως πάρα πολύ) 

 

Ερωτήσεις 

% ατόμων 

που ανέφεραν 

προβλήματα 

Αριθμός ατόμων 

που ανέφεραν 

προβλήματα 

Ολικός αριθμός 

ατόμων 

16. Αισθάνομαι συχνά άγχος 90.10% 282 313 

41. Από τότε που διαγνώστηκα με καρκίνο 

δυσκολεύομαι να βρω εργασία 
89.29% 25 28 

2. Δεν έχω την ίδια ενέργεια που είχα πριν 88.50% 277 313 

1. Δυσκολεύομαι να σκύβω ή να σηκώνω βάρη 86.26% 270 313 

55. Είχα άλλες παρενέργειες μετά τη χορήγηση 

της χημειοθεραπείας 
85.55% 148 173 

47. Ο/η σύντροφός μου ξοδεύει πολύ χρόνο για 

να με φροντίζει 
84.00% 189 225 

17. Έχω δυσκολίες στον ύπνο 81.15% 254 313 

58. Έχω πρόβλημα με τη στομία και με τη 

φροντίδα/συντήρηση της 
80.95% 17 21 

42. Πιστεύω ότι η συχνότητα των σεξουαλικών 

μου επαφών έχει μειωθεί από τότε που 

διαγνώστηκα με καρκίνο 

80.24% 199 248 

59. Έχω πρόβλημα με το τεχνητό μέλος/πρόθεση 

μαστού 
76.00% 19 25 

 

Πίνακας 3β: Τα δέκα ολιγότερα συχνά προβλήματα 

(κλίμακα Likert 2 έως 5, από λίγο ως πάρα πολύ) 

 

Ερωτήσεις 

% ατόμων 

που ανέφεραν 

προβλήματα 

Αριθμός ατόμων 

που ανέφεραν 

προβλήματα 

Ολικός αριθμός 

ατόμων 

7. Βρίσκω το φαγητό άγευστο και ανούσιο 31.63% 99 313 

25. Αγχώνομαι όταν μου κάνουν αιμοληψία 30.99% 97 313 

6. Δε μπορώ να αυξήσω το βάρος μου 30.35% 95 313 

13. Δυσκολεύομαι να κατανοήσω τι μου λένε οι 

ιατροί για θέματα που αφορούν τον καρκίνο και 

τις θεραπείες του 

30.03% 94 313 

57. Είχα αναγούλες ή εμέτους μετά τη χορήγηση 

της ακτινοθεραπείας 
29.80% 45 151 

40. Ανησυχώ ότι μπορεί να με απολύσουν από 

την εργασία μου 
27.78% 35 126 

33. Δυσκολεύομαι με τη μεταφορά μου στα 

ραντεβού με τους ιατρούς μου και αλλού 
23.96% 75 313 

12. Δυσκολεύομαι να κάνω ερωτήσεις στους 

ιατρούς για θέματα που αφορούν το πρόβλημά 

μου 

23.32% 73 313 

30. Κάποιες φορές δεν ακολουθώ τις οδηγίες των 

ιατρών μου 
21.41% 67 313 

32. Αντιμετωπίζω πρόβλημα με την ασφαλιστική 

μου κάλυψη 
14.70% 46 313 
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Εδώ παρατηρήθηκε ότι από τους 313 συμμετέχοντες, ποσοστό 90,1% δήλωσε ότι 

αισθανόταν συχνά άγχος, 89,2% ότι είχε προβλήματα στην εύρεση εργασίας, 88,5% δήλωσε 

ότι δεν είχε την ίδια ενέργεια που είχε προηγουμένως και 86,2% ότι είχε δυσκολία να σκύψει ή 

να σηκώσει βάρος. Τα ολιγότερα συχνά προβλήματα ήταν ζητήματα που σχετίζονταν με την 

ασφαλιστική κάλυψη (14,7%), τη σχέση ιατρού/ασθενή (23,3% και 21,4% αντίστοιχα) και τη 

μεταφορά του ασθενή για τη καθιερωμένη επίσκεψη στον/στην ιατρό (23,9%). 

5.1.2.2 Συχνότητα Προβλημάτων στις Διάφορες Ενότητες 

Το ερωτηματολόγιο CARES-SF, περιλαμβάνει έξι (6) ενότητες που αντιπροσωπεύουν 

διαφορετικά θέματα. Για καλύτερη ανάγνωση, δημιουργήθηκαν σχετικοί πίνακες που δείχνουν 

τον αριθμό των ατόμων που ανέφεραν προβλήματα (κλίμακα Likert 2 έως 5, από λίγο έως πάρα 

πολύ), καθώς και το συνολικό αριθμό ατόμων που απάντησαν στη συγκεκριμένη ερώτηση σε 

κάθε μία από αυτές τις ενότητες, ξεκινώντας από τα προβλήματα που αναφέρονταν πιο συχνά. 

Πιο αναλυτικά: 

5.1.2.2.1 Σωματική Δραστηριότητα 

 

Η ενότητα της σωματικής δραστηριότητας περιλάμβανε δέκα (10) ερωτήσεις. Σε έξι (6) 

ερωτήσεις, οι ασθενείς ανέφεραν προβλήματα πέραν του 50%. Το 88,5% ανέφερε ότι δεν είχαν 

την ίδια ενέργεια με πριν, το 86,3% ότι είχαν μεγάλη δυσκολία να σκύψουν ή να σηκώσουν 

βάρη, ενώ το 75,4% ότι ο καρκίνος και οι θεραπείες του είχαν επηρεάσει την ικανότητα τους 

να βρουν εργασία. Το 74,8% ανέφερε ότι είχε δυσκολία στην εκτέλεση καθημερινών εργασιών 

στο σπίτι, το 68,7% ότι είχαν συχνά σωματικό πόνο και το 62,6% ότι δυσκολεύονταν να 

προγραμματίσουν δραστηριότητες λόγω του καρκίνου ή των θεραπειών του. Οι ακόλουθες 

ερωτήσεις είχαν τα ολιγότερα προβλήματα: Το 30,4% δεν μπορούσε να αυξήσει το βάρος του 

και το 31,6% ότι έβρισκε το φαγητό άγευστο και ανούσιο και είχε δυσκολία να φροντίσει τον 

εαυτό του (πίνακας 4). 
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Πίνακας 4: Σωματική Δραστηριότητα 

(κλίμακα Likert 2 έως 5, από λίγο ως πάρα πολύ) 

 

Ερωτήσεις 1-10 

% ατόμων 

που ανέφεραν 

προβλήματα 

Αριθμός ατόμων 

που ανέφεραν 

προβλήματα 

Ολικός αριθμός 

ατόμων 

2. Δεν έχω την ίδια ενέργεια που είχα πριν 88.50% 277 313 

1. Δυσκολεύομαι να σκύβω ή να σηκώνω βάρη 86.26% 270 313 

8. Νομίζω ότι ο καρκίνος και οι θεραπείες του 

έχουν επηρεάσει την ικανότητά μου για εργασία 
75.40% 236 313 

3. Δυσκολεύομαι να εκτελώ τις καθημερινές μου 

εργασίες στο σπίτι 
74.76% 234 313 

9. Έχω συχνά σωματικό πόνο 68.69% 215 313 

5. Δυσκολεύομαι να προγραμματίζω 

δραστηριότητες λόγω του καρκίνου ή των 

θεραπειών του 

62.62% 196 313 

10. Βρίσκω ότι τα ρούχα μου δε μου ταιριάζουν 

πλέον 
48.88% 153 313 

4. Δυσκολεύομαι να κάνω μπάνιο, να βουρτσίζω 

τα δόντια και να φροντίζω τον εαυτό μου 
31.63% 99 313 

7. Βρίσκω το φαγητό άγευστο και ανούσιο 31.63% 99 313 

6. Δε μπορώ να αυξήσω το βάρος μου 30.35% 95 313 

 

5.1.2.2.2 Αλληλεπίδραση Ιατρού/ασθενή 

 

Υπήρχαν τέσσερις (4) ερωτήσεις σχετικά με τη σχέση ιατρού/ασθενή και όπως φαίνεται 

στον πίνακα πέντε (5), αυτή ήταν και η ενότητα με τα ολιγότερα προβλήματα. Σε όλες τις 

απαντήσεις τα ποσοστά ήταν κάτω του 50%. Το 41,9% ήθελε να έχει περισσότερο έλεγχο για 

το τι κάνουν οι γιατροί για αυτούς, ενώ το 33,9% αισθανόταν ότι οι ιατροί δεν τους εξήγησαν 

τι ακριβώς έκαναν. Μόνο το 30,0% δυσκολευόταν να κατανοήσει τι τους έλεγαν οι ιατροί για 

θέματα που αφορούσαν τον καρκίνο και τις θεραπείες του και το 23,3% είχε δυσκολία στο να 

υποβάλει ερωτήσεις στους ιατρούς, για θέματα που αφορούσαν το πρόβλημά τους. 

 

Πίνακας 5: Αλληλεπίδραση Ιατρού/ασθενή 

(κλίμακα Likert 2 έως 5, από λίγο ως πάρα πολύ) 

Ερωτήσεις 11-14 

% ατόμων 

που ανέφεραν 

προβλήματα 

Αριθμός ατόμων 

που ανέφεραν 

προβλήματα 

Ολικός αριθμός 

ατόμων 

14. Θα ήθελα να έχω περισσότερο έλεγχο σε αυτά 

που μου κάνουν οι ιατροί 
41.85% 131 313 

11. Αισθάνομαι ότι οι ιατροί δε μου εξηγούν τι 

ακριβώς κάνουν 
33.87% 106 313 
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13. Δυσκολεύομαι να κατανοήσω τι μου λένε οι 

ιατροί για θέματα που αφορούν τον καρκίνο και 

τις θεραπείες του 

30.03% 94 313 

12. Δυσκολεύομαι να κάνω ερωτήσεις στους 

ιατρούς για θέματα που αφορούν το πρόβλημά 

μου 

23.32% 73 313 

 

5.1.2.2.3 Ψυχοκοινωνικότητα 

 

Η ψυχοκοινωνική διάσταση περιλάμβανε δεκαεπτά (17) ερωτήσεις με πολλά 

προβλήματα ψυχοκοινωνικής φύσεως. Σε δώδεκα (12) από τις δεκαεπτά (17) ερωτήσεις, οι 

συμμετέχοντες απάντησαν ότι είχαν προβλήματα σε ποσοστό πέραν του 50%. Τα πέντε (5) πιο 

σημαντικά προβλήματα, σε ποσοστά, ήταν τα ακόλουθα: Το 90,1% ανέφερε ότι αισθανόταν 

συχνά άγχος, το 81,2% ότι είχε δυσκολίες στον ύπνο, το 73,2% ότι δυσκολευόταν να 

συγκεντρωθεί, το 68,7% ότι δεν ένοιωθε άνετα με τις αλλαγές στο σώμα του και το 67,7% 

αγχωνόταν όταν επισκεπτόταν τον/την ιατρό. Αντιθέτως, μόνο το 27,8% ανησυχούσε για 

πιθανή απόλυση από την εργασία του και το 31,0% αγχωνόταν κατά τη λήψη αίματος (πίνακας 

6). 

Πίνακας 6: Ψυχοκοινωνικότητα 

(κλίμακα Likert 2 έως 5, από λίγο ως πάρα πολύ) 

Ερωτήσεις 15-27 και 37-40 

% ατόμων που 

ανέφεραν 

προβλήματα 

Αριθμός ατόμων 

που ανέφεραν 

προβλήματα 

Ολικός αριθμός 

ατόμων 

16. Αισθάνομαι συχνά άγχος 90.10% 282 313 

17. Έχω δυσκολίες στον ύπνο 81.15% 254 313 

18. Δυσκολεύομαι να συγκεντρωθώ 73.16% 229 313 

15. Δε νιώθω άνετα με τις αλλαγές στο σώμα 

μου 
68.69% 215 313 

24. Αγχώνομαι όταν επισκέπτομαι τον/την 

ιατρό 
67.73% 212 313 

26. Ανησυχώ ότι ο καρκίνος μου δεν είναι υπό 

έλεγχο 
67.41% 211 313 

27. Ανησυχώ ότι δε θα μπορώ να 

αυτοεξυπηρετηθώ 
56.23% 176 313 

19. Δυσκολεύομαι να ζητώ βοήθεια από τους 

φίλους και συγγενείς μου 
55.27% 173 313 

23. Πιστεύω ότι οι φίλοι και συγγενείς μου 

δυσκολεύονται να μου μιλήσουν για την 

ασθένειά μου 

53.99% 169 313 

21. Πιστεύω ότι οι φίλοι και συγγενείς μου 

λένε ότι φαίνομαι καλά ενώ δεν είμαι 
52.08% 163 313 
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20. Δυσκολεύομαι να μιλώ στους φίλους και 

συγγενείς μου για την ασθένεια μου 
51.44% 161 313 

38. Δυσκολεύομαι να μιλήσω για την ασθένειά 

μου με τους συναδέλφους μου 
50.79% 64 126 

22. Πιστεύω ότι οι φίλοι και συγγενείς μου δε 

με επισκέπτονται αρκετά συχνά 
49.52% 155 313 

39. Δυσκολεύομαι να ζητήσω άδεια ασθενείας 

από την εργασία μου για τις θεραπείες μου 
44.44% 56 126 

37. Δυσκολεύομαι να βοηθήσω τα παιδιά μου 

να αντιμετωπίσουν την ασθένειά μου 
40.91% 108 264 

25. Αγχώνομαι όταν μου κάνουν αιμοληψία 30.99% 97 313 

40. Ανησυχώ ότι μπορεί να με απολύσουν από 

την εργασία μου 
27.78% 35 126 

 

5.1.2.2.4 Σεξουαλικότητα 

Και στις τρεις (3) ερωτήσεις, που αφορούσαν τη σεξουαλικότητα, οι ασθενείς είχαν 

προβλήματα σε ποσοστό πέραν του 50%. Δύο από τις ερωτήσεις αφορούσαν όλους τους 

ασθενείς και όλοι απάντησαν. Το 72,5% δήλωσε ότι δεν αισθανόταν σεξουαλικά ελκυστικό, 

ενώ το 68,7% ότι δεν ενδιαφερόταν να έχει σεξουαλικές σχέσεις. Η τρίτη ερώτηση δεν ίσχυε 

απαραίτητα για όλους (εάν η συχνότητα των σεξουαλικών επαφών είχε μειωθεί, από τότε που 

διαγνώστηκαν με καρκίνο) και έτσι απαντήθηκε μόνο από 248 ασθενείς. Το 80,2% απάντησε 

ότι η συχνότητα των σεξουαλικών επαφών μειώθηκε από λίγο έως πάρα πολύ. Ακόμη, και αν 

δεν υπολογιστούν αυτοί που απάντησαν λίγο (κλίμακα Likert 2), το ποσοστό ανέρχεται στο 

59,2% το οποίο είναι αρκετά ψηλό (πίνακας 7). 

Πίνακας 7: Σεξουαλικότητα 

(κλίμακα Likert 2 έως 5, από λίγο ως πάρα πολύ) 

Ερωτήσεις 28,29,42 

% ατόμων που 

ανέφεραν 

προβλήματα 

Αριθμός ατόμων 

που ανέφεραν 

προβλήματα 

Ολικός αριθμός 

ατόμων 

42. Πιστεύω ότι η συχνότητα των σεξουαλικών 

μου επαφών έχει μειωθεί από τότε που 

διαγνώστηκα με καρκίνο 

80.24% 199 248 

28. Δεν αισθάνομαι σεξουαλικά ελκυστικός/ή 72.52% 227 313 

29. Δε με ενδιαφέρουν να έχω σεξουαλικές 

σχέσεις 
68.69% 215 313 

 

 

5.1.2.2.5 Συντροφικότητα 
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Η ενότητα της συντροφικότητας περιλάμβανε έξι (6) ερωτήσεις. Όπως έχει 

προαναφερθεί, από τους 313 συμμετέχοντες, οι 225 δήλωσαν ότι ήταν έγγαμοι ή είχαν σοβαρή 

σχέση, ενώ οι υπόλοιποι 88 ήταν άγαμοι και δεν απάντησαν σε αυτές τις έξι (6) ερωτήσεις. Σε 

τέσσερις (4) ερωτήσεις, οι ασθενείς ανέφεραν προβλήματα σε ποσοστό πέραν του 50%. Το 

84,0% ανέφερε ότι οι σύντροφοί του ξόδευαν πολύ χρόνο για να τους φροντίζουν, το 56,0% ότι 

δεν ήθελαν να αγκαλιάζουν, να φιλούν ή να χαϊδεύουν το/τη σύντροφό τους, το 52,9% ότι η 

σχέση με το/τη σύντροφό τους επηρεάστηκε αρνητικά από τη διάγνωση του καρκίνου και το 

52,0% ανέφερε ότι δυσκολευόταν να μιλήσει για τα αισθήματά του με το/τη σύντροφό του. Από 

την άλλη πλευρά, μόνο το 32,0% είχε δυσκολίες να μιλήσει με το/τη σύντροφό για διαθήκες ή 

για οικονομικά θέματα (πίνακας 8). 

Πίνακας 8: Συντροφικότητα 

(κλίμακα Likert 2 έως 5, από λίγο ως πάρα πολύ) 

 

Ερωτήσεις 43-48 

% ατόμων που 

ανέφεραν 

προβλήματα 

Αριθμός ατόμων 

που ανέφεραν 

προβλήματα 

Ολικός αριθμός 

ατόμων 

47. Ο/η σύντροφός μου ξοδεύει πολύ χρόνο για 

να με φροντίζει 
84.00% 189 225 

45. Νοιώθω ότι δε θέλω να αγκαλιάζω, να 

φιλώ ή να χαϊδεύω το/τη σύντροφό μου 
56.00% 126 225 

46. Η σχέση με το/τη σύντροφό μου έχει 

επηρεαστεί αρνητικά 
52.89% 119 225 

43. Ο/η σύντροφός μου και εγώ 

δυσκολευόμαστε να μιλήσουμε για τα 

αισθήματά μας 

52.00% 117 225 

48. Δυσκολεύομαι να ζητήσω από το/τη 

σύντροφό να με φροντίζει 
49.33% 111 225 

44. Ο/η σύντροφός μου και εγώ 

δυσκολευόμαστε να μιλήσουμε για διαθήκες ή 

για οικονομικά θέματα 

32.00% 72 225 

 

5.1.2.2.6 Άλλες Παράμετροι 

 

Υπήρχαν δεκαεννέα (19) ερωτήσεις που κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, που δεν 

ενέπιπταν στις παραπάνω ενότητες αλλά αντιπροσώπευαν σημαντικούς τομείς. Σε πέντε (5) 

ερωτήσεις, περισσότερο από το 70% των ασθενών, ανέφεραν ότι είχαν λίγα έως πάρα πολλά 

προβλήματα. Το 89,3% ανέφερε ότι από τότε που διαγνώστηκε, δυσκολευόταν να βρει εργασία, 

το 85,6% είχε ανεπιθύμητες ενέργειες μετά τη χημειοθεραπεία (εκτός από ναυτία, έμετο ή 

νευρικότητα), ενώ το 81,0% ανέφερε προβλήματα που σχετίζονται με στομίες (κολοστομίες, 
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νεφροστομίες κ.ά.). Επιπλέον, το 76,0% είχε προβλήματα με τεχνητό άκρο ή πρόθεση μαστού 

και το 71,1% ανέφερε νευρικότητα όταν χορηγείτο χημειοθεραπεία. Οι ακόλουθες ερωτήσεις 

είχαν τα ολιγότερα προβλήματα: Ζητήματα με την ασφαλιστική κάλυψη (14,7%), ότι κάποιες 

φορές δεν ακολουθούσαν τις οδηγίες των ιατρών (21,4%) και δυσκολία για μετάβαση στο 

καθορισμένο ραντεβού με τον/την ιατρό (24,0%) (πίνακας 9). 

Πίνακας 9: Άλλες Παράμετροι 

(κλίμακα Likert 2 έως 5, από λίγο ως πάρα πολύ) 

Ερωτήσεις 30-36, 41, 49-59 

% ατόμων που 

ανέφεραν 

προβλήματα 

Αριθμός ατόμων 

που ανέφεραν 

προβλήματα 

Ολικός αριθμός 

ατόμων 

41. Από τότε που διαγνώστηκα με καρκίνο 

δυσκολεύομαι να βρω εργασία 
89.29% 25 28 

55. Είχα άλλες παρενέργειες μετά τη χορήγηση 

της χημειοθεραπείας 
85.55% 148 173 

58. Έχω πρόβλημα με τη στομία και με τη 

φροντίδα/συντήρηση της 
80.95% 17 21 

59. Έχω πρόβλημα με το τεχνητό 

μέλος/πρόθεση μαστού 
76.00% 19 25 

51. Ένιωθα νευρικός/ή όταν μου χορηγούσαν 

χημειοθεραπεία 
71.10% 123 173 

54. Έκανα εμέτους μετά τη χορήγηση της 

χημειοθεραπείας 
66.47% 115 173 

53. Είχα αναγούλες μετά τη χορήγηση της 

χημειοθεραπείας 
65.32% 113 173 

49. Δυσκολεύομαι να κάνω καινούργιες 

γνωριμίες 
63.95% 55 86 

50. Δυσκολεύομαι να μιλήσω σε μια 

καινούργια γνωριμία για τον καρκίνο και τις 

θεραπείες του 

63.95% 55 86 

31. Έχω οικονομικά προβλήματα 61.66% 193 313 

34. Βάζω παραπάνω βάρος από ότι πρέπει 57.19% 179 313 

52. Είχα αναγούλες κατά τη διάρκεια ή πριν τη 

χορήγηση της χημειοθεραπείας 
46.82% 81 173 

36. Μερικές φορές έχω ακράτεια ούρων 42.49% 133 313 

35. Έχω συχνές διάρροιες 36.74% 115 313 

56. Ένιωθα νευρικός/ή όταν μου χορηγούσαν 

ακτινοθεραπεία 
33.77% 51 151 

57. . Είχα αναγούλες ή εμέτους μετά τη 

χορήγηση της ακτινοθεραπείας 
29.80% 45 151 

33. Δυσκολεύομαι με τη μεταφορά μου στα 

ραντεβού με τους ιατρούς μου και αλλού 
23.96% 75 313 

30. Κάποιες φορές δεν ακολουθώ τις οδηγίες 

των ιατρών μου 
21.41% 67 313 

32. Αντιμετωπίζω πρόβλημα με την 

ασφαλιστική μου κάλυψη 
14.70% 46 313 
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5.1.2.3 Ποιότητα Ζωής 

Όπως έχει προαναφερθεί, το ερωτηματολόγιο CARES-SF, αποτελεί ένα ψυχομετρικό 

σταθερό και πρακτικό εργαλείο για τη μέτρηση της ποιότητας ζωής και τις ανάγκες φροντίδας 

(Schouten et al., 2019). Είναι ειδικά σχεδιασμένο για καρκινοπαθείς, αξιολογεί την ανάγκη των 

ασθενών για βοήθεια και αποτελείται από διάφορες ενότητες, οι οποίες δίνουν μία συνολική 

βαθμολογία η οποία αντανακλά την ποιότητα ζωής (Schouten et al., 2019). Στη μελέτη αυτή, 

όλοι οι συμμετέχοντες αντιμετώπισαν προβλήματα σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό για 

διάφορους λόγους. Λαμβάνοντας υπόψη τη μέση βαθμολογία της ποιότητας ζωής όλων των 

ασθενών, η οποία ήταν 2,16, δημιουργήθηκε ο πίνακας δέκα (10), με τις πέντε (5) απαντήσεις 

που είχαν την υψηλότερη ή χαμηλότερη βαθμολογία (πίνακας 10). Οι πιο υψηλές βαθμολογίες 

υποδηλούν πιο πολλά θέματα/προβλήματα και χαμηλότερη ποιότητα ζωής. 

Πίνακας 10: Ποιότητα ζωής/Μέση βαθμολογία (υψηλότερη και χαμηλότερη βαθμολογία) 

(κλίμακα Likert 1 έως 5, από καθόλου ως πάρα πολύ)  

Ερωτήσεις με την υψηλότερη μέση βαθμολογία Ερωτήσεις με τη χαμηλότερη μέση βαθμολογία 

41. Από τότε που διαγνώστηκα με καρκίνο 

δυσκολεύομαι να βρω εργασία (4,18) 

33. Δυσκολεύομαι με τη μεταφορά μου στα ραντεβού 

με τους ιατρούς μου και αλλού (1,34) 

58. Έχω πρόβλημα με τη στομία και με τη 

φροντίδα/συντήρησή της (3,57) 

32. Αντιμετωπίζω πρόβλημα με την ασφαλιστική μου 

κάλυψη (1,35) 

16. Αισθάνομαι συχνά άγχος (3,40) 30. Κάποιες φορές δεν ακολουθώ τις οδηγίες των 

ιατρών μου (1,35) 

47. Ο/η σύντροφός μου ξοδεύει πολύ χρόνο για να με 

φροντίζει (3,36) 

57. Είχα αναγούλες ή εμέτους μετά τη χορήγηση της 

ακτινοθεραπείας (1,37) 

2. Δεν έχω την ίδια ενέργεια που είχα πριν (3,31) 12. Δυσκολεύομαι να κάνω ερωτήσεις στους ιατρούς 

για θέματα που αφορούν το πρόβλημά μου (1,40) 

 

Οι απαντήσεις με την υψηλότερη ποιότητα ζωής (χαμηλή βαθμολογία) ήταν η μεταφορά 

του ασθενή στον/στην ιατρό, ζητήματα με την ασφαλιστική κάλυψη, η τήρηση των οδηγιών 

των ιατρών, εάν είχαν ναυτία ή έμετο μετά τη χορήγηση ακτινοθεραπείας και η υποβολή 

ερωτήσεων στον/στην ιατρό. Χαμηλή ποιότητα ζωής είχαν αυτοί που από τότε που 

διαγνώστηκαν με καρκίνο δυσκολεύονταν να βρουν εργασία, ασθενείς που είχαν προβλήματα 

με τη στομία και τη φροντίδα/συντήρησή της, άτομα που ένιωθαν συχνά άγχος, άτομα των 
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οποίων ο σύντροφός ξόδευε πολύ χρόνο φροντίζοντάς τους και άτομα που ανέφεραν ότι δεν 

είχαν την ίδια ενέργεια όπως πριν. 

5.1.2.4 Συνολική Ποιότητα Ζωής (Ολοκλήρου του Δείγματος και σε όλες τις επί Μέρους 

Ενότητες) 

Ο πίνακας έντεκα (11) παρουσιάζει τη συνολική ποιότητα ζωής για τα 313 άτομα καθώς 

και την ποιότητα ζωής σε κάθε ενότητα. 

Πίνακας 11: Συνολική ποιότητα ζωής για τα 313 άτομα καθώς και η ποιότητα ζωής σε 

κάθε ενότητα 

(κλίμακα Likert 1 έως 5, από καθόλου ως πάρα πολύ) 

 

Ποιότητα Ζωής Αριθμός Κατώτατο Ανώτατο Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση  

Συνολική Ποιότητα Ζωής 313 1.00 4.58 2.1561 .64465 

Σωματική δραστηριότητα 313 1.00 5.00 2.3374 .87891 

Αλληλεπίδραση ιατρού/ασθενή 313 1.00 5.00 1.5367 .72986 

Ψυχοκοινωνικότητα 313 1.00 4.79 2.2798 .86364 

Σεξουαλικότητα 313 1.00 5.00 2.9734 1.37417 

Συντροφικότητα 225 1.00 4.83 2.1941 .86623 

Άλλες παράμετροι 313 1.00 4.14 1.8320 .59581 

 

Η μέση συνολική βαθμολογία όλων των απαντήσεων ήταν 2,16. Αυτό υποδηλώνει ότι 

συνολικά οι ασθενείς είχαν σχετικά λίγα προβλήματα. Αναλύοντας περαιτέρω τα αποτελέσματα 

στις διάφορες ενότητες, διαπιστώνεται ότι οι ερωτηθέντες είχαν τη χαμηλότερη ποιότητα ζωής 

στην ενότητα της σεξουαλικότητας 2,97 και την υψηλότερη στην αλληλεπίδραση 

ιατρού/ασθενή 1,54. Η τυπική απόκλιση στη σεξουαλικότητα ήταν μεγάλη, υποδεικνύοντας ότι 

τα στοιχεία διαχέονταν πάνω σε ένα ευρύτερο φάσμα των τιμών, ενώ στην αλληλεπίδραση 

ιατρού/ασθενή καθώς και στη συνολική ποιότητα ζωής, η μικρή τυπική απόκλιση, υποδήλωνε 

ότι τα σημεία των δεδομένων έτειναν να ήταν πιο κοντά στο μέσο όρο του συνόλου. 

5.1.2.5 Ποιότητα Ζωής/Ανάλογα με την Εργασία και τα Τέκνα 

Εξετάστηκε η πιθανότητα εάν η ποιότητα ζωής των ερωτηθέντων είχε σχέση με την 

εργασία και τα τέκνα. Για το σκοπό αυτό σχηματίστηκαν τέσσερις (4) διαφορετικές ομάδες 
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(από τους 313 ασθενείς) και η μέση βαθμολογία κάθε ομάδας συγκρίθηκε με τη μέση συνολική 

βαθμολογία και των 313 ασθενών (πίνακας 12). 

Πίνακας 12: Ποιότητα ζωής/Ανάλογα με την εργασία και τα τέκνα 

(κλίμακα Likert 1 έως 5, από καθόλου ως πάρα πολύ) 

 

Ποιότητα Ζωής Αριθμός Κατώτατο Ανώτατο Μέσος Όρος 
Τυπική 

απόκλιση 

Συνολική Ποιότητα Ζωής 313 1.00 4.58 2.1561 .64465 

Ποιότητα Ζωής: Άνεργος/η με τέκνα 167 1.10 4.58 2.2886 .61835 

Ποιότητα Ζωής: Εργαζόμενος/η χωρίς τέκνα 30 1.02 3.74 1.8633 .62826 

Ποιότητα Ζωής: Άνεργος/η χωρίς τέκνα 19 1.51 3.50 2.3901 .59620 

Ποιότητα Ζωής: Εργαζόμενος/η με τέκνα 97 1.00 4.17 1.9693 .63285 

 

Αυτός ο πίνακας δείχνει ότι άτομα που δεν εργάζονταν και δεν είχαν τέκνα είχαν τη 

χειρότερη ποιότητα ζωής, σε αντίθεση με τα άτομα που εργάζονταν και δεν είχαν τέκνα. Επίσης, 

τα άτομα που εργάζονταν ανεξάρτητα από το αν είχαν ή όχι τέκνα, είχαν καλύτερη ποιότητα 

ζωής από τα άτομα που δεν εργάζονταν. 

5.1.2.6 Ψυχοκοινωνικότητα και Ποιότητα Ζωής/Ανάλογα με την Εργασία και τα Τέκνα 

Επιπλέον εξετάστηκε στην ενότητα της ψυχοκοινωνικότητας, το ενδεχόμενο 

διαταραχής της ποιότητας ζωής στις πιο πάνω τέσσερις (4) διαφορετικές ομάδες, λαμβάνοντας 

υπόψη και τη μέση βαθμολογία για όλους τους ασθενείς όπου βρέθηκαν σχεδόν τα ίδια 

αποτελέσματα (πίνακας 13). Η μέση βαθμολογία της ποιότητας ζωής όλων των ασθενών στην 

ψυχοκοινωνικότητα ήταν 2,28. 

Πίνακας 13: Ψυχοκοινωνικότητα και το ενδεχόμενο διαταραχής της ποιότητας 

ζωής/Ανάλογα με την εργασία και τα τέκνα 

(κλίμακα Likert 1 έως 5, από καθόλου ως πάρα πολύ) 

Ποιότητα Ζωής Αριθμός Κατώτατο Ανώτατο 
Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Ψυχοκοινωνικότητα 313 1.00 4.79 2.2798 .86364 

Ψυχοκοινωνικότητα: Άνεργος/η με τέκνα 167 1.07 4.79 2.4371 .86073 

Ψυχοκοινωνικότητα: Εργαζόμενος/η χωρίς τέκνα 30 1.00 4.00 1.9875 .82450 

Ψυχοκοινωνικότητα: Άνεργος/η χωρίς τέκνα 19 1.46 4.23 2.6032 .89496 
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Ψυχοκοινωνικότητα: Εργαζόμενος/η με τέκνα 97 1.00 4.41 2.0319 .79636 

 

Αυτός ο πίνακας δείχνει ότι οι ασθενείς που δεν εργάζονταν και δεν είχαν τέκνα είχαν 

τα πιο πολλά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, ενώ εκείνοι που εργάζονταν αλλά δεν είχαν τέκνα 

είχαν τα ολιγότερα. Επίσης, τα άτομα που εργάζονταν ανεξάρτητα από το αν είχαν ή όχι τέκνα 

είχαν καλύτερη ποιότητα ζωής από τα άτομα που δεν εργάζονταν. 

5.1.3 Τροποποίηση του Πίνακα 2 (Κλινικά και Δημογραφικά Χαρακτηριστικά των 313 

Συμμετεχόντων) 

Προκειμένου να αναλυθούν, με περισσότερη στατιστική ακρίβεια, τα κλινικά και 

δημογραφικά χαρακτηριστικά που σχετίζονταν με την ποιότητα ζωής, ο αρχικός πίνακας δύο 

(2) τροποποιήθηκε, δημιουργώντας ένα νέο πίνακα (πίνακας 14). Από τα οκτώ (8) δημογραφικά 

χαρακτηριστικά, ορισμένες ομαδοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν στα ακόλουθα έξι (6): Ηλικία, 

επίπεδο εκπαίδευσης, απασχόληση, χρονικό διάστημα από το τέλος των θεραπειών, 

οικογενειακή κατάσταση και μέγεθος νοικοκυριού. Πιο αναλυτικά:  

Ηλικία_Νέο: Έγιναν έξι (6) ομάδες. Όλοι οι συμμετέχοντες =<44 ετών σχημάτισαν μία 

ομάδα. Οι άλλες ομάδες παρέμειναν οι ίδιες. 

Επίπεδο Εκπαίδευσης_Νέο: Έγιναν δύο (2) ομάδες. Η μία αφορούσε στα άτομα με 

επίπεδο εκπαίδευσης έως την υποχρεωτική εκπαίδευση εννέα (9) έτη διδασκαλίας/152 άτομα) 

και η άλλη με επίπεδο εκπαίδευσης πέραν από την υποχρεωτική εκπαίδευση (161 άτομα). 

Απασχόληση_Νέο: Η μία ομάδα εργάζονταν με πλήρη ή μερική απασχόληση (127 

άτομα) και η άλλη αποτελείτο από άτομα που ήταν άνεργα ή άνεργα λόγω καρκίνου ή φρόντιζαν 

ένα άτομο ή συνταξιούχοι ή οικοκυρές στο σπίτι (186 άτομα). 

Χρονικό Διάστημα από το Τέλος των Θεραπειών_Νέο: Χωρίστηκαν οι ασθενείς σε 

δύο ομάδες. Μία ομάδα ήταν άτομα, που τη στιγμή της συμπλήρωσης του ερωτηματολόγιου, 

είχαν ήδη ολοκληρώσει τις θεραπείες τους, έξι (6) μήνες έως δύο (2) έτη προηγουμένως (142 

άτομα) και η άλλη πέραν των δύο (2) ετών (171 άτομα). 



57 
 

 
 

Οικογενειακή Κατάσταση_Νέο: Έγιναν δύο (2) ομάδες. Η μία ομάδα ήταν άτομα που 

είχαν σταθερή σχέση με σύζυγο ή σύντροφό (202 άτομα) και η άλλη ήταν άτομα που δεν είχαν 

σταθερή σχέση και ήταν άγαμοι, χήροι/χήρες ή διαζευγμένοι (111 άτομα). 

Μέγεθος Νοικοκυριού_Νέο: Έγιναν τρεις (3) ομάδες. Η πρώτη αποτελείτο από 

ερωτηθέντες που ζούσαν μόνοι (46 άτομα), η δεύτερη με ένα ή δύο άτομα (169 άτομα) και η 

τρίτη με τρία ή περισσότερα άτομα (98 άτομα). 

Πίνακας 14: Κλινικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά/Τροποποιημένος πίνακας 2 

 
Είδος Καρκίνου 

 Ομάδα Συχνότητα Έγκυρο ποσοστό Σωρευτικό ποσοστό 

 Μαστός 1 135 43.1 43.1 
 Έντερο 2 72 23.0 66.1 
 Θυρεοειδής 3 26 8.3 74.4 
 Ενδομήτριο 4 28 8.9 83.4 
 Προστάτης 5 30 9.6 93.0 
 Ουροδόχος κύστη 6 22 7.0 100.0 
 Ολικό  313 100.0  

 
Φύλο 

 Άνδρας 1 94 30.0 30.0 
 Γυναίκα 2 219 70.0 100.0 
 Ολικό  313 100.0  

 
Περιοχή Διαμονής 

 Αστική 1 235 75.1 75.1 
 Αγροτική 2 78 24.9 100.0 
 Ολικό  313 100.0  

 
Πρόσφυγας 

Ναι 1 111 35.5 35.5 
Όχι 2 202 64.5 100.0 
Ολικό  313 100.0  

 
Ηλικία_Νέο 

<=44 1 40 12.8 12.8 
45-49 2 43 13.7 26.5 
50-54 3 58 18.5 45.0 
55-59 4 56 17.9 62.9 
60-64 5 49 15.7 78.6 
65-69 6 67 21.4 100.0 
Ολικό  313 100.0  

 
Επίπεδο Εκπαίδευσης_Νέο 

Έως την υποχρεωτική 

εκπαίδευση 

1 152 48.6 48.6 



58 
 

 
 

Πέραν της 

υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης 

2 161 51.4 100.0 

Ολικό  313 100.0  

 
Απασχόληση_Νέο 

Πλήρης ή μερική 

απασχόληση 

1 127 40.6 40.6 

Όχι απασχόληση 2 186 59.4 100.0 
Ολικό  313 100.0  

 
Χρονικό Διάστημα_Νέο 

6 μήνες με 2 έτη 1 142 45.4 45.4 
Πέραν των 2 ετών 2 171 54.6 100.0 
Ολικό  313 100.0  

 
Οικογενειακή Κατάσταση_Νέο 

Χωρίς σχέση 1 111 35.5 35.5 
Σε σχέση 2 202 64.5 100.0 
Ολικό  313 100.0  

 
Μέγεθος Νοικοκυριού_Νέο 

Μένω μόνος 1 46 14.7 14.7 
Μένω με 1 ή 2 άτομα 2 169 54.0 68.7 
Μένω με 3 ή 

περισσότερα άτομα 

3 98 31.3 100.0 

Ολικό  313 100.0  

 
Έχετε ακτινοβοληθεί; 

Ναι 1 151 48.2 48.2 
Όχι 2 162 51.8 100.0 
Ολικό  313 100.0  

 
Έχετε χημειοθεραπευθεί; 

Ναι 1 173 55.3 55.3 
Όχι 2 140 44.7 100.0 
Ολικό  313 100.0  

 

 

Λόγω του ότι, όλοι οι ασθενείς στην παρούσα μελέτη υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση, 

το χαρακτηριστικό αυτό αποκλείστηκε από την περαιτέρω στατιστική ανάλυση. Έτσι η 

ποιότητα ζωής αξιολογήθηκε χρησιμοποιώντας τα υπόλοιπα δώδεκα (12) χαρακτηριστικά, 

όπως φαίνονται στον πίνακα δεκατέσσερα (14). Οι πίνακες από δεκαπέντε (15) έως είκοσι (20) 

παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της ανάλυσης διακύμανσης (ANOVA), όπου 

χρησιμοποιήθηκαν ως ανεξάρτητες μεταβλητές τα δώδεκα (12) χαρακτηριστικά όπως 

φαίνονται στον πίνακα δεκατέσσερα (14) και σαν εξαρτημένες ποσοτικές μεταβλητές, η 

συνολική ποιότητα ζωής και η ποιότητα ζωής σε κάθε μία από τις έξι (6) ενότητες. 
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5.1.3.1 Συνολική Ποιότητα Ζωής 

 

Στον πίνακα 15α, «Tests of Between-Subjects Effects/Δοκιμές Επιδράσεων μεταξύ 

Θεμάτων» συνοψίζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης της διακύμανσης. Εδώ 

παρατηρήθηκε ότι, στην ενότητα της συνολικής ποιότητας ζωής, οι ανεξάρτητες μεταβλητές οι 

οποίες συνέβαλαν σε στατιστική σημαντική διαφοροποίηση της βαθμολογίας, ήταν το είδος 

καρκίνου (p=0,005), η ηλικία (p=0,002) και η απασχόληση (p=0,000). 

Στον πίνακα 15β, «Parameter Estimates/Εκτίμησης Παραμέτρων» αναλύονται με 

περισσότερη λεπτομέρεια τα αποτελέσματα της διακύμανσης των παραγόντων που 

αποτελούνταν από μόνο δύο (2) ομάδες και είχαν ένδειξη σημαντικής επίδρασης. Πιο 

αναλυτικά: 

Απασχόληση: Άτομα με πλήρη ή μερική απασχόληση είχαν μέση βαθμολογία, στην 

ενότητα της συνολικής ποιότητας ζωής, σημαντικά πιο χαμηλή (άρα και πιο λίγα προβλήματα) 

από τη μέση βαθμολογία των ατόμων τα οποία δεν απασχολούνταν (p=0,000). 

Στους πίνακες 15γ και 15δ, «Multiple Comparisons/Πολλαπλές Συγκρίσεις» 

συνοψίζονται τα αποτελέσματα του, εκ των υστέρων («post-hoc»), ελέγχου. Πιο αναλυτικά 

παρατηρήθηκε: 

Είδος Καρκίνου (πίνακας 15γ): Έχοντας ως σα βασική ομάδα σύγκρισης στο είδος 

καρκίνου το θυρεοειδή και διατηρώντας όλους τους άλλους παράγοντες σταθερούς, ο καρκίνος 

του θυρεοειδή σε σχέση με τους άλλους καρκίνους, είχε σημαντικά πιο χαμηλή μέση 

βαθμολογία στην ενότητα της συνολικής ποιότητας ζωής άρα και πιο λίγα προβλήματα από τον 

καρκίνο του μαστού, του εντέρου, του ενδομητρίου και της ουροδόχου κύστης (p=0,017, 

p=0,001, p=0,001 και 0,042 αντίστοιχα). 

Ηλικία (πίνακας 15δ): Έχοντας ως βασική ομάδα σύγκρισης την ηλικία <=44 και 

διατηρώντας σταθερούς όλους τους άλλους παράγοντες σταθερούς, η ηλικία <=44 είχε 

σημαντικά ολιγότερα προβλήματα, στην ενότητα της συνολικής ποιότητας ζωής, από τις ομάδες 

των ηλικιών 45-49 και 50-54 (p=0,012 και p=0,005 αντίστοιχα). 
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Πίνακας 15α: Συνολική ποιότητα ζωής 

Tests of Between-Subjects Effects/Δοκιμές Επιδράσεων μεταξύ Θεμάτων 

Dependent Variable/Εξαρτημένη μεταβλητή: Συνολική Ποιότητα Ζωής 

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 27.016a 21 1.286 3.646 .000 

Intercept 551.324 1 551.324 1562.566 .000 

Είδος Καρκίνου 6.066 5 1.213 3.438 .005 

Φύλο .285 1 .285 .807 .370 

Περιοχή Διαμονής .996 1 .996 2.824 .094 

Ηλικία Νέο 6.869 5 1.374 3.894 .002 

Επίπεδο Εκπαίδευσης Νέο .339 1 .339 .962 .328 

Απασχόληση Νέο 9.749 1 9.749 27.630 .000 

Χρονικό Διάστημα Νέο .526 1 .526 1.490 .223 

Οικογενειακή Κατάσταση Νέο .231 1 .231 .654 .419 

Μέγεθος Νοικοκυριού Νέο .955 2 .478 1.353 .260 

Πρόσφυγας .154 1 .154 .437 .509 

Έχετε ακτινοβοληθεί .073 1 .073 .208 .648 

Έχετε χημειοθεραπευθεί .266 1 .266 .754 .386 

Error 102.674 291 .353   

Total 1584.657 313    

Corrected Total 129.690 312    

a. R Squared = .208 (Adjusted R Squared = .151) 

 

Πίνακας 15β: Συνολική ποιότητα ζωής/Απασχόληση 

Parameter Estimates/Εκτίμησης Παραμέτρων 

Dependent Variable/Εξαρτημένη μεταβλητή: Συνολική Ποιότητα Ζωής 

Parameter B Std. Error t Sig. 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Intercept 2.215 .234 9.473 .000 1.755 2.675 

Είδος καρκίνου= Μαστός -.220 .200 -1.101 .272 -.613 .173 

Είδος καρκίνου= Έντερο .049 .164 .301 .763 -.273 .371 

Είδος καρκίνου= Θυρεοειδής -.410 .217 -1.889 .060 -.838 .017 

Είδος καρκίνου= Ενδομήτριο .121 .228 .532 .595 -.328 .571 

Είδος καρκίνου= Προστάτης .113 .182 .622 .535 -.245 .471 

Είδος καρκίνου= Ουροδόχος Κύστη  0a . . . . . 

Φύλο = Άνδρας -.113 .126 -.899 .370 -.362 .135 
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Φύλο = Γυναίκα 0a . . . . . 

Περιοχή Διαμονής = Αστική -.143 .085 -1.681 .094 -.311 .025 

Περιοχή Διαμονής = Αγροτική 0a . . . . . 

Ηλικία = <=44 .130 .150 .864 .388 -.165 .424 

Ηλικία = 45-49 .458 .140 3.266 .001 .182 .734 

Ηλικία = 50-54 .346 .118 2.923 .004 .113 .579 

Ηλικία = 55-59 .222 .118 1.876 .062 -.011 .455 

Ηλικία = 60-64 -.035 .114 -.306 .760 -.260 .190 

Ηλικία = 65-69 0a . . . . . 

Επίπεδο Εκπαίδευσης = Υποχρεωτική 

Εκπαίδευση 
-.085 .086 -.981 .328 -.255 .085 

Επίπεδο Εκπαίδευσης = Πέραν της 

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης 
0a . . . . . 

Απασχόληση = Πλήρης ή Μερική -.481 .092 -5.256 .000 -.662 -.301 

Απασχόληση = Όχι Απασχόληση 0a . . . . . 

Χρονικό Διάστημα = 6 μήνες - 2 έτη .090 .074 1.221 .223 -.055 .236 

Χρονικό Διάστημα = > 2 ετών 0a . . . . . 

Οικογενειακή Κατάσταση = Χωρίς Σχέση .064 .079 .809 .419 -.092 .220 

Οικογενειακή Κατάσταση = Σε Σχέση 0a . . . . . 

Μέγεθος Νοικοκυριού = Μένω Μόνος .159 .122 1.305 .193 -.081 .399 

Μέγεθος Νοικοκυριού = Μένω 1 ή 2 

άτομα  
.119 .081 1.483 .139 -.039 .278 

Μέγεθος Νοικοκυριού = Μένω >3 ατόμων 0a . . . . . 

Πρόσφυγας = Ναι .049 .074 .661 .509 -.097 .195 

Πρόσφυγας = Όχι 0a . . . . . 

Έχετε ακτινοβοληθεί = Ναι .046 .102 .456 .648 -.154 .247 

Έχετε ακτινοβοληθεί = Όχι 0a . . . . . 

Έχετε χημειοθεραπευθεί = Ναι .083 .095 .868 .386 -.105 .271 

Έχετε χημειοθεραπευθεί = Όχι 0a . . . . . 

a. This parameter is set to zero because it is redundant. 

 

Πίνακας 15γ: Συνολική ποιότητα Ζωής/Είδος καρκίνου 

Multiple Comparisons/Πολλαπλές Συγκρίσεις 

Dependent Variable/Εξαρτημένη μεταβλητή: Συνολική Ποιότητα Ζωής 

Tukey HSD   

(I) Είδος 

Καρκίνου 

(J) Είδος 

Καρκίνου 

Mean 

Difference (I-

J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Μαστός Έντερο -.1526 .08668 .493 -.4013 .0961 
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Θυρεοειδής 

Αδένας 
.4124* .12722 .017 .0474 .7774 

Ενδομήτριο -.2639 .12335 .270 -.6177 .0900 

Προστάτης .0112 .11989 1.000 -.3327 .3552 

Ουροδόχος Κύστη -.0915 .13657 .985 -.4833 .3003 

Έντερο Μαστός .1526 .08668 .493 -.0961 .4013 

Θυρεοειδής 

Αδένας 
.5650* .13591 .001 .1751 .9549 

Ενδομήτριο -.1113 .13229 .960 -.4908 .2682 

Προστάτης .1638 .12908 .802 -.2065 .5341 

Ουροδόχος Κύστη .0611 .14470 .998 -.3540 .4762 

Θυρεοειδής 

Αδένας 

Μαστός -.4124* .12722 .017 -.7774 -.0474 

Έντερο -.5650* .13591 .001 -.9549 -.1751 

Ενδομήτριο -.6763* .16178 .001 -1.1404 -.2122 

Προστάτης -.4012 .15916 .121 -.8578 .0554 

Ουροδόχος Κύστη -.5039* .17207 .042 -.9975 -.0102 

Ενδομήτριο Μαστός .2639 .12335 .270 -.0900 .6177 

Έντερο .1113 .13229 .960 -.2682 .4908 

Θυρεοειδής 

Αδένας 
.6763* .16178 .001 .2122 1.1404 

Προστάτης .2751 .15608 .492 -.1727 .7229 

Ουροδόχος Κύστη .1724 .16923 .911 -.3131 .6579 

Προστάτης Μαστός -.0112 .11989 1.000 -.3552 .3327 

Έντερο -.1638 .12908 .802 -.5341 .2065 

Θυρεοειδής 

Αδένας 
.4012 .15916 .121 -.0554 .8578 

Ενδομήτριο -.2751 .15608 .492 -.7229 .1727 

Ουροδόχος Κύστη -.1027 .16673 .990 -.5810 .3756 

Ουροδόχος 

Κύστη 

Μαστός .0915 .13657 .985 -.3003 .4833 

Έντερο -.0611 .14470 .998 -.4762 .3540 

Θυρεοειδής 

Αδένας 
.5039* .17207 .042 .0102 .9975 

Ενδομήτριο -.1724 .16923 .911 -.6579 .3131 

Προστάτης .1027 .16673 .990 -.3756 .5810 

Based on observed means. The error term is Mean Square (Error) = .353.  

*. The mean difference is significant at the .05 level. 
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Πίνακας 15δ: Συνολική ποιότητα ζωής/Ηλικία 

Multiple Comparisons/Πολλαπλές Συγκρίσεις 

Dependent Variable/Εξαρτημένη μεταβλητή: Συνολική Ποιότητα Ζωής 

Tukey HSD 

(I) Ηλικία Νέο (J) Ηλικία Νέο 

Mean 

Difference (I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

<=44 45-49 -.4348* .13048 .012 -.8092 -.0605 

50-54 -.4381* .12208 .005 -.7883 -.0878 

55-59 -.3350 .12297 .073 -.6878 .0177 

60-64 -.2193 .12658 .511 -.5825 .1438 

65-69 -.3127 .11869 .092 -.6532 .0278 

45-49 <=44 .4348* .13048 .012 .0605 .8092 

50-54 -.0033 .11954 1.000 -.3462 .3397 

55-59 .0998 .12044 .962 -.2457 .4453 

60-64 .2155 .12412 .509 -.1406 .5716 

65-69 .1221 .11607 .900 -.2109 .4551 

50-54 <=44 .4381* .12208 .005 .0878 .7883 

45-49 .0033 .11954 1.000 -.3397 .3462 

55-59 .1030 .11128 .940 -.2162 .4223 

60-64 .2187 .11526 .406 -.1119 .5494 

65-69 .1253 .10653 .848 -.1803 .4310 

55-59 <=44 .3350 .12297 .073 -.0177 .6878 

45-49 -.0998 .12044 .962 -.4453 .2457 

50-54 -.1030 .11128 .940 -.4223 .2162 

60-64 .1157 .11619 .919 -.2176 .4490 

65-69 .0223 .10755 1.000 -.2862 .3308 

60-64 <=44 .2193 .12658 .511 -.1438 .5825 

45-49 -.2155 .12412 .509 -.5716 .1406 

50-54 -.2187 .11526 .406 -.5494 .1119 

55-59 -.1157 .11619 .919 -.4490 .2176 

65-69 -.0934 .11165 .960 -.4137 .2269 

65-69 <=44 .3127 .11869 .092 -.0278 .6532 

45-49 -.1221 .11607 .900 -.4551 .2109 

50-54 -.1253 .10653 .848 -.4310 .1803 

55-59 -.0223 .10755 1.000 -.3308 .2862 

60-64 .0934 .11165 .960 -.2269 .4137 

Based on observed means. The error term is Mean Square (Error) = .353. 

*. The mean difference is significant at the .05 level. 
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5.1.3.2 Σωματική Δραστηριότητα και Ποιότητα Ζωής 

Στον πίνακα 16α, «Tests of Between-Subjects Effects/Δοκιμές Επιδράσεων μεταξύ 

Θεμάτων» συνοψίζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης της διακύμανσης. Εδώ αναδεικνύεται 

ότι, στην ενότητα της σωματικής δραστηριότητας, οι ανεξάρτητες μεταβλητές, οι οποίες 

συνέβαλαν σε σημαντική διαφοροποίηση της βαθμολογίας, ήταν η ηλικία (p=0.001), η 

απασχόληση (p=0,000) και το χρονικό διάστημα από  το τέλος των θεραπειών (p=0,022). 

Στον πίνακα 16β, «Parameter Estimates/Εκτίμησης Παραμέτρων» αναλύονται με 

περισσότερη λεπτομέρεια τα αποτελέσματα της διακύμανσης των παραγόντων που 

αποτελούνταν από μόνο δύο (2) ομάδες και είχαν ένδειξη σημαντικής επίδρασης. Πιο 

αναλυτικά: 

Χρονικό Διάστημα από το Τέλος των Θεραπειών: Άτομα που είχαν διαγνωσθεί 

μεταξύ  έξι (6) μηνών και δύο (2) ετών είχαν μέση βαθμολογία, στην ενότητα της σωματικής 

δραστηριότητας, σημαντικά πιο υψηλή (άρα και πιο πολλά προβλήματα), από τη μέση 

βαθμολογία των ατόμων που είχαν διαγνωσθεί πέραν των δύο (2) ετών (p=0,022). 

Απασχόληση: Άτομα με πλήρη ή μερική απασχόληση είχαν μέση βαθμολογία, στην 

ενότητα της σωματικής δραστηριότητας, σημαντικά πιο χαμηλή (άρα και πιο λίγα προβλήματα) 

από τη μέση βαθμολογία των ατόμων τα οποία δεν απασχολούνταν (p=0,000). 

Στον πίνακα 16γ, «Multiple Comparisons/Πολλαπλές Συγκρίσεις» συνοψίζονται τα 

αποτελέσματα του, εκ των υστέρων («post-hoc»), ελέγχου. Πιο αναλυτικά παρατηρήθηκε: 

Ηλικία: Έχοντας ως βασική ομάδα σύγκρισης την ηλικία <=44 και διατηρώντας 

σταθερούς όλους τους άλλους παράγοντες σταθερούς, η ηλικία <=44 είχε σημαντικά ολιγότερα 

προβλήματα, στην ενότητα της σωματικής δραστηριότητας, από τις ομάδες των ηλικιών 50-54, 

55-59 και 65-69 (p=0,000,  p=0,046 και p=0,017 αντίστοιχα). 

Πίνακας 16α: Σωματική δραστηριότητα 

Tests of Between-Subjects Effects/Δοκιμές Επιδράσεων μεταξύ Θεμάτων 

Dependent Variable/Εξαρτημένη μεταβλητή: Σωματική Δραστηριότητα 

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 



65 
 

 
 

Corrected Model 55.825a 21 2.658 4.177 .000 

Intercept 622.101 1 622.101 977.555 .000 

Είδος Καρκίνου 5.031 5 1.006 1.581 .165 

Φύλο .296 1 .296 .465 .496 

Περιοχή Διαμονής .822 1 .822 1.292 .257 

Ηλικία Νέο 13.420 5 2.684 4.218 .001 

Επίπεδο Εκπαίδευσης Νέο .020 1 .020 .031 .860 

Απασχόληση Νέο 20.688 1 20.688 32.508 .000 

Χρονικό Διάστημα Νέο 3.389 1 3.389 5.325 .022 

Οικογενειακή Κατάσταση 

Νέο 
.600 1 .600 .943 .332 

Μέγεθος Νοικοκυριού Νέο 2.185 2 1.092 1.717 .182 

Πρόσφυγας .567 1 .567 .891 .346 

Έχετε ακτινοβοληθεί .143 1 .143 .225 .636 

Έχετε χημειοθεραπευθεί 2.332 1 2.332 3.664 .057 

Error 185.188 291 .636   

Total 1951.040 313    

Corrected Total 241.013 312    

a. R Squared = .232 (Adjusted R Squared = .176) 

 

Πίνακας 16β: Σωματική δραστηριότητα/Απασχόληση/Χρονικό διάστημα 

Parameter Estimates/Εκτίμησης Παραμέτρων 

Dependent Variable/Εξαρτημένη μεταβλητή: Σωματική Δραστηριότητα 

Parameter B 

Std. 

Error t Sig. 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Intercept 2.025 .314 6.446 .000 1.406 2.643 

Είδος καρκίνου= Μαστός .124 .268 .463 .643 -.404 .652 

Είδος καρκίνου= Έντερο .209 .220 .949 .343 -.224 .641 

Είδος καρκίνου= Θυρεοειδής -.074 .292 -.255 .799 -.648 .500 

Είδος καρκίνου= Ενδομήτριο .241 .307 .786 .432 -.362 .844 

Είδος καρκίνου= Προστάτης .534 .244 2.187 .030 .053 1.015 

Είδος καρκίνου= Ουροδόχος Κύστη  0a . . . . . 

Φύλο = Άνδρας -.116 .169 -.682 .496 -.449 .218 

Φύλο = Γυναίκα 0a . . . . . 

Περιοχή Διαμονής = Αστική -.130 .115 -1.137 .257 -.356 .095 

Περιοχή Διαμονής = Αγροτική 0a . . . . . 
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Ηλικία = <=44 .023 .201 .112 .911 -.374 .419 

Ηλικία = 45-49 .377 .188 2.001 .046 .006 .747 

Ηλικία = 50-54 .494 .159 3.110 .002 .181 .807 

Ηλικία = 55-59 .266 .159 1.670 .096 -.047 .579 

Ηλικία = 60-64 -.153 .154 -.995 .321 -.455 .149 

Ηλικία = 65-69 0a . . . . . 

Επίπεδο Εκπαίδευσης = Υποχρεωτική 

Εκπαίδευση 
-.020 .116 -.176 .860 -.249 .208 

Επίπεδο Εκπαίδευσης = Πέραν της 

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης 
0a . . . . . 

Απασχόληση = Πλήρης ή Μερική -.701 .123 -5.702 .000 -.943 -.459 

Απασχόληση = Όχι Απασχόληση 0a . . . . . 

Χρονικό Διάστημα = 6 μήνες - 2 έτη .229 .099 2.308 .022 .034 .425 

Χρονικό Διάστημα = >2 ετών 0a . . . . . 

Οικογενειακή Κατάσταση = Χωρίς Σχέση .103 .107 .971 .332 -.106 .313 

Οικογενειακή Κατάσταση = Σε Σχέση 0a . . . . . 

Μέγεθος Νοικοκυριού = Μένω Μόνος .279 .164 1.708 .089 -.043 .601 

Μέγεθος Νοικοκυριού = Μένω 1 ή 2 

άτομα  
.153 .108 1.412 .159 -.060 .365 

Μέγεθος Νοικοκυριού = Μένω >3 ατόμων 0a . . . . . 

Πρόσφυγας = Ναι .094 .100 .944 .346 -.102 .290 

Πρόσφυγας = Όχι 0a . . . . . 

Έχετε ακτινοβοληθεί = Ναι -.065 .137 -.474 .636 -.334 .204 

Έχετε ακτινοβοληθεί = Όχι 0a . . . . . 

Έχετε χημειοθεραπευθεί = Ναι .245 .128 1.914 .057 -.007 .498 

Έχετε χημειοθεραπευθεί = Όχι 0a . . . . . 

a. This parameter is set to zero because it is redundant. 

 

Πίνακας 16γ: Σωματική δραστηριότητα/Ηλικία 

Multiple Comparisons/Πολλαπλές Συγκρίσεις 

Dependent Variable/Εξαρτημένη μεταβλητή: Σωματική Δραστηριότητα 

Tukey HSD 

(I) Ηλικία Νέο (J) Ηλικία Νέο 

Mean 

Difference (I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

<=44 45-49 -.3918 .17524 .225 -.8945 .1109 

50-54 -.6894* .16396 .000 -1.1598 -.2190 

55-59 -.4789* .16515 .046 -.9527 -.0052 

60-64 -.2682 .16999 .614 -.7559 .2195 
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65-69 -.5168* .15940 .017 -.9741 -.0595 

45-49 <=44 .3918 .17524 .225 -.1109 .8945 

50-54 -.2976 .16054 .433 -.7581 .1630 

55-59 -.0871 .16175 .995 -.5512 .3769 

60-64 .1236 .16669 .977 -.3546 .6018 

65-69 -.1250 .15588 .967 -.5722 .3222 

50-54 <=44 .6894* .16396 .000 .2190 1.1598 

45-49 .2976 .16054 .433 -.1630 .7581 

55-59 .2105 .14945 .722 -.2183 .6392 

60-64 .4212 .15479 .074 -.0229 .8652 

65-69 .1726 .14307 .834 -.2379 .5830 

55-59 <=44 .4789* .16515 .046 .0052 .9527 

45-49 .0871 .16175 .995 -.3769 .5512 

50-54 -.2105 .14945 .722 -.6392 .2183 

60-64 .2107 .15605 .756 -.2370 .6584 

65-69 -.0379 .14444 1.000 -.4523 .3765 

60-64 <=44 .2682 .16999 .614 -.2195 .7559 

45-49 -.1236 .16669 .977 -.6018 .3546 

50-54 -.4212 .15479 .074 -.8652 .0229 

55-59 -.2107 .15605 .756 -.6584 .2370 

65-69 -.2486 .14995 .561 -.6788 .1816 

65-69 <=44 .5168* .15940 .017 .0595 .9741 

45-49 .1250 .15588 .967 -.3222 .5722 

50-54 -.1726 .14307 .834 -.5830 .2379 

55-59 .0379 .14444 1.000 -.3765 .4523 

60-64 .2486 .14995 .561 -.1816 .6788 

Based on observed means. The error term is Mean Square (Error) = .636. 

*. The mean difference is significant at the .05 level. 

 

 

5.1.3.3 Ψυχοκοινωνικότητα και Ποιότητα Ζωής 

Στον πίνακα 17α, «Tests of Between-Subjects Effects/Δοκιμές Επιδράσεων μεταξύ 

Θεμάτων» φαίνεται ότι, στην ενότητα της ψυχοκοινωνικότητας, οι ανεξάρτητες μεταβλητές οι 

οποίες συνέβαλαν σε σημαντική διαφοροποίηση της βαθμολογίας, ήταν το είδος καρκίνου 

(p=0,014), η ηλικία (p=0,015) και η απασχόληση (p=0,000). 
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Στον πίνακα 17β, «Parameter Estimates/Εκτίμησης Παραμέτρων» αναλύονται με 

περισσότερη λεπτομέρεια τα αποτελέσματα της διακύμανσης των παραγόντων που 

αποτελούνταν από μόνο δύο (2) ομάδες και είχαν ένδειξη σημαντικής επίδρασης. Πιο 

αναλυτικά: 

Απασχόληση: Άτομα με πλήρη ή μερική απασχόληση είχαν μέση βαθμολογία, στην 

ενότητα της ψυχοκοινωνικότητας, σημαντικά πιο χαμηλή (άρα και πιο λίγα προβλήματα) από 

τη μέση βαθμολογία των ατόμων τα οποία δεν απασχολούνταν (p=0,000). 

Στους πίνακες 17γ και 17δ, «Multiple Comparisons/Πολλαπλές Συγκρίσεις» 

συνοψίζονται τα αποτελέσματα του, εκ των υστέρων («post-hoc»), ελέγχου. Πιο αναλυτικά 

παρατηρήθηκε: 

Είδος καρκίνου (πίνακας 17γ): Έχοντας ως βασική ομάδα σύγκρισης στο είδος 

καρκίνου το θυρεοειδή και διατηρώντας όλους τους άλλους παράγοντες σταθερούς, ο καρκίνος 

του θυρεοειδή σε σχέση με τους άλλους καρκίνους, είχε σημαντικά πιο χαμηλή μέση 

βαθμολογία στην ενότητα της ψυχοκοινωνικότητας άρα και πιο λίγα προβλήματα από τον 

καρκίνο του εντέρου, του ενδομητρίου και της ουροδόχου κύστης (p=0,040, p=0,001, και 

p=0,038 αντίστοιχα). Επίσης, ο καρκίνος του προστάτη είχε σημαντικά πιο χαμηλή μέση 

βαθμολογία, στην ενότητα ψυχοκοινωνικότητας, άρα και πιο λίγα προβλήματα από τον καρκίνο 

του ενδομητρίου (p=0,030). 

Ηλικία (πίνακας 17δ): Έχοντας ως βασική ομάδα σύγκρισης την ηλικία <=44 και 

διατηρώντας σταθερούς όλους τους άλλους παράγοντες σταθερούς, η ηλικία <=44 είχε 

σημαντικά ολιγότερα προβλήματα στην ενότητα της ψυχοκοινωνικότητας από την ομάδα της 

ηλικίας 45-49 (p=0,028). 

Πίνακας 17α: Ψυχοκοινωνικότητα 

Tests of Between-Subjects Effects/Δοκιμές Επιδράσεων μεταξύ Θεμάτων 

Dependent Variable/Εξαρτημένη μεταβλητή: Ψυχοκοινωνικότητα 

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 42.609a 21 2.029 3.106 .000 

Intercept 618.173 1 618.173 946.276 .000 

Είδος Καρκίνου 9.523 5 1.905 2.915 .014 
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Φύλο .016 1 .016 .024 .877 

Περιοχή Διαμονής .696 1 .696 1.065 .303 

Ηλικία Νέο 9.392 5 1.878 2.875 .015 

Επίπεδο Εκπαίδευσης Νέο 2.012 1 2.012 3.079 .080 

Απασχόληση Νέο 17.433 1 17.433 26.686 .000 

Χρονικό Διάστημα Νέο .132 1 .132 .203 .653 

Οικογενειακή Κατάσταση 

Νέο 
.093 1 .093 .142 .707 

Μέγεθος Νοικοκυριού Νέο .985 2 .493 .754 .471 

Πρόσφυγας .091 1 .091 .139 .709 

Έχετε ακτινοβοληθεί .889 1 .889 1.361 .244 

Έχετε χημειοθεραπευθεί .444 1 .444 .679 .410 

Error 190.101 291 .653   

Total 1859.508 313    

Corrected Total 232.710 312    

a. R Squared = .183 (Adjusted R Squared = .124) 

 

 

Πίνακας 17β: Ψυχοκοινωνικότητα/Απασχόληση 

Parameter Estimates/Εκτίμησης Παραμέτρων / 

Dependent Variable/Εξαρτημένη μεταβλητή: Ψυχοκοινωνικότητα 

Parameter B 

Std. 

Error t Sig. 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Intercept 2.512 .318 7.895 .000 1.886 3.138 

Είδος καρκίνου= Μαστός -.343 .272 -1.261 .208 -.878 .192 

Είδος καρκίνου= Έντερο -.118 .223 -.529 .597 -.556 .320 

Είδος καρκίνου= Θυρεοειδής -.513 .295 -1.736 .084 -1.095 .068 

Είδος καρκίνου= Ενδομήτριο .214 .311 .689 .491 -.397 .825 

Είδος καρκίνου= Προστάτης -.226 .247 -.912 .362 -.713 .261 

Είδος καρκίνου= Ουροδόχος Κύστη  0a . . . . . 

Φύλο = Άνδρας .027 .172 .155 .877 -.311 .365 

Φύλο = Γυναίκα 0a . . . . . 

Περιοχή Διαμονής = Αστική -.120 .116 -1.032 .303 -.348 .109 

Περιοχή Διαμονής = Αγροτική 0a . . . . . 

Ηλικία = <=44 .267 .204 1.311 .191 -.134 .669 

Ηλικία = 45-49 .584 .191 3.062 .002 .209 .959 

Ηλικία = 50-54 .392 .161 2.438 .015 .076 .709 
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Ηλικία = 55-59 .182 .161 1.127 .261 -.136 .499 

Ηλικία = 60-64 -.038 .156 -.247 .805 -.345 .268 

Ηλικία = 65-69 0a . . . . . 

Επίπεδο Εκπαίδευσης = Υποχρεωτική 

Εκπαίδευση 
-.206 .118 -1.755 .080 -.438 .025 

Επίπεδο Εκπαίδευσης = Πέραν της 

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης 
0a . . . . . 

Απασχόληση = Πλήρης ή Μερική -.644 .125 -5.166 .000 -.889 -.399 

Απασχόληση = Όχι απασχόληση 0a . . . . . 

Χρονικό Διάστημα = 6 μήνες - 2 έτη .045 .101 .450 .653 -.153 .243 

Χρονικό Διάστημα = > 2 ετών 0a . . . . . 

Οικογενειακή Κατάσταση = Χωρίς Σχέση -.041 .108 -.377 .707 -.253 .172 

Οικογενειακή Κατάσταση = Σε Σχέση 0a . . . . . 

Μέγεθος Νοικοκυριού = Μένω Μόνος .172 .166 1.037 .300 -.154 .498 

Μέγεθος Νοικοκυριού = Μένω 1 ή 2 

άτομα  
.116 .110 1.055 .292 -.100 .331 

Μέγεθος Νοικοκυριού = Μένω >3 ατόμων 0a . . . . . 

Πρόσφυγας = Ναι -.038 .101 -.373 .709 -.236 .161 

Πρόσφυγας = Όχι 0a . . . . . 

Έχετε ακτινοβοληθεί = Ναι .162 .138 1.167 .244 -.111 .434 

Έχετε ακτινοβοληθεί = Όχι 0a . . . . . 

Έχετε χημειοθεραπευθεί = Ναι .107 .130 .824 .410 -.149 .363 

Έχετε χημειοθεραπευθεί = Όχι 0a . . . . . 

a. This parameter is set to zero because it is redundant. 

 

 

Πίνακας 17γ: Ψυχοκοινωνικότητα/Είδος καρκίνου 

Multiple Comparisons/Πολλαπλές Συγκρίσεις 

Dependent Variable/Εξαρτημένη μεταβλητή: Ψυχοκοινωνικότητα 

Tukey HSD   

(I) Είδος Καρκίνου (J) Είδος Καρκίνου 

Mean 

Difference (I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Μαστός Έντερο -.0749 .11795 .988 -.4132 .2635 

Θυρεοειδής Αδένας .4698 .17310 .076 -.0268 .9664 

Ενδομήτριο -.4161 .16784 .134 -.8976 .0654 

Προστάτη .2322 .16314 .713 -.2359 .7002 
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Ουροδόχος Κύστη -.2258 .18583 .829 -.7589 .3073 

Έντερο Μαστός .0749 .11795 .988 -.2635 .4132 

Θυρεοειδής Αδένας .5447* .18493 .040 .0142 1.0752 

Ενδομήτριο -.3413 .18001 .407 -.8577 .1752 

Προστάτης .3070 .17564 .501 -.1969 .8109 

Ουροδόχος Κύστη -.1510 .19689 .973 -.7158 .4139 

Θυρεοειδής Αδένας Μαστός -.4698 .17310 .076 -.9664 .0268 

Έντερο -.5447* .18493 .040 -1.0752 -.0142 

Ενδομήτριο -.8859* .22013 .001 -1.5175 -.2544 

Προστάτης -.2377 .21657 .882 -.8590 .3836 

Ουροδόχος Κύστη -.6956* .23414 .038 -1.3673 -.0239 

Ενδομήτριο Μαστός .4161 .16784 .134 -.0654 .8976 

Έντερο .3413 .18001 .407 -.1752 .8577 

Θυρεοειδής Αδένας .8859* .22013 .001 .2544 1.5175 

Προστάτης .6483* .21238 .030 .0390 1.2576 

Ουροδόχος Κύστη .1903 .23027 .962 -.4703 .8509 

Προστάτης Μαστός -.2322 .16314 .713 -.7002 .2359 

Έντερο -.3070 .17564 .501 -.8109 .1969 

Θυρεοειδής Αδένας .2377 .21657 .882 -.3836 .8590 

Ενδομήτριο -.6483* .21238 .030 -1.2576 -.0390 

Ουροδόχος Κύστη -.4580 .22687 .334 -1.1088 .1929 

Ουροδόχος Κύστη Μαστός .2258 .18583 .829 -.3073 .7589 

Έντερο .1510 .19689 .973 -.4139 .7158 

Θυρεοειδής Αδένας .6956* .23414 .038 .0239 1.3673 

Ενδομήτριο -.1903 .23027 .962 -.8509 .4703 

Προστάτης .4580 .22687 .334 -.1929 1.1088 

Based on observed means. The error term is Mean Square (Error) = .653. 

*. The mean difference is significant at the .05 level. 

 

Πίνακας 17δ: Ψυχοκοινωνικότητα/Ηλικία 

Multiple Comparisons/Πολλαπλές Συγκρίσεις 

Dependent Variable/Εξαρτημένη μεταβλητή: Ψυχοκοινωνικότητα 

Tukey HSD   

(I) Ηλικία Νέο (J) Ηλικία Νέο 

Mean 

Difference (I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound 

Upper 

Bound 

<=44 45-49 -.5447* .17755 .028 -1.0541 -.0353 

50-54 -.4710 .16612 .055 -.9476 .0055 
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55-59 -.2707 .16732 .587 -.7508 .2093 

60-64 -.2123 .17223 .820 -.7064 .2818 

65-69 -.2838 .16150 .495 -.7471 .1795 

45-49 <=44 .5447* .17755 .028 .0353 1.0541 

50-54 .0737 .16265 .998 -.3929 .5403 

55-59 .2740 .16388 .552 -.1962 .7441 

60-64 .3324 .16889 .363 -.1521 .8169 

65-69 .2609 .15793 .565 -.1922 .7139 

50-54 <=44 .4710 .16612 .055 -.0055 .9476 

45-49 -.0737 .16265 .998 -.5403 .3929 

55-59 .2003 .15142 .772 -.2341 .6347 

60-64 .2587 .15683 .566 -.1912 .7086 

65-69 .1872 .14496 .790 -.2287 .6031 

55-59 <=44 .2707 .16732 .587 -.2093 .7508 

45-49 -.2740 .16388 .552 -.7441 .1962 

50-54 -.2003 .15142 .772 -.6347 .2341 

60-64 .0584 .15811 .999 -.3952 .5120 

65-69 -.0131 .14634 1.000 -.4329 .4067 

60-64 <=44 .2123 .17223 .820 -.2818 .7064 

45-49 -.3324 .16889 .363 -.8169 .1521 

50-54 -.2587 .15683 .566 -.7086 .1912 

55-59 -.0584 .15811 .999 -.5120 .3952 

65-69 -.0715 .15193 .997 -.5074 .3643 

65-69 <=44 .2838 .16150 .495 -.1795 .7471 

45-49 -.2609 .15793 .565 -.7139 .1922 

50-54 -.1872 .14496 .790 -.6031 .2287 

55-59 .0131 .14634 1.000 -.4067 .4329 

60-64 .0715 .15193 .997 -.3643 .5074 

Based on observed means. The error term is Mean Square (Error) = .653. 

*. The mean difference is significant at the .05 level. 

 

5.1.3.4 Συντροφικότητα και Ποιότητα Ζωής 

Στον πίνακα 18α, «Tests of Between-Subjects Effects/Δοκιμές Επιδράσεων μεταξύ 

Θεμάτων» καταφαίνεται ότι στην ενότητα της συντροφικότητας, οι ανεξάρτητες μεταβλητές 

οι οποίες συνέβαλαν σε σημαντική διαφοροποίηση της βαθμολογίας, ήταν η περιοχή διαμονής 

(p=0,000), η ηλικία (p=0,045), το επίπεδο εκπαίδευσης (p=0,020) και η απασχόληση (p=0,013). 
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Στον πίνακα 18β, «Parameter Estimates/Εκτίμησης Παραμέτρων» αναλύονται με 

περισσότερη λεπτομέρεια τα αποτελέσματα της διακύμανσης των παραγόντων που 

αποτελούνταν από μόνο δύο (2) ομάδες και είχαν ένδειξη σημαντικής επίδρασης. 

Περιοχή Διαμονής: Οι διαμένοντες στις αστικές περιοχές είχαν σημαντικά ολιγότερα 

προβλήματα, στην ενότητα της συντροφικότητας, από αυτούς που έμεναν σε αγροτικές 

περιοχές (p=0,000). 

Επίπεδο Εκπαίδευσης: Άτομα που είχαν επίπεδο εκπαίδευσης έως την υποχρεωτική 

εκπαίδευση, είχαν πιο λίγα προβλήματα, στην ενότητα της συντροφικότητας, από τα άτομα με 

επίπεδο εκπαίδευσης, πέραν της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (p=0,020). 

Απασχόληση: Άτομα με πλήρη ή μερική απασχόληση είχαν μέση βαθμολογία, στην 

ενότητα της συντροφικότητας, σημαντικά πιο χαμηλή (άρα και πιο λίγα προβλήματα) από τη 

μέση βαθμολογία των ατόμων τα οποία δεν απασχολούνταν (p=0,013). 

Στον πίνακα 18γ «Multiple Comparisons/Πολλαπλές Συγκρίσεις» συνοψίζονται τα 

αποτελέσματα του, εκ των υστέρων («post-hoc»), ελέγχου. Πιο αναλυτικά παρατηρήθηκε: 

Ηλικία: Έχοντας ως βασική ομάδα σύγκρισης την ηλικία 45-49 και διατηρώντας 

σταθερούς όλους τους άλλους παράγοντες, η ηλικία 45-49 είχε σημαντικά περισσότερα 

προβλήματα στην ενότητα της συντροφικότητας από τις ομάδες των ηλικιών <=44 και 65-69 

(p=0,018, και p=0,044 αντίστοιχα). 

Πίνακας 18α: Συντροφικότητα 

Tests of Between-Subjects Effects/Δοκιμές Επιδράσεων μεταξύ Θεμάτων 

Dependent Variable/Εξαρτημένη μεταβλητή: Συντροφικότητα 

Source 

Type III Sum 

of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 31.356a 21 1.493 2.217 .002 

Intercept 200.872 1 200.872 298.241 .000 

Είδος Καρκίνου 6.241 5 1.248 1.853 .104 

Φύλο .501 1 .501 .744 .389 

Περιοχή Διαμονής 15.539 1 15.539 23.071 .000 

Ηλικία Νέο 7.799 5 1.560 2.316 .045 

Επίπεδο Εκπαίδευσης Νέο 3.721 1 3.721 5.525 .020 

Απασχόληση Νέο 4.240 1 4.240 6.296 .013 
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Χρονικό Διάστημα Νέο .177 1 .177 .262 .609 

Οικογενειακή Κατάσταση 

Νέο 
.330 1 .330 .490 .485 

Μέγεθος Νοικοκυριού Νέο 1.273 2 .636 .945 .390 

Πρόσφυγας 2.598 1 2.598 3.857 .051 

Έχετε ακτινοβοληθεί 2.098 1 2.098 3.115 .079 

Έχετε χημειοθεραπευθεί .009 1 .009 .014 .906 

Error 136.725 203 .674   

Total 1251.222 225    

Corrected Total 168.081 224    

a. R Squared = .187 (Adjusted R Squared = .102) 

 

 

Πίνακας 18β: Συντροφικότητα/Περιοχή διαμονής/Επίπεδο εκπαίδευσης/Απασχόληση 

Parameter Estimates/Εκτίμησης Παραμέτρων  

Parameter B 

Std. 

Error t Sig. 

 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Intercept 2.906 .400 7.257 .000 2.116 3.695 

Είδος καρκίνου=Μαστός -.501 .335 -1.496 .136 -1.161 .159 

Είδος καρκίνου=Έντερο -.027 .287 -.094 .926 -.593 .539 

Είδος καρκίνου=Θυρεοειδής -.607 .355 -1.708 .089 -1.307 .094 

Είδος καρκίνου=Ενδομήτριο -.288 .395 -.730 .466 -1.067 .490 

Είδος καρκίνου=Προστάτης .003 .313 .010 .992 -.615 .621 

Είδος καρκίνου=Ουροδόχος Κύστη  0a . . . . . 

Φύλο = Άνδρας -.181 .210 -.863 .389 -.596 .233 

Φύλο = Γυναίκα 0a . . . . . 

Περιοχή Διαμονής = Αστική -.648 .135 -4.803 .000 -.915 -.382 

Περιοχή Διαμονής = Αγροτική 0a . . . . . 

Ηλικία = <=44 .205 .266 .770 .442 -.319 .729 

Ηλικία = 45-49 .602 .228 2.642 .009 .153 1.052 

Ηλικία = 50-54 .308 .188 1.637 .103 -.063 .679 

Ηλικία = 55-59 .062 .207 .297 .766 -.347 .470 

Ηλικία = 60-64 -.118 .194 -.609 .543 -.501 .264 

Ηλικία = 65-69 0a . . . . . 

Επίπεδο Εκπαίδευσης = Υποχρεωτική 

Εκπαίδευση 
-.332 .141 -2.351 .020 -.610 -.053 

Επίπεδο Εκπαίδευσης = Πέραν της 

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης 
0a . . . . . 
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Απασχόληση = Πλήρης ή Μερική -.396 .158 -2.509 .013 -.708 -.085 

Απασχόληση = Όχι Απασχόληση 0a . . . . . 

Χρονικό Διάστημα = 6 μήνες - 2 έτη -.062 .121 -.512 .609 -.300 .176 

Χρονικό Διάστημα = > 2 ετών 0a . . . . . 

Οικογενειακή Κατάσταση = Χωρίς Σχέση -.130 .186 -.700 .485 -.498 .237 

Οικογενειακή Κατάσταση = Σε Σχέση 0a . . . . . 

Μέγεθος Νοικοκυριού = Μένω Μόνος -.073 .307 -.237 .813 -.679 .533 

Μέγεθος Νοικοκυριού = Μένω 1 ή 2 

άτομα  
.159 .126 1.258 .210 -.090 .408 

Μέγεθος Νοικοκυριού = Μένω >3 

ατόμων 
0a . . . . . 

Πρόσφυγας = Ναι .242 .123 1.964 .051 -.001 .484 

Πρόσφυγας = Όχι 0a . . . . . 

Έχετε ακτινοβοληθεί = Ναι .285 .161 1.765 .079 -.033 .603 

Έχετε ακτινοβοληθεί = Όχι 0a . . . . . 

Έχετε χημειοθεραπευθεί = Ναι -.019 .162 -.118 .906 -.338 .300 

Έχετε χημειοθεραπευθεί = Όχι 0a . . . . . 

a. This parameter is set to zero because it is redundant. 

 

 

Πίνακας 18γ: Συντροφικότητα/Ηλικία 

Multiple Comparisons/Πολλαπλές Συγκρίσεις 

Dependent Variable/Εξαρτημένη μεταβλητή: Συντροφικότητα 

Tukey HSD 

(I) Ηλικία Νέο (J) Ηλικία Νέο 

Mean 

Difference (I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

<=44 45-49 -.5200* .21750 .018 -.9489 -.0912 

50-54 -.3719 .20380 .069 -.7738 .0299 

55-59 -.1391 .21750 .523 -.5679 .2898 

60-64 -.1761 .21880 .422 -.6075 .2553 

65-69 -.1479 .20590 .473 -.5539 .2581 

45-49 <=44 .5200* .21750 .018 .0912 .9489 

50-54 .1481 .18087 .414 -.2085 .5047 

55-59 .3810 .19618 .054 -.0059 .7678 

60-64 .3440 .19762 .083 -.0457 .7336 

65-69 .3721* .18323 .044 .0109 .7334 

50-54 <=44 .3719 .20380 .069 -.0299 .7738 

45-49 -.1481 .18087 .414 -.5047 .2085 

55-59 .2329 .18087 .199 -.1238 .5895 
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60-64 .1959 .18243 .284 -.1638 .5556 

65-69 .2240 .16674 .181 -.1047 .5528 

55-59 <=44 .1391 .21750 .523 -.2898 .5679 

45-49 -.3810 .19618 .054 -.7678 .0059 

50-54 -.2329 .18087 .199 -.5895 .1238 

60-64 -.0370 .19762 .852 -.4266 .3527 

65-69 -.0088 .18323 .962 -.3701 .3525 

60-64 <=44 .1761 .21880 .422 -.2553 .6075 

45-49 -.3440 .19762 .083 -.7336 .0457 

50-54 -.1959 .18243 .284 -.5556 .1638 

55-59 .0370 .19762 .852 -.3527 .4266 

65-69 .0282 .18477 .879 -.3362 .3925 

65-69 <=44 .1479 .20590 .473 -.2581 .5539 

45-49 -.3721* .18323 .044 -.7334 -.0109 

50-54 -.2240 .16674 .181 -.5528 .1047 

55-59 .0088 .18323 .962 -.3525 .3701 

60-64 -.0282 .18477 .879 -.3925 .3362 

Based on observed means. The error term is Mean Square (Error) = .674. 

*. The mean difference is significant at the .05 level. 

 

5.1.3.5 Σεξουαλικότητα και Ποιότητα Ζωής  

Στον πίνακα 19α, «Tests of Between-Subjects Effects/Δοκιμές Επιδράσεων μεταξύ 

Θεμάτων» παρατηρήθηκε ότι, στην ενότητα της σεξουαλικότητας, οι ανεξάρτητες μεταβλητές 

οι οποίες συνέβαλαν σε σημαντική διαφοροποίηση της βαθμολογίας, ήταν το είδος καρκίνου 

(p=0,000), η ηλικία (p=0,028), η απασχόληση (p=0,022) και η οικογενειακή κατάσταση 

(p=0,007). 

Στον πίνακα 19β, «Parameter Estimates/Εκτίμησης Παραμέτρων» αναλύονται με 

περισσότερη λεπτομέρεια τα αποτελέσματα της διακύμανσης των παραγόντων που 

αποτελούνταν από μόνο δύο (2) ομάδες και είχαν ένδειξη σημαντικής επίδρασης. Πιο 

αναλυτικά: 

Απασχόληση: Άτομα με πλήρη ή μερική απασχόληση είχαν μέση βαθμολογία, στην 

ενότητα της σεξουαλικότητας, σημαντικά πιο χαμηλή (άρα και πιο λίγα προβλήματα) από τη 

μέση βαθμολογία των ατόμων τα οποία δεν απασχολούνταν (p=0,022). 
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Οικογενειακή κατάσταση: Άτομα τα οποία δεν είχαν κάποια σταθερή σχέση (άγαμοι, 

χήροι/χήρες, διαζευγμένοι) είχαν μέση βαθμολογία σημαντικά πιο υψηλή (άρα πιο πολλά 

προβλήματα), στην ενότητα της σεξουαλικότητας, από άτομα τα οποία είχαν μία σταθερή σχέση 

(p=0,007). 

Στους πίνακες 19γ και 19δ, «Multiple Comparisons/Πολλαπλές Συγκρίσεις» 

συνοψίζονται τα αποτελέσματα του, εκ των υστέρων («post-hoc»), ελέγχου. Πιο αναλυτικά 

παρατηρήθηκε: 

Είδος Καρκίνου (πίνακας 19γ): Έχοντας ως βασική ομάδα σύγκρισης στο είδος 

καρκίνου του θυρεοειδή και διατηρώντας όλους τους άλλους παράγοντες σταθερούς, ο 

καρκίνος του θυρεοειδή σε σχέση με τους άλλους καρκίνους, είχε σημαντικά πιο χαμηλή μέση 

βαθμολογία, στην ενότητα της σεξουαλικότητας, άρα και πιο λίγα προβλήματα από τον καρκίνο 

του μαστού, του εντέρου, του ενδομητρίου και του προστάτη (p=0,003, p=0,000, p=0,002 και 

p=0,000 αντίστοιχα). Επίσης, ο καρκίνος του προστάτη είχε σημαντικά πιο υψηλή μέση 

βαθμολογία, στην ενότητα της σεξουαλικότητας, άρα και πιο πολλά προβλήματα από τον 

καρκίνο του μαστού, της ουροδόχου κύστης και θυρεοειδή (p=0,001, p=0,009 και p=0,000 

αντίστοιχα). 

Ηλικία (πίνακας 19δ): Αλλάζοντας τη βασική ομάδα σύγκρισης στην ηλικία και 

διατηρώντας σταθερούς όλους τους άλλους παράγοντες, η ηλικία 65-69 είχε σημαντικά πιο 

πολλά προβλήματα στην ενότητα της σεξουαλικότητας από τις ηλικίες <=44, 45-49, 50-54 και 

55-59 (p=0,000, p=0,000, p=0,000 και p=0,005 αντίστοιχα). Επίσης, η ηλικία <=44 είχε πιο 

λίγα προβλήματα από τις ηλικίες 55-59 και 60-64 (p=0,003 και p=0,000). 

Πίνακας 19α: Σεξουαλικότητα 

 Tests of Between-Subjects Effects/Δοκιμές Επιδράσεων μεταξύ Θεμάτων 

Dependent Variable/Εξαρτημένη μεταβλητή: Σεξουαλικότητα 

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 156.564a 21 7.455 5.015 .000 

Intercept 995.022 1 995.022 669.324 .000 

Είδος Καρκίνου 34.820 5 6.964 4.685 .000 

Φύλο 2.534 1 2.534 1.705 .193 

Περιοχή Διαμονής 2.956 1 2.956 1.989 .160 
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Ηλικία Νέο 19.032 5 3.806 2.560 .028 

Επίπεδο Εκπαίδευσης Νέο 1.874 1 1.874 1.261 .262 

Απασχόληση Νέο 7.918 1 7.918 5.327 .022 

Χρονικό Διάστημα Νέο 2.375 1 2.375 1.598 .207 

Οικογενειακή Κατάσταση Νέο 10.916 1 10.916 7.343 .007 

Μέγεθος Νοικοκυριού Νέο .870 2 .435 .293 .746 

Πρόσφυγας .558 1 .558 .375 .541 

Έχετε ακτινοβοληθεί .223 1 .223 .150 .699 

Έχετε χημειοθεραπευθεί .139 1 .139 .094 .760 

Error 432.603 291 1.487   

Total 3356.389 313    

Corrected Total 589.167 312    

a. R Squared = .266 (Adjusted R Squared = .213) 

 

Πίνακας 19β: Σεξουαλικότητα/Χρονικό διάστημα και Οικογενειακή κατάσταση 

Parameter Estimates/Εκτίμησης Παραμέτρων 

Dependent Variable/Εξαρτημένη μεταβλητή: Σεξουαλικότητα 

Parameter B 

Std. 

Error t Sig. 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Intercept 3.210 .480 6.687 .000 2.265 4.155 

Είδος καρκίνου=Μαστός .364 .410 .888 .375 -.443 1.171 

Είδος καρκίνου=Έντερο .618 .336 1.840 .067 -.043 1.278 

Είδος καρκίνου=Θυρεοειδής -.301 .446 -.675 .500 -1.178 .576 

Είδος καρκίνου=Ενδομήτριο .427 .469 .911 .363 -.495 1.349 

Είδος καρκίνου=Προστάτης 1.337 .373 3.583 .000 .603 2.072 

Είδος καρκίνου=Ουροδόχος Κύστη  0a . . . . . 

Φύλο = Άνδρας -.338 .259 -1.306 .193 -.848 .172 

Φύλο = Γυναίκα 0a . . . . . 

Περιοχή Διαμονής = Αστική -.247 .175 -1.410 .160 -.591 .098 

Περιοχή Διαμονής = Αγροτική 0a . . . . . 

Ηλικία = <=44 -1.083 .308 -3.520 .001 -1.688 -.477 

Ηλικία = 45-49 -.526 .288 -1.828 .069 -1.092 .040 

Ηλικία = 50-54 -.538 .243 -2.215 .028 -1.016 -.060 

Ηλικία = 55-59 -.401 .243 -1.648 .100 -.879 .078 

Ηλικία = 60-64 -.285 .235 -1.215 .226 -.747 .177 

Ηλικία = 65-69 0a . . . . . 
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Επίπεδο Εκπαίδευσης = Υποχρεωτική 

Εκπαίδευση 
.199 .177 1.123 .262 -.150 .548 

Επίπεδο Εκπαίδευσης = Πέραν της 

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης 
0a . . . . . 

Απασχόληση = Πλήρης ή Μερική -.434 .188 -2.308 .022 -.804 -.064 

Απασχόληση = Όχι Απασχόληση 0a . . . . . 

Χρονικό Διάστημα = 6 μήνες-2 έτη .192 .152 1.264 .207 -.107 .491 

Χρονικό Διάστημα = > 2 ετών 0a . . . . . 

Οικογενειακή Κατάσταση = Χωρίς 

Σχέση 
.441 .163 2.710 .007 .121 .761 

Οικογενειακή Κατάσταση = Σε Σχέση 0a . . . . . 

Μέγεθος Νοικοκυριού = Μένω Μόνος .098 .250 .390 .697 -.395 .590 

Μέγεθος Νοικοκυριού = Μένω 1 ή 2 άτομα  -.068 .165 -.411 .681 -.393 .257 

Μέγεθος Νοικοκυριού = Μένω >3 ατόμων 0a . . . . . 

Πρόσφυγας = Ναι -.093 .152 -.612 .541 -.393 .207 

Πρόσφυγας = Όχι 0a . . . . . 

Έχετε ακτινοβοληθεί = Ναι -.081 .209 -.387 .699 -.492 .330 

Έχετε ακτινοβοληθεί = Όχι 0a . . . . . 

Έχετε χημειοθεραπευθεί = Ναι -.060 .196 -.306 .760 -.445 .326 

Έχετε χημειοθεραπευθεί = Όχι 0a . . . . . 

a. This parameter is set to zero because it is redundant. 

 

 

Πίνακας 19γ: Σεξουαλικότητα/Είδος καρκίνου 

 

Multiple Comparisons/Πολλαπλές Συγκρίσεις 

Dependent Variable/Εξαρτημένη μεταβλητή: Σεξουαλικότητα 

Tukey HSD 

(I) Είδος Καρκίνου (J) Είδος Καρκίνου 

Mean 

Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Μαστός Έντερο -.3432 .17793 .387 -.8537 .1672 

Θυρεοειδής Αδένας .9759* .26113 .003 .2267 1.7250 

Ενδομήτριο -.3062 .25319 .832 -1.0325 .4202 

Προστάτης -1.0228* .24610 .001 -1.7289 -.3168 

Ουροδόχος Κύστη .1484 .28033 .995 -.6558 .9526 

Έντερο Μαστός .3432 .17793 .387 -.1672 .8537 

Θυρεοειδής Αδένας 1.3191* .27897 .000 .5188 2.1194 
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Ενδομήτριο .0370 .27155 1.000 -.7420 .8161 

Προστάτης -.6796 .26495 .109 -1.4397 .0805 

Ουροδόχος Κύστη .4916 .29702 .563 -.3605 1.3437 

Θυρεοειδής Αδένας Μαστός -.9759* .26113 .003 -1.7250 -.2267 

Έντερο -1.3191* .27897 .000 -2.1194 -.5188 

Ενδομήτριο -1.2821* .33207 .002 -2.2347 -.3294 

Προστάτης -1.9987* .32670 .000 -2.9359 -1.0615 

Ουροδόχος Κύστη -.8275 .35320 .180 -1.8408 .1858 

Ενδομήτριο Μαστός .3062 .25319 .832 -.4202 1.0325 

Έντερο -.0370 .27155 1.000 -.8161 .7420 

Θυρεοειδής Αδένας 1.2821* .33207 .002 .3294 2.2347 

Προστάτης -.7167 .32039 .224 -1.6358 .2025 

Ουροδόχος Κύστη .4545 .34737 .780 -.5420 1.4511 

Προστάτης Μαστός 1.0228* .24610 .001 .3168 1.7289 

Έντερο .6796 .26495 .109 -.0805 1.4397 

Θυρεοειδής Αδένας 1.9987* .32670 .000 1.0615 2.9359 

Ενδομήτριο .7167 .32039 .224 -.2025 1.6358 

Ουροδόχος Κύστη 1.1712* .34224 .009 .1894 2.1530 

Ουροδόχος Κύστη Μαστός -.1484 .28033 .995 -.9526 .6558 

Έντερο -.4916 .29702 .563 -1.3437 .3605 

Θυρεοειδής Αδένας .8275 .35320 .180 -.1858 1.8408 

Ενδομήτριο -.4545 .34737 .780 -1.4511 .5420 

Προστάτης -1.1712* .34224 .009 -2.1530 -.1894 

Based on observed means. The error term is Mean Square (Error) = 1.487. 

*. The mean difference is significant at the .05 level. 

 

Πίνακας 19δ: Σεξουαλικότητα/Ηλικία 

Multiple Comparisons/Πολλαπλές Συγκρίσεις 

Dependent Variable/Εξαρτημένη μεταβλητή: Σεξουαλικότητα 

Tukey HSD 

(I) Ηλικία Νέο (J) Ηλικία Νέο 

Mean 

Difference (I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

<=44 45-49 -.6810 .26784 .115 -1.4494 .0874 

50-54 -.7103 .25059 .055 -1.4292 .0086 

55-59 -.9357* .25241 .003 -1.6598 -.2116 

60-64 -1.2452* .25982 .000 -1.9906 -.4999 

65-69 -1.7246* .24363 .000 -2.4235 -1.0257 

45-49 <=44 .6810 .26784 .115 -.0874 1.4494 

50-54 -.0293 .24536 1.000 -.7332 .6746 
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55-59 -.2547 .24722 .907 -.9639 .4545 

60-64 -.5642 .25478 .234 -1.2951 .1667 

65-69 -1.0436* .23824 .000 -1.7271 -.3601 

50-54 <=44 .7103 .25059 .055 -.0086 1.4292 

45-49 .0293 .24536 1.000 -.6746 .7332 

55-59 -.2254 .22842 .922 -.8807 .4299 

60-64 -.5349 .23658 .214 -1.2136 .1438 

65-69 -1.0143* .21868 .000 -1.6416 -.3869 

55-59 <=44 .9357* .25241 .003 .2116 1.6598 

45-49 .2547 .24722 .907 -.4545 .9639 

50-54 .2254 .22842 .922 -.4299 .8807 

60-64 -.3095 .23851 .786 -.9938 .3747 

65-69 -.7889* .22076 .005 -1.4222 -.1556 

60-64 <=44 1.2452* .25982 .000 .4999 1.9906 

45-49 .5642 .25478 .234 -.1667 1.2951 

50-54 .5349 .23658 .214 -.1438 1.2136 

55-59 .3095 .23851 .786 -.3747 .9938 

65-69 -.4794 .22919 .294 -1.1369 .1781 

65-69 <=44 1.7246* .24363 .000 1.0257 2.4235 

45-49 1.0436* .23824 .000 .3601 1.7271 

50-54 1.0143* .21868 .000 .3869 1.6416 

55-59 .7889* .22076 .005 .1556 1.4222 

60-64 .4794 .22919 .294 -.1781 1.1369 

Based on observed means. The error term is Mean Square (Error) = 1.487.  

*. The mean difference is significant at the .05 level. 

 

 

5.1.3.7 Αλληλεπίδραση Ιατρού/Ασθενή και Ποιότητα Ζωής  

Στον πίνακα 20α, «Tests of Between-Subjects Effects/Δοκιμές Επιδράσεων μεταξύ 

Θεμάτων» φαίνεται ότι στην αλληλεπίδραση ιατρού/ασθενή καμία ανεξάρτητη μεταβλητή δεν 

είχε στατιστική σημαντική διαφορά. 

Στον πίνακα 20β, «Parameter Estimates/Εκτίμησης Παραμέτρων» αναλύονται με 

περισσότερη λεπτομέρεια τα αποτελέσματα της διακύμανσης των παραγόντων, που 

αποτελούνταν από μόνο δύο (2) ομάδες και είχαν ένδειξη σημαντικής επίδρασης. Βρέθηκε ότι 
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στην αλληλεπίδραση ιατρού/ασθενή, καμία διακύμανση παραγόντων δεν είχε στατιστικά 

σημαντική διαφορά 

Πίνακας 20α: Αλληλεπίδραση ιατρού/ασθενή 

  Tests of Between-Subjects Effects/Δοκιμές Επιδράσεων μεταξύ Θεμάτων 

Dependent Variable/Εξαρτημένη μεταβλητή: Αλληλεπίδραση Ιατρού/Ασθενή 

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 16.748a 21 .798 1.553 .060 

Intercept 260.580 1 260.580 507.372 .000 

Είδος Καρκίνου .856 5 .171 .333 .893 

Φύλο .813 1 .813 1.583 .209 

Περιοχή Διαμονής 4.876E-5 1 4.876E-5 .000 .992 

Ηλικία_Νέο 5.017 5 1.003 1.954 .086 

Επίπεδο Εκπαίδευσης Νέο .215 1 .215 .420 .518 

Απασχόληση Νέο 1.615 1 1.615 3.144 .077 

Χρονικό Διάστημα_Νέο .466 1 .466 .908 .342 

Οικογενειακή Κατάσταση Νέο .588 1 .588 1.145 .285 

Μέγεθος Νοικοκυριού Νέο .385 2 .192 .375 .688 

Πρόσφυγας 1.433 1 1.433 2.789 .096 

Έχετε ακτινοβοληθεί .227 1 .227 .442 .507 

Έχετε χημειοθεραπευθεί .206 1 .206 .402 .527 

Error 149.454 291 .514   

Total 905.375 313    

Corrected Total 166.202 312    

a. R Squared = .101 (Adjusted R Squared = .036) 

 

 

Πίνακας 20β: Αλληλεπίδραση Ιατρού/Ασθενή 

Parameter Estimates/Εκτίμησης Παραμέτρων 

Dependent Variable/Εξαρτημένη μεταβλητή: Αλληλεπίδραση ιατρού/ασθενή 

Parameter B 

Std. 

Error t Sig. 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Intercept 1.606 .282 5.691 .000 1.050 2.161 

Είδος καρκίνου=Μαστός -.135 .241 -.561 .575 -.609 .339 

Είδος καρκίνου=Έντερο -.044 .197 -.224 .823 -.433 .344 
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Είδος καρκίνου=Θυρεοειδής -.107 .262 -.408 .683 -.623 .409 

Είδος καρκίνου=Ενδομήτριο .057 .275 .206 .837 -.485 .599 

Είδος καρκίνου=Προστάτης -.075 .219 -.343 .732 -.507 .357 

Είδος καρκίνου=Ουροδόχος Κύστη  0a . . . . . 

Φύλο = Άνδρας -.192 .152 -1.258 .209 -.491 .108 

Φύλο = Γυναίκα 0a . . . . . 

Περιοχή Διαμονής = Αστική -.001 .103 -.010 .992 -.204 .202 

Περιοχή Διαμονής = Αγροτική 0a . . . . . 

Ηλικία = <=44 -.225 .181 -1.247 .213 -.581 .130 

Ηλικία = 45-49 .074 .169 .437 .662 -.259 .407 

Ηλικία = 50-54 .082 .143 .576 .565 -.199 .363 

Ηλικία = 55-59 .136 .143 .951 .342 -.145 .417 

Ηλικία = 60-64 -.196 .138 -1.419 .157 -.467 .076 

Ηλικία = 65-69 0a . . . . . 

Επίπεδο Εκπαίδευσης = Υποχρεωτική 

Εκπαίδευση 
-.068 .104 -.648 .518 -.273 .138 

Επίπεδο Εκπαίδευσης = Πέραν της 

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης 
0a . . . . . 

Απασχόληση = Πλήρης ή Μερική -.196 .111 -1.773 .077 -.413 .022 

Απασχόληση = Όχι Απασχόληση 0a . . . . . 

Χρονικό Διάστημα = 6 μήνες - 2 έτη .085 .089 .953 .342 -.091 .261 

Χρονικό Διάστημα = > 2 ετών 0a . . . . . 

Οικογενειακή Κατάσταση = Χωρίς Σχέση -.102 .096 -1.070 .285 -.291 .086 

Οικογενειακή Κατάσταση = Σε Σχέση 0a . . . . . 

Μέγεθος Νοικοκυριού = Μένω Μόνος .098 .147 .666 .506 -.191 .387 

Μέγεθος Νοικοκυριού = Μένω 1 ή 2 άτομα  .077 .097 .794 .428 -.114 .268 

Μέγεθος Νοικοκυριού = Μένω >3 ατόμων 0a . . . . . 

Πρόσφυγας = Ναι .150 .090 1.670 .096 -.027 .326 

Πρόσφυγας = Όχι 0a . . . . . 

Έχετε ακτινοβοληθεί = Ναι .082 .123 .664 .507 -.160 .323 

Έχετε ακτινοβοληθεί = Όχι 0a . . . . . 

Έχετε χημειοθεραπευθεί = Ναι .073 .115 .634 .527 -.154 .300 

Έχετε χημειοθεραπευθεί = Όχι 0a . . . . . 

This parameter is set to zero because it is redundant. 
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5.1.3.8 Άλλες Παράμετροι και Ποιότητα Ζωής 

Στον πίνακα 21α, «Tests of Between-Subjects Effects/Δοκιμές Επιδράσεων μεταξύ 

Θεμάτων» παρατηρήθηκε ότι στις άλλες παραμέτρους, οι ανεξάρτητες μεταβλητές οι οποίες 

συνέβαλαν σε σημαντική διαφοροποίηση της βαθμολογίας ήταν, το είδος καρκίνου (p=0,000), 

το φύλο (p=0,048), η ηλικία (p=0,001), η απασχόληση (p=0,001) και η οικογενειακή κατάσταση 

(p=0,002). 

Στον πίνακα 21β, «Parameter Estimates/Εκτίμησης Παραμέτρων» αναλύονται με 

περισσότερη λεπτομέρεια τα αποτελέσματα της διακύμανσης των παραγόντων που 

αποτελούνταν από μόνο δύο (2) ομάδες και είχαν ένδειξη σημαντικής επίδρασης. Πιο 

αναλυτικά: 

Φύλο: Επίσης, οι άνδρες στην ομάδα των άλλων παραμέτρων, είχαν μέση βαθμολογία 

σημαντικά πιο χαμηλή (άρα και πιο λίγα προβλήματα) από τις γυναίκες (p=0,048). 

Απασχόληση: Άτομα με πλήρη ή μερική απασχόληση είχαν μέση βαθμολογία, στην 

ενότητα των άλλων παραμέτρων, σημαντικά πιο χαμηλή (άρα και πιο λίγα προβλήματα) από τη 

μέση βαθμολογία των ατόμων τα οποία δεν απασχολούνταν (p=0,001). 

Οικογενειακή κατάσταση: Άτομα τα οποία δεν είχαν κάποια σταθερή σχέση (άγαμοι, 

χήροι/χήρες, διαζευγμένοι) είχαν μέση βαθμολογία σημαντικά πιο υψηλή (άρα πιο πολλά 

προβλήματα), στην ενότητα των άλλων παραμέτρων, από άτομα τα οποία είχαν μία σταθερή 

σχέση (p=0,002). 

Στους πίνακες 21γ και 21δ, «Multiple Comparisons/Πολλαπλές Συγκρίσεις» 

συνοψίζονται τα αποτελέσματα του, εκ των υστέρων («post-hoc»), ελέγχου. Πιο αναλυτικά 

παρατηρήθηκε: 

Είδος Καρκίνου: Έχοντας ως βασική ομάδα σύγκρισης, στο είδος καρκίνου, το 

θυρεοειδή και διατηρώντας όλους τους άλλους παράγοντες σταθερούς, ο καρκίνος του 

θυρεοειδή σε σχέση με τους άλλους καρκίνους, είχε σημαντικά πιο χαμηλή μέση βαθμολογία, 

στην ενότητα των άλλων παραμέτρων, άρα και πιο λίγα προβλήματα από τον καρκίνο του 

μαστού, του εντέρου, του ενδομητρίου και της ουροδόχου κύστης (p=0,049, p=0,000, p=0,007 

και p=0,017 αντίστοιχα). Επίσης, ο καρκίνος του εντέρου είχε σημαντικά πιο υψηλή μέση 



85 
 

 
 

βαθμολογία, στην ενότητα των άλλων παραμέτρων, άρα και πιο πολλά προβλήματα από τον 

καρκίνο του μαστού και του προστάτη (p=0,014 και p=0,035). 

Ηλικία: Αλλάζοντας τη βασική ομάδα σύγκρισης στην ηλικία και διατηρώντας 

σταθερούς όλους τους άλλους παράγοντες, η ηλικία 65-69 είχε σημαντικά πιο πολλά 

προβλήματα στην ενότητα των άλλων παραμέτρων από τις ηλικίες 45-49, 50-54 και 55-59 

(p=0,016, p=0,029 και p=0,019 αντίστοιχα). Επίσης, η ηλικία <=44 είχε πιο λίγα προβλήματα 

από τις ηλικίες 45-49 και 55-59 (p=0,035 και p=0,043). 

Πίνακας 21α: Άλλες Παράμετροι 

Tests of Between-Subjects Effects/Δοκιμές Επιδράσεων μεταξύ Θεμάτων 

Dependent Variable/Εξαρτημένη μεταβλητή: Άλλες Παράμετροι 

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 25.220a 21 1.201 4.086 .000 

Intercept 401.874 1 401.874 1367.210 .000 

Είδος Καρκίνου 7.163 5 1.433 4.874 .000 

Φύλο 1.159 1 1.159 3.943 .048 

Περιοχή Διαμονής .006 1 .006 .020 .887 

Ηλικία Νέο 6.658 5 1.332 4.530 .001 

Επίπεδο Εκπαίδευσης Νέο .001 1 .001 .004 .952 

Απασχόληση Νέο 3.441 1 3.441 11.708 .001 

Χρονικό Διάστημα Νέο .334 1 .334 1.137 .287 

Οικογενειακή Κατάσταση Νέο 2.765 1 2.765 9.407 .002 

Μέγεθος Νοικοκυριού Νέο .439 2 .219 .747 .475 

Πρόσφυγας .485 1 .485 1.651 .200 

Έχετε ακτινοβοληθεί .000 1 .000 .000 .983 

Έχετε χημειοθεραπευθεί .767 1 .767 2.609 .107 

Error 85.536 291 .294   

Total 1161.248 313    

 

Πίνακας 21β: Άλλες Παράμετροι/Φύλο/Απασχόληση/Οικογενειακή κατάσταση 
Parameter Estimates/Εκτίμησης Παραμέτρων 

Dependent Variable/Εξαρτημένη μεταβλητή: Άλλες Παράμετροι 

Parameter B Std. Error t Sig. 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 
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Intercept 1.719 .213 8.053 .000 1.299 2.139 

Είδος καρκίνου=Μαστός -.438 .182 -2.404 .017 -.797 -.079 

Είδος καρκίνου=Έντερο -.020 .149 -.132 .895 -.313 .274 

Είδος καρκίνου=Θυρεοειδής -.548 .198 -2.768 .006 -.939 -.158 

Είδος καρκίνου=Ενδομήτριο -.135 .208 -.647 .518 -.545 .275 

Είδος καρκίνου=Προστάτης -.049 .166 -.294 .769 -.375 .278 

Είδος καρκίνου=Ουροδόχος Κύστη  0a . . . . . 

Φύλο = Άνδρας -.229 .115 -1.986 .048 -.455 -.002 

Φύλο = Γυναίκα 0a . . . . . 

Περιοχή Διαμονής = Αστική -.011 .078 -.142 .887 -.164 .142 

Περιοχή Διαμονής = Αγροτική 0a . . . . . 

Ηλικία = <=44 .323 .137 2.362 .019 .054 .592 

Ηλικία = 45-49 .544 .128 4.253 .000 .292 .796 

Ηλικία = 50-54 .389 .108 3.600 .000 .176 .601 

Ηλικία = 55-59 .381 .108 3.520 .001 .168 .593 

Ηλικία = 60-64 .163 .104 1.564 .119 -.042 .369 

Ηλικία = 65-69 0a . . . . . 

Επίπεδο Εκπαίδευσης = Υποχρεωτική 

Εκπαίδευση 
.005 .079 .061 .952 -.150 .160 

Επίπεδο Εκπαίδευσης = Πέραν της 

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης  
0a . . . . . 

Απασχόληση = Πλήρης ή Μερική -.286 .084 -3.422 .001 -.451 -.122 

Απασχόληση = Όχι Απασχόληση 0a . . . . . 

Χρονικό Διάστημα = 6 μήνες-2 έτη .072 .068 1.066 .287 -.061 .205 

Χρονικό Διάστημα = > 2 ετών 0a . . . . . 

Οικογενειακή Κατάσταση = Χωρίς Σχέση .222 .072 3.067 .002 .080 .364 

Οικογενειακή Κατάσταση = Σε σχέση 0a . . . . . 

Μέγεθος Νοικοκυριού = Μένω Μόνος .060 .111 .536 .593 -.159 .278 

Μέγεθος Νοικοκυριού = Μένω 1 ή 2 άτομα  .090 .073 1.222 .223 -.055 .234 

Μέγεθος Νοικοκυριού = Μένω >3 ατόμων 0a . . . . . 

Πρόσφυγας = Ναι .087 .068 1.285 .200 -.046 .220 

Πρόσφυγας = Όχι 0a . . . . . 

Έχετε ακτινοβοληθεί = Ναι .002 .093 .021 .983 -.181 .185 

Έχετε ακτινοβοληθεί = Όχι 0a . . . . . 

Έχετε χημειοθεραπευθεί = Ναι .141 .087 1.615 .107 -.031 .312 

Έχετε χημειοθεραπευθεί = Όχι 0a . . . . . 

a. This parameter is set to zero because it is redundant. 
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Πίνακας 21γ: Άλλες Παράμετροι/Είδος καρκίνου 

Multiple Comparisons/Πολλαπλές Συγκρίσεις 

Dependent Variable/Εξαρτημένη μεταβλητή: Άλλες Παράμετροι 

Tukey HSD   

(I) Είδος 

Καρκίνου (J) Είδος Καρκίνου 

Mean 

Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Μαστός Έντερο -.2608* .07912 .014 -.4878 -.0338 

Θυρεοειδής Αδένας .3338* .11611 .049 .0007 .6670 

Ενδομήτριο -.1824 .11258 .586 -.5054 .1406 

Προστάτης .0917 .10943 .960 -.2223 .4056 

Ουροδόχος Κύστη -.1741 .12465 .729 -.5317 .1835 

Έντερο Μαστός .2608* .07912 .014 .0338 .4878 

Θυρεοειδής Αδένας .5946* .12405 .000 .2388 .9505 

Ενδομήτριο .0784 .12075 .987 -.2680 .4248 

Προστάτης .3525* .11781 .035 .0145 .6904 

Ουροδόχος Κύστη .0867 .13207 .986 -.2922 .4656 

Θυρεοειδής 

Αδένας 

Μαστός -.3338* .11611 .049 -.6670 -.0007 

Έντερο -.5946* .12405 .000 -.9505 -.2388 

Ενδομήτριο -.5163* .14766 .007 -.9399 -.0926 

Προστάτης -.2422 .14527 .555 -.6589 .1746 

Ουροδόχος Κύστη -.5079* .15705 .017 -.9585 -.0574 

Ενδομήτριο Μαστός .1824 .11258 .586 -.1406 .5054 

Έντερο -.0784 .12075 .987 -.4248 .2680 

Θυρεοειδής Αδένας .5163* .14766 .007 .0926 .9399 

Προστάτης .2741 .14246 .390 -.1346 .6828 

Ουροδόχος Κύστη .0083 .15446 1.000 -.4348 .4515 

Προστάτης Μαστός -.0917 .10943 .960 -.4056 .2223 

Έντερο -.3525* .11781 .035 -.6904 -.0145 

Θυρεοειδής Αδένας .2422 .14527 .555 -.1746 .6589 

Ενδομήτριο -.2741 .14246 .390 -.6828 .1346 

Ουροδόχος Κύστη -.2657 .15218 .502 -.7023 .1708 

Ουροδόχος 

Κύστη 

Μαστός .1741 .12465 .729 -.1835 .5317 

Έντερο -.0867 .13207 .986 -.4656 .2922 

Θυρεοειδής Αδένας .5079* .15705 .017 .0574 .9585 

Ενδομήτριο -.0083 .15446 1.000 -.4515 .4348 

Προστάτης .2657 .15218 .502 -.1708 .7023 

Based on observed means. The error term is Mean Square (Error) = .294.  

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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Πίνακας 21δ: Άλλες Παράμετροι/Ηλικία 

Multiple Comparisons/Πολλαπλές Συγκρίσεις 

Dependent Variable/Εξαρτημένη μεταβλητή: Άλλες Παράμετροι 

Tukey HSD 

(I) Ηλικία Νέο (J) Ηλικία Νέο 

Mean 

Difference (I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

<=44 45-49 -.2516* .11910 .035 -.4860 -.0172 

50-54 -.2094 .11143 .061 -.4287 .0099 

55-59 -.2279* .11224 .043 -.4488 -.0070 

60-64 -.0873 .11553 .450 -.3147 .1401 

65-69 .0042 .10833 .969 -.2090 .2174 

45-49 <=44 .2516* .11910 .035 .0172 .4860 

50-54 .0422 .10910 .699 -.1725 .2570 

55-59 .0238 .10993 .829 -.1926 .2402 

60-64 .1643 .11329 .148 -.0587 .3873 

65-69 .2558* .10594 .016 .0473 .4643 

50-54 <=44 .2094 .11143 .061 -.0099 .4287 

45-49 -.0422 .10910 .699 -.2570 .1725 

55-59 -.0184 .10157 .856 -.2183 .1815 

60-64 .1221 .10520 .247 -.0850 .3291 

65-69 .2136* .09724 .029 .0222 .4050 

55-59 <=44 .2279* .11224 .043 .0070 .4488 

45-49 -.0238 .10993 .829 -.2402 .1926 

50-54 .0184 .10157 .856 -.1815 .2183 

60-64 .1405 .10605 .186 -.0682 .3493 

65-69 .2320* .09816 .019 .0388 .4252 

60-64 <=44 .0873 .11553 .450 -.1401 .3147 

45-49 -.1643 .11329 .148 -.3873 .0587 

50-54 -.1221 .10520 .247 -.3291 .0850 

55-59 -.1405 .10605 .186 -.3493 .0682 

65-69 .0915 .10191 .370 -.1091 .2921 

65-69 <=44 -.0042 .10833 .969 -.2174 .2090 

45-49 -.2558* .10594 .016 -.4643 -.0473 

50-54 -.2136* .09724 .029 -.4050 -.0222 

55-59 -.2320* .09816 .019 -.4252 -.0388 

60-64 -.0915 .10191 .370 -.2921 .1091 
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Based on observed means. The error term is Mean Square (Error) = .294. 

 

5.1.4 Απασχόληση, Άνεργοι Λόγω Καρκίνου και Ποιότητα Ζωής 

Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι, οι επιζώντες καρκινοπαθείς που 

εργάζονταν σε σύγκριση με εκείνους που για κάποιο λόγο δεν εργάζονταν, είχαν ολιγότερα 

προβλήματα και καλύτερη ποιότητα ζωής. Η διαφορά αυτή ήταν στατιστικά σημαντική σε όλες 

σχεδόν τις ενότητες εκτός από εκείνη της αλληλεπίδρασης ιατρού/ασθενή, που ακόμη και εκεί, 

η τιμή του p ήταν 0,077 πλησιάζοντας το 0,05 για να ήταν στατιστικά σημαντική. 

Επιπλέον, η εξέταση των δημογραφικών χαρακτηριστικών έδειξε ότι ένας σημαντικός 

αριθμός ερωτηθέντων, δήλωσε ότι ήταν άνεργοι [πενήντα τέσσερα (54) άτομα (17,2%) από 

τους 313 συμμετέχοντες]. Από αυτά τα 54 άτομα, τα σαράντα τρία (43), ένα ποσοστό 13,7%, 

δήλωσαν ότι ήταν άνεργοι λόγω της διάγνωσης του καρκίνου (πίνακας 22). 

Πίνακας 22: Απασχόληση/Άνεργος/η (Λόγω καρκίνου) 

 

 
Συχνότητα Τοις εκατό Έγκυρο ποσοστό 

Σωρευτικό 

ποσοστό 

Πλήρης 100 31,9 31,9 31,9 

Μερική 27 8,6 8,6 40,6 

Άνεργος/η 11 3,5 3,5 44,1 

Άνεργος/η λόγω 

καρκίνου 
43 13,7 13,7 57,8 

Φροντιστής/στρια 4 1,3 1,3 59,1 

Συνταξιούχος/α 100 31,9 31,9 91,1 

Οικοκυρά στο σπίτι 28 8,9 8,9 100,0 

Ολικό 313 100,0 100,0  

 

Τα κλινικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά των 313 συμμετεχόντων και των σαράντα 

τριών (43) ανέργων (λόγω καρκίνου) στην παρούσα μελέτη συγκρίθηκαν μεταξύ τους (πίνακας 

23).  
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Πίνακας 23: Κλινικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά (α) των 313 συμμετεχόντων και 

(β) των 43 ανέργων (λόγω καρκίνου)/ Η συχνότητα (σε απόλυτους αριθμούς και 

ποσοστά) 

 

  
Άτομα Άτομα 

% στους 

313 (α) 

% στους 

43 (β) 

ΟΛΙΚΟ  313 43 13.74%  

Είδος Καρκίνου Μαστός 135 25 18.52% 58.14% 

Έντερο 72 10 13.89% 23.26% 

Θυρεοειδής 26 2 7.69% 4.65% 

Ενδομήτριο 28 3 10.71% 6.98% 

Προστάτης 30 1 3.33% 2.33% 

Ουροδόχος Κύστη 22 2 9.09% 4.65% 

Χρονικό Διάστημα  

από τη Διάγνωση 
6 μήνες-1 έτος 76 6 7.89% 13.95% 

>1 έτος -2 έτη 66 16 24.24% 37.21% 

>2 έτη -3 έτη 67 7 10.45% 16.28% 

>3 ετών 104 14 13.46% 32.56% 

Έχετε χειρουργηθεί Ναι 313 43 13.74% 100.00% 

Όχι 0 0   0.00% 

Έχετε ακτινοβοληθεί Ναι 151 29 19.21% 67.44% 

Όχι 162 14 8.64% 32.56% 

Έχετε χημειοθεραπευθεί Ναι 173 29 16.76% 67.44% 

Όχι 140 14 10.00% 32.56% 

Φύλο Άνδρας 94 6 6.38% 13.95% 

Γυναίκα 219 37 16.89% 86.05% 

Περιοχή Διαμονής Αστική 235 39 16.60% 90.70% 

Αγροτική 78 4 5.13% 9.30% 

Ηλικία 25-29 3 0 0.00% 0.00% 

30-34 7 1 14.29% 2.33% 

35-39 9 0 0.00% 0.00% 

40-44 21 2 9.52% 4.65% 

45-49 43 9 20.93% 20.93% 

50-54 58 17 29.31% 39.53% 

55-59 56 10 17.86% 23.26% 

60-64 49 4 8.16% 9.30% 

65-69 67 0 0.00% 0.00% 

Επίπεδο Εκπαίδευσης Δημοτικό 79 2 2.53% 4.65% 

Γυμνάσιο 73 13 17.81% 30.23% 

Λύκειο 90 22 24.44% 51.16% 

Πανεπιστήμιο 53 6 11.32% 13.95% 

Μεταπτυχιακό 18 0 0.00% 0.00% 

Μέγεθος Νοικοκυριού 1 άτομο 46 5 10.87% 11.63% 

2 άτομα 104 6 5.77% 13.95% 

3 άτομα 65 11 16.92% 25.58% 

4 άτομα 54 13 24.07% 30.23% 

5 ή περισσότερα άτομα 44 8 18.18% 18.60% 
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Η πλειοψηφία των ανέργων (λόγω καρκίνου) είχε διαγνωσθεί με καρκίνο του μαστού ή 

εντέρου. Επίσης, οι πιο πολλοί ανήκαν στην ομάδα που είχε τελειώσει τις θεραπείες, ένα (1) με 

δύο (2) έτη προηγουμένως, είχαν ακτινοβοληθεί, διέμεναν σε αστικές περιοχές και ήταν στη 

συντριπτική τους πλειοψηφία γυναίκες. Επιπλέον, ήταν άτομα μεταξύ 45 έως 59 έτη, είχαν 

αποφοιτήσει από το Λύκειο, ήταν παντρεμένοι, δεν ήταν πρόσφυγες και το μέγεθος του 

νοικοκυριού τους ήταν τα τέσσερα (4) άτομα. 

Ο πίνακας 24 παρουσιάζει τη συνολική ποιότητα ζωής καθώς και την ποιότητα ζωής σε 

κάθε ενότητα (α) για τα σαράντα τρία (43) άτομα που δήλωσαν άνεργοι λόγω καρκίνου και (β) 

σε σύγκριση με τα υπόλοιπα 270 άτομα. 

Πίνακας 24α: Άνεργος/η (λόγω καρκίνου)/Συνολική ποιότητα ζωής καθώς και ποιότητα 

ζωής σε κάθε ενότητα για τα 43 άτομα 

 

Ποιότητα Ζωής Αριθμός Κατώτατο Ανώτατο 
Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση  

Συνολική ποιότητα ζωής 43 2.00 4.58 2.8131 .63871 

Σωματική δραστηριότητα 43 2.00 5.00 3.3023 .71364 

Αλληλεπίδραση ιατρού/ασθενή 43 1.00 5.00 2.0058 1.12796 

Ψυχοκοινωνικότητα 43 1.46 4.71 3.1022 .86352 

Σεξουαλικότητα 43 1.00 5.00 3.3566 1.30403 

Συντροφικότητα 28 1.33 4.83 2.7500 1.00359 

Άλλες παράμετροι 43 1.07 4.00 2.2763 .72627 

 

 

 

 

 

 

 

Οικογενειακή Κατάσταση Ελεύθερος/η 44 6 13.64% 13.95% 

Παντρεμένος/η 185 24 12.97% 55.81% 

Χωρισμένος/η 35 8 22.86% 18.60% 

Χήρος/α 32 2 6.25% 4.65% 

Ζω με σύντροφό 17 3 17.65% 6.98% 

Πρόσφυγας Ναι 111 11 9.91% 25.58% 

'Όχι 202 32 15.84% 74.42% 
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Πίνακας 24β: Συνολική ποιότητα ζωής καθώς και ποιότητα ζωής σε κάθε ενότητα για τα 

υπόλοιπα 270 άτομα 

 

Ποιότητα Ζωής Αριθμός Κατώτατο Ανώτατο 
Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση  

Συνολική ποιότητα ζωής 270 1.00 4.17 2.0514 .58173 

Σωματική δραστηριότητα 270 1.00 4.80 2.1837 .80243 

Αλληλεπίδραση ιατρού/ασθενή 270 1.00 4.25 1.4620 .61517 

Ψυχοκοινωνικότητα 270 1.00 4.79 2.1488 .78951 

Σεξουαλικότητα 270 1.00 5.00 2.9123 1.37750 

Συντροφικότητα 197 1.00 4.83 2.1151 .81755 

Άλλες παράμετροι 270 1.00 4.14 1.7612 .54110 

 

Η μέση συνολική βαθμολογία των 270 ατόμων ήταν 2,05, ενώ εκείνη των σαράντα 

τριών (43) ατόμων 2,81. Άρα τα σαράντα τρία (43) άτομα που ανέφεραν ότι ήταν άνεργα λόγω 

καρκίνου, είχαν χειρότερη ποιότητα ζωής. Επίσης, και όλες οι άλλες ενότητες των σαράντα 

τριών (43) ατόμων, κατέγραψαν χειρότερη ποιότητα ζωής σε σύγκριση με τα υπόλοιπα 270 

άτομα. 

5.1.5 Μέγεθος Νοικοκυριού, Πρόσφυγας, Ακτινοθεραπεία, Χημειοθεραπεία 

Το μέγεθος του νοικοκυριού, εάν είναι κάποιος/α πρόσφυγας ή όχι και εάν έχει 

ακτινοβοληθεί ή χημειοθεραπευθεί δεν είχαν σημαντική επίδραση, σε καμία από τις ενότητες 

που εξετάστηκαν στην παρούσα μελέτη, εάν όλοι οι άλλοι παράγοντες διατηρηθούν σταθεροί. 

5.1.6 Κέντρο Αποκατάστασης 

Το παράρτημα τρία (3) περιλάμβανε ερωτήσεις σχετικά με το Κέντρο Αποκατάστασης. Στην 

αρχή του ερωτηματολογίου, δόθηκαν πληροφορίες για το τι προσφέρεται σε ένα Κέντρο 

Αποκατάστασης και ποιος είναι ο σκοπός του. 

Πίνακας 25: Κέντρο Αποκατάστασης/Ερωτήσεις σχετικά με το Κέντρο Αποκατάστασης 

 

Ερώτηση 1 
Ναι Όχι Δεν Ξέρω Ολικό 

Άτομα N % Άτομα N % Άτομα N % Άτομα N % 
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Πιστεύετε ότι θα ήταν 

χρήσιμο και βοηθητικό 

για τους ασθενείς με 

καρκίνο να υπάρχει ένα 

Κέντρο 

Αποκατάστασης; 

302 96.5% 3 1.0% 8 2.5% 313 100.0% 

  

Ερωτήσεις 2,3 και 4 

Ναι Όχι Δεν Ισχύει Ολικό 

Άτομα N % Άτομα N % Άτομα N % Άτομα N % 

Θα σας ενδιέφερε να 

ενταχθείτε σε ένα 

Κέντρο 

Αποκατάστασης; 

268 85.6% 41 13.1% 4 1.3% 313 100.0% 

Θα μπορούσατε να 

μετακινηθείτε σε άλλη 

επαρχία από τη δική σας 

για να ενταχθείτε στο 

Κέντρο 

Αποκατάστασης; 

199 63.6% 101 32.3% 13 4.1% 313 100.0% 

Θα μπορούσατε να 

απουσιάσετε από το 

σπίτι, την οικογένεια και 

την εργασία σας, για να 

ενταχθείτε σε ένα πιο 

εντατικό πρόγραμμα 

αποκατάστασης; 

225 71.9% 76 24.3% 12 3.8% 313 100.0% 

 

Ερώτηση 5 

>1 εβδομάδα <1 εβδομάδα 

Προτιμώ να μην 

διανυκτερεύω και 

να πηγαινοέρχομαι 

καθημερινά Δεν Ισχύει Ολικό 

Άτομα N % Άτομα N % Άτομα N % Άτομα N % Άτομα N % 

Θα 

μπορούσα 

να 

διανυκτε-

ρεύσω στο 

Κέντρο 

Αποκατά-

80 25.6% 135 43.1% 88 28.1% 10 3.2% 313 100.0% 
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Το 96,5% των ασθενών απάντησε ότι θα ήταν χρήσιμο και βοηθητικό να υπάρχει 

Κέντρο Αποκατάστασης και επιπλέον, το 85,6% απάντησε ότι θα ενδιαφερόταν να ενταχθεί σε 

ένα τέτοιο Κέντρο. Σχεδόν τα δύο τρίτα (63,6%) δήλωσαν ότι θα μπορούσαν, για το σκοπό 

αυτό, να μετακινηθούν σε άλλη επαρχία και επίσης το 71,9% να απουσίαζε από το σπίτι, την 

οικογένεια ή την εργασία του. Το 43,1% είπε ότι θα μπορούσε να διανυκτερεύσει για χρονικό 

διάστημα ολιγότερο της μίας εβδομάδας, το 28,1% ότι δεν θα ήθελε να διανυκτερεύσει και το 

25,6% να παραμείνει για περισσότερο από μία εβδομάδα. Το 45,7% θα ήθελε στο Κέντρο 

Αποκατάστασης να βοηθηθεί στη διαχείριση ψυχολογικών ζητημάτων, ενώ το 23,0% θα ήθελε 

απαντήσεις σε ερωτήσεις ιατρικού περιεχομένου. Επίσης, το 16,0% θα ήθελε βοήθεια σε 

θέματα σωματικής φύσεως, 8,3% σε κοινωνικά και 2,6% σε σεξουαλικά (πίνακας 25). 

5.1.7 Πρόγραμμα Παρακολούθησης 

Στο παράρτημα τέσσερα (4), τίθενται ερωτήσεις σχετικά με το εάν έχει δοθεί ή 

συζητηθεί ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα παρακολούθησης, με συνάντηση του ογκολόγου με 

τον ασθενή, μετά την ολοκλήρωση των θεραπειών. 

Πίνακας 26: Πρόγραμμα Παρακολούθησης 

στασης για 

περίοδο… 

 

Ερώτηση 6 
Ψυχολογικό Σωματικό Κοινωνικό Ιατρικό Σεξουαλικό 

Συζυγική 

σχέση Δεν Ισχύει Ολικό 

Άτομα 

N % 

Άτομα 

N % 

Άτομα 

N % 

Άτομα 

N % 

Άτομα 

N % 

Άτομα 

N % 

Άτομα 

N % 

Άτομα 

N % 

Βοήθεια στο 

Κέντρο 

Αποκατά-

στασης 

143 
45.7

% 
50 

16.0

% 
26 

8.3

% 
72 

23.0

% 
8 2.5% 0 0.0% 14 

4.5

% 
313 

100.0

% 
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Ερώτηση 2 Άτομα N % 

Αυτό το πρόγραμμα 

παρακολούθησης ήταν: 

 

Γραπτώς 10 3.2% 

Προφορικώς 276 88.2% 

Δεν Ισχύει 27 8.6% 

Ολικό 313  

    

Ερώτηση 3 Άτομα N % 

Πιστεύετε ότι θα ήταν προτιμότερο αυτό 

το πρόγραμμα παρακολούθησης να ήταν 

σε γραπτή μορφή; 

Ναι 243 77.6% 

Όχι 10 3.2% 

Δεν Ξέρω 37 11.8% 

Δεν Ισχύει 23 7.3% 

Ολικό 313  

 

Το 91,4% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι ο/η ογκολόγος τους ενημέρωσε για το 

πρόγραμμα παρακολούθησης και ότι σε ποσοστό 88,2% αυτές οι πληροφορίες ήταν 

προφορικές, αν και το 77,6% θα προτιμούσε να ήταν γραπτές (πίνακας 26). 

5.2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ/ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ 

ΑΝΑΛΥΣΗ 

Τα κλινικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά των πενήντα (50) γυναικών που είχαν 

διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού και συμφώνησαν να συμμετάσχουν στη μελέτη παρέμβασης 

παρουσιάζονται στον πίνακα είκοσι επτά (27). 

Ερώτηση 1 Άτομα N % 

Με την αποπεράτωση των θεραπειών, σας έχει εξηγήσει 

ο/η ογκολόγος, τι συγκεκριμένο πρόγραμμα 

παρακολούθησης θα ακολουθηθεί για τα επόμενα χρόνια; 

 

Ναι 286 91.4% 

Όχι 17 5,4% 

Δεν θυμάμαι 10 3.2% 

Ολικό 313  
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Πίνακας 27: Κλινικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά των πενήντα (50) ατόμων της 

παρεμβατικής μελέτης 

 
Ομάδα 

Ενδιαφέροντος 

Αριθμός Συμμετεχόντων (N=50) 

Είδος Καρκίνου Μαστός: 50 

Χρονικό 

Διάστημα από 

το Τέλος των 

Θεραπειών 

6 μήνες-1 έτος: 15 

 

>1 έτος-2 έτη: 9 

 

 

>2 έτη-3 έτη: 9 

 

 

>3 ετών: 17 

Έχετε Χειρουργηθεί; Ναι: 50  Όχι: 0 

Έχετε Ακτινοβοληθεί; Ναι: 45  Όχι: 5 

Έχετε 

Χημειοθεραπευθεί; 

Ναι: 38  Όχι: 12 

Φύλο Άνδρες: 0 Γυναίκες: 50 

Περιοχή Διαμονής Αστική: 39 Αγροτική: 11 

Ηλικία 25-29: 

0 

30-34: 

1 

35-39: 

2 

40-44: 

2 

45-49: 

11 

50-54: 

9 

55-59: 

13 

60-64: 

7 

65-69: 

5 

Επίπεδο 

Εκπαίδευσης 

Δημοτικό: 4 Γυμνάσιο: 9 Λύκειο: 19 Πανεπιστήμιο: 12 Μεταπτυχιακό: 6 

Μέγεθος 

Νοικοκυριού 

1 άτομο: 1 2 άτομα: 16 3 άτομα: 

15 

4 άτομα: 

7 

5 ή περισσότερα 

άτομα: 11 

Οικογενειακή 

Κατάσταση 

Ελεύθερη: 3 Παντρεμένη: 35 Χωρισμένη: 6 Χήρα: 3 Ζω με σύντροφό: 3 

Ελληνοκύπρια  

Πρόσφυγας 

Ναι: 25 Όχι: 25 

Απασχόληση 

 

Πλήρης

: 19 

Μερική

: 10 

Άνεργη:

4 

Άνεργη 

λόγω 

καρκίνου

: 9 

Φροντίστρια: 

0 

Συνταξιούχα: 

4 

Οικοκυρά/ 

Στο σπίτι: 

4 

 

Τα άτομα που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο ήταν όλες οι γυναίκες με καρκίνο του 

μαστού και ο μέσος όρος ηλικίας τους ήταν 55 έως 59 έτη (εύρος 30 έως 69 έτη). Όλα τα άτομα 

υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση, έλαβαν 90% ακτινοθεραπεία και 76% χημειοθεραπεία. 

Η πλειοψηφία δήλωσε ότι ήταν παντρεμένες (70%), ζούσαν σε αστικές περιοχές (78%) και 50% 

δεν ήταν πρόσφυγες. Οι περισσότερες είχαν εργασία με πλήρη απασχόληση (38%) ή με μερική 
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απασχόληση (20%), ενώ το 18% ανέφεραν ότι είναι άνεργες ως αποτέλεσμα της διάγνωσης. Το 

32% ζούσε με άλλο ένα (1) άτομο, ενώ το 30% με δύο (2) ακόμη άτομα. Οι περισσότερες (38%) 

είχαν αποφοιτήσει από το Λύκειο και 24% από το Πανεπιστήμιο. Επιπρόσθετα, το 34% είχε 

ολοκληρώσει τις θεραπείες τους πριν από τρία (3) χρόνια και ήταν υπό την επίβλεψη 

ογκολόγων. ετών 

Διαπιστώθηκε ότι στις περισσότερες από τις ερωτήσεις ο μέσος όρος μετά από την 

παρέμβαση μειώθηκε, σε μερικές παρέμεινε το ίδιο, ενώ δεν παρατηρήθηκε αύξηση του μέσου 

όρου σε καμία από τις ερωτήσεις. Ο πίνακας 28α (πριν από την παρέμβαση) και ο πίνακας 28β 

(μετά από την παρέμβαση) συνοψίζουν τα δέκα πιο συχνά προβλήματα. 

Πίνακας 28α: Τα δέκα πιο συχνά προβλήματα στους 50 ασθενείς με καρκίνο του μαστού 

Πριν από την παρέμβαση 

(κλίμακα Likert 2 έως 5, από λίγο ως πάρα πολύ) 

 

Ερωτήσεις 

% ατόμων που  

ανέφεραν  

προβλήματα 

Αριθμός ατόμων  

που ανέφεραν 

προβλήματα 

Ολικός  

αριθμός 

ατόμων 

2. Δεν έχω την ίδια ενέργεια που είχα πριν 96.00% 48 50 

1. Δυσκολεύομαι να σκύβω ή να 

σηκώνω βάρη 
92.00% 46 50 

16. Αισθάνομαι συχνά άγχος 92.00% 46 50 

17. Έχω δυσκολίες στον ύπνο 92.00% 46 50 

41. Από τότε που διαγνώστηκα με καρκίνο 

δυσκολεύομαι να βρω εργασία 
90.00% 9 10 

3. Δυσκολεύομαι να εκτελώ τις 

καθημερινές μου εργασίες στο σπίτι 
86.00% 43 50 

18. Δυσκολεύομαι να συγκεντρωθώ 86.00% 43 50 

8. Νομίζω ότι ο καρκίνος και οι θεραπείες 

του έχουν επηρεάσει την ικανότητά μου 

για εργασία 

84.00% 42 50 

42. Πιστεύω ότι η συχνότητα των 

σεξουαλικών μου επαφών έχει μειωθεί 

από τότε που διαγνώστηκα με καρκίνο 

81.25% 39 48 

15. Δε νιώθω άνετα με τις αλλαγές στο 

σώμα μου 
78.00% 39 50 

 

Πίνακας 28β: Τα δέκα πιο συχνά προβλήματα στους 50 ασθενείς με καρκίνο του μαστού 

Μετά από την παρέμβαση 

(κλίμακα Likert 2 έως 5, από λίγο ως πάρα πολύ) 
 



98 
 

 
 

Ερωτήσεις 

% ατόμων που  

ανέφεραν   

 προβλήματα 

Αριθμός ατόμων 

που ανέφεραν 

προβλήματα 

Ολικός 

αριθμός 

ατόμων 

2. Δεν έχω την ίδια ενέργεια που είχα πριν 96.0% 48 50 

17. Έχω δυσκολίες στον ύπνο 92.0% 46 50 

1. Δυσκολεύομαι να σκύβω ή να σηκώνω 

βάρη 
90.0% 45 50 

16. Αισθάνομαι συχνά άγχος 90.0% 45 50 

41. Από τότε που διαγνώστηκα με καρκίνο 

δυσκολεύομαι να βρω εργασία 
88.9% 8 9 

3. Δυσκολεύομαι να εκτελώ τις 

καθημερινές μου εργασίες στο σπίτι 
86.0% 43 50 

18. Δυσκολεύομαι να συγκεντρωθώ 86.0% 43 50 

8. Νομίζω ότι ο καρκίνος και οι θεραπείες 

του έχουν επηρεάσει την ικανότητά μου 

για εργασία 

84.0% 42 50 

42. Πιστεύω ότι η συχνότητα των 

σεξουαλικών μου επαφών έχει μειωθεί 

από τότε που διαγνώστηκα με καρκίνο 

81.3% 39 48 

15. Δε νιώθω άνετα με τις αλλαγές στο 

σώμα μου 
80.0% 40 50 

 

Τα πιο συνηθισμένα προβλήματα πριν από την παρέμβαση ήταν η έλλειψη ενέργειας, η 

δυσκολία στο σκύψιμο ή στην ανύψωση βάρους, το άγχος, η δυσκολία στον ύπνο και η εύρεση 

εργασίας. Αυτά εξακολουθούσαν να ήταν τα πιο συνηθισμένα προβλήματα και μετά από την 

παρέμβαση σε μειωμένα όμως ποσοστά. 

Ο πίνακας 29α (πριν από την παρέμβαση) και ο πίνακας 29β (μετά από την παρέμβαση) 

συνοψίζουν τα δέκα ολιγότερα συχνά προβλήματα. 

Πίνακας 29α: Τα δέκα ολιγότερα συχνά προβλήματα στους 50 ασθενείς με καρκίνο του 

μαστού. Πριν από την παρέμβαση 

(κλίμακα Likert 2 έως 5, από λίγο ως πάρα πολύ) 
 

Ερωτήσεις 

% ατόμων που  

ανέφεραν 

προβλήματα 

Αριθμός ατόμων που 

ανέφεραν προβλήματα 

Ολικός αριθμός 

ατόμων 

39. Δυσκολεύομαι να ζητήσω 

άδεια ασθενείας από την εργασία 

μου για τις θεραπείες μου 

35.71% 10 28 

12. Δυσκολεύομαι να κάνω 

ερωτήσεις στους ιατρούς για 

θέματα που αφορούν το πρόβλημά 

μου 

34.00% 17 50 
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Ερωτήσεις 

% ατόμων που  

ανέφεραν 

προβλήματα 

Αριθμός ατόμων που 

ανέφεραν προβλήματα 

Ολικός αριθμός 

ατόμων 

37. Δυσκολεύομαι να βοηθήσω τα 

παιδιά μου να αντιμετωπίσουν την 

ασθένειά μου 

26.09% 12 46 

7. Βρίσκω το φαγητό άγευστο και 

ανούσιο 
26.00% 13 50 

40. Ανησυχώ ότι μπορεί να με 

απολύσουν από την εργασία μου 
25.00% 7 28 

6. Δε μπορώ να αυξήσω το βάρος 

μου 
22.00% 11 50 

32. Αντιμετωπίζω πρόβλημα με 

την ασφαλιστική μου κάλυψη 
22.00% 11 50 

35. Έχω συχνές διάρροιες 20.00% 10 50 

4. Δυσκολεύομαι να κάνω μπάνιο, 

να βουρτσίζω τα δόντια και να 

φροντίζω τον εαυτό μου 

14.00% 7 50 

33. Δυσκολεύομαι με την 

μεταφορά μου στα ραντεβού με 

τους ιατρούς μου και αλλού 

12.00% 6 50 

 

Πίνακας 29β: Τα δέκα ολιγότερα συχνά προβλήματα στους 50 ασθενείς με καρκίνο του 

μαστού. Μετά από την παρέμβαση 

(κλίμακα Likert 2 έως 5, από λίγο ως πάρα πολύ) 

 

Ερωτήσεις 

% ατόμων που  

ανέφεραν 

προβλήματα 

Αριθμός ατόμων που 

ανέφεραν προβλήματα 

Ολικός αριθμός 

ατόμων 

39. Δυσκολεύομαι να ζητήσω 

άδεια ασθενείας από την εργασία 

μου για τις θεραπείες μου 

35.7% 10 28 

52. Είχα αναγούλες κατά τη 

διάρκεια ή πριν τη χορήγηση της 

χημειοθεραπείας 

28.9% 11 38 

37. Δυσκολεύομαι να βοηθήσω τα 

παιδιά μου να αντιμετωπίσουν την 

ασθένειά μου 

26.1% 12 46 

7. Βρίσκω το φαγητό άγευστο και 

ανούσιο 
26.0% 13 50 

40. Ανησυχώ ότι μπορεί να με 

απολύσουν από την εργασία μου 
25.0% 7 28 

6. Δε μπορώ να αυξήσω το βάρος 

μου 
22.0% 11 50 

12. Δυσκολεύομαι να κάνω 

ερωτήσεις στους ιατρούς για 

θέματα που αφορούν το πρόβλημά 

μου 

22.0% 11 50 

32. Αντιμετωπίζω πρόβλημα με 

την ασφαλιστική μου κάλυψη 
22.0% 11 50 

35. Έχω συχνές διάρροιες 20.0% 10 50 
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4. Δυσκολεύομαι να κάνω μπάνιο, 

να βουρτσίζω τα δόντια και να 

φροντίζω τον εαυτό μου 

14.0% 7 50 

33. Δυσκολεύομαι με την 

μεταφορά μου στα ραντεβού με 

τους ιατρούς μου και αλλού 

12.0% 6 50 

 

Τα ολιγότερο συχνά προβλήματα πριν από την παρέμβαση ήταν θέματα που σχετίζονταν 

με τη μεταφορά για θεραπεία, δυσκολία στη φροντίδα του εαυτού τους, διάρροια, προβλήματα 

με την ασφαλιστική κάλυψη και ότι δεν μπορούσαν να αυξήσουν το βάρος τους. Αυτά τα 

προβλήματα παρέμειναν σχεδόν τα ίδια και μετά από την παρέμβαση. Ξεχωρίζει η σημαντική 

μείωση της δυσκολίας υποβολής ερωτήσεων στους ιατρούς μετά από την παρέμβαση. 

5.2.1 Ποιότητα Ζωής/Πριν και Μετά από την Παρέμβαση 

Στη μελέτη παρέμβασης, όλοι οι συμμετέχοντες αντιμετώπισαν προβλήματα σε 

μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό για ποικίλους λόγους. Οι πίνακες 30α (πριν από την 

παρέμβαση) και 30β (μετά από την παρέμβαση) δείχνουν τη μέση βαθμολογία της ποιότητας 

ζωής σε καθεμία από τις πενήντα (50) ερωτήσεις, ξεκινώντας με τις υψηλότερες βαθμολογίες 

που δείχνουν και τη χαμηλότερη ποιότητα ζωής. Για καλύτερη σύγκριση, τοποθετήθηκαν οι 

ίδιες ερωτήσεις δίπλα-δίπλα στον πίνακα 30. 

Πίνακας 30: Μέση βαθμολογία της ποιότητας ζωής (α) πριν και (β) μετά από την 

παρέμβαση 
 

α)    β)  

Ερωτήσεις 
Μέση 

Βαθμολογία 

 
Ερωτήσεις 

Μέση 

Βαθμολογία 

41. Από τότε που διαγνώστηκα με 

καρκίνο δυσκολεύομαι να βρω 

εργασία 

4.20 

 41. Από τότε που διαγνώστηκα με 

καρκίνο δυσκολεύομαι να βρω 

εργασία 

4.11 

2. Δεν έχω την ίδια ενέργεια που 

είχα πριν 
3.58 

 2. Δεν έχω την ίδια ενέργεια που 

είχα πριν 
2.70 

17. Έχω δυσκολίες στον ύπνο 3.48  17. Έχω δυσκολίες στον ύπνο 2.50 

16. Αισθάνομαι συχνά άγχος 3.46  16. Αισθάνομαι συχνά άγχος 2.48 

1. Δυσκολεύομαι να σκύβω ή να 

σηκώνω βάρη 
3.30 

 1. Δυσκολεύομαι να σκύβω ή να 

σηκώνω βάρη 
2.76 

42. Πιστεύω ότι η συχνότητα των 

σεξουαλικών μου επαφών έχει 

μειωθεί από τότε που διαγνώστηκα 

με καρκίνο 

3.27 

 42. Πιστεύω ότι η συχνότητα των 

σεξουαλικών μου επαφών έχει 

μειωθεί από τότε που διαγνώστηκα 

με καρκίνο 

3.02 

18. Δυσκολεύομαι να συγκεντρωθώ 
3.02 

 18. Δυσκολεύομαι να 

συγκεντρωθώ 
2.28 
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8. Νομίζω ότι ο καρκίνος και οι 

θεραπείες του έχουν επηρεάσει την 

ικανότητά μου για εργασία 

3.00 

 8. Νομίζω ότι ο καρκίνος και οι 

θεραπείες του έχουν επηρεάσει την 

ικανότητά μου για εργασία 

2.68 

47. Ο/η σύντροφός μου ξοδεύει 

πολύ χρόνο για να με φροντίζει 
3.00 

 47. Ο/η σύντροφός μου ξοδεύει 

πολύ χρόνο για να με φροντίζει 
2.95 

3. Δυσκολεύομαι να εκτελώ τις 

καθημερινές μου εργασίες στο σπίτι 

2.82 

 3. Δυσκολεύομαι να εκτελώ τις 

καθημερινές μου εργασίες στο 

σπίτι 

2.34 

24. Αγχώνομαι όταν επισκέπτομαι 

τον/την ιατρό 
2.68 

 24. Αγχώνομαι όταν επισκέπτομαι 

τον/την ιατρό 
2.12 

15. Δε νιώθω άνετα με τις αλλαγές 

στο σώμα μου 
2.66 

 15. Δε νιώθω άνετα με τις αλλαγές 

στο σώμα μου 
2.48 

29. Δε με ενδιαφέρει να έχω 

σεξουαλικές σχέσεις 
2.58 

 29. Δε με ενδιαφέρει να έχω 

σεξουαλικές σχέσεις 
2.22 

34. Βάζω παραπάνω βάρος από ότι 

πρέπει 
2.52 

 34. Βάζω παραπάνω βάρος από ότι 

πρέπει 
2.50 

28. Δεν αισθάνομαι σεξουαλικά 

ελκυστικός/ή 
2.50 

 28. Δεν αισθάνομαι σεξουαλικά 

ελκυστικός/ή 
2.08 

50. Δυσκολεύομαι να μιλήσω σε 

μια καινούργια γνωριμία για τον 

καρκίνο και τις θεραπείες του 

2.46 

 50. Δυσκολεύομαι να μιλήσω σε 

μια καινούργια γνωριμία για τον 

καρκίνο και τις θεραπείες του 

2.13 

31. Έχω οικονομικά προβλήματα 2.46  31. Έχω οικονομικά προβλήματα 2.42 

43. Ο/η σύντροφός μου και εγώ 

δυσκολευόμαστε να μιλήσουμε για 

τα αισθήματά μας 

2.45 

 43. Ο/η σύντροφός μου και εγώ 

δυσκολευόμαστε να μιλήσουμε για 

τα αισθήματά μας 

2.15 

26. Ανησυχώ ότι ο καρκίνος δεν 

είναι υπό έλεγχο 
2.44 

 26. Ανησυχώ ότι ο καρκίνος δεν 

είναι υπό έλεγχο 
1.94 

9. Έχω συχνά σωματικό πόνο 2.42  9. Έχω συχνά σωματικό πόνο 2.00 

19. Δυσκολεύομαι να ζητώ βοήθεια 

από τους φίλους και συγγενείς μου 

2.42 

 19. Δυσκολεύομαι να ζητώ 

βοήθεια από τους φίλους και 

συγγενείς μου 

2.10 

49. Δυσκολεύομαι να κάνω 

καινούργιες γνωριμίες 
2.38 

 49. Δυσκολεύομαι να κάνω 

καινούργιες γνωριμίες 
2.20 

10. Βρίσκω ότι τα ρούχα μου δε 

μου ταιριάζουν πλέον 
2.36 

 10. Βρίσκω ότι τα ρούχα μου δε 

μου ταιριάζουν πλέον 
2.26 

14. Θα ήθελα να έχω περισσότερο 

έλεγχο σε αυτά που μου κάνουν οι 

ιατροί 

2.36 

 14. Θα ήθελα να έχω περισσότερο 

έλεγχο σε αυτά που μου κάνουν οι 

ιατροί 

2.10 

46. Η σχέση με το/τη σύντροφό μου 

έχει επηρεαστεί αρνητικά 
2.33 

 46. Η σχέση με το/τη σύντροφό 

μου έχει επηρεαστεί αρνητικά 
2.10 

25. Αγχώνομαι όταν μου κάνουν 

αιμοληψία 
2.28 

 25. Αγχώνομαι όταν μου κάνουν 

αιμοληψία 
2.08 

48. Δυσκολεύομαι να ζητήσω από 

το/τη σύντροφό να με φροντίζει 
2.25 

 48. Δυσκολεύομαι να ζητήσω από 

το/τη σύντροφό να με φροντίζει 
2.18 

5. Δυσκολεύομαι να 

προγραμματίζω δραστηριότητες 

λόγω του καρκίνου ή των 

θεραπειών του 

2.20 

 5. Δυσκολεύομαι να 

προγραμματίζω δραστηριότητες 

λόγω του καρκίνου ή των 

θεραπειών του 

1.88 

27. Ανησυχώ ότι δε θα μπορώ να 

αυτοεξυπηρετηθώ 
2.16 

 27. Ανησυχώ ότι δε θα μπορώ να 

αυτοεξυπηρετηθώ 
1.88 

21. Πιστεύω ότι οι φίλοι και 

συγγενείς μου λένε ότι φαίνομαι 

καλά ενώ δεν είμαι 

2.00 

 21. Πιστεύω ότι οι φίλοι και 

συγγενείς μου λένε ότι φαίνομαι 

καλά ενώ δεν είμαι 

1.90 
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38. Δυσκολεύομαι να μιλήσω για 

την ασθένειά μου με τους 

συναδέλφους μου 

2.00 

 38. Δυσκολεύομαι να μιλήσω για 

την ασθένειά μου με τους 

συναδέλφους μου 

1.96 

20. Δυσκολεύομαι να μιλώ στους 

φίλους και συγγενείς μου για την 

ασθένεια μου 

1.98 

 20. Δυσκολεύομαι να μιλώ στους 

φίλους και συγγενείς μου για την 

ασθένεια μου 

1.72 

45. Νοιώθω ότι δε θέλω να 

αγκαλιάζω, να φιλώ ή να χαϊδεύω 

το/τη σύντροφό μου 

1.98 

 45. Νοιώθω ότι δε θέλω να 

αγκαλιάζω, να φιλώ ή να χαϊδεύω 

το/τη σύντροφό μου 

1.75 

23. Πιστεύω ότι οι φίλοι και 

συγγενείς μου δυσκολεύονται να 

μου μιλήσουν για την ασθένειά μου 

1.96 

 23. Πιστεύω ότι οι φίλοι και 

συγγενείς μου δυσκολεύονται να 

μου μιλήσουν για την ασθένειά 

μου 

1.94 

11. Αισθάνομαι ότι οι ιατροί δε μου 

εξηγούν τι ακριβώς κάνουν 
1.90 

 11. Αισθάνομαι ότι οι ιατροί δε 

μου εξηγούν τι ακριβώς κάνουν 
1.70 

22. Πιστεύω ότι οι φίλοι και 

συγγενείς μου δε με επισκέπτονται 

αρκετά συχνά 

1.84 

 22. Πιστεύω ότι οι φίλοι και 

συγγενείς μου δε με επισκέπτονται 

αρκετά συχνά 

1.78 

39. Δυσκολεύομαι να ζητήσω άδεια 

ασθενείας από την εργασία μου για 

τις θεραπείες μου 

1.79 

 39. Δυσκολεύομαι να ζητήσω 

άδεια ασθενείας από την εργασία 

μου για τις θεραπείες μου 

1.79 

13. Δυσκολεύομαι να κατανοήσω τι 

μου λένε οι ιατροί για θέματα που 

αφορούν τον καρκίνο και τις 

θεραπείες του 

1.68 

 13. Δυσκολεύομαι να κατανοήσω 

τι μου λένε οι ιατροί για θέματα 

που αφορούν τον καρκίνο και τις 

θεραπείες του 

1.44 

30. Κάποιες φορές δεν ακολουθώ 

τις οδηγίες των ιατρών μου 
1.64 

 30. Κάποιες φορές δεν ακολουθώ 

τις οδηγίες των ιατρών μου 
1.50 

37. Δυσκολεύομαι να βοηθήσω τα 

παιδιά μου να αντιμετωπίσουν την 

ασθένειά μου 

1.61 

 37. Δυσκολεύομαι να βοηθήσω τα 

παιδιά μου να αντιμετωπίσουν την 

ασθένειά μου 

1.57 

44. Ο/η σύντροφός μου και εγώ 

δυσκολευόμαστε να μιλήσουμε για 

διαθήκες ή για οικονομικά θέματα 

1.60 

 44. Ο/η σύντροφός μου και εγώ 

δυσκολευόμαστε να μιλήσουμε για 

διαθήκες ή για οικονομικά θέματα 

1.55 

36. Μερικές φορές έχω ακράτεια 

ούρων 
1.58 

 36. Μερικές φορές έχω ακράτεια 

ούρων 
1.56 

32. Αντιμετωπίζω πρόβλημα με την 

ασφαλιστική μου κάλυψη 
1.52 

 32. Αντιμετωπίζω πρόβλημα με 

την ασφαλιστική μου κάλυψη  
1.52 

12. Δυσκολεύομαι να κάνω 

ερωτήσεις στους ιατρούς για 

θέματα που αφορούν το πρόβλημά 

μου 

1.46 

 12. Δυσκολεύομαι να κάνω 

ερωτήσεις στους ιατρούς για 

θέματα που αφορούν το πρόβλημά 

μου 

1.28 

7. Βρίσκω το φαγητό άγευστο και 

ανούσιο 
1.36 

 7. Βρίσκω το φαγητό άγευστο και 

ανούσιο 
1.36 

35. Έχω συχνές διάρροιες 1.30  35. Έχω συχνές διάρροιες 1.28 

6. Δε μπορώ να αυξήσω το βάρος 

μου 
1.26 

 6. Δε μπορώ να αυξήσω το βάρος 

μου 
1.26 

40. Ανησυχώ ότι μπορεί να με 

απολύσουν από την εργασία μου 
1.25 

 40. Ανησυχώ ότι μπορεί να με 

απολύσουν από την εργασία μου 
1.25 

4. Δυσκολεύομαι να κάνω μπάνιο, 

να βουρτσίζω τα δόντια και να 

φροντίζω τον εαυτό μου 

1.16 

 4. Δυσκολεύομαι να κάνω μπάνιο, 

να βουρτσίζω τα δόντια και να 

φροντίζω τον εαυτό μου 

1.16 

33. Δυσκολεύομαι με τη μεταφορά 

μου στα ραντεβού με τους ιατρούς 

μου και αλλού 

1.12 

 33. Δυσκολεύομαι με τη μεταφορά 

μου στα ραντεβού με τους ιατρούς 

μου και αλλού 

1.12 
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Ο πίνακας 31 δείχνει τη μέση βαθμολογία της ποιότητας ζωής πριν (31α) και μετά από 

την παρέμβαση (31β). Οι συμμετέχοντες είχαν μειωμένο άγχος, μειωμένη δυσκολία στο να 

κοιμηθούν, περισσότερη ενέργεια, βελτιωμένη συγκέντρωση και ολιγότερο άγχος όταν 

επισκέπτονταν τον/την ιατρό. 

 

 

 

Πίνακας 31: Μέση βαθμολογία της ποιότητας ζωής (α) πριν και (β) μετά από την 

παρέμβαση στις ερωτήσεις όπου υπήρχε και η μεγαλύτερη διαφορά 

 

Ερωτήσεις Πριν (α) Μετά (β) Διαφορά 

16. Αισθάνομαι συχνά άγχος 3.46 2.48 0.98 

17. Έχω δυσκολίες στον ύπνο 3.48 2.50 0.98 

2. Δεν έχω την ίδια ενέργεια που είχα πριν 3.58 2.70 0.88 

18. Δυσκολεύομαι να συγκεντρωθώ 3.02 2.28 0.74 

24. Αγχώνομαι όταν επισκέπτομαι τον/την 

ιατρό 
2.68 2.12 0.56 

1. Δυσκολεύομαι να σκύβω ή να σηκώνω βάρη 3.30 2.76 0.54 

26. Ανησυχώ ότι ο καρκίνος μου δεν είναι υπό 

έλεγχο 
2.44 1.94 0.50 

3. Δυσκολεύομαι να εκτελώ τις καθημερινές 

μου εργασίες στο σπίτι 
2.82 2.34 0.48 

28. Δεν αισθάνομαι σεξουαλικά ελκυστικός/ή 2.50 2.08 0.42 

9. Έχω συχνά σωματικό πόνο 2.42 2.00 0.42 

29. Δε με ενδιαφέρει να έχω σεξουαλικές 

σχέσεις 
2.58 2.22 0.36 

50. Δυσκολεύομαι να μιλήσω σε μια καινούργια 

γνωριμία για τον καρκίνο και τις θεραπείες του 
2.46 2.13 0.33 

8. Νομίζω ότι ο καρκίνος και οι θεραπείες του 

έχουν επηρεάσει την ικανότητά μου για εργασία 
3.00 2.68 0.32 

5. Δυσκολεύομαι να προγραμματίζω 

δραστηριότητες λόγω του καρκίνου ή των 

θεραπειών του 

2.20 1.88 0.32 

19. Δυσκολεύομαι να ζητώ βοήθεια από τους 

φίλους και συγγενείς μου 
2.42 2.10 0.32 

43. Ο/η σύντροφός μου και εγώ 

δυσκολευόμαστε να μιλήσουμε για τα 

αισθήματά μας 

2.45 2.15 0.30 

27. Ανησυχώ ότι δε θα μπορώ να 

αυτοεξυπηρετηθώ 
2.16 1.88 0.28 

14. Θα ήθελα να έχω περισσότερο έλεγχο σε 

αυτά που μου κάνουν οι ιατροί 
2.36 2.10 0.26 

20. Δυσκολεύομαι να μιλώ στους φίλους και 

συγγενείς μου για την ασθένεια μου 
1.98 1.72 0.26 

42. Πιστεύω ότι η συχνότητα των σεξουαλικών 

μου επαφών έχει μειωθεί από τότε που 

διαγνώστηκα με καρκίνο 

3.27 3.02 0.25 
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Ερωτήσεις Πριν (α) Μετά (β) Διαφορά 

13. Δυσκολεύομαι να κατανοήσω τι μου λένε οι 

ιατροί για θέματα που αφορούν τον καρκίνο και 

τις θεραπείες του 

1.68 1.44 0.24 

45. Νοιώθω ότι δε θέλω να αγκαλιάζω, να φιλώ 

ή να χαϊδεύω το/τη σύντροφό μου 
1.98 1.75 0.23 

46. Η σχέση με το/τη σύντροφό μου έχει 

επηρεαστεί αρνητικά 
2.33 2.10 0.23 

25. Αγχώνομαι όταν μου κάνουν αιμοληψία 2.28 2.08 0.20 

11. Αισθάνομαι ότι οι ιατροί δε μου εξηγούν τι 

ακριβώς κάνουν 
1.90 1.70 0.20 

49. Δυσκολεύομαι να κάνω καινούργιες 

γνωριμίες 
2.38 2.20 0.18 

15. Δε νιώθω άνετα με τις αλλαγές στο σώμα 

μου 
2.66 2.48 0.18 

12. Δυσκολεύομαι να κάνω ερωτήσεις στους 

ιατρούς για θέματα που αφορούν το πρόβλημά 

μου 

1.46 1.28 0.18 

30. Κάποιες φορές δεν ακολουθώ τις οδηγίες 

των ιατρών μου 
1.64 1.50 0.14 

21. Πιστεύω ότι οι φίλοι και συγγενείς μου λένε 

ότι φαίνομαι καλά ενώ δεν είμαι 
2.00 1.90 0.10 

10. Βρίσκω ότι τα ρούχα μου δε μου ταιριάζουν 

πλέον 
2.36 2.26 0.10 

41. Από τότε που διαγνώστηκα με καρκίνο 

δυσκολεύομαι να βρω εργασία 
4.20 4.11 0.09 

48. Δυσκολεύομαι να ζητήσω από το/τη 

σύντροφό να με φροντίζει 
2.25 2.18 0.07 

22. Πιστεύω ότι οι φίλοι και συγγενείς μου δε 

με επισκέπτονται αρκετά συχνά 
1.84 1.78 0.06 

47. Ο/η σύντροφός μου ξοδεύει πολύ χρόνο για 

να με φροντίζει 
3.00 2.95 0.05 

44. Ο/η σύντροφός μου και εγώ 

δυσκολευόμαστε να μιλήσουμε για διαθήκες ή 

για οικονομικά θέματα 

1.60 1.55 0.05 

37. Δυσκολεύομαι να βοηθήσω τα παιδιά μου 

να αντιμετωπίσουν την ασθένειά μου 
1.61 1.57 0.04 

31. Έχω οικονομικά προβλήματα 2.46 2.42 0.04 

38. Δυσκολεύομαι να μιλήσω για την ασθένειά 

μου με τους συναδέλφους μου 
2.00 1.96 0.04 

23. Πιστεύω ότι οι φίλοι και συγγενείς μου 

δυσκολεύονται να μου μιλήσουν για την 

ασθένειά μου 

1.96 1.94 0.02 

35. Έχω συχνές διάρροιες 1.30 1.28 0.02 

36. Μερικές φορές έχω ακράτεια ούρων 1.58 1.56 0.02 

34. Βάζω παραπάνω βάρος από ότι πρέπει 2.52 2.50 0.02 

4. Δυσκολεύομαι να κάνω μπάνιο, να 

βουρτσίζω τα δόντια και να φροντίζω τον εαυτό 

μου 

1.16 1.16 0.00 

6. Δε μπορώ να αυξήσω το βάρος μου 1.26 1.26 0.00 

7. Βρίσκω το φαγητό άγευστο και ανούσιο 1.36 1.36 0.00 

32. Αντιμετωπίζω πρόβλημα με την 

ασφαλιστική μου κάλυψη 
1.52 1.52 0.00 
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Ερωτήσεις Πριν (α) Μετά (β) Διαφορά 

33. Δυσκολεύομαι με την μεταφορά μου στα 

ραντεβού με τους ιατρούς μου και αλλού 
1.12 1.12 0.00 

39. Δυσκολεύομαι να ζητήσω άδεια ασθενείας 

από την εργασία μου για τις θεραπείες μου 
1.79 1.79 0.00 

40. Ανησυχώ ότι μπορεί να με απολύσουν από 

την εργασία μου 
1.25 1.25 0.00 

 

Οι απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο (CARES-SF) εξετάστηκαν επίσης, για να διαπιστωθεί 

ποιες από τις πέντε (5) απαντήσεις είχαν υψηλότερη ή χαμηλότερη βαθμολογία πριν από την 

παρέμβαση (πίνακας 32α) και μετά από την παρέμβαση (πίνακας 32β). 

 

Πίνακας 32α: Ερωτήσεις με τις υψηλότερες και χαμηλότερες μέσες βαθμολογίες των 50 

ασθενών με καρκίνο του μαστού. Πριν από την παρέμβαση 

 
Ερωτήσεις με την υψηλότερη μέση βαθμολογία Ερωτήσεις με τη χαμηλότερη μέση βαθμολογία 

41. Από τότε που διαγνώστηκα με καρκίνο 

δυσκολεύομαι να βρω εργασία (4,20) 

33. Δυσκολεύομαι με τη μεταφορά μου στα ραντεβού 

με τους ιατρούς μου και αλλού (1,12) 

2. Δεν έχω την ίδια ενέργεια που είχα πριν (3,58) 4. Δυσκολεύομαι να κάνω μπάνιο, να βουρτσίζω τα 

δόντια και να φροντίζω τον εαυτό μου (1,16) 

17. Έχω δυσκολίες στον ύπνο (3,48) 40. Ανησυχώ ότι μπορεί να με απολύσουν από την 

εργασία μου (1,25) 

16. Αισθάνομαι συχνά άγχος (3,46) 6. Δε μπορώ να αυξήσω το βάρος μου (1,26) 

1. Δυσκολεύομαι να σκύβω ή να σηκώνω βάρη (3,30) 35. Έχω συχνές διάρροιες (1,30)  

 

Πίνακας 32β: Ερωτήσεις με τις υψηλότερες και χαμηλότερες μέσες βαθμολογίες των 50 

ασθενών με καρκίνο του μαστού. Μετά από την παρέμβαση  

 
Ερωτήσεις με την υψηλότερη μέση βαθμολογία Ερωτήσεις με τη χαμηλότερη μέση βαθμολογία 

41. Από τότε που διαγνώστηκα με καρκίνο 

δυσκολεύομαι να βρω εργασία (4,11) 

33. Δυσκολεύομαι με τη μεταφορά μου στα ραντεβού 

με τους ιατρούς μου και αλλού (1,12) 

42. Πιστεύω ότι η συχνότητα των σεξουαλικών μου 

επαφών έχει μειωθεί από τότε που διαγνώστηκα με 

καρκίνο (3,02) 

4. Δυσκολεύομαι να κάνω μπάνιο, να βουρτσίζω τα 

δόντια και να φροντίζω τον εαυτό μου (1,16) 

47. Ο/η σύντροφός μου ξοδεύει πολύ χρόνο για να με 

φροντίζει (2,95) 

40. Ανησυχώ ότι μπορεί να με απολύσουν από την 

εργασία μου (1,25) 

1. Δυσκολεύομαι να σκύβω ή να σηκώνω βάρη (2,76) 6. Δε μπορώ να αυξήσω το βάρος μου (1,26) 

2. Δεν έχω την ίδια ενέργεια που είχα πριν (2,70) 35. Έχω συχνές διάρροιες (1,28) 
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Οι ερωτήσεις πριν από την παρέμβαση, με την πιο υψηλή ποιότητα ζωής (χαμηλή 

βαθμολογία, καθόλου ή λίγα προβλήματα), ήταν: Η μεταφορά των ασθενών στον/στην ιατρό, 

η δυσκολία στο να φροντίζουν οι ασθενείς τους εαυτούς τους, ανησυχία για απόλυση από την 

εργασία, αύξηση βάρους και συχνές διάρροιες. Αυτή η σειρά δεν άλλαξε μετά από την 

παρέμβαση. Χαμηλή ποιότητα ζωής (υψηλή βαθμολογία άρα αρκετά έως πάρα πολλά 

προβλήματα) πριν από την παρέμβαση, είχαν αυτοί που ανέφεραν ότι μετά τη διάγνωση του 

καρκίνου δυσκολεύονταν να βρουν εργασία, δεν είχαν την ίδια ενέργεια που είχαν 

προηγουμένως, είχαν δυσκολίες στον ύπνο, αισθάνονταν συχνά άγχος και δυσκολεύονταν να 

σκύβουν ή να σηκώνουν βάρη. Μετά την παρέμβαση η σειρά αναφοράς προβλημάτων άλλαξε, 

και υπήρχαν και άλλες αναφορές, όπως η χαμηλή ποιότητα ζωής εκείνων που είχαν δυσκολία 

να βρουν εργασία, που είχαν μείωση της συχνότητας των σεξουαλικών επαφών μετά τη 

διάγνωση, σε αυτούς που ο σύντροφός ξόδευε πολύ χρόνο για τη φροντίδα τους, που 

δυσκολεύονταν να σκύβουν ή να σηκώνουν βάρη και που δεν είχαν την ίδια ενέργεια με πριν. 

5.2.2 Συνολική Ποιότητα Ζωής και Ποιότητα Ζωής σε κάθε Ενότητα του 

Ερωτηματολογίου CARES-SF  

Όλοι οι συμμετέχοντες αντιμετώπισαν κάποια προβλήματα στην αρχή και τρείς (3) 

μήνες μετά από την παρέμβαση. Η μέση βαθμολογία της ποιότητας ζωής στην κλίμακα Likert 

ήταν 2,24 πριν από την παρέμβαση και 1,99 μετά από την παρέμβαση, δείχνοντας σαφώς την 

επιτυχία του προγράμματος του Κέντρου Αποκατάστασης (Αφετηρία) (πίνακες 33α και 33β). 

Πίνακας 33α: Μέση βαθμολογία της ποιότητας ζωής των 50 ασθενών με καρκίνο του 

μαστού στις 6 ενότητες. Πριν από την παρέμβαση 

 

Ποιότητα Ζωής 
Αριθμός Κατώτατο Ανώτατο 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

απόκλιση  

Συνολική Ποιότητα Ζωής 50 1.09 3.68 2.2425 .55781 

Σωματική δραστηριότητα 50 1.20 3.70 2.3460 .69318 

Αλληλεπίδραση ιατρού/ασθενή 50 1.00 4.25 1.8500 .74574 

Ψυχοκοινωνικότητα 50 1.00 3.71 2.3705 .70841 

Σεξουαλικότητα 50 1.00 5.00 2.7600 1.20098 
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Συντροφικότητα 40 1.00 4.50 2.2667 .94943 

Άλλες παράμετροι 50 1.00 2.90 1.8212 .53554 

 

Πίνακας 33β: Μέση βαθμολογία της ποιότητας ζωής των 50 ασθενών με καρκίνο του 

μαστού στις 6 ενότητες. Μετά από την παρέμβαση 

Ποιότητα Ζωής 
Αριθμός Κατώτατο Ανώτατο 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

απόκλιση  

Συνολική Ποιότητα Ζωής 50 1.06 3.05 1.9885 .42631 

Σωματική δραστηριότητα 50 1.20 3.20 2.0400 .52294 

Αλληλεπίδραση ιατρού/ασθενή 50 1.00 3.25 1.6300 .56523 

Ψυχοκοινωνικότητα 50 1.00 3.21 2.0298 .53130 

Σεξουαλικότητα 50 1.00 4.33 2.4167 .98299 

Συντροφικότητα 40 1.00 4.00 2.1125 .78209 

Άλλες παράμετροι 50 1.00 2.90 1.7666 .47076 

 

Η ποιότητα ζωής κατά την έναρξη της παρέμβασης ήταν χειρότερη στην ενότητα της 

σεξουαλικότητας 2,76, ακολουθούμενη από την ψυχοκοινωνικότητα 2,37, τη σωματική 

δραστηριότητα 2,35, τη συντροφικότητα 2,27, την αλληλεπίδραση ιατρού/ασθενή 1,85, και 

τέλος, τις άλλες παραμέτρους 1,82 (πίνακας 33α). 

Τρεις (3) μήνες μετά από την παρέμβαση, η ποιότητα ζωής ήταν και πάλι χειρότερη στην 

ενότητα της σεξουαλικότητας 2,42, ακολουθούμενη από τη συντροφικότητα 2,11, τη σωματική 

δραστηριότητα 2,04, την ψυχοκοινωνικότητα 2,03, τις άλλες παραμέτρους 1,77 και τέλος από 

την αλληλεπίδραση ιατρού/ασθενή 1,63 (πίνακας 33β). Υπήρξε όμως βελτίωση της ποιότητας 

ζωής σε όλες τις βαθμολογίες για όλες τις ενότητες. 

Δημιουργήθηκε ένας συνοπτικός πίνακας που δείχνει την αριθμητική διαφορά μεταξύ της 

συνολικής ποιότητας ζωής καθώς και της ποιότητας ζωής στις διάφορες ενότητες πριν και μετά 

την παρέμβαση. Σε όλα τα σημεία υπάρχει μια στατιστικά σημαντική διαφορά υπέρ της 
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παρέμβασης (πίνακας 34). Αυτό διαπιστώνεται στον πιο κάτω πίνακα αφού τόσο στη συνολική 

ποιότητα ζωής όσο και στις άλλες έξι (6) ενότητες, η διαφορά του μέσου όρου μεταξύ του πριν 

και του μετά είχε θετικό πρόσημο, κάτι που δηλώνει ότι ο μέσος όρος πριν την παρέμβαση ήταν 

μεγαλύτερος, δηλαδή είχαν περισσότερα προβλήματα. 

Πίνακας 34: Αριθμητική διαφορά της μέσης βαθμολογίας της συνολικής ποιότητας ζωής 

και της ποιότητας ζωής στις έξι (6) ενότητες των 50 ασθενών με καρκίνο του μαστού 

Ποιότητα Ζωής 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Std. 

Error 

Mean t df Sig. (2-tailed) 

Ποιότητα Ζωής πριν - 

Ποιότητα Ζωής μετά 
.25404 .18090 .02558 9.930 49 .000 

Σωματική Δραστηριότητα πριν – 

Σωματική Δραστηριότητα μετά 
.30600 .23854 .03373 9.071 49 .000 

Αλληλεπίδραση ιατρού/ασθενή πριν – 

Αλληλεπίδραση ιατρού/ασθενή μετά 
.22000 .32198 .04554 4.831 49 .000 

Ψυχοκοινωνικότητα πριν – 

Ψυχοκοινωνικότητα μετά 
.34068 .24410 .03452 9.869 49 .000 

Σεξουαλικότητα πριν – 

Σεξουαλικότητα μετά 
.34333 .34734 .04912 6.989 49 .000 

Συντροφικότητα πριν – 

Συντροφικότητα μετά 
.15417 .28840 .04560 3.381 39 .002 

Άλλες παράμετροι πριν –  

Άλλες παράμετροι_μετά 
.05457 .15528 .02196 2.485 49 .016 

 

5.2.3 Ποιότητα Ζωής Ανάλογα με την Εργασία και τα Τέκνα 

Επιπλέον, στην ενότητα της συνολικής ποιότητας ζωής εξετάστηκε, η πιθανότητα 

διαταραχής της ποιότητας ζωής στις πιο κάτω τέσσερις (4) διαφορετικές ομάδες, λαμβάνοντας 

υπόψη τη μέση βαθμολογία για όλους τους ασθενείς, πριν και μετά από την παρέμβαση (πίνακες 

35α και 35β). 

Πίνακας 35α: Συνολική ποιότητα ζωής των 50 ασθενών με καρκίνο του μαστού/Ανάλογα 

με την εργασία και τα τέκνα. Πριν από την παρέμβαση 
 

Ποιότητα Ζωής 
Αριθμός Κατώτατο Ανώτατο 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

απόκλιση  
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Συνολική Ποιότητα Ζωής 50 1.09 3.68 2.2425 .55781 

Ποιότητα Ζωής/Άνεργος/η με τέκνα 20 1.41 3.68 2.5134 .53444 

Ποιότητα Ζωής/Εργαζόμενος/η χωρίς τέκνα 2 1.32 2.65 1.9846 .94406 

Ποιότητα Ζωής/Άνεργος/η χωρίς τέκνα 2 1.76 2.93 2.3441 .82155 

Ποιότητα Ζωής/Εργαζόμενος/η με τέκνα 26 1.09 2.81 2.0461 .47456 

 

Πίνακας 35β: Συνολική ποιότητα ζωής των 50 ασθενών με καρκίνο του μαστού/Ανάλογα 

με την εργασία και τα τέκνα. Μετά από την παρέμβαση 

Ποιότητα Ζωής 
Αριθμός Κατώτατο Ανώτατο 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Συνολική Ποιότητα Ζωής 50 1.06 3.05 1.9885 .42631 

Ποιότητα Ζωής/Άνεργος/η με τέκνα 20 1.40 3.05 2.1880 .37411 

Ποιότητα Ζωής/Εργαζόμενος/η χωρίς τέκνα 2 1.20 2.20 1.6954 .70748 

Ποιότητα Ζωής/Άνεργος/η χωρίς τέκνα 2 1.58 2.51 2.0459 .66035 

Ποιότητα Ζωής/Εργαζόμενος/η με τέκνα 26 1.06 2.47 1.8531 .39288 

 

Οι πίνακες 35α και 35β δείχνουν μείωση των προβλημάτων μετά από την παρέμβαση και 

συνεπώς καλύτερη συνολική ποιότητα ζωής. 

5.2.4 Ψυχοκοινωνικότητα και Ποιότητα Ζωής/Ανάλογα με την Εργασία και τα Τέκνα 

Επιπλέον, στην ενότητα της ψυχοκοινωνικότητας εξετάστηκε, η πιθανότητα διαταραχής 

της ποιότητας ζωής στις παραπάνω τέσσερις (4) διαφορετικές ομάδες, λαμβάνοντας υπόψη τη 

μέση βαθμολογία για όλους τους ασθενείς πριν και μετά από την παρέμβαση (πίνακες 36α και 

36β). 

Πίνακας 36α: Ψυχοκοινωνικότητα και ποιότητα ζωής/Ανάλογα με την εργασία και τα 

τέκνα. Πριν από την παρέμβαση 
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Ποιότητα Ζωής 
Αριθμός Κατώτατο Ανώτατο 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

απόκλιση  

Ψυχοκοινωνικότητα 50 1.00 3.71 2.3705 .70841 

Ψυχοκοινωνικότητα/Άνεργος/η με τέκνα 20 1.14 3.71 2.6321 .74023 

Ψυχοκοινωνικότητα/Εργαζόμενος/η χωρίς 

τέκνα 
2 1.25 3.00 2.1250 1.23744 

Ψυχοκοινωνικότητα/Άνεργος/η χωρίς τέκνα 2 1.54 3.15 2.3462 1.14225 

Ψυχοκοινωνικότητα/Εργαζόμενος/η με τέκνα 26 1.00 3.41 2.1900 .60019 

 

Πίνακας 36β: Ψυχοκοινωνικότητα και ποιότητα ζωής/Ανάλογα με την εργασία και τα 

τέκνα. Μετά από την παρέμβαση 

Ποιότητα Ζωής 
Αριθμός Κατώτατο Ανώτατο 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Ψυχοκοινωνικότητα 50 1.00 3.21 2.0298 .53130 

Ψυχοκοινωνικότητα/Άνεργος/η με τέκνα 20 1.14 3.21 2.2250 .51989 

Ψυχοκοινωνικότητα/Εργαζόμενος/η χωρίς 

τέκνα 
2 1.13 2.44 1.7813 .92808 

Ψυχοκοινωνικότητα/Άνεργος/η χωρίς τέκνα 2 1.38 2.69 2.0385 .92468 

Ψυχοκοινωνικότητα/Εργαζόμενος/η με τέκνα 26 1.00 2.88 1.8982 .47514 

 

Οι πίνακες 36α και 36β δείχνουν μείωση των προβλημάτων μετά από την παρέμβαση και 

συνεπώς καλύτερη ποιότητα ζωής. 

VI. ΗΘΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

Το πρωτόκολλο της ερευνητικής μελέτης υποβλήθηκε για γνωμοδότηση και εγκρίθηκε 

από την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου (παράρτημα 7). Επίσης, λήφθηκε έγκριση από τον 

ΠΑΣΥΚΑΦ και την Αφετηρία (παράρτημα 8) καθώς και από τον Οργανισμό Κρατικών 



111 
 

 
 

Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥΠΥ) και το Ογκολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού 

(παράρτημα 9). 

Προκειμένου να διασφαλιστούν και να προστατευτούν τα προσωπικά δεδομένα και τα 

κλινικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων, τα ερωτηματολόγια 

συλλέχθηκαν, κωδικοποιήθηκαν και στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν ανώνυμα για σκοπούς 

ανάλυσης. Οι συμμετέχοντες διαβεβαιώθηκαν επίσης για την ορθή διαχείριση των 

αποτελεσμάτων σύμφωνα με το ενημερωμένο έντυπο συγκατάθεσης, τη διατήρηση της 

ανωνυμίας τους, την προστασία του δικαιώματος απόσυρσης ανά πάσα στιγμή, εάν το 

αποφασίσουν, και ότι οι πληροφορίες που συλλέγονταν, θα χρησιμοποιούνταν μόνο για την 

παρούσα μελέτη καθώς και για Ακαδημαϊκούς σκοπούς. 

Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίστηκε η ελευθερία των ατόμων και των προσωπικών τους 

δεδομένων, ενώ ταυτόχρονα υπογραμμίστηκε η σημασία των πληροφοριών που 

συγκεντρώθηκαν, στη δημιουργία μιας σημαντικής συσσώρευσης γνώσεων και πληροφοριών. 

Δόθηκε επίσης διαβεβαίωση για τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων προκειμένου να 

αυξηθεί η ευαισθητοποίηση του κοινού και των φορέων που είναι υπεύθυνοι, για την 

αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των επιζώντων καρκινοπαθών στην Κύπρο. 

Επίσης, διευκρινίστηκε στους συμμετέχοντες ο σκοπός της μελέτης και η δυνατότητα 

ανάκλησης της συμμετοχής τους ανά πάσα στιγμή. Η υπογραφή στο έντυπο γραπτής ενήμερης 

συγκατάθεσης σηματοδοτούσε τη συγκατάθεση συμμετοχής στη μελέτη. Στο χώρο φύλαξης 

των ερωτηματολογίων είχε πρόσβαση μόνο ο ερευνητής όπως και στα ηλεκτρονικά δεδομένα 

που προστατεύονταν με κωδικό ασφαλείας. 

VII. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

7.1 Συζήτηση Μελέτης/Γενικά Σχόλια 

Ο σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να αξιολογήσει τα προβλήματα των επιζώντων 

καρκινοπαθών στην Κύπρο, σε σχέση με τα κλινικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά τους. 

Επίσης, έγινε εκτίμηση της συνολικής ποιότητας ζωής καθώς και της ποιότητας ζωής των 

ασθενών σε έξι (6) ενότητες, όπως η σωματική δραστηριότητα, η ψυχοκοινωνικότητα, η 

αλληλεπίδραση ιατρού/ασθενή, η συντροφικότητα, η σεξουαλικότητα και άλλες παράμετροι, 
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τουλάχιστον έξι (6) μήνες μετά την ολοκλήρωση των θεραπειών. Επιπλέον, αξιολογήθηκε ένα 

πρόγραμμα παρέμβασης μίας εβδομάδας για πενήντα (50) ασθενείς με καρκίνο του μαστού σε 

ένα εξειδικευμένο Κέντρο Αποκατάστασης. Οι ασθενείς ερωτήθηκαν επιπρόσθετα, για τη 

χρησιμότητα ενός Κέντρου Αποκατάστασης και εάν τους δόθηκε πρόγραμμα παρακολούθησης 

μετά το τέλος της θεραπείας. Τα ευρήματα της μελέτης πιθανό να βοηθήσουν στην εξαγωγή 

συμπερασμάτων για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των προβλημάτων των επιζώντων 

καρκινοπαθών και να εμπλουτίσουν τη βιβλιογραφία με δεδομένα από την Κύπρο. Μπορεί 

επίσης να δώσουν σημαντικές πληροφορίες σε επαγγελματίες υγείας, συνδέσμους ασθενών, 

Υπουργείο Υγείας και άλλους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να προβούν στις κατάλληλες 

παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των επιζώντων καρκινοπαθών. 

7.2 Συζήτηση Μελέτης με το Πλήρες Δείγμα (των 313 Συμμετεχόντων) 

Στη μελέτη αυτή οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι αντιμετώπιζαν αρκετά προβλήματα. Τα 

πιο σημαντικά, όσον αφορά στη συχνότητα, ήταν ότι οι συμμετέχοντες: συχνά αισθάνονταν 

άγχος, δυσκολεύονταν να βρουν εργασία, είχαν λιγότερη ενέργεια από ότι πριν και 

δυσκολεύονταν να σκύψουν ή να σηκώσουν βάρος. Πιο λίγα προβλήματα είχαν οι ερωτηθέντες 

με ζητήματα τα οποία συνδέονταν με την ασφαλιστική κάλυψη, τη σχέση ιατρού/ασθενή και τη 

μεταφορά του ασθενή για θεραπεία. Επιπρόσθετα μειωμένη ποιότητα ζωής είχαν οι 

συμμετέχοντες που δυσκολεύονταν να βρουν εργασία, που είχαν προβλήματα με τη στομία και 

τη φροντίδα/συντήρησή της, άτομα που ένιωθαν συχνά άγχος, άτομα των οποίων ο/η 

σύντροφός ξόδευε πολύ χρόνο φροντίζοντάς τους και άτομα που δεν είχαν την ίδια ενέργεια με 

πριν. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες είχαν την περισσότερη μειωμένη ποιότητα ζωής στην ενότητα 

της σεξουαλικότητας και την υψηλότερη στην αλληλεπίδραση ιατρού/ασθενή. Τα 

αποτελέσματα συζητούνται λεπτομερώς χωρισμένα σε διάφορες ενότητες παρακάτω. 

7.2.1 Ερωτηματολόγιο CARES-SF 

Αυτή η μελέτη εξέτασε επίσης και την εγκυρότητα του ερωτηματολογίου CARES-SF 

και έλαβε θετικά σχόλια. Τα ερωτηματολόγια ελέγχονταν κατά την στιγμή της παράδοσής τους, 

εάν ήταν πλήρως συμπληρωμένα. Μόνο σε ένα πολύ μικρό αριθμό έλειπαν κάποιες απαντήσεις 

οι οποίες μετά από προτροπή συμπληρώθηκαν. Αυτό δείχνει ότι οι ερωτήσεις ήταν σαφείς για 

τη συντριπτική πλειονότητα των συμμετεχόντων, γεγονός που υποστηρίζει την ευρύτερη χρήση 
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του σε Κύπριους καρκινοπαθείς. Οι συμμετέχοντες ανέφεραν επίσης θετικές εμπειρίες με το 

περιεχόμενο και το χρόνο ολοκλήρωσης του CARES-SF. 

Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι η Ελληνική μετάφραση του ερωτηματολογίου 

CARES-SF ήταν έγκυρη, αξιόπιστη και εύχρηστη. Μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό 

εργαλείο στα χέρια των ερευνητών, να τους βοηθήσει να αξιολογήσουν τα προβλήματα των 

επιζώντων καρκινοπαθών και να προτείνουν λύσεις. Το γεγονός ότι διατίθεται δωρεάν είναι 

ένας άλλος λόγος για την ευρεία χρήση του. 

Το CARES-SF είχε έξι (6) ενότητες που αντιπροσώπευαν τα ακόλουθα: Σωματική 

δραστηριότητα, ψυχοκοινωνικότητα, αλληλεπίδραση ιατρού/ασθενή, συντροφικότητα, 

σεξουαλικότητα και άλλες παραμέτρους. Για σκοπούς καλύτερης συζήτησης των 

αποτελεσμάτων θεωρήθηκε καλό να συζητηθεί η κάθε ενότητα ξεχωριστά. 

7.2.2 Σωματική Δραστηριότητα 

(Πίνακας 4, σωματικά προβλήματα και διακοπή της καθημερινής δραστηριότητας που 

προκαλούνται από την ασθένεια ή τη θεραπεία). 

Η ενότητα της σωματικής δραστηριότητας διερεύνησε τις ικανότητες των ασθενών να 

εκτελούν ελαφριές ή επίπονες δραστηριότητες, να ασκούνται για μικρό ή μεγάλο χρονικό 

διάστημα και να αυτοεξυπηρετούνται. Οι συμμετέχοντες ανέφεραν σοβαρές δυσκολίες στην 

εκτέλεση ενός μεγάλου αριθμού καθημερινών σωματικών δραστηριοτήτων. Αν και ήταν 

δύσκολο να προσδιοριστεί εάν κάποιες από αυτές μπορούσαν να αποδοθούν αποκλειστικά στον 

καρκίνο ή στη θεραπεία του, για ορισμένες από αυτές ήταν πολύ πιθανό να υπήρχε κάποια 

σχέση. Το πιο εντυπωσιακό παράδειγμα ήταν ότι το 75,4% δήλωσε ότι ο καρκίνος 

εξακολουθούσε να επηρεάζει την ικανότητα για εργασία σε σημαντικό βαθμό (κλίμακα Likert 

2 έως 5, από λίγο έως πάρα πολύ). Ακόμα κι αν δεν είναι πάντα εύκολο σε αυτήν την περίπτωση 

να ειπωθεί με βεβαιότητα ότι είναι ο καρκίνος που προκαλεί αυτά τα προβλήματα, δε μπορεί 

να αγνοηθεί ότι υπήρχε αυτή η αντίληψη στους ασθενείς. Αυτό το εύρημα δεν προκαλεί 

έκπληξη, καθώς έχει επίσης τεκμηριωθεί και σε άλλες μελέτες, ότι οι επιζώντες καρκινοπαθείς 

έχουν περιορισμένη σωματική δραστηριότητα, ειδικά καθώς μεγαλώνουν σε ηλικία (Hunter et 

al., 2017, Tarasenko et al., 2017). Ιδιαίτερα μετά από μεγάλη χειρουργική επέμβαση, οι 

ασθενείς ανέφεραν σωματικές αναπηρίες, όπως μυϊκή αδυναμία, λεμφοίδημα και πολλά άλλα 

(Stefani, Galanti and Klika, 2017). Αυτό όμως που είναι σημαντικό, είναι να εντοπίζονται και 
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να αντιμετωπίζονται τέτοια προβλήματα το συντομότερο δυνατό. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα εάν 

υπάρχουν προϋπάρχοντες σωματικοί περιορισμοί που ενδέχεται να επιδεινωθούν μετά τη 

θεραπεία. Ένας από τους τρόπους για να διασφαλιστεί ότι αυτό θα συμβεί, ήταν να συνεχιστεί 

η φροντίδα του ατόμου και μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας του καρκίνου (Tukenova et 

al., 2010). Η τακτική άσκηση ήταν επίσης ζωτικής σημασίας για την ευημερία των επιζώντων 

καρκινοπαθών, καθώς ήταν πιθανό, να έχουν περάσει από περιόδους αδράνειας και επίσης να 

έχουν αυξήσει το βάρος τους, μία συχνή παρενέργεια της χημειοθεραπείας (Coletta et al., 2019; 

Kwan, 2019). 

Ένα από τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιζώντες καρκινοπαθείς, είναι 

το ότι δεν έχουν την ίδια ενέργεια που είχαν προηγουμένως. Η φύση της κόπωσης αυτής είναι 

διάχυτη, καθώς οι επιζώντες καρκινοπαθείς δηλώνουν ότι «είναι κάτι περισσότερο από το να 

αισθάνεσαι κουρασμένος», και κυμαίνεται από 4% έως 99% ανάλογα με το δείγμα και τη 

μέθοδο αξιολόγησης (Kessels et al., 2018). Σε μελέτη, στις ΗΠΑ, διαπιστώθηκε ότι αυτή η 

συχνότητα ήταν μέτρια έως σοβαρή στο 45% των συμμετεχόντων (Wang et al., 2014) ενώ σε 

μελέτη, από το Βέλγιο, το ποσοστό ήταν 84,8% (Schouten et al., 2019). Στην παρούσα μελέτη 

ένα 88,5% ανέφεραν ότι είχαν μείωση της ενέργειάς τους σε σημαντικό βαθμό (κλίμακα Likert 

2 έως 5, από λίγο έως πάρα πολύ) ποσοστό το οποίο δε διαφέρει από τη μελέτη στο Βέλγιο, 

υποδηλώνοντας ότι και στους Κύπριους καρκινοπαθείς τα ποσοστά κόπωσης είναι αυξημένα. 

Είναι ηλίου φαεινότερο, ότι η ένταξη της σωματικής άσκησης στα προγράμματα 

αποκατάστασης καρκινοπαθών, πρέπει να είναι από τις άμεσες προτεραιότητες. Η άσκηση και 

η ψυχολογική παρέμβαση μπορούν να μειώσουν αποτελεσματικά την κόπωση σε 

καρκινοπαθείς και είναι σημαντικά καλύτερες από τα υπάρχοντα προγράμματα θεραπείας με 

φάρμακα. Αυτό βασίζεται και σε μία μετα-ανάλυση των Mustian et al., του 2017, από τις ΗΠΑ, 

από 113 τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες με περισσότερους από 11.500 ασθενείς, από τους 

οποίους σχεδόν οι μισοί ήταν γυναίκες με καρκίνο του μαστού. Η μελέτη αυτή διαπίστωσε ότι 

η αερόβια και αναερόβια άσκηση (με ή χωρίς συνοδευτική ψυχοθεραπεία) ήταν πιο 

αποτελεσματική στη μείωση της κόπωσης από τη φαρμακευτική αγωγή (Mustian et al., 2017). 

Σε μία μελέτη των Brown et al., του 2018, από τις ΗΠΑ, σε επιζώντες ασθενείς με καρκίνο 

εντέρου η αερόβια άσκηση, έως και 300 λεπτά την εβδομάδα, βελτίωσε σημαντικά την ποιότητα 

ζωής σε σύγκριση με την συνήθη άσκηση ή άσκηση για 150 λεπτά την εβδομάδα. Αυτά τα 

ευρήματα παρέχουν σημαντικά στοιχεία ότι η αερόβια άσκηση μπορεί να παρέχει πολλαπλά 
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οφέλη για την βελτίωση της ποιότητα ζωής των επιζώντων από καρκίνο του παχέος εντέρου 

(Brown et al., 2018). 

Ο πόνος επίσης, είναι ένα από τα πιο ενοχλητικά και οδυνηρά συμπτώματα του 

καρκίνου (Poço et al., 2020; Jiang et al., 2019) και το τελικό προϊόν μίας πολύπλοκης 

διαδικασίας που μπορεί να περιλαμβάνει συναισθηματικά, γνωστικά και αισθητήρια συστατικά 

(Hui and Bruera, 2014). Ο πόνος μπορεί να προκληθεί από τις παρενέργειες και τις επιπλοκές 

της θεραπείας του καρκίνου. Μία εξατομικευμένη προσέγγιση με βάση τον ασθενή στη 

διαχείριση του πόνου, είναι σημαντική για τους επιζώντες καρκινοπαθείς και πρέπει να 

λαμβάνει υπόψη το μηχανισμό του πόνου, την υποκείμενη διάγνωση του καρκίνου, την αρχική 

αντιμετώπιση του πόνου, τις ογκολογικές θεραπείες που χορηγούνται, τον κίνδυνο υποτροπής, 

το χρόνο από την ολοκλήρωση της θεραπείας, την παρουσία συννοσηρότητας και τη γενική 

κατάσταση των ασθενών. Οι Gerbershagen et al., το 2008, στην Ολλανδία, μέτρησαν την 

ποιότητα ζωής σε ασθενείς με καρκίνο του προστάτη με ή χωρίς πόνο και διαπίστωσαν ότι τα 

συμπτώματα κατάθλιψης, ήταν σημαντικά πιο συχνά σε ασθενείς με πόνο, από ότι σε ασθενείς 

χωρίς πόνο (Gerbershagen et a1., 2008). Άλλες μελέτες συνέκριναν ασθενείς με ή χωρίς πόνο 

και διαπίστωσαν ότι οι ασθενείς με πόνο είχαν περισσότερη κατάθλιψη, άγχος, επιθετικότητα, 

εχθρότητα και υποχονδρία (Schlaeger et al., 2019; Pearman et al., 2018). Έρευνες δείχνουν ότι 

ο πόνος εμφανίζεται σε περίπου 20% έως 50% των επιζώντων καρκινοπαθών (Van den Beuken-

van Everdingen et al., 2015; Jensen et al., 2010). Στην παρούσα μελέτη το 47,6%, ανέφερε πόνο 

(κλίμακα Likert 3 έως 5, από αρκετά έως πάρα πολύ) και αυτό το ποσοστό συγκρίνεται με τις 

πιο πάνω αναφορές των Van den Beuken-van Everdingen et al., και Jensen et al. Τα 

αποτελέσματα υπογραμμίζουν τη σημασία της τακτικής εκτίμησης του πόνου από τους 

θεράποντες ιατρούς, λόγω των σημαντικών επιπτώσεων που έχει η επίδρασή του στη 

συναισθηματική κατάσταση των ασθενών και στην ποιότητα ζωής. Απαιτείται περισσότερη 

διερεύνηση για την καλύτερη κατανόηση των αιτίων, λαμβάνοντας υπόψη τις ψυχολογικές 

πτυχές και στη συνέχεια, την εξεύρεση τρόπων μείωσης ή ανακούφισης του πόνου που 

προκαλείται από αυτές τις αιτίες. 

7.2.3 Αλληλεπίδραση Ιατρού/ασθενή 

(Πίνακας 5, προβλήματα αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας με την ιατρική ομάδα). 
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Η αλληλεπίδραση ιατρού/ασθενή είναι καθοριστικός παράγοντας για την ποιότητα 

παροχής ιατρικών υπηρεσιών. Ένας μεγάλος αριθμός μελετών έχει δείξει ότι η ικανοποίηση 

των ασθενών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις δεξιότητες επικοινωνίας των ιατρών και αυτό, 

συνήθως, υπερβαίνει τις κλινικές πτυχές της ίδιας της θεραπείας (Kasnakoğlu and Pak, 2020; 

Boissy et al., 2016). Η ποιότητα της επικοινωνίας είναι θεμελιώδες κριτήριο για την αξιολόγηση 

της ιατρικής ομάδας από τους ασθενείς και η αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ αυτών των 

δύο (2) μερών, καθορίζει επίσης το βαθμό προσαρμογής στις ιατρικές οδηγίες. Η βελτίωση της 

σχέσης αυτής μπορεί να αυξήσει την αυτοπεποίθηση και την αίσθηση ασφάλειας των ασθενών, 

προωθώντας έτσι την κατανόηση της πραγματικής φύσης των προβλημάτων υγείας και την 

αποδοχή και συμμόρφωση του πλαισίου θεραπείας (Ha and Longnecker, 2010). Είναι όμως 

γεγονός ότι η σχέση ιατρού/ασθενή είναι πολύ διαφορετική από άλλες κοινωνικές σχέσεις, λόγω 

της εξουσιαστικής θέσης που κατέχουν οι ιατροί και της μορφής αλληλεπίδρασης με 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. 

Λόγω της συχνής χρήσης των Υπηρεσιών Φροντίδας Υγείας, υπάρχει μία ειδική σχέση 

μεταξύ καρκινοπαθών, ογκολόγων, άλλων επαγγελματιών υγείας και νοσοκομείου. Έρευνα από 

τους Pini et al., το 2014, στην Ελλάδα, σε καρκινοπαθείς που επισκέπτονταν εξωτερικά ιατρεία, 

έδειξε ότι ήταν πολύ ικανοποιημένοι από τις παρεχόμενες υπηρεσίες και είχαν επίσης υψηλά 

ποσοστά ικανοποίησης ως προς την παρεχόμενη ιατρική φροντίδα. Το 91,0% δήλωσαν ότι ήταν 

πολύ ικανοποιημένοι με την προθυμία των ιατρών να μιλήσουν μαζί τους και το 88,0% με την 

παροχή επαρκών πληροφοριών για την υγεία τους. Επιπλέον, το 97,0% των ασθενών είχε 

εμπιστοσύνη στη διάγνωση και τη θεραπεία που τους πρότεινε ο/η ιατρός, ενώ το 91,0% 

θεωρούσε ότι έλαβε σαφείς και κατανοητές οδηγίες και εξηγήσεις για τη θεραπεία που έπρεπε 

να ακολουθηθεί (Pini et al., 2014). Στην παρούσα μελέτη, η ενότητα της αλληλεπίδρασης 

ιατρού/ασθενή είχε τα ολιγότερα προβλήματα. Το 76,7% των ασθενών δεν είχε καθόλου 

δυσκολία να υποβάλει ερωτήσεις στους ιατρούς, για θέματα που αφορούσαν το πρόβλημά τους 

και το 70% δεν είχε δυσκολία να κατανοήσει τις οδηγίες των ιατρών. Επιπλέον, το 66,1% 

θεωρούσε ότι οι ιατροί τους εξηγούσαν ακριβώς τι έκαναν και το 58,1% δεν ήθελε να έχει 

περισσότερο έλεγχο σε αυτό που πρότειναν οι ιατροί. Ευρήματα τα οποία συμφωνούν με μελέτη 

από την Ελλάδα, η οποία έγινε σε σχετικά παρόμοιο πληθυσμό ασθενών (Pini et al., 2014). 
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Αν και τα αποτελέσματα μπορούν να θεωρηθούν ικανοποιητικά, οι απαιτήσεις των 

ασθενών για πληρέστερη ενημέρωση, θα συνεχίσει να αυξάνεται. Η επικοινωνία μεταξύ 

επαγγελματιών υγείας και ασθενών/οικογένειας, πρέπει να βελτιώνεται και να προσαρμόζεται 

στα νέα δεδομένα. Οι ογκολόγοι θα πρέπει επίσης να αφιερώνουν όσο χρόνο χρειάζεται και με 

απλά λόγια να απαντούν στους ασθενείς και στις οικογένειά τους, σε πιθανές ερωτήσεις που 

μπορεί να υπάρχουν. Η επικοινωνία με τους ασθενείς και τους αγαπημένους τους, είναι μία από 

τις βασικές δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξει κάθε ογκολόγος. 

7.2.4 Ψυχοκοινωνικότητα 

(Πίνακας 6, ψυχολογικά ζητήματα, προβλήματα επικοινωνίας και σχέσεων, εκτός των 

συντρόφων). 

Η ενότητα της ψυχοκοινωνικότητας διερευνά αισθήματα άγχους, θυμού, κατάθλιψης 

κ.ά., καθώς και ζητήματα που έχουν να κάνουν με περιορισμούς και αλλαγές σε βάρος της 

κοινωνικής ζωής. Είναι παραδεκτό ότι η διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου ασκεί τεράστια 

πίεση στους καρκινοπαθείς και τις οικογένειές τους. Αν και η θεραπεία του καρκίνου σήμερα 

βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα, δε μπορούν να αντιμετωπιστούν επαρκώς τα 

ψυχοκοινωνικά (ψυχολογικά και κοινωνικά) προβλήματα που σχετίζονται με την ασθένεια. Οι 

ασθενείς χρειάζονται υποστήριξη για να αντιμετωπίσουν μία ποικιλία απογοητευτικών 

συναισθημάτων, όπως άγχος, κατάθλιψη και σύγχυση. Το άγχος μπορεί να οδηγήσει σε 

διαπροσωπικά προβλήματα και οικονομικές δυσκολίες (Banegas et al., 2019), ενώ δε θα πρέπει 

να αγνοηθεί το άγχος που προκαλείται από την ίδια τη σωματική ασθένεια. Είναι σημαντικό οι 

ασθενείς να λαμβάνουν επαρκείς πληροφορίες και να αποκτούν τις απαραίτητες δεξιότητες για 

τη διαχείριση της νόσου, τη θεραπεία και την πιθανή διακοπή της επαγγελματικής ή 

οικογενειακής ζωής. Όλες αυτές οι πιέσεις μπορούν να οδηγήσουν σε εξασθένηση της τήρησης 

των συνταγογραφούμενων θεραπειών και να επηρεάσουν την πορεία της νόσου. Υπάρχει μία 

ευρεία συναίνεση ότι οι περισσότεροι επιζώντες καρκινοπαθείς, προσαρμόζονται αρκετά καλά 

μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας. Το ποσοστό, που έχει σημαντικά ψυχοκοινωνικά 

προβλήματα, ποικίλλει ανάλογα με τον πληθυσμό, τις χρονικές στιγμές κατά τις οποίες 

αξιολογούνται οι ασθενείς, τους τύπους και τη σοβαρότητα των προβλημάτων. Ωστόσο, 

αναμένεται ότι μεταξύ 15% και 40% των επιζώντων, έχουν προφανή ψυχοκοινωνικά 

προβλήματα (Recklitis et al., 2017). 
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Η ψυχοκοινωνική ενότητα ήταν η μεγαλύτερη σε αυτή τη μελέτη, όσον αφορά στον 

αριθμό των ερωτήσεων. Ορισμένα θέματα αναγνωρίστηκαν ως πολύ σημαντικά από τους 

συμμετέχοντες, επειδή θεωρούνταν ότι είχαν καθοριστική επίδραση στη ζωή τους. Μεταξύ 

αυτών, που εκτιμήθηκαν ότι τους επηρέασαν περισσότερο (κλίμακα Likert 2 έως 5, από λίγο 

έως πάρα πολύ), ήταν γενικές διαταραχές άγχους, άγχος ειδικά όταν επισκέπτονταν τον/την 

ιατρό, προβλήματα ύπνου και συγκέντρωσης, ανησυχία ότι η ασθένεια ήταν εκτός ελέγχου, ότι 

δεν αισθάνονταν άνετα με αλλαγές στο σώμα τους και ανησυχία και ότι δε θα μπορούσαν να 

φροντίσουν τον εαυτό τους. Αυτό ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον, καθώς όλοι, κατά τη στιγμή της 

συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου, ήταν άτομα που πιστεύεται ότι είχαν θεραπευτεί και 

αρκετά από τα οποία είχαν εδώ και αρκετό καιρό υποβληθεί σε θεραπεία. Ίσως κατά τη διάρκεια 

της θεραπείας, οι ασθενείς να αισθάνονται ότι υπάρχουν άτομα που ενδιαφέρονται για αυτούς 

ενώ η απώλεια αυτή μετά τη λήξη της θεραπείας, μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη 

συναισθημάτων άγχους εξαιτίας της αβεβαιότητας που συνοδεύει το μέλλον, των 

επαναληπτικών εξετάσεων αλλά και των αλλαγών που επιφέρει στη ζωή του ατόμου η εμπειρία 

του καρκίνου. 

Η συχνότητα της κατάθλιψης σε καρκινοπαθείς, κυμαίνεται από 0% έως 58% (Massie, 

2004) ενώ του άγχους από 6% έως 34% (Spencer et al., 2010). Το ευρύ φάσμα αντικατοπτρίζει 

τις δυσκολίες που υπάρχουν στον εντοπισμό της συχνότητας των συγκεκριμένων ψυχολογικών 

αντιδράσεων που σχετίζονται με την εμπειρία του καρκίνου (Rivera Rivera et al., 2020; 

Andrykowski et al., 2008). Ο κίνδυνος κατάθλιψης ή άγχους σε επιζώντες καρκινοπαθείς 

εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Το εργαλείο μέτρησης μπορεί να διαφέρει από μελέτη 

σε μελέτη καθώς και ο πληθυσμός υπό διερεύνηση (είδος καρκίνου, θεραπεία, ηλικία, φυλή, 

εθνικότητα, χρονικό σημείο, κ.ά.). Η μεταβλητότητα σε αυτούς τους παράγοντες συμβάλλει στο 

ευρύ φάσμα εκτιμήσεων της συχνότητας της κατάθλιψης και του άγχους που αναφέρονται στις 

παραπάνω μελέτες. Σε γενικές γραμμές, η ψυχολογική ανταπόκριση των ασθενών 

(βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα) στην εμπειρία του καρκίνου, είναι συνάρτηση δύο 

μεταβλητών: Του άγχους και της πίεσης. Όσο μεγαλύτερο είναι το άγχος και η πίεση, τόσο 

μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος κακής ψυχικής υγείας. Αντίθετα, όσο περισσότεροι πόροι είναι 

διαθέσιμοι στους ασθενείς για να αντιμετωπίσουν το άγχος και την πίεση, τόσο χαμηλότερος 

είναι ο κίνδυνος κακής ψυχικής υγείας (Andrykowski et al., 2008). 
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Στην παρούσα μελέτη, το 90% των ασθενών, ανέφεραν ότι είχαν λίγο ως πάρα πολύ 

άγχος. Ακόμα κι αν οι ασθενείς που ανέφεραν ότι είχαν λίγο άγχος, αποκλείονταν από την 

περαιτέρω ανάλυση, το 70% ανέφερε ότι είχε αρκετό ως πάρα πολύ άγχος. Η ετήσια έκθεση 

του Ινστιτούτου Gallup, που είναι ένας Αμερικανικός Οργανισμός «σφυγμομέτρησης της 

κοινής γνώμης», διερεύνησε το 2018 τα συναισθήματα σε παγκόσμιο επίπεδο και κατέταξε τους 

Κύπριους σε χειρότερες θέσεις και από πολίτες που ζουν σε εμπόλεμες ζώνες, καθώς 

εμφανίζονταν ιδιαίτερα αγχωμένοι, ανήσυχοι, αλλά και θυμωμένοι. Σύμφωνα με αυτή την 

παγκόσμια έρευνα, το 51% των Κυπρίων, κατά το χρόνο της έρευνας, είπαν ότι την 

προηγούμενη ημέρα, είχαν άγχος (Gallup, 2020). Σε μια άλλη μελέτη σε γυναίκες με καρκίνο 

του μαστού, της Γαβριηλίδου, το 2014, στην Κύπρο, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα επίπεδα 

άγχους κυμαίνονταν από μέτρια έως υψηλά, με την πλειονότητα των γυναικών που ερωτήθηκαν 

να έχουν λίγο ή καθόλου άγχος (38%), αλλά ταυτόχρονα ένα σημαντικό ποσοστό είχε σοβαρό 

άγχος (36%) (Γαβριηλίδου, 2014). Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι επιζώντες καρκινοπαθείς 

στην Κύπρο, έχουν υψηλά επίπεδα άγχους και η κλινική τους αντιμετώπιση πρέπει να βασίζεται 

στην επιτυχή αναγνώριση των συμπτωμάτων όταν υπάρχουν. Άτομα που αρχικά φαίνεται να 

πηγαίνουν καλά, μπορεί να διατρέχουν κίνδυνο αργότερα. Ο κίνδυνος υπάρχει καθ’ όλη τη 

διάρκεια της παρακολούθησης των ασθενών και οι ιατροί πρέπει να έχουν τη γνώση, για να 

ανιχνεύσουν εγκαίρως τα συμπτώματα άγχους, προκειμένου να γίνει η καλύτερη ψυχολογική 

παρέμβαση, από εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας. Η οικογένεια πρέπει επίσης να 

συνεισφέρει, με συνεχή και πρακτικά μέτρα, πάντα σε συνεννόηση με επαγγελματίες υγείας. 

Ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι επιζώντες, είναι ο φόβος 

επανεμφάνισης του καρκίνου. Αυτός είναι ιδιαίτερα έντονος και προκαλεί φόβο, που επηρεάζει 

την ικανότητα των ασθενών να απολαμβάνουν τη ζωή και να κάνουν μελλοντικά σχέδια. Η 

εμφάνισή του μπορεί να είναι ήπια έως σοβαρή. Εάν ο φόβος είναι ήπιος, τα άτομα αυτά μπορεί 

περιστασιακά να σκέφτονται τον καρκίνο λόγω εξωτερικών παραγόντων (όπως το επόμενο 

ραντεβού στον/στην ιατρό ή το άκουσμα μίας νέας διάγνωσης καρκίνου σε ένα φίλο ή συγγενή), 

με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αρνητικά συναισθήματα φόβου, που διαρκούν για μερικές 

ημέρες και στη συνέχεια εξαφανίζονται. Εάν ο φόβος είναι μέτριος ως σοβαρός, τα άτομα αυτά 

έχουν συχνότερες σκέψεις για επανεμφάνιση του καρκίνου (ίσως περισσότερες από μία φορές 

την εβδομάδα και στην απουσία εναυσμάτων). Αυτό υποδηλοί μία αντιληπτή αδυναμία ελέγχου 

των σκέψεων αυτών και προκαλεί μία ισχυρή αίσθηση δυσφορίας που σχετίζεται με αυτές. 
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Μελέτες από τους Simard et al., το 2013, από τον Καναδά και Thewes et al., το 2012, από την 

Αυστραλία, είχαν διαπιστώσει ότι κατά μέσο όρο το 49% του συνόλου των επιζώντων 

καρκινοπαθών και έως και το 70% των πιο ευάλωτων καρκινοπαθών (όπως οι νεαρές γυναίκες 

με καρκίνο του μαστού), εμφανίζουν μέτρια έως σοβαρά επίπεδα φόβου επανεμφάνισης της 

ασθένειας (Simard et al., 2013; Thewes et al., 2012). Τα ποσοστά αυτά επιβεβαιώνονται και 

από την παρούσα μελέτη όπου το ποσοστό ήταν 67,4% το οποίο δεν είναι και πολύ διαφορετικό. 

Η ανησυχία ότι ο καρκίνος δεν είναι υπό έλεγχο, είναι συχνό φαινόμενο σε ασθενείς και σε 

ορισμένους με σοβαρή μορφή ανησυχίας, επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα ζωής και αυξάνει 

τη χρήση και το κόστος των Υπηρεσιών Υγείας. Οι ογκολόγοι μπορούν να βοηθήσουν στην 

αναγνώριση αυτών των ασθενών, ενθαρρύνοντάς τους να το συζητήσουν, έτσι ώστε να είναι 

δυνατόν η παροχή πληροφοριών και η υποστήριξη βοηθώντας τους, δυνητικά να μειώσουν τον 

κίνδυνο αυτό. Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις, πρέπει να γίνεται παραπομπή σε ψυχολόγους για 

ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις. Ένας αυξανόμενος αριθμός θεραπευτικών παρεμβάσεων, 

έχουν δείξει αποτελεσματικότητα στη μείωση του φόβου επανεμφάνισης του καρκίνου. Επίσης 

η ψυχολογική παρέμβαση μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής και να έχει θετικό αντίκτυπο 

στον τρόπο με τον οποίο οι ασθενείς αντιμετωπίζουν τον καρκίνο, τη διάγνωση, τη θεραπεία 

και άλλα γεγονότα που μπορεί να συμβαίνουν ταυτόχρονα στη ζωή τους (Butow et al., 2018). 

Η διάγνωση του καρκίνου αλλά και το ταξίδι της θεραπείας και της μεταθεραπευτικής 

παρακολούθησης, καθιστούν τον καρκίνο μία απειλητική για τη ζωή ασθένεια, που επηρεάζει 

όχι μόνο τους ασθενείς αλλά και την οικογένεια και τον κοινωνικό ιστό τους (Woźniak and 

Iżycki, 2014; Kornblith et al., 2003). Αρχικά στα πρώτα στάδια της ασθένειας, η κοινωνική 

υποστήριξη των ασθενών προέρχεται από την οικογένεια (σύζυγος/παιδιά) και στενούς φίλους. 

Υποστήριξη που στοχεύει στη συναισθηματική ενδυνάμωση, στη συζήτηση και στη λήψη 

αποφάσεων σχετικά με τη θεραπεία και αργότερα στη φροντίδα πιθανών παρενεργειών 

(Partanen et al., 2018). Η διαταραχή της υγείας των καρκινοπαθών, οι συνακόλουθοι 

ψυχολογικοί προβληματισμοί καθώς και η πιθανή αλλαγή στα οικονομικά δεδομένα, 

ενδεχομένως, να οδηγήσει τους ασθενείς σε αποξένωση από το κοινωνικό τους περιβάλλον και 

σε πιθανή κοινωνική απομόνωση (Woźniak and Iżycki, 2014; Kornblith et al., 2003). Αυτό 

εξακολουθεί να υφίσταται και μετά τη θεραπεία όταν οι ασθενείς βρίσκονται υπό 

παρακολούθηση. Σε μία μελέτη, των Schouten et al., το 2019, από το Βέλγιο, σε πενήντα ένα 

(51) επιζώντες καρκινοπαθείς διαπιστώθηκε ότι το 54,3% των ερωτηθέντων είχαν ακόμη 
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δυσκολία να ζητήσουν βοήθεια από τους συγγενείς τους (Schouten et al., 2019), ποσοστό το 

οποίο συγκρίνεται πολύ καλά με το 55,2% της παρούσας μελέτης, λαμβανομένου ακόμη υπόψη 

ότι χρησιμοποιήθηκε το ίδιο ερωτηματολόγιο (CARES-SF) και στις δύο (2) αυτές μελέτες. Αν 

και στην Κύπρο υπάρχει ακόμη κοινωνικός ιστός ο οποίος στηρίζει τους ασθενείς, τα τελευταία 

έτη παρατηρείται μία αλλαγή στη νοοτροπία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να 

ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την παροχή μηχανισμών υποστήριξης σε ψυχοκοινωνικό επίπεδο, 

έτσι ώστε οι ασθενείς να μην είναι μόνοι μπροστά σε πολλαπλές κοινωνικές, συναισθηματικές 

και ψυχολογικές αλλαγές. 

7.2.5 Σεξουαλικότητα 

(Πίνακας 7, προβλήματα που σχετίζονται με το ενδιαφέρον και την απόδοση στη σεξουαλική 

δραστηριότητα) 

Ο καρκίνος αλλά και η θεραπεία του, επιδρούν αρνητικά στη σεξουαλικότητα των 

καρκινοπαθών ανεξάρτητα από την ηλικία και το φύλο. Επιπλέον, αρκετοί από αυτούς 

αναφέρουν σωματική κόπωση και άγχος, γεγονός που αφήνει τους ασθενείς (και τους 

συντρόφους τους) να αισθάνονται εξαντλημένοι για να θέλουν να έχουν σεξουαλική επαφή. 

Μελέτες έχουν δείξει ότι τα ποσοστά σεξουαλικών προβλημάτων σε επιζώντες καρκινοπαθείς 

του μαστού, κυμαίνονταν από 28% για έλλειψη σεξουαλικής επιθυμίας (Ljungman et al., 2018) 

έως 57% για μειωμένη σεξουαλική επιθυμία (Dorfman et al., 2019). Οι Dorfman et.al., το 2019, 

η οποία έγινε στις ΗΠΑ, μέσω μίας έρευνας ερωτηματολογίου, εξέτασαν τη σεξουαλική 

λειτουργία σε γυναίκες με καρκίνο μαστού και από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι το 70% των 

συμμετεχόντων, είχαν ένα ή περισσότερα σεξουαλικά προβλήματα. Τα πιο συνηθισμένα ήταν 

η μειωμένη σεξουαλική επιθυμία (57%), η κολπική ξηρότητα (56%) και η αποφυγή οικειότητας 

(40%). Παρόμοια προβλήματα, όπως μειωμένη σεξουαλική επιθυμία και/ή σεξουαλική 

διέγερση ή πρόωρη, ή καθυστερημένη, ή απουσία οργασμού, αντιμετώπιζαν και οι άνδρες, οι 

οποίοι είχαν υποβληθεί σε θεραπεία για καρκίνο του προστάτη (Reese, 2011).  

Ελάχιστη έρευνα έχει διεξαχθεί για τις επιπτώσεις του καρκίνου του παχέος εντέρου στη 

σεξουαλική υγεία των καρκινοπαθών. Μία συστηματική ανασκόπηση των Stulz et al., το 2020, 

από τη Γαλλία, έδειξε ότι η σεξουαλική λειτουργία επηρεάστηκε από τον καρκίνο του παχέος 

εντέρου: η σεξουαλική ικανοποίηση των ασθενών μειώθηκε σημαντικά, όπως και η συχνότητα 

της σεξουαλικής επαφής και επιπλέον υπήρχε αύξηση στα σεξουαλικά προβλήματα (επιθυμία, 
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ενθουσιασμός ή διαταραχές ευχαρίστησης). Το ανδρικό φύλο, η προχωρημένη ηλικία, η αγωνία 

και οι συννοσηρότητες είχαν αυξήσει τις σεξουαλικές διαταραχές. Ακόμη, φάνηκε ότι η 

δυσφορία του/της συντρόφου επηρέασε αρνητικά τη σεξουαλική υγεία των ασθενών. 

Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις δυσκολίες διαπιστώθηκε ότι θα πρέπει οι ασθενείς αλλά και οι 

σύντροφοί τους να τύχουν καλύτερης φροντίδας κατά τη διάρκεια της θεραπείας αλλά και όταν 

είναι σε παρακολούθηση (Stulz et al., 2020). Σε μία μελέτη σε επιζώντες καρκινοπαθείς με 

καρκίνο της ουροδόχου κύστης βρέθηκε ότι εξακολουθούσαν να αναφέρουν προβλήματα 

σεξουαλικής οικειότητας και διάφορα άλλα σεξουαλικά προβλήματα όπως στυτική 

δυσλειτουργία, προβλήματα εκσπερμάτωσης ή κολπική ξηρότητα (Jung et al., 2020). Επίσης 

σε μία άλλη μελέτη, ασθενείς με καρκίνο ενδομητρίου είχαν έως και 94,5% προβλήματα 

σεξουαλικής δυσλειτουργίας (Karataşlı et al., 2020). 

Στην παρούσα μελέτη, υπήρχαν τρεις (3) ερωτήσεις σχετικά με τη σεξουαλικότητα. Σε 

όλες τις απαντήσεις τα ποσοστά ήταν πάνω από 50% υποδηλώνοντας ότι οι ασθενείς είχαν 

πράγματι σοβαρά σεξουαλικά προβλήματα. Ένα ποσοστό 80,2% ανέφερε μείωση της 

συχνότητας της σεξουαλικής επαφής, γεγονός που επιβεβαιώνεται από παρόμοιες μελέτες 

(Rossen et al., 2012; Mercadante et al., 2010; Gilbert et al., 2010). Εξακόσια πενήντα επτά 

άτομα (535 γυναίκες, 122 άνδρες), με διάφορα είδη αναπαραγωγικού και μη αναπαραγωγικού 

καρκίνου συμμετείχαν σε μία μελέτη των Ussher et al., το 2015, η οποία έγινε στην Αυστραλία, 

από την ομάδα μελέτης για τον καρκίνο και τη σεξουαλικότητα, αναφέροντας τις εμπειρίες τους 

σε θέματα σχετικά με τη σεξουαλικότητα. Από τα αποτελέσματα φάνηκε σημαντική μείωση 

της σεξουαλικής συχνότητας σε γυναίκες και άνδρες. Το 11,9% των γυναικών και το 13,1% 

των ανδρών, δεν είχαν ποτέ ή σπάνια σεξουαλική επαφή πριν διαγνωστούν με καρκίνο. Αυτό 

αυξήθηκε σε 52,5% στις γυναίκες και 41% στους άνδρες μετά τη διάγνωση και τη θεραπεία. Η 

μείωση της συχνότητας καταγράφηκε ανεξάρτητα από την ηλικία, το είδος του καρκίνου, τα 

έτη από τη διάγνωση κ.ά., (Ussher et al., 2015). Μία παρόμοια μελέτη έγινε, επίσης, από τους 

Ussher et al., το 2012, στην Αυστραλία, σε καρκινοπαθείς με ανοιχτού τύπου ερωτηματολόγια 

και διερεύνησε πιθανές αλλαγές στη σεξουαλικότητα μετά τη διάγνωση. Από τα αποτελέσματα 

βρέθηκε ότι το 59% των γυναικών και το 79% των ανδρών, ανέφεραν ότι σταμάτησαν ή 

μείωσαν πλήρως τη συχνότητα της σεξουαλικής επαφής (Ussher et al., 2012). 
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Απότοκο των αντικαρκινικών θεραπειών είναι και η αναμενόμενη αλλαγή στη φυσική 

εμφάνιση των καρκινοπαθών και αυτό μπορεί να προκαλέσει συναισθήματα ότι δεν είναι πλέον 

σεξουαλικά ελκυστικοί ή επιθυμητοί. Το αίσθημα σεξουαλικής ελκυστικότητας, θεωρήθηκε σε 

μελέτη των Flynn et al., το 2011, από τις ΗΠΑ, η οποία έγινε σε ομάδες εστίασης καρκινοπαθών 

γυναικών, πιο σημαντικό και από τη συχνότητα της σεξουαλικής δραστηριότητας (Flynn et al., 

2011). Σε μία άλλη μελέτη των Fang et al., το 2015, από την Ταϊβάν, σε 135 επιζώντες γυναίκες 

με καρκίνο μαστού όπου μελετήθηκε ο αντίκτυπος της συζυγικής αντιμετώπισης μεταξύ της 

εικόνας του σώματος και της σεξουαλικότητας. Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι οι γυναίκες 

που είχαν άσχημη εικόνα για το σώμα τους, ένοιωθαν ολιγότερο ελκυστικές από τους 

συντρόφους τους και αυτό μείωσε την ποιότητα της σεξουαλικής τους σχέσης (Fang et al., 

2015). Στην παρούσα μελέτη, το 72,5% δήλωσε ότι δεν αισθάνονταν σεξουαλικά ελκυστικοί 

και προφανώς αυτό δημιουργούσε συνειρμούς ύπαρξης συγκεκριμένων σεξουαλικών 

προβλημάτων. Για αυτό συνιστάται στην τακτική παρακολούθηση που γίνεται, οι ογκολόγοι να 

δώσουν τη δυνατότητα στους ασθενείς να εκφράσουν αυτά τα προβλήματα και αναλόγως με 

συμβουλευτική αρωγή και παρεμβάσεις στο ζευγάρι, ή ακόμη και με παραπομπή σε ψυχολόγο, 

να βοηθήσει, στη όσο το δυνατόν επίλυση αυτών, καθώς τα προβλήματα εικόνας του σώματος, 

μπορούν να προκαλέσουν ψυχολογική και συναισθηματική δυσφορία. 

Επίσης, οι ασθενείς μπορεί να έχουν μία διαφορετική αίσθηση αυτοεκτίμησης και 

αυτοπεποίθησης από αυτήν που είχαν πριν διαγνωστούν με καρκίνο. Αυτό μπορεί να επηρεάσει 

τη σεξουαλική τους ζωή με πολλούς τρόπους και να τους κάνει να αισθάνονται κατάθλιψη ή 

άγχος ή να έχουν λίγο ή καθόλου ενδιαφέρον για σεξουαλική επαφή. Στην παρούσα μελέτη, 

ένα ποσοστό 68,7% δεν ενδιαφερόταν να έχει σεξουαλικές σχέσεις, το οποίο συνάδει με τα 

αποτελέσματα άλλων ερευνητικών μελετών, σχετικά με τη διακοπή ή τη μείωση της 

σεξουαλικής συχνότητας μετά τη διάγνωση του καρκίνου με ποσοστό 57% να δηλώνει μείωση 

της σεξουαλικής επιθυμίας (Dorfman et al., 2019). Μία μελέτη των Girodet et al., το 2019, από 

τη Γαλλία, σε επιζώντες ασθενείς με καρκίνο προστάτη, έδειξε ότι το 41,3% των ανδρών 

δήλωσε ότι η σεξουαλική επιθυμία τους είχε εξαφανιστεί μετά τις θεραπείες που υποβλήθηκαν 

και πρότειναν την ανάπτυξη προγραμμάτων για να προχωρήσει η εξατομικευμένη σεξουαλική 

υποστήριξη για τους επιζώντες και επιπλέον να ληφθούν υπόψη και οι σύζυγοι σε αυτό το 

πλαίσιο (Girodet et al., 2019). 
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Υπάρχει μία μεταβλητότητα στις σεξουαλικές δυσκολίες, η οποία μπορεί να αποδοθεί 

σε διάφορους παράγοντες (Lindau et al., 2007). Μεταξύ των παραγόντων που πρέπει να 

ληφθούν υπόψη είναι, η προσέγγιση που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση και τον 

προσδιορισμό των σεξουαλικών δυσκολιών, ο χρόνος αξιολόγησης της μελέτης και τα 

δημογραφικά και ιατρικά χαρακτηριστικά των ασθενών που μελετήθηκαν. Στις ΗΠΑ, ενώ το 

74% των καρκινοπαθών θα ήθελε οι ιατροί να συζητήσουν μαζί τους προβλήματα 

σεξουαλικότητας, το 62% ανέφερε ότι δεν είχε ποτέ τέτοια συζήτηση με τον/την ιατρό τους 

(Lindau et al., 2007). Παρόμοια αποτελέσματα ανέφεραν οι Hay et al., το 2018, από τις ΗΠΑ, 

όπου 57% των καρκινοπαθών ανέφεραν ότι η σεξουαλικότητα και η οικειότητα δε συζητήθηκαν 

ποτέ κατά τη διάρκεια της θεραπείας του καρκίνου (Hay et al., 2018). Μια άλλη μελέτη, 

κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι υπήρχε μια ανεκπλήρωτη ανάγκη, για μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον των επαγγελματιών υγείας, για σεξουαλικές ανησυχίες, ειδικά για γυναίκες με 

γυναικολογικό καρκίνο ή καρκίνο του μαστού (Hill et al., 2011). Στην πραγματικότητα, θέματα 

σεξουαλικότητας είναι δύσκολο να συζητηθούν σε ογκολογικές κλινικές καθώς οι 

επαγγελματίες υγείας αλλά και οι ασθενείς, σπάνια αρχίζουν συζητήσεις για αυτό το θέμα. Αυτό 

συμβαίνει παρά το γεγονός ότι τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες καρκινοπαθείς, 

ενδιαφέρονται να ανακτήσουν τη σεξουαλική τους υγεία. Οι ασθενείς δεν πρέπει να αφήσουν 

να υποτεθεί ότι η επιθυμία να διατηρηθεί η σεξουαλική τους ζωή δεν αποτελεί πλέον μέρος της 

πραγματικότητάς τους. Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι η αξιολόγηση της 

σεξουαλικότητας εντάσσεται στο πρόγραμμα της ογκολογικής παρακολούθησης. Ο 

προληπτικός έλεγχος, η αξιολόγηση και η θεραπεία της σεξουαλικής δυσλειτουργίας δεν 

περιορίζεται στους ογκολόγους, αλλά εάν το απαιτούν οι περιστάσεις, μπορεί να είναι ευθύνη 

και άλλων επαγγελματιών υγείας όπως ουρολόγοι, γυναικολόγοι, ψυχολόγοι, οικογενειακοί 

σύμβουλοι κ.ά. Η προσοχή των ασθενών σε θέματα επιβίωσης, μπορεί να είναι πολύ σημαντική 

αλλά και η σεξουαλικότητα δεν πρέπει να θεωρείται πολυτέλεια, αλλά δικαίωμα. Η σεξουαλική 

υγεία είναι αναπόσπαστο και θεμελιώδες μέρος της ανθρώπινης υγείας και αποτελεί σημαντικό 

στοιχείο της ποιότητας ζωής που σχετίζεται με την υγεία. 

7.2.6 Συντροφικότητα 

(Πίνακας 8, προβλήματα που σχετίζονται με μία σημαντική, συζυγικού τύπου, σχέση) 

Οι σύζυγοι ή οι σύντροφοί είναι συχνά η κύρια πηγή υποστήριξης όχι μόνο κατά τη 

διάρκεια της θεραπείας αλλά και μετά. Το επίπεδο υποστήριξης που αισθάνεται κανείς από 
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αγαπημένα άτομα επηρεάζεται από την ικανότητα να μιλάμε ανοιχτά για ανησυχίες και 

προκλήσεις. Συναισθήματα όπως ο φόβος, ο θυμός ή η ενοχή μπορούν να δημιουργηθούν αν 

σταματήσει η επικοινωνία μεταξύ του ζευγαριού. Επιπλέον, η ταλαιπωρία που αισθάνεται ένα 

άτομο, μπορεί να επηρεάσει το επίπεδο άγχους του άλλου και με την πάροδο του χρόνου, αυτό 

μπορεί να επιδεινώσει μία σχέση. Έτσι η ποιότητα των σχέσεων στη συντροφική/έγγαμη ζωή 

θεωρείται πλέον, ως ένας σημαντικός παράγοντας άγχους και πίεσης, που επηρεάζει αρνητικά 

τη σωματική υγεία των ασθενών. Η έγγαμη ζωή συνδέθηκε με βελτιώσεις στην ψυχική και 

σωματική υγεία των επιζώντων, ειδικά όταν η ποιότητα αυτών των σχέσεων ήταν ικανοποιητική 

(Shrout et al., 2021). Στην παρούσα μελέτη, το 64,5% των συμμετεχόντων ανέφεραν ότι ήταν 

έγγαμοι ή είχαν σοβαρή σχέση. Οι απαντήσεις τους στα θέματα συντροφικότητας έδειξαν ότι, 

το 32% έως το 84% των συμμετεχόντων, ανέφεραν σοβαρά προβλήματα (κλίμακα Likert 2 έως 

5, από λίγο έως πάρα πολύ), πράγμα το οποίο δεικνύει τα πιστεύω τους για το ότι η διάγνωση 

και η θεραπεία επηρέασαν τη σχέση τους σε σημαντικό βαθμό. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι 

ένα μεγάλο ποσοστό (84%) αυτών των ατόμων, αισθάνθηκαν ότι ακόμη προστατεύονταν από 

τον/την σύντροφό τους. Και πάλι, αν είναι μόνο η αντίληψη ή είναι αληθινό, αυτό 

αντικατοπτρίζει το πώς ακόμη και χρόνια μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας, η ζωή αυτών 

των ατόμων εξακολουθεί να είναι διαφορετική από αυτή που ήταν προηγουμένως (Williams 

and Jeanetta, 2016). 

Οι καρκινοπαθείς και οι σύντροφοί τους, συχνά δυσκολεύονται να συνομιλήσουν για 

τις πιθανές ανησυχίες που μπορεί να έχουν σχετικά με τη διάγνωση του καρκίνου. Οι δυσκολίες 

επικοινωνίας μπορεί τελικά να θέσουν σε κίνδυνο τόσο τη σχέση ασθενή-συντρόφου, όσο και 

την ψυχολογική προσαρμογή του ασθενή (Porter et al., 2009). Παρόμοια αποτελέσματα 

διαπιστώθηκαν και στην παρούσα μελέτη όπου το 52,9% ανέφερε ότι η σχέση τους με το 

σύντροφό τους επηρεάστηκε αρνητικά μετά τη διάγνωση καρκίνου, ενώ το 52,0% ανέφερε ότι 

δυσκολευόταν να μιλήσει για τα αισθήματά του με το/τη σύντροφό τους. Αναμφισβήτητα η 

σχέση κατά τη διάγνωση, τη διάρκεια της θεραπείας, αλλά και μετά στην παρακολούθηση, 

διέρχεται κρίση. Οι παρεμβάσεις από επαγγελματίες υγείας μπορούν να βοηθήσουν 

ενθαρρύνοντας τους ασθενείς να μιλήσουν αλλά και τους συζύγους/συντρόφους, να 

εκφραστούν συζητώντας θέματα που πιθανά να υπάρχουν, αξιολογώντας κοινές ανάγκες και 

παρέχοντάς τους την επαγγελματική βοήθεια που χρειάζονται. 
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7.2.7 Άλλες Παράμετροι 

(Πίνακας 9, η ενότητα αυτή περιείχε ορισμένες παραμέτρους που δεν ενέπιπταν στις υπόλοιπες 

ενότητες αλλά αντιπροσώπευαν σημαντικούς τομείς) 

Στις άλλες παραμέτρους το ερωτηματολόγιο CARES-SF, κάλυπτε ένα ευρύ φάσμα 

θεμάτων. Σε κάποιες ερωτήσεις απάντησαν όλοι οι συμμετέχοντες και σε κάποιες μόνο τα 

άτομα που τους αφορούσαν τα θέματα. Ομαδοποιήθηκαν κάποια από αυτά, για σκοπούς 

καλύτερης συζήτησης. Ορισμένα θέματα τα οποία αναγνωρίστηκαν ως πολύ σημαντικά 

(κλίμακα Likert 2 έως 5, από λίγο έως πάρα πολύ), ήταν μεταξύ άλλων η δυσκολία στην εύρεση 

εργασίας, οι παρενέργειες της χημειοθεραπείας, τα προβλήματα με στομίες ή προθέσεις 

μαστού, η δυσκολία για νέες γνωριμίες και η δυσκολία στο να μιλήσουν οι ασθενείς για τον 

καρκίνο και τη θεραπεία του. 

Σε μία βιβλιογραφική ανασκόπηση εξήντα τεσσάρων (64) μελετών, από τον Mehnert, 

το 2011, στη Γερμανία, εντοπίστηκαν δεδομένα σχετικά με την απασχόληση των επιζώντων 

καρκινοπαθών. Τα ευρήματα έδειξαν ότι για διάφορους λόγους, το 26% έως το 53% των 

καρκινοπαθών, θα χάσουν την εργασία τους ή θα σταματήσουν να εργάζονται κατά τη διάρκεια 

ή μετά τη θεραπεία (Mehnert, 2011). Ένας από τους λόγους ήταν ότι, μετά τη διάγνωση και τη 

θεραπεία, οι προσωπικές αξίες και οι στόχοι των ασθενών είχαν αλλάξει και μπορεί να ήθελαν 

κάτι διαφορετικό, ίσως πιο ουσιαστικό ή ενδιαφέρον. Ένας άλλος λόγος μπορεί να ήταν ότι 

είχαν χάσει την προηγούμενη εργασία, λόγω της παρατεταμένης απουσίας ή μπορεί να μην ήταν 

σε θέση να κάνουν το είδος εργασίας που έκαναν πριν. Κάποιοι από αυτούς αναζητούσαν νέα 

εργασία με αρκετές δυσκολίες (Mehnert, 2011). Στην παρούσα μελέτη ένα ποσοστό 89% (25 

από τα 28 άτομα που τους αφορούσε το συγκεκριμένο ερώτημα) ανέφεραν ότι είχαν λίγη ως 

πάρα πολλή δυσκολία στην εύρεση εργασίας. Σε μία Εθνική έρευνα, που έγινε στις ΗΠΑ, από 

την οργάνωση, «Καρκίνος και Καριέρα», το 2013, σε 201 επιζώντες καρκινοπαθείς, ηλικίας 18 

ετών και άνω, που ήταν άνεργοι και αναζητούσαν εργασία, το 61% των ερωτηθέντων δήλωσαν 

ότι ανησυχούσαν ότι εάν οι πιθανοί μελλοντικοί εργοδότες τους μάθουν ότι έχουν διαγνωσθεί 

με καρκίνο, πιθανό να μην τους προσλάβουν (Cancer and Careers, 2014). Ενώ η έρευνα 

διαπίστωσε ότι η οικονομική ανάγκη ήταν ο κινητήριος παράγοντας για την επιθυμία των 

περισσότερων επιζώντων να επιστρέψουν στην εργασία, μόνο περίπου τέσσερις (4) στους δέκα 

(10), δήλωσαν ότι αισθάνονται αρκετά καλά για να εργαστούν. Περισσότερο από το ένα τρίτο 

(36%) ήθελαν να διατηρήσουν μία αίσθηση κανονικότητας στη ζωή τους και περίπου τρεις (3) 
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στους δέκα (31%) ήθελαν να αισθάνονται παραγωγικοί και επιθυμούσαν τη συνέχιση της 

καριέρας τους (Cancer and Careers, 2014). 

Οι επιζώντες καρκινοπαθείς αντιμετωπίζουν δύο απώλειες: Απώλεια θέσεων εργασίας 

και απώλεια της υγείας (van Egmond et al., 2017). Ως αποτέλεσμα είναι πιθανό να 

αντιμετωπίσουν την πιθανότητα φόβου κατά την υποβολή της αίτησης για εργασία και στη 

συνέντευξη που θα ακολουθήσει. Επιπλέον, λόγω της διάγνωσης και των θεραπειών να μην 

είχαν ευκαιρίες να αυξήσουν σταδιακά την ικανότητά τους να εργαστούν και πιθανό να 

αντιμετωπίσουν απροθυμία από τους εργοδότες να τους προσλάβουν. Για αυτούς τους λόγους, 

παρόλο που οι συμμετέχοντες απάντησαν ότι είχαν δυσκολίες στην εύρεση εργασίας, κάποιοι 

από αυτούς ίσως να είχαν και τους δικούς τους ενδοιασμούς να κάνουν το καθοριστικό βήμα. 

Η ανάπτυξη συμβουλευτικών και επανορθωτικών επαγγελματικών παρεμβάσεων, μπορεί να 

βοηθήσει τους ασθενείς, οι οποίοι πραγματικά θέλουν να επανέλθουν στην εργασία, να 

προσαρμοστούν καλύτερα στις αλλαγές και στις νέες επαγγελματικές ευθύνες (van Egmond et 

al., 2017). 

Η εύρεση ενός συντρόφου είναι ένας κεντρικός στόχος ζωής, για τους περισσότερους 

ανθρώπους και απαραίτητος για την ευημερία τους. Ειδικά όταν πρέπει να αντιμετωπίσουν 

σοβαρές παθήσεις όπως κακοήθειες, η συντροφιά ενός ατόμου μπορεί να είναι ευεργετική. Έχει 

παρατηρηθεί ότι άτομα που υποβάλλονταν σε θεραπεία του καρκίνου και έχουν σύντροφό, 

προσαρμόζονται πολύ καλύτερα σωματικά και ψυχολογικά σε σύγκριση με άτομα που δεν 

έχουν σύντροφό και είναι μόνοι (Tuinman et al., 2015). Ωστόσο, αν και περίπου το 58% των 

επιζώντων καρκινοπαθών δεν είχαν παντρευτεί ποτέ (Burghardt et al., 2019), δεν υπάρχουν 

αρκετές πληροφορίες στη βιβλιογραφία σχετικά με τις προσπάθειες που κάνουν για τη 

δημιουργία σχέσεων. Επιπλέον, μελέτες έχουν δείξει ότι αυτοί είναι ολιγότερο πιθανό να 

παντρευτούν ή να συζούν με σύντροφό από τους υγιείς ομολόγους τους (Wengenroth et al., 

2014; Kirchhoff et al., 2012). Ως αποτέλεσμα, πολλοί ασθενείς με καρκίνο αναζητούσαν νέους 

συντρόφους/νέες σχέσεις, με αρκετά όμως προβλήματα. Για παράδειγμα, οι επιζώντες 

καρκινοπαθείς ανέφεραν ότι αισθάνονταν ανασφαλείς, διαφορετικοί, αρνητικοί με το σώμα 

τους, ολιγότερο επιθυμητοί σεξουαλικά, καθώς επίσης μπορεί να ανησυχούσαν για θέματα 

υπογονιμότητας. Αυτά μπορεί να αποτελούσαν παράγοντες για διακοπή της σχέσης με τους 

μελλοντικούς συντρόφους (Lehmann et al., 2014). Οι επιζώντες καρκινοπαθείς 
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προβληματίζονταν για την εμφάνισή τους και φοβούνταν ενδεχόμενες αντιδράσεις από 

πιθανούς συντρόφους, καθιστώντας ακόμη πιο δύσκολη την αναφορά ότι ήταν καρκινοπαθείς 

(Foster et al., 2014; Tindle et al., 2009). Παρόμοια προβλήματα αντιμετώπισαν και οι 

συμμετέχοντες στην παρούσα μελέτη. Πενήντα πέντε (55)  από τα ογδόντα οκτώ (88) άτομα, το 

64%, (κλίμακα Likert 2 έως 5, από λίγο έως πάρα πολύ) απάντησαν ότι υπήρχε δυσκολία για 

νέες γνωριμίες ή ακόμη και δυσκολία στο να αναφέρουν ότι είχαν διαγνωσθεί με καρκίνο και 

υποβλήθηκαν σε θεραπεία. Αυτό το υψηλό ποσοστό δείχνει τη σοβαρότητα του προβλήματος. 

Αυτά τα άτομα χρειάζονται ειδικές συμβουλές όπως πότε να αποκαλύψουν την εμπειρία τους 

με τον καρκίνο (αργά ή γρήγορα), πώς θα μπορούσαν καλύτερα να ξεκινήσουν μία συζήτηση 

για το θέμα, κ.λπ. Είναι καθήκον των θεραπόντων ιατρών, στα πλαίσια παρακολούθησης, να 

παραπέμψουν τα άτομα αυτά για ψυχοκοινωνική στήριξη ώστε και αυτοί να έχουν την ίδια 

επιτυχία στην εύρεση συντρόφου με άτομα χωρίς ιστορικό καρκίνου. 

Πολλοί επιζώντες βιώνουν μακροχρόνιες επιπτώσεις από τη θεραπεία του καρκίνου. 

Μερικές από αυτές μπορεί να είναι παρενέργειες που εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια της 

θεραπείας και ενδέχεται να διαρκέσουν για αρκετό χρονικό διάστημα. Πολλές από αυτές είναι 

συχνές και οδηγούν σε χειρότερη ποιότητα ζωής, νοσηρότητα και θνησιμότητα (Ratjen et al., 

2018). Επομένως, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι το 85,5% αυτής της μελέτης ανέφερε 

παρενέργειες μετά τη χημειοθεραπεία (εκτός από ναυτία, έμετο ή νευρικότητα). Οι ιατροί 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας και οι ογκολόγοι, πρέπει να γνωρίζουν αυτά τα ζητήματα και να 

προσπαθούν να συζητήσουν, να εξετάσουν και να αντιμετωπίσουν αυτές τις παρενέργειες. Για 

κάποιες από αυτές υπάρχουν λύσεις, όπως σωματική δραστηριότητα για συμπτώματα κόπωσης 

κ.ά. 

Ένα άλλο θέμα που προέκυψε με υψηλά ποσοστά από την παρούσα μελέτη, ήταν το 

ζήτημα των στομίων (κολοστομίες, νεφροστομίες, ουρητηροστομίες κ.ά.). Παρόλο που ο 

συνολικός αριθμός των ατόμων που τους αφορούσε το θέμα, ήταν φυσιολογικά χαμηλός, η 

συντριπτική πλειοψηφία (81,0%) αντιμετώπισε σημαντικά προβλήματα φροντίδας. Σε μια 

παρόμοια μελέτη 177 ενηλίκων μακροχρόνια (≥5 χρόνια μετά τη διάγνωση) επιζώντων από 

καρκίνο του ορθού και μόνιμη κολοστομία, το 63% ανέφερε ότι είχε τουλάχιστον ένα πρόβλημα 

με τη φροντίδα του, ενώ το 31% είχε δύο ή περισσότερα προβλήματα (Bulkley et al., 2018). 



129 
 

 
 

Στην πραγματικότητα μία μόνιμη στομία απαιτεί δια βίου προσαρμογή, λόγω των σωματικών 

δυσκολιών, των ψυχολογικών προβλημάτων και πιθανών εργασιακών δυσκολιών. 

Η μαστεκτομή είναι λογικό να δημιουργήσει στη γυναίκα άγχος, απώλεια θηλυκότητας, 

αίσθημα σεξουαλικής απόρριψης και έλλειψη αυτοπεποίθησης, με τελικό αποδέκτη την 

κατάθλιψη. Στις ΗΠΑ, η άμεση αποκατάσταση του μαστού μετά από μαστεκτομή παρουσιάζει 

ανοδική τάση λόγω της αυξημένης ευαισθητοποίησης, των καινοτομιών στην τεχνική 

αποκατάστασης, κ.ά. και έτσι, αρκετές γυναίκες, τείνουν να την επιλέγουν (Panchal and Matros, 

2017). Στην παρούσα μελέτη, το 76,0% των γυναικών ανέφεραν ότι είχαν προβλήματα από λίγο 

ως πάρα πολύ με την πρόθεση του μαστού. Δυστυχώς, δεν ήταν δυνατό λόγω της φύσεως της 

ερώτησης, να αναδειχθούν ποια ήταν αυτά τα προβλήματα. Ωστόσο, είναι γνωστό ότι αυτές οι 

γυναίκες διαμαρτύρονται για πολλά πράγματα μετά τη χειρουργική επέμβαση, όπως 

προβλήματα με το εύρος της κίνησης, της άρθρωσης του ώμου, το μετεγχειρητικό πόνο, την 

κόπωση, την ασυμμετρία σε σχέση με τον άλλο μαστό, ψυχολογικά θέματα κ.ά. Μία μελέτη, 

των Steffen et al., το 2017, από τις ΗΠΑ, διαπίστωσε ότι, οι περισσότεροι επιζώντες 

καρκινοπαθείς είχαν ανεκπλήρωτες προσδοκίες, σχετικά με την αποκατάσταση μετά από 

μαστεκτομή, ιδιαίτερα στην εμφάνιση. Περίπου το 40% των γυναικών που υποβλήθηκαν σε 

αποκατάσταση μαστού μετά από μαστεκτομή, ανέφεραν ότι αυτή ήταν χειρότερη από το 

αναμενόμενο (σε σύγκριση με το 25% που ανέφεραν ότι ήταν καλύτερη). Επίσης ανέφεραν 

θέματα όπως προβλήματα με την εμφάνιση/αίσθηση (50%), τον πόνο (25%), τη δυσφορία 

(20%), το χρόνο επούλωσης/ανάρρωσης (20%) και διάφορα άλλα τεχνικά θέματα (18%) 

(Steffen et al., 2017). Είναι κατανοητό ότι οι γυναίκες μετά από μαστεκτομή και αποκατάσταση, 

αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα. Οι επαγγελματίες υγείας έχουν την ευθύνη να δίνουν 

πληροφορίες, βοήθεια και ψυχολογική υποστήριξη, κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης. 

Στόχος είναι αυτές οι γυναίκες, να συνεχίσουν τις καθημερινές τους δραστηριότητες το 

συντομότερο δυνατό και να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν και να προσαρμοστούν στη νέα 

τους ζωή. 

7.2.8 Κλινικά και Δημογραφικά Χαρακτηριστικά των Συμμετεχόντων και Ποιότητα Ζωής 

 Στην παρούσα μελέτη, εξετάστηκε η συσχέτιση μεταξύ ποιότητας ζωής και κλινικών 

και κοινωνικο-δημογραφικών χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων, όπως ορίσθηκε στο 

παράρτημα ένα (1). Αυτά τα ευρήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό 
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πιθανών παρεμβάσεων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των επιζώντων καρκινοπαθών, 

ιδίως μέσω προγραμμάτων αποκατάστασης καθώς και πολιτικών υγείας του Υπουργείου 

Υγείας. 

7.2.8.1 Είδος Καρκίνου  

 Μία μελέτη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Έρευνας και Θεραπείας του Καρκίνου 

(EORTC), των van Leeuwen et al., το 2018, εξέτασε 134 δημοσιεύσεις και πήρε συνέντευξη 

από 117 επιζώντες καρκινοπαθείς. Αναπτύχθηκε ένα συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο, το οποίο 

στη συνέχεια συμπληρώθηκε από 458 επιζώντες, που είχαν διαγνωστεί με έντεκα (11) 

διαφορετικά είδη καρκίνου. Μεταξύ των ευρημάτων που παρατηρήθηκαν ήταν οι διαφορετικές 

τάσεις ανάλογα με το είδος του καρκίνου. Οι επιζώντες από καρκίνο της ουροδόχου κύστης, 

του μαστού, του εντέρου και της κεφαλής/τραχήλου, ήταν πιο πιθανό να είχαν προβλήματα με 

την εικόνα του σώματος. Γνωστικά λειτουργικά προβλήματα είχαν άτομα με γλοίωμα, 

λέμφωμα, καρκίνο του πνεύμονα, ουροδόχου κύστης και μαστού. Οι επιζώντες από καρκίνο 

του πνεύμονα και του εντέρου, είχαν περισσότερα προβλήματα που σχετίζονταν με την εργασία 

και τα άτομα με γλοίωμα και λέμφωμα είχαν περισσότερα συναισθηματικά προβλήματα (van 

Leeuwen et al., 2018). Στην παρούσα μελέτη, οι ασθενείς διαγνώστηκαν με έξι (6) διαφορετικά 

είδη καρκίνου και εξετάστηκε η σχέση μεταξύ του είδους του καρκίνου και της ποιότητας ζωής. 

Το είδος του καρκίνου ήταν στατιστικά σημαντικό μόνο στη συνολική ποιότητα ζωής, στην 

ψυχοκοινωνικότητα, στη σεξουαλικότητα και στις άλλες παραμέτρους. 

7.2.8.1.1 Καρκίνος Ενδομητρίου 
 

Στην παρούσα μελέτη, διαπιστώθηκε ότι εάν η κύρια ομάδα σύγκρισης των ειδών 

καρκίνου ήταν το ενδομήτριο και όλοι οι άλλοι παράγοντες παρέμεναν οι ίδιοι, τότε ο καρκίνος 

του ενδομητρίου στην ψυχοκοινωνική ενότητα, παρουσίαζε περισσότερα προβλήματα, σε 

σχέση με τον καρκίνο του προστάτη και του θυρεοειδή. Λόγω του ότι, σε αρκετά ογκολογικά 

κέντρα δεν υπάρχει επαρκής αριθμός γυναικολογικών καρκίνων, οι περισσότερες μελέτες 

ομαδοποιούν τις γυναίκες με γυναικολογικό καρκίνο, σε μία ομάδα (Pearman, 2003). 

Επομένως, κάθε εξήγηση του αντικτύπου της διάγνωσης του γυναικολογικού καρκίνου στην 

ποιότητα ζωής, πρέπει να αντιμετωπίζεται με προσοχή. Σε μία μελέτη, των Chan et al., το 2001, 

στην Κίνα, σε εβδομήντα τέσσερις (74) γυναίκες με γυναικολογικό καρκίνο (χωρίς υποτροπή), 
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υπολογίστηκε η ποιότητα ζωής σε τέσσερα (4) διαφορετικά σημεία από την έναρξη της 

διάγνωσης έως και δέκα οκτώ (18) μήνες μετά τη θεραπεία. Χρησιμοποιήθηκε δομημένη 

συνέντευξη, η οποία διαπίστωσε ότι η αυτοεκτίμηση και η κατάθλιψη παρέμειναν σταθερές με 

την πάροδο του χρόνου αλλά η επίπτωση της κατάθλιψης ήταν διπλάσια από αυτή που 

παρατηρήθηκε σε έναν υγιή πληθυσμό (Chan et al., 2001). Σε μία ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας από τον Pearman, το 2003, από τις ΗΠΑ, διερευνήθηκε η ποιότητα ζωής και η 

ψυχολογική προσαρμογή των επιζώντων γυναικών με γυναικολογικό καρκίνο. Από τη 

διάγνωση έως το τέλος της θεραπείας, η ποιότητα ζωής φαινόταν να επηρεαζόταν σημαντικά. 

Μετά τη θεραπεία, η ποιότητα ζωής βελτιώθηκε για 6-12 μήνες, αλλά παρέμεινε σταθερή από 

εκείνη την περίοδο έως και δύο (2) έτη μετά τη θεραπεία. Σε σύγκριση με ασθενείς με καρκίνο 

του μαστού, η ποιότητα ζωής των γυναικών με γυναικολογικό καρκίνο σε αρκετούς τομείς κατά 

τη διάρκεια της ενεργού θεραπείας, φάνηκε να ήταν χειρότερη, αλλά μετά την ολοκλήρωση της 

θεραπείας, η συνολική ποιότητα ζωής ήταν παρόμοια (Pearman, 2003). 

7.2.8.1.2 Καρκίνος Θυρεοειδή 

 

Σε μία μελέτη των Applewhite et al., το 2016, στις ΗΠΑ, η ποιότητα ζωής των ασθενών με 

καρκίνο του θυρεοειδή, ήταν παρόμοια με εκείνη των ασθενών με καρκίνο του παχέος εντέρου, 

γλοιώματος και γυναικολογικού καρκίνου και κατώτερη από εκείνη των ασθενών με καρκίνο 

του μαστού (Applewhite et al., 2016). Σε μελέτη των Aschebrook-Kilfoy et al., το 2015, στις 

ΗΠΑ επίσης, 1.174 επιζώντες καρκινοπαθείς με καρκίνο του θυρεοειδή, συμπλήρωσαν 

συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο για τη μέτρηση της ποιότητας ζωής και είχαν μέση βαθμολογία 

5,56 (στους 10 βαθμούς). Το αποτέλεσμα αυτό ήταν πιο κάτω από τη μέση βαθμολογία της 

ποιότητας ζωής του 6,75 που αναφέρθηκε από επιζώντες άλλων ειδών καρκίνου 

(συμπεριλαμβανομένου του παχέος εντέρου και του καρκίνου του μαστού), που έχουν 

φτωχότερες προγνώσεις και πιο επεμβατικές θεραπείες (Aschebrook-Kilfoy et al., 2015). Σε 

παρόμοια έρευνα της Husson, το 2013, στην Ολλανδία, σε μακροχρόνιους επιζώντες από 

καρκίνο του θυρεοειδή, η ποιότητα ζωής που σχετιζόταν με την υγεία, αξιολογήθηκε ως 

παρόμοια ή κατώτερη από εκείνη του γενικού πληθυσμού (Husson, 2013). Στην παρούσα 

μελέτη, τα αποτελέσματα ήταν πολύ διαφορετικά. Η συνολική ποιότητα ζωής των ασθενών με 

καρκίνο του θυρεοειδή ήταν στατιστικά σημαντικά καλύτερη από σχεδόν όλους τους άλλους 

καρκίνους (καρκίνος του μαστού, εντέρου, ενδομητρίου και ουροδόχου κύστης) που 

μελετήθηκαν, εκτός από τον καρκίνο του προστάτη, όπου αν και ήταν καλύτερη δεν υπήρχε 
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στατιστικά σημαντική διαφορά. Το ίδιο παρατηρήθηκε και στις ενότητες της 

ψυχοκοινωνικότητας, της σεξουαλικότητας και στις άλλες παραμέτρους. Στην πραγματικότητα 

ο καρκίνος του θυρεοειδή έχει πολύ καλή πρόγνωση. Προφανώς, οι Κύπριοι ασθενείς το 

γνωρίζουν και ως εκ τούτου έχουν υψηλότερες προσδοκίες για το μέλλον, το οποίο 

μεταφράζεται σε καλύτερη ποιότητα ζωής. Σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου 

Καρκίνου στις ΗΠΑ, το ποσοστό πενταετούς επιβίωσης των ασθενών με καρκίνο του 

θυρεοειδή, είναι περίπου 98%. Πάνω από το 95% των ανθρώπων επιβιώνουν για δέκα (10) έτη, 

οπότε ορισμένοι τον αποκαλούν και «καλό καρκίνο», (National Cancer Institute, 2020). 

7.2.8.1.3 Καρκίνος Προστάτη 

 Οι θεραπείες για τον καρκίνο του προστάτη έχουν σημαντικές επιζήμιες επιπτώσεις 

στην ποιότητα ζωής των ασθενών. Δύο χιλιάδες εννιακόσοι σαράντα τρεις (2.943) ασθενείς με 

καρκίνο του προστάτη από είκοσι τέσσερεις (24) Ευρωπαϊκές χώρες, συμμετείχαν το 2019, σε 

μία διαδικτυακή έρευνα μέσω του ιστότοπου της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης για τον καρκίνο του 

προστάτη, Europa Uomo. Συμπλήρωσαν τρία (3) ερωτηματολόγια για την ποιότητα ζωής. 

Διαπιστώθηκε ότι η κόπωση, η αϋπνία, η ακράτεια ούρων και η σεξουαλική λειτουργία, ήταν 

χειρότερα για οποιαδήποτε θεραπεία που δόθηκε για τον καρκίνο του προστάτη εκτός από την 

ενεργό παρακολούθηση (MD edge, 2020). Σε μία μελέτη, των Dahn et al., το 2004, στις ΗΠΑ, 

σε ενενήντα εννέα (99) άνδρες που είχαν λάβει θεραπεία για εντοπισμένο καρκίνο του 

προστάτη, οι άνδρες με επηρεασμένη σεξουαλική λειτουργία, είχαν σημαντικά χαμηλότερες 

βαθμολογίες στην ποιότητα ζωής, καθώς το επίπεδο της σεξουαλικής επιθυμίας αυξήθηκε, 

υποδηλώνοντας ότι η επιθυμία χωρίς επαρκή λειτουργία, μπορεί να οδηγήσει σε κακή ποιότητα 

ζωής (Dahn et al., 2004). Στην παρούσα μελέτη, οι ασθενείς με καρκίνο προστάτη είχαν στην 

ενότητα της σεξουαλικότητας, στατιστικά σημαντική χειρότερη ποιότητα ζωής, από τον 

καρκίνο του μαστού, θυρεοειδή και ουροδόχου κύστης. 

7.2.8.1.4 Καρκίνος Μαστού 

 Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι, ο καρκίνος του μαστού είχε πιο 

πολλά προβλήματα στη συνολική ποιότητα ζωής, από τον καρκίνο του θυρεοειδή. Ο καρκίνος 

του μαστού είχε πιο λίγα προβλήματα, στην ενότητα της σεξουαλικότητας, από τον καρκίνο 

του προστάτη και περισσότερα από τον καρκίνο του θυρεοειδή. Στην ενότητα των άλλων 



133 
 

 
 

παραμέτρων ο καρκίνος του μαστού είχε επίσης πιο λίγα προβλήματα, από τον καρκίνο του 

εντέρου και περισσότερα από τον καρκίνο του θυρεοειδή. Δεν υπήρχε διαφορά σε σχέση με 

άλλα είδη καρκίνων (έντερο, θυρεοειδής, ενδομήτριο, προστάτης, ουροδόχος κύστη) στην 

ποιότητα ζωής της ενότητας της σωματικής δραστηριότητας, της ψυχοκοινωνικότητας, της 

συντροφικότητας και της αλληλεπίδρασης ιατρού/ασθενή.  

 Οι επιζώντες από καρκίνο του μαστού, είχαν κατά μέσο όρο μειωμένη ποιότητα ζωής, 

σε σύγκριση με εκείνους που δεν είχαν ιστορικό καρκίνου (Hsu et al., 2013). Παρά τις πολλές 

μελέτες για την ποιότητα ζωής των επιζώντων από καρκίνο του μαστού, λίγες είχαν εξετάσει 

αρκετά είδη καρκίνων ταυτόχρονα και ακόμη λιγότερες είχαν καταλήξει σε συμπεράσματα, 

σχετικά με τις διαφορές που μπορεί να υπάρχουν μεταξύ διαφορετικών ειδών καρκίνου στους 

επιζώντες καρκινοπαθείς (Li et al., 2016). Οι Parker et al., το 2013, στις ΗΠΑ, ανέφεραν ότι οι 

ασθενείς με καρκίνο του μαστού, δε διέφεραν στην εκτίμηση του άγχους και της κατάθλιψης 

(ψυχοκοινωνικότητα) από άτομα που διαγνώστηκαν με άλλα είδη καρκίνων (Parker et al., 

2013), ένα εύρημα που βρέθηκε και στην παρούσα μελέτη. Αντιθέτως, μία άλλη μελέτη, των Li 

et al., το 2016, από την Κίνα, διαπίστωσε ότι οι ασθενείς με καρκίνο του μαστού είχαν μόνο 

μείωση της γνωστικής λειτουργίας, σε σύγκριση με άλλους επιζώντες καρκινοπαθείς (Li et al., 

2016). Επιπλέον, σε άλλες μελέτες, οι επιζώντες από καρκίνο του μαστού, ανέφεραν 

περισσότερα προβλήματα με τη ζωή τους σε σύγκριση με άλλους καρκίνους (Baker et al., 

2005). Λόγω των παραπάνω ευρημάτων, απαιτείται περισσότερη έρευνα που θα εξετάσει την 

ποιότητα ζωής γυναικών με καρκίνο του μαστού, στις συγκεκριμένες ενότητες σε σύγκριση με 

άλλους καρκίνους. 

7.2.8.2 Φύλο 

Στην παρούσα μελέτη, το 70% των ασθενών (219 άτομα) ήταν γυναίκες. Αυτό μπορεί 

να εξηγηθεί λόγω του ότι συμμετείχαν γυναίκες με καρκίνο του μαστού, του ενδομητρίου και 

του θυρεοειδή, όπου η επίπτωση στις γυναίκες είναι συντριπτικά υψηλότερη. Παρά το μεγάλο 

αριθμό γυναικών, πραγματοποιήθηκε στατιστική ανάλυση μεταξύ των δύο φύλων, προκειμένου 

να αναζητηθούν πιθανές διαφορές στη συνολική ποιότητα ζωής και στις διάφορες ενότητες. 

Στο σύνολο των ασθενών η μοναδική ενότητα που βρέθηκε να επηρεάζεται από το φύλο και να 

έχει στατιστικά σημαντική διαφορά, ήταν η ενότητα των άλλων παραμέτρων με τους άνδρες να 

είχαν πιο λίγα προβλήματα από τις γυναίκες. Ίσως οι άνδρες να ήταν σε καλύτερη κατάσταση 
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να αντιμετωπίσουν προβλήματα που είχαν σχέση με οικονομικά θέματα, συμμόρφωση σε 

οδηγίες ιατρού, παρενέργειες θεραπειών κ.ά. Σε έρευνα της Αμερικανικής Εταιρείας Καρκίνου, 

από τους Burg et al., το 2015, σε 1.514 επιζώντες καρκινοπαθείς, διαπιστώθηκε ότι οι γυναίκες 

ανέφεραν πιο συχνά από τους άνδρες προβλήματα που σχετίζονταν με οικονομικές ανάγκες και 

ανάγκες του συστήματος φροντίδας όπως περιορισμοί και προβλήματα που επηρέαζαν την 

έγκαιρη ανίχνευση, διάγνωση, θεραπεία, πρόγραμμα παρακολούθησης και ανεπαρκή 

ανταπόκριση από τους παρόχους Υγειονομικής Περίθαλψης, (Burg et al., 2015). 

 

7.2.8.3 Περιοχή Διαμονής 

Οι Bettencourt et al., το 2007, στις ΗΠΑ, ανασκόπησαν σαράντα μία (41) μελέτες που 

επικεντρώθηκαν σε επιζώντες γυναίκες με καρκίνο του μαστού, που ζούσαν σε αγροτικές 

περιοχές και εξέτασαν ψυχοκοινωνικά θέματα, σε σχέση με την περιοχή διαμονής 

(αστική/αγροτική). Σε αρκετά θέματα όπως η εικόνα του σώματος, οι επιπτώσεις της διάγνωσης 

και θεραπείας κ.ά., δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές (Bettencourt et al., 2007). Ωστόσο, 

παρατηρήθηκε ότι οι γυναίκες που ζούσαν σε αγροτικές περιοχές αντιμετώπιζαν περισσότερα 

προβλήματα άγχους, κατάθλιψης και απελπισίας, λόγω και της περιορισμένης πρόσβασης σε 

Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας. Αυτό οδηγούσε σε μείωση της ποιότητας ζωής και μπορούσε 

επίσης να δημιουργήσει προβλήματα στίγματος, λόγω της διάγνωσης του καρκίνου (Reid-Arndt 

et al., 2010). Αντιθέτως οι Gruebner et al., το 2017, στη Γερμανία, υποστήριξαν ότι τα άτομα 

που ζούσαν σε αστικές περιοχές, ήταν πιο επιρρεπή στο άγχος και πιο ανήσυχα, ενώ το αντίθετο 

ήταν με άτομα που ζούσαν σε αγροτικές περιοχές (Gruebner et al., 2017). Από την άλλη, άτομα 

που ζούσαν σε αγροτικές περιοχές, απολάμβαναν εξαιρετικές πηγές κοινωνικής στήριξης όπως 

η οικογένεια, μέλη της κοινότητας, θρησκευτικά ιδρύματα κ.λπ.) με το αναμενόμενο κοινωνικό 

όφελος (Reid-Arndt et al., 2010). Στην παρούσα μελέτη, η περιοχή διαμονής είχε στατιστικά 

σημαντική διαφορά μόνο στην ενότητα της συντροφικότητας, με τα άτομα που ζούσαν σε 

αγροτικές περιοχές να έχουν και τα περισσότερα προβλήματα. Μία εξήγηση που μπορεί να 

δοθεί είναι το πιθανό διαφορετικό επίπεδο εκπαίδευσης, ο ρόλος που έχουν οι άνδρες ή οι 

γυναίκες στην οικογένεια στις αγροτικές περιοχές, στην αποδοχή της ασθένειας και στις 

αυξημένες ανησυχίες σχετικά με συγκεκριμένα συμπτώματα (π.χ. αλλαγή βάρους, λεμφοίδημα, 

εμμηνόπαυση κ.ά.). Μελλοντικές έρευνες σχετικά την ποιότητα ζωής σε επιζώντες σε αγροτικές 
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περιοχές θα πρέπει να επικεντρωθούν σε επιπρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με τα 

χαρακτηριστικά των αγροτικών και αστικών κοινοτήτων, που μπορεί να επηρεάσουν τα 

αποτελέσματα (π.χ. διαθεσιμότητα κοινωνικής υποστήριξης, φροντίδα ψυχικής υγείας, ιατρική 

παρακολούθηση κ.ά.). 

7.2.8.4 Ηλικία 

Από την ανάλυση των δεδομένων της παρούσας μελέτης, οι ασθενείς των μικρότερων 

ηλικιακών ομάδων, είχαν και τα περισσότερα προβλήματα σε όλες τις ενότητες. Τις ίδιες 

παρατηρήσεις έκαναν και οι μελέτες των Sharma and Purkayastha το 2017, από την Ινδία και 

των Bantema et al., το 2015, από την Ολλανδία, οι οποίες τα θεώρησαν ως ένδειξη ότι οι 

νεότεροι ασθενείς είχαν μεγαλύτερες απαιτήσεις για τη φυσική τους κατάσταση ενώ οι πιο 

ηλικιωμένοι ασθενείς παρουσίαζαν μεγαλύτερη ανοχή και αποδοχή της νόσου και των 

επιπτώσεων που είχε η νόσος ή η θεραπεία της (Sharma and Purkayastha, 2017; Bantema et al., 

2015). Υπάρχει η άποψη, ότι η έρευνα για την ποιότητα ζωής, μετράει τις διαφορές μεταξύ «των 

ελπίδων και των προσδοκιών ενός ατόμου και των πραγματικών εμπειριών του». Οι νεότεροι 

ασθενείς έχουν συνήθως μεγαλύτερες προσδοκίες από τη ζωή και σε αυτούς οι διαφορές είναι 

μεγαλύτερες από ότι στους μεγαλύτερους ασθενείς. Επιπλέον, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία 

ασθενείς, έχουν περισσότερη κοινωνική εμπειρία και μεγαλύτερα αμυντικά αποθέματα, που 

τους βοηθούν να αντιμετωπίσουν την αλλαγή στην κατάσταση της υγείας τους, καλύτερα από 

τους νεότερους σε ηλικία (Lee et al., 2007). 

Στην παρούσα μελέτη, στην ενότητα της σεξουαλικής δραστηριότητας, άτομα άνω των 

εξήντα πέντε (65) ετών, είχαν στατιστικά σημαντικά περισσότερα προβλήματα από ότι άτομα 

άλλων ηλικιακών ομάδων, λόγω του ότι πολλά άτομα αυτής της ηλικίας, είχαν βιώσει μείωση 

στη σεξουαλική τους δραστηριότητα. Η θεραπεία του καρκίνου ή η έναρξη φαρμάκων για άλλες 

ασθένειες, μπορεί να επιταχύνει αυτή τη μείωση. Η σεξουαλική δυσλειτουργία είναι μία από 

τις πιο συχνές και ενοχλητικές συνέπειες της θεραπείας, ασθενών με καρκίνο. Παρόλο που 

ορισμένες σεξουαλικές παρενέργειες είναι βραχυπρόθεσμες, πολλοί ασθενείς με καρκίνο 

παρουσιάζουν μακροχρόνιες παρενέργειες, όπως εμμηνόπαυση, διαταραχή της λειτουργίας των 

γονάδων, σοβαρές χειρουργικές παραμορφώσεις, στυτική δυσλειτουργία, παλίνδρομη 

εκσπερμάτωση κ.λπ. Η σοβαρή σεξουαλική δυσλειτουργία, μπορεί να έχει σημαντικό αρνητικό 

αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής. Αυτός είναι ο λόγος που η παροχή μίας ολιστικής προσέγγισης 
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με κατάλληλες πληροφορίες, έλεγχο και υποστήριξη, μπορεί να μειώσει σημαντικά τη 

σεξουαλική δυσλειτουργία και τη συνοδευτική δυσφορία (Bober et al., 2012). 

7.2.8.5 Επίπεδο Εκπαίδευσης 

Το εκπαιδευτικό επίπεδο είναι ένας δείκτης της κοινωνικής κατάστασης και ένας 

σημαντικός καθοριστικός παράγοντας της απασχόλησης και του εισοδήματος. Δείχνει επίσης 

τη γνωστική λειτουργία ενός ατόμου και αντανακλά την ευαισθησία στην εκπαίδευση υγείας 

και την αντίσταση στις ασθένειες (Galobardes et al., 2006). Μελέτη η οποία έγινε στη Δανία, 

από τους Winther et al., το 2017, εξέτασε τη συσχέτιση μεταξύ της εκπαίδευσης, της σωματικής 

λειτουργίας και του πόνου σε ενήλικες επιζώντες καρκινοπαθείς. Από τα αποτελέσματα φάνηκε 

ότι το επίπεδο εκπαίδευσης σχετιζόταν ελαφρώς με τη σωματική λειτουργία και τον πόνο. 

Ωστόσο, οι διαφορές δεν ήταν στατιστικά σημαντικές (Winther et al., 2017). Μελέτη, από την 

Ελλάδα, των Lavdaniti et al., το 2019, εξέτασε παράγοντες που επηρέαζαν την ποιότητα ζωής 

σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού, έξι (6) μήνες μετά την ολοκλήρωση της χημειοθεραπείας. 

Χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο SF-36, το οποίο είναι ένα γενικό εργαλείο για τη 

μέτρηση της ποιότητας ζωής, καθώς και ερωτήσεις σχετικά με κλινικές και δημογραφικές 

πληροφορίες. Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι δεν υπήρχαν σημαντικές επιδράσεις του 

επιπέδου της εκπαίδευσης στην ποιότητα ζωής. Ωστόσο, υπήρχαν οριακά αποτελέσματα στις 

ομάδες της σωματικής δραστηριότητας (p = 0,08) και της γενικής υγείας (p = 0,054). Και στις 

δύο (2) ομάδες, οι ασθενείς με Δευτεροβάθμια εκπαίδευση είχαν υψηλότερες μέσες 

βαθμολογίες ακολουθούμενες από ασθενείς με Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ωστόσο, αυτές οι 

διαφορές δεν ήταν στατιστικά σημαντικές (Lavdaniti et al., 2019). Στην παρούσα μελέτη τα 

άτομα που είχαν επίπεδο εκπαίδευσης έως την υποχρεωτική εκπαίδευση, είχαν πιο λίγα 

προβλήματα μόνο στη συντροφικότητα από τα άτομα με επίπεδο εκπαίδευσης πέραν της 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Εδώ φαίνεται ότι τα άτομα με επίπεδο εκπαίδευσης πέραν της 

υποχρεωτικής, ίσως να είχαν στο μυαλό πολλά άλλα θέματα που προφανώς επηρέασαν τη 

σχέση με το σύντροφό τους. Το επίπεδο εκπαίδευσης, δεν εμφάνισε στατιστικά σημαντική 

σχέση με καμία από τις άλλες ενότητες. 
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7.2.8.6 Απασχόληση 

Ένα σημαντικό ποσοστό των επιζώντων καρκινοπαθών βιώνουν σωματικά, 

συναισθηματικά, και κοινωνικά προβλήματα όπως κόπωση, πόνος, γνωστικά ελλείμματα, 

άγχος και κατάθλιψη, τα οποία μπορεί να γίνουν χρόνια (Smith et al., 2007). Αυτές οι 

μακροχρόνιες επιπτώσεις του καρκίνου ή της θεραπείας του, μπορεί να προκαλέσουν 

προβλήματα που μειώνουν την κοινωνικότητα, συμπεριλαμβανομένης της εύρεσης ή της 

διατήρησης εργασίας, (Seifart and Schmielau, 2017; de Boer et al., 2009; Spelten et al., 2002). 

Πολλοί επιζώντες καρκινοπαθείς θέλουν και είναι ικανοί να επιστρέψουν στην εργασία μετά τη 

διάγνωση και τη θεραπεία, θεωρούν δε συχνά την επιστροφή στην εργασία ως ένδειξη πλήρους 

ανάρρωσης και επανάκτησης/αποκατάστασης της κανονικότητας. Η απασχόληση σχετίζεται 

επίσης με υψηλότερη ποιότητα ζωής (Spelten et al., 2002). Στην παρούσα μελέτη, οι επιζώντες 

που εργάζονταν σε σύγκριση με εκείνους που για κάποιο λόγο δεν εργάζονταν, είχαν ολιγότερα 

προβλήματα και καλύτερη ποιότητα ζωής, ευρήματα που συμφωνούν με την έρευνα των 

Spelten et al., το 2002, από την Ολλανδία. 

7.2.8.7 Χρονικό Διάστημα από το Τέλος των Θεραπειών 

Το χρονικό διάστημα από το τέλος των θεραπειών μελετήθηκε στην παρούσα μελέτη σε 

σχέση με την ποιότητα ζωής στο σύνολό της, αλλά και στις διάφορες ενότητες. Η μόνη ενότητα 

που είχε στατιστικά σημαντική διαφορά ήταν η σωματική δραστηριότητα, με τα άτομα που 

είχαν ολοκληρώσει τις θεραπείες τους έξι (6) μήνες ως δύο (2) έτη προηγουμένως, να έχουν τα 

περισσότερα προβλήματα σε σύγκριση με άτομα που είχαν ολοκληρώσει τις θεραπείες πέραν 

των δύο (2) ετών. Μία εξήγηση για αυτό θα μπορούσε να είναι το ότι οι ασθενείς στην αρχή 

δεν έχουν ακόμη ξεπεράσει το σοκ της διάγνωσης και της θεραπείας και δίνουν μεγαλύτερη 

προσοχή σε προβλήματα και συμπτώματα, ενώ μετά από δύο (2) έτη έχουν αποδεχθεί την 

ασθένεια και τις επιπτώσεις της. Σε παρόμοια αποτελέσματα κατέληξε και μελέτη των Ness et 

al., το 2006, στις ΗΠΑ, όπου ο κίνδυνος περιορισμού της σωματικής απόδοσης ήταν 80% 

μεγαλύτερος για τους πρόσφατα και 50% μεγαλύτερος για τους μακροχρόνια επιζώντες 

καρκινοπαθείς, σε σύγκριση με εκείνους που δεν είχαν ιστορικό καρκίνου (Ness et al., 2006). 

Αντίθετα αποτελέσματα έδειξε μελέτη των Jones et al., το 2016, από τον Καναδά, , η οποία 

εξέτασε την επίπτωση της κόπωσης στους επιζώντες καρκινοπαθείς σε τρία (3) χρονικά σημεία 

(6-18 μήνες, 2-3 έτη και 5-6 έτη) μετά τη θεραπεία, τον αντίκτυπο στις καθημερινές 
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δραστηριότητες και στην ποιότητα της ζωής. Η μελέτη αυτή κατέληξε ότι τα επίπεδα κόπωσης 

παρέμειναν σχετικά σταθερά και στα τρία (3) χρονικά σημεία (Jones et al., 2016). Στην 

πραγματικότητα, οι ασθενείς αντιμετωπίζουν διαφορετικά είδη σωματικών συνεπειών από τη 

θεραπεία του καρκίνου. Ένα συχνό πρόβλημα είναι η έλλειψη ενέργειας που καθιστά δύσκολο 

για αυτούς τους ανθρώπους να ανακτήσουν το προηγούμενο επίπεδο σωματικής 

δραστηριότητάς τους. 

7.2.8.8 Οικογενειακή Κατάσταση 

Στην παρούσα μελέτη εξετάσθηκε το αν σε κάποια ενότητα υπάρχει στατιστική διαφορά 

ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση. Διαπιστώθηκε ότι άτομα τα οποία δεν είχαν κάποια 

σταθερή σχέση (άγαμοι, χήροι/χήρες, διαζευγμένοι) είχαν πιο πολλά προβλήματα από άτομα τα 

οποία είχαν μία σταθερή σχέση στις ενότητες της σεξουαλικότητας και των άλλων παραμέτρων. 

Στις υπόλοιπες ενότητες, δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά. Είναι γεγονός ότι άτομα 

τα οποία είναι παντρεμένα ή έχουν σύντροφό ή μία σταθερή σχέση, θεωρείται ότι έχουν 

περισσότερη συναισθηματική και οικονομική υποστήριξη, κάτι που τους βοηθά να 

ανταπεξέλθουν σε αρκετά σημαντικά θέματα κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας τους με τη 

διάγνωση, θεραπεία καθώς και με τη ζωή μεταγενέστερα, ως επιζώντες καρκινοπαθείς. Σε 

αντίθεση τα άτομα που ζουν μόνα ή δεν έχουν μία σταθερή σχέση, μπορεί να έχουν λιγότερη 

υποστήριξη στο σπίτι τους, μπορεί να ζουν μακριά από την οικογένεια και τους φίλους τους, 

μπορεί να σκέφτονται για μία καινούργια γνωριμία και να ανησυχούν για το πώς μπορεί να 

αντιδράσει ένας μελλοντικός σύντροφός όταν μάθει για τη διάγνωση του καρκίνου ή ότι ένα 

μέρος του σώματος έχει αφαιρεθεί ή ότι μπορεί να υπάρχουν προβλήματα γονιμότητας κ.ά. 

Μπορεί επίσης να είναι πιο δύσκολο να αντιμετωπιστούν διάφορα άλλα ζητήματα όπως άδεια 

ασθενείας, οικονομικά θέματα, φροντίδα παιδιών εάν υπάρχουν κ.λπ. (American Cancer 

Organisation, 2020). Αυτά τα ευρήματα υποστηρίζονται και από δύο (2) άλλες μελέτες. Μία 

μελέτη, των Shafaie et al., το 2019, από το Ιράν, έδειξε ότι οι ασθενείς που ζούσαν μακριά από 

τις οικογένειές τους, είχαν χαμηλότερη ποιότητα ζωής σε σύγκριση με εκείνους που ζούσαν με 

τις οικογένειές τους (Shafaie et al., 2019). Επίσης, η μελέτη των Monfared et al., το 2013, από 

το Ιράν, διαπίστωσε ότι οι ασθενείς που ζούσαν με τις οικογένειές τους, απολάμβαναν 

υψηλότερη ποιότητα ζωής, κάτι που συνάδει με τα ευρήματα της παρούσας μελέτης (Monfared 

et al., 2013). 
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7.2.8.9 Μέγεθος του Νοικοκυριού 

Το μέγεθος του νοικοκυριού σε καμία ενότητα δεν είχε στατιστικά σημαντική διαφορά 

στην επίδραση της ποιότητας ζωής. Σε μία μελέτη, των You et al., το 2018, από την Αυστραλία, 

μετά από ανάλυση στατιστικών δεδομένων από 178 διαφορετικές χώρες, οι ερευνητές 

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το μέγεθος του νοικοκυριού πρόσφερε καλύτερη ποιότητα ζωής 

στα μέλη της οικογένειας και αυτή η θετική ψυχολογική ευημερία, μείωνε τον κίνδυνο 

εμφάνισης καρκίνου. Οι ερευνητές ανέφεραν ότι η οικογενειακή ζωή, αν και μερικές φορές 

μπορεί να είναι αγχωτική, δημιουργεί ένα ειδικό συναισθηματικό περιβάλλον που μπορεί να 

έχει θετική επίδραση στη συνολική αντίσταση στις ασθένειες, ούτως ώστε προστατεύει τα μέλη 

της οικογένειας από την ανάπτυξη κακοήθειας. Αντίθετα, το μικρό οικογενειακό μέγεθος 

μπορεί να είναι ανεξάρτητος καθοριστικός παράγοντας για αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης 

καρκίνου (You et al., 2018). Αυτή η μελέτη πραγματοποιήθηκε στο γενικό πληθυσμό και αυτά 

τα αποτελέσματα, αν και σημαντικά, δε μπορούν να γενικευτούν στον πληθυσμό των επιζώντων 

καρκινοπαθών. Περισσότερες μελέτες οι οποίες να εστιάζουν και στο μέγεθος του νοικοκυριού, 

ως ένας δημογραφικός παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει τα προβλήματα των επιζώντων, 

θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην εξαγωγή καλύτερων αποτελεσμάτων (Weaver et al., 2010). 

7.2.8.10 Πρόσφυγας ή Μη 

Στην παρούσα μελέτη, εξετάστηκε επίσης η πιθανότητα περισσότερων προβλημάτων 

και χειρότερη ποιότητα ζωής, αν κάποιοι είχαν καταγωγή από τις κατεχόμενες περιοχές της 

Κύπρου. Το αποτέλεσμα ήταν κάπως απροσδόκητο. Δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά 

στην επίδραση στην ποιότητα ζωής και δυστυχώς, δεν υπάρχουν αναφορές για αυτό το 

συγκεκριμένο θέμα στη βιβλιογραφία. Έχουν περάσει περισσότερα από σαράντα έξι (46) έτη 

από την Τούρκικη εισβολή και αυτό μπορεί να ήταν ένας από τους παράγοντες για τα 

αποτελέσματα αυτά. 

7.2.8.11 Είδος Θεραπείας 

Το είδος θεραπείας ιδίως η χειρουργική επέμβαση, ήταν αδύνατο να αξιολογηθεί λόγω 

του ότι όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση και επίσης, δεν ερωτήθηκαν 

τι είδος χειρουργική επέμβαση είχαν κάνει. Μία πολυκεντρική μελέτη των Tsai et al., το 2017, 

από την Ταιβάν, συμπέρανε ότι το είδος της χειρουργικής επέμβασης (μαστεκτομή ή 



140 
 

 
 

ογκεκτομή) σε γυναίκες με καρκίνο μαστού, δεν είχε αξιοσημείωτο αντίκτυπο σε οποιαδήποτε 

ενότητα της ποιότητας ζωής, εκτός από την εικόνα του σώματος (γυναίκες που υποβλήθηκαν 

σε ογκεκτομή, ανέφεραν καλύτερη εικόνα σώματος από εκείνες που έκαναν μαστεκτομή), (Tsai 

et al., 2017). Επίσης, η απώλεια της φυσιολογικής λειτουργίας του ορθού, τα προβλήματα στην 

ούρηση, η σεξουαλική δυσλειτουργία ή ο πυελικός πόνος αναφέρονται συχνά σε ασθενείς μετά 

από χειρουργική επέμβαση στο ορθό και αυτές οι διαταραχές επηρεάζουν σημαντικά τη 

συνολική ποιότητα ζωής (Fernández-Martínez et al., 2020).  

 Ακόμη, ορισμένοι ασθενείς υποβλήθηκαν σε μονοθεραπεία (χημειοθεραπεία ή 

ακτινοθεραπεία) ή σε συνδυασμό ακτινοθεραπείας και χημειοθεραπείας. Υπήρχαν ασθενείς, 

ιδίως γυναίκες με καρκίνο του μαστού, αλλά και άνδρες με καρκίνο του προστάτη, που 

υποβλήθηκαν σε ορμονική θεραπεία, η οποία δεν εξετάστηκε καθόλου στην παρούσα μελέτη. 

Από τα αποτελέσματα η χορήγηση χημειοθεραπείας ή ακτινοθεραπείας δεν είχε στατιστικά 

σημαντική διαφορά στην επίδραση της ποιότητας ζωής. Μόνο στην ενότητα της σωματικής 

δραστηριότητας, η χορήγηση ή όχι χημειοθεραπείας, η τιμή του p ήταν 0,057 πλησιάζοντας το 

0,05 για να ήταν στατιστικά σημαντικό. 

7.3 Κέντρο Αποκατάστασης 

Οι ασθενείς στην παρούσα μελέτη, δήλωσαν στη συντριπτική τους πλειοψηφία (96,5%) 

ότι ένα Κέντρο Αποκατάστασης καρκινοπαθών στην Κύπρο θα ήταν χρήσιμο και επίσης, το 

85,6% απάντησε ότι θα ενδιαφερόταν να ενταχθεί σε αυτό. Αρκετά υψηλά ήταν τα ποσοστά 

χωρίς προηγούμενη εμπειρία ή πληροφορίες για Κέντρα Αποκατάστασης καρκινοπαθών. Ίσως 

οι δύο (2) παράγραφοι στην αρχή του ερωτηματολογίου (παράρτημα 3), να ενθάρρυναν τους 

συμμετέχοντες να ήταν θετικοί καθώς και η πιθανή γνώση ότι παρόμοια κέντρα στην Κύπρο 

για άλλες παθήσεις λειτουργούν με επιτυχία. Το θετικό ήταν ότι μπορούσαν για το σκοπό αυτό 

να μετακινηθούν σε άλλη επαρχία (63,6%) και να είναι μακριά από το σπίτι, την οικογένεια ή 

την εργασία (71,9%). 

Λόγω του γεγονότος ότι το Κέντρο Αποκατάστασης στο Μονιάτη λειτουργεί από 

Δευτέρα έως Παρασκευή, διερευνήθηκε το ποιες ήταν οι απόψεις των ασθενών σχετικά με τη 

διάρκεια της διαμονής. Σχεδόν οι μισοί απάντησαν ότι μπορούσαν να μείνουν για ολιγότερο 

από μία εβδομάδα, 25,6% περισσότερο από μία εβδομάδα, ενώ το 28,1% δε θα ήθελε να 
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διανυκτερεύσει. Σημαντικές πληροφορίες που θα βοηθήσουν το Κέντρο να κάνει τον 

προγραμματισμό του και πιθανό να λειτουργήσει για κάποιο χρονικό διάστημα και ως Κέντρο 

Ημερήσιας Φροντίδας. Η πλειονότητα των Κέντρων Αποκατάστασης στο εξωτερικό λειτουργεί 

σε περιβάλλον εξωτερικών ιατρείων/κλινικών αλλά υπάρχουν και χώρες όπου το άτομο μπορεί 

να εισαχθεί και να παραμένει για κάποιο χρονικό διάστημα (Rick et al., 2017). 

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο ήταν η πληροφόρηση για το τι είδους βοήθεια θα ήθελαν 

οι ασθενείς να τους δοθεί στο Κέντρο Αποκατάστασης. Δυστυχώς, στο ερωτηματολόγιο οι 

συμμετέχοντες μπορούσαν να αναφέρουν μόνο ένα πρόβλημα που θα ήθελαν να τους δοθεί 

βοήθεια. Αυτό απέκλειε την επιθυμία αν κάποιοι ήθελαν, να δηλώσουν περισσότερα από ένα 

προβλήματα. Όπως αναφέρεται στη βιβλιογραφία, οι ασθενείς έχουν μία ποικιλία προβλημάτων 

που απαιτούν μία σύνθετη αποκατάσταση, η οποία περιλαμβάνει μία συζήτηση για πολλαπλά 

προβλήματα (Stubblefield et al., 2013). Στην παρούσα μελέτη, φαίνεται ότι Κύπριοι ασθενείς 

θα ήθελαν σε ένα Κέντρο Αποκατάστασης, να διαχειριστούν προβλήματα ψυχολογικής φύσεως 

(45,7%). Αυτό επιβεβαιώθηκε και από το υψηλό ποσοστό του 90% των ασθενών που 

αισθάνονταν άγχος, ακόμη και αν είχε παρέλθει αρκετός χρόνος από την ημέρα που είχαν 

τελειώσει τις θεραπείες τους. Είναι άξιο αναφοράς  ότι, παρόλο που ήταν τόσο αγχωμένοι, μόνο 

οι μισοί ήθελαν να συζητήσουν για αυτό το θέμα στο Κέντρο Αποκατάστασης. Απρόσμενο ήταν 

επίσης το αποτέλεσμα του ότι το 23,0% θα ήθελε απαντήσεις σε ερωτήσεις ιατρικού χαρακτήρα 

ενώ στην παρούσα μελέτη, περισσότερο από το 90% των ασθενών δήλωσαν ότι δεν είχαν 

καθόλου έως λίγο πρόβλημα να ερωτήσουν και να κατανοήσουν θέματα που τους εξηγούσαν 

οι ιατροί. Μόνο το 16,0% των ατόμων θα ήθελαν βοήθεια σε θέματα σωματικής 

δραστηριότητας, ποσοστό πολύ χαμηλό, αν κάποιοι το συγκρίνουν με το 43% της μελέτης των 

Thorsen et al., το 2011, από τη Νορβηγία, καθώς και με ότι το 88,5% των συμμετεχόντων στο 

ερωτηματολόγιο CARES-SF απάντησαν ότι είχαν μειωμένη ενέργεια και το 74,8% 

δυσκολεύονταν να κάνουν καθημερινές εργασίες στο σπίτι. 

Στη μελέτη, των Thorsen et al., το 2011, από τη Νορβηγία με 1325 επιζώντες 

καρκινοπαθείς, εξετάστηκαν οι ανάγκες για υπηρεσίες αποκατάστασης και οι παράγοντες που 

πιθανό να σχετίζονται με αυτές. Η μέση ηλικία των ερωτηθέντων ήταν 52 έτη, το 70% ήταν 

γυναίκες και τους υποβλήθηκαν δύο (2) ερωτήσεις: «Σε ποιο βαθμό έχετε νιώσει την ανάγκη 

για τις ακόλουθες υπηρεσίες αποκατάστασης; και σε ποιο βαθμό σας έχουν προσφερθεί και τις 
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έχετε χρησιμοποιήσει»; Οι ερωτηθέντες μπορούσαν να επιλέξουν από επτά (7) υπηρεσίες 

αποκατάστασης: Φυσικοθεραπεία, σωματική άσκηση, ψυχολογική/συμβουλευτική, 

συνάντηση/συζήτηση με κοινωνικό λειτουργό, εργοθεραπεία, συνεδρίες με υποστηρικτικές 

ομάδες και είσοδο σε ίδρυμα για ανάρρωση. Σε εκείνους που ανέφεραν ότι χρειάζονταν μία 

υπηρεσία που δεν τους είχε προσφερθεί, αυτό ερμηνεύτηκε ότι πιθανό να υπήρχε μία 

ανεκπλήρωτη ανάγκη. Ένα ποσοστό 63% απάντησε ότι είχε ανάγκη για τουλάχιστον μία 

υπηρεσία αποκατάστασης. Η ανάγκη για φυσικοθεραπεία ήταν συχνότερη (43%), 

ακολουθούμενη από τη σωματική άσκηση (34%), την ψυχολογική/συμβουλευτική (27%), τις 

συνεδρίες με υποστηρικτικές ομάδες (24%), την εισαγωγή σε ίδρυμα για ανάρρωση (24%), τη  

συνάντηση/συζήτηση με κοινωνικό λειτουργό (19%) και τέλος εργοθεραπεία (6%). Ένα 40% 

θα ήθελε να τους παρασχεθούν δύο (2) ή περισσότερες υπηρεσίες αποκατάστασης. Αλλαγές 

στο καθεστώς απασχόλησης και η χορήγηση χημειοθεραπείας, συσχετίστηκαν με αναφορά για 

ανάγκες για όλες τις υπηρεσίες αποκατάστασης. Ένα 40% ανέφεραν ότι είχαν συμπτώματα και 

παρενέργειες (προβλήματα) που συνεχίζονταν και μετά το τέλος της θεραπείας. Αυτά ήταν 

άτομα που ζούσαν μόνα τους ή είχαν αλλάξει το καθεστώς απασχόλησής τους ή τους είχε 

χορηγηθεί χημειοθεραπεία ή ανέφεραν συννοσηρότητα (Thorsen et al., 2011). 

Αρκετές μελέτες είχαν δείξει ότι στα πλαίσια της αποκατάστασης, το 75-85% των 

καρκινοπαθών, ενδιαφέρονταν για σωματική δραστηριότητα ενώ το 19% για ψυχοκοινωνική 

υποστήριξη (McGowan et al., 2013, Stevinson et al., 2009; Ernstmann et al., 2009; Vallance et 

al., 2006). Είναι αλήθεια ότι οι περισσότερες μελέτες είχαν επικεντρωθεί σε γυναίκες με 

καρκίνο μαστού, οι οποίες τις τελευταίες δεκαετίες, λόγω και του λεμφαδενικού καθαρισμού 

της μασχάλης, υπέφεραν από περιορισμούς στην κινητικότητα του ώμου και του 

λεμφοιδήματος. Ωστόσο την τελευταία δεκαετία με τη διαδικασία αφαίρεσης και εξέτασης του 

λεμφαδένα φρουρού, αυτά τα προβλήματα μειώθηκαν σημαντικά (Lyman et al., 2017). 

Επιπλέον, η ζήτηση για υπηρεσίες αποκατάστασης μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τη 

διάγνωση του καρκίνου, τις διαφορετικές μεθόδους θεραπείας και να οδηγήσει σε 

διαφορετικούς τύπους σωματικών και ψυχολογικών προβλημάτων. Ακόμη, οι εντατικές και 

πολύπλοκες θεραπείες για τον καρκίνο έχουν αυξήσει τη ζήτηση για σύνθετη αποκατάσταση, 

λόγω και της μεγάλης συχνότητας μακροπρόθεσμων παρενεργειών. Η μειωμένη σωματική 

υγεία, λόγω συννοσηρότητας, μπορεί επίσης να αυξήσει την ανάγκη για υπηρεσίες 

αποκατάστασης, εκτός της ανάγκης που προκύπτει ως αποτέλεσμα του καρκίνου και των 
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θεραπειών του. Κοινωνικο-δημογραφικοί παράγοντες όπως το επίπεδο εκπαίδευσης, η γήρανση 

και το να ζεις μόνος, μπορούν επίσης να αυξήσουν τη ζήτηση για μία ή περισσότερες υπηρεσίες 

αποκατάστασης. 

Το 8,3% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι, τα κοινωνικά ζητήματα ήταν τα πιο σημαντικά 

για αυτούς. Είναι γεγονός ότι ένας μεγάλος αριθμός επιζώντων βρίσκεται σε μία χρόνια 

αγχωτική κατάσταση, λόγω του φόβου επανεμφάνισης της νόσου, αλλά και ένα μεγάλο 

ποσοστό αγωνίζεται να επανέλθει στην αγορά εργασίας, σε μία προσπάθεια να ενεργοποιηθεί 

ξανά στην κοινωνία και να αποφύγει τον κοινωνικό αποκλεισμό. Το αποτέλεσμα δεν είναι το 

αναμενόμενο, καθώς πολλοί δε θα μπορούν να επιστρέψουν στην εργασία τους ή ποτέ δε θα 

μπορούν ξανά να βρουν εργασία. Αυτά έχουν άμεσο αντίκτυπο τόσο στα Συστήματα Υγείας 

όσο και στην κοινωνική πρόνοια κάθε χώρας, καθώς ένα μεγάλο ποσοστό μπορεί να είναι 

αποδέκτης ενός ή περισσότερων παροχών. 

H διερεύνηση ψυχολογικών και κοινωνικών ζητημάτων και ο αντίκτυπός τους στην 

επιβίωση των καρκινοπαθών, είναι περίπλοκος επειδή μεγάλο μέρος της συνδυάζει τα ζητήματα 

(π.χ. ψυχοκοινωνικά προβλήματα) ή ασχολείται με ευρείες έννοιες όπως η ευεξία ή η ποιότητα 

ζωής. Επίσης, υπάρχουν αρκετές ασαφείς και κακής ποιότητας έρευνες, που υποδηλώνουν ότι 

η κοινωνική υποστήριξη σχετίζεται θετικά με την ψυχική ευεξία, λιγότερη δυσφορία και υψηλά 

επίπεδα ποιότητας ζωής (Jarrett et al., 2013). Η εμπειρία ενός ατόμου που έχει διαγνωσθεί με 

καρκίνο έχει συχνά συνέπειες, όχι πάντα αρνητικές, στη σχέση με την οικογένεια, τις 

κοινωνικές επαφές και ορισμένες πτυχές της ποιότητας ζωής. Η κοινωνική υποστήριξη φαίνεται 

να λειτουργεί προστατευτικά για τα περισσότερα άτομα, ειδικά όμως για τις γυναίκες. Οι 

περισσότερες μελέτες προέρχονται από γυναίκες με καρκίνο του μαστού και φαίνεται ότι τα 

κοινωνικά θέματα υπάρχουν και επιμένουν σε μία μικρή αλλά σημαντική μειονότητα 

επιζώντων καρκινοπαθών. Παρά το χαμηλό ποσοστό ατόμων που ήθελαν βοήθεια, σε 

κοινωνικής φύσεως θέματα, στην παρούσα μελέτη, φάνηκε ότι υπάρχουν ακόμη προβλήματα 

σε κοινωνικό επίπεδο, τα οποία με την κατάλληλη συμβουλευτική από τον/την κοινωνιολόγο 

μπορεί να επιλυθούν. 

Σε μία μελέτη, των Steele and Fitch, το 2008, από τον Καναδά, σε επιζώντες γυναίκες 

καρκινοπαθείς με γυναικολογικούς καρκίνους, το 40% εξέφρασε το ενδιαφέρον του για βοήθεια 

σε σεξουαλικά προβλήματα, αν και μόνο το 7% ζήτησε βοήθεια (Steele and Fitch, 2008). Στην 
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παρούσα μελέτη μόνο το 2,6% έθεσε ως πρώτο ζήτημα θέματα σεξουαλικής φύσεως. Ίσως να 

μην αισθάνονταν άνετοι στο συγκεκριμένο θέμα ή να μην το είχαν ως πρώτη προτεραιότητα. 

Ωστόσο, το πρόβλημα της σεξουαλικότητας είναι μία από τις κύριες ανησυχίες σε 

καρκινοπαθείς, σε έρευνες σχετικά με την ποιότητα ζωής, όπου η συχνότητα εμφάνισης 

σεξουαλικών δυσλειτουργιών κυμαίνεται μεταξύ 30% και 100% (Frimer et al., 2019). 

Επίσης, ένα θέμα που προβληματίζει τις υπηρεσίες αποκατάστασης καρκινοπαθών, 

είναι σε πιο χρονικό σημείο μετά τη θεραπεία θα πρέπει να παρέχονται. Ενώ υπάρχουν 

νοσηλευτικά ιδρύματα που προσφέρουν υπηρεσίες αποκατάστασης κατά τη διάρκεια και λίγο 

μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας, οι ανάγκες για τις υπηρεσίες αυτές φαίνεται ότι 

χρειάζονται ακόμη και δύο (2) έως τρία (3) έτη μετά τη διάγνωση (Thorsen et al., 2011). 

Υπάρχουν ερευνητές που συνιστούν η αποκατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της παροχής 

συμβουλών ή/και σωματικής άσκησης, να ξεκινά κατά τη διάρκεια της θεραπείας εάν αυτή είναι 

θεραπευτική. Όσον αφορά στην παροχή συμβουλών, οι ασθενείς μπορούν να ενημερώνονται 

σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των διαφόρων παρενεργειών και επιπλέον, μπορεί να 

προσφερθεί στους ασθενείς ένα πρόγραμμα σωματικής άσκησης για την πρόληψη σοβαρής 

μείωσης της σωματικής και της καρδιοαναπνευστικής ικανότητας. Σύμφωνα με το Αμερικανικό 

Κολέγιο Αθλητικής Ιατρικής (American College of Sports Medicine), το 2010, η σωματική 

άσκηση μέτριας έως υψηλής έντασης κατά τη διάρκεια και μετά τη θεραπεία είναι ασφαλής και 

μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα στην καρδιοαναπνευστική ικανότητα, τη μυϊκή δύναμη 

και την κόπωση των καρκινοπαθών. Η ένταση της άσκησης πρέπει να εξατομικεύεται ανάλογα 

με τη φυσική κατάσταση πριν τη θεραπεία, να παρακολουθείται καθ’ όλη τη διάρκεια του 

προγράμματος άσκησης και κατά προτίμηση να περιλαμβάνει τόσο αεροβικές όσο και ασκήσεις 

αντίστασης (Schmitz et al., 2010). 

Συμπερασματικά, πριν από την εισαγωγή στο Κέντρο Αποκατάστασης, οι 

ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώνουν ειδικά διαμορφωμένα ερωτηματολόγια, ούτως 

ώστε, να γίνεται καλύτερη εστίαση των προσφερόμενων υπηρεσιών. Επίσης, απαιτούνται 

προοπτικές μελέτες για τη διερεύνηση του βέλτιστου περιεχομένου των υπηρεσιών 

αποκατάστασης, σε ποια χρονική στιγμή είναι περισσότερο επωφελείς και κυρίως να 

εντοπιστούν οι ασθενείς που θα επωφεληθούν καλύτερα από τις υπηρεσίες αυτές. 
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7.4 Πρόγραμμα Παρακολούθησης 

Στο παράρτημα τέσσερα (4), οι ερωτήσεις αφορούσαν το πρόγραμμα παρακολούθησης 

των ασθενών μετά την αποπεράτωση των θεραπειών τους. Το πρόγραμμα παρακολούθησης θα 

πρέπει να περιέχει το εξατομικευμένο αρχείο θεραπείας/φροντίδας, καθώς και ένα σχέδιο 

παρακολούθησης για τα επόμενα χρόνια (survivorship care plan). Το 2006, το Ινστιτούτο 

Ιατρικής (Institute of Medicine) στις ΗΠΑ, πρότεινε ότι κάθε καρκινοπαθής που ολοκληρώνει 

τη θεραπεία του, να λαμβάνει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα παρακολούθησης που να 

περιλαμβάνει οδηγίες για την παρακολούθηση και τη διατήρηση της υγείας του. Στις χρήσιμες 

αυτές πληροφορίες να είναι καταγεγραμμένη η σύνοψη της διάγνωσης, η θεραπεία/φροντίδα 

που έχει πάρει μέχρι εκείνη τη στιγμή, οι παρενέργειες και ότι άλλο θεωρείται σημαντικό καθώς 

επίσης και πως θα γίνεται η παρακολούθηση των ασθενών τα επόμενα χρόνια (Hewitt et al., 

2006). Η σύσταση για την παροχή προγραμμάτων παρακολούθησης, οδήγησε στη δημιουργία 

και εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων ιδίως στις ΗΠΑ. Ο στόχος ήταν να βελτιωθεί η ποιότητα 

φροντίδας των επιζώντων καρκινοπαθών, οι οποίοι ζουν με την εμπειρία του καρκίνου, 

ανεξάρτητα από τη θεραπεία του. Ωστόσο, στη σύσταση υπήρχε ελάχιστη ή καθόλου συναίνεση 

σχετικά με τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος παρακολούθησης ή πως θα δοθεί 

στους ασθενείς. Ωστόσο, παρόλο που το Ινστιτούτο Ιατρικής των ΗΠΑ παρείχε ένα πλαίσιο για 

την ανάπτυξη αυτών των προγραμμάτων παρακολούθησης, υπήρχε σημαντική ποικιλομορφία 

μεταξύ των προγραμμάτων των Ογκολογικών Κέντρων στο σχεδιασμό της φροντίδας 

επιζώντων (Ganz PA, 2009). Σε μελέτη των Dietrich et al., το 2016, από τις ΗΠΑ, αξιολογήθηκε 

ένα πρόγραμμα παρακολούθησης και διαπιστώθηκε ότι, παρόλο που ένα τέτοιο πρόγραμμα 

απαιτούσε χρόνο και οικονομικούς πόρους, άλλαξε προς το καλύτερο, τη συμπεριφορά των 

ασθενών σε σημαντικό βαθμό. Οι ασθενείς συμμορφώνονταν καλύτερα στις οδηγίες 

παρακολούθησης και υποβάλλονταν στις εξετάσεις που χρειάζονταν. Επιπλέον, ήξεραν ότι 

έλαβαν γραπτώς περίληψη της θεραπείας και το πρόγραμμα παρακολούθησης και αισθάνονταν 

ότι οι ανησυχίες τους αντιμετωπίστηκαν καλύτερα (Dietrich et al., 2016). Μια μετα-ανάλυση 

οκτώ (8) άρθρων και συστηματική ανασκόπηση πενήντα (50) άρθρων από την Αυστραλία, των 

Hill et al, του 2020, διαπίστωσε ότι ενώ τα προγράμματα παρακολούθησης φαίνονταν να ήταν 

εφικτά και μπορούσαν να βελτιώσουν τη γνώση των επαγγελματιών υγείας, σχετικά με τις 

μακροπρόθεσμες επιπτώσεις και τη φροντίδα επιζώντων καρκινοπαθών, δεν υπήρχαν ενδείξεις 

ότι τα προγράμματα παρακολούθησης επηρέαζαν την επιβίωση των ασθενών. Περαιτέρω 
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έρευνα μπορεί να προσδιορίσει εάν αυτό οφείλεται στην αναποτελεσματικότητα των 

προγραμμάτων παρακολούθησης ή εάν υπάρχουν περιπτώσεις ανεπαρκούς εφαρμογής ή 

σχεδιασμού της μελέτης, για τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας (Hill et al., 2020). 

Επειδή το πρόγραμμα παρακολούθησης είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους ίδιους τους 

επιβιώσαντες, εκτός από την αξία του πλούσιου υλικού, θα πρέπει να πεισθούν οι ιατροί να τα 

υιοθετήσουν και να τα ζητούν οι ασθενείς (Daudt et al., 2014). Στο διαδίκτυο υπάρχουν 

αναρτημένα βιβλιαράκια ιστορικού και παρακολούθησης καρκινοπαθών, που μπορούν να τα 

πάρουν και να τα χρησιμοποιήσουν τα νοσοκομεία και οι ιατροί. 

Στην Κύπρο, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα παρακολούθησης 

που να δίνεται σε καρκινοπαθείς. Στο τέλος της θεραπείας, προγραμματίζεται μία συνάντηση 

του ασθενή με τον ογκολόγο, όπου γίνεται μία σύνοψη της πορείας μέχρι εκείνη τη στιγμή και 

δίνεται η ημερομηνία της επόμενης εξέτασης. Αυτό επιβεβαιώθηκε στην παρούσα μελέτη από 

το 91,4% των ερωτηθέντων. Ένα ποσοστό του 88,2% απάντησε ότι δε δόθηκε γραπτώς κάποιο 

πρόγραμμα παρακολούθησης. Εκφράστηκε δε η άποψη ότι ο/η ογκολόγος εξήγησε προφορικά 

πως θα ήταν η παρακολούθηση από εκείνη τη στιγμή και μετά. Μόνο το 3,2% ανέφερε ότι 

δόθηκε κάτι γραπτώς, αλλά δεν ήταν δυνατό να προσδιοριστεί τι εννοούσαν οι ασθενείς. Όταν 

ερωτήθηκαν οι συμμετέχοντες πως θα ήθελαν οι ίδιοι να δίνονταν αυτές οι πληροφορίες, το 

77,6% είπε ότι θα προτιμούσαν να ήταν γραπτές. Συμπερασματικά, πιστεύεται ότι το 

πρόγραμμα παρακολούθησης πρέπει να δίνεται σε γραπτή μορφή με την ολοκλήρωση της 

θεραπείας. Αυτό είναι κάτι που η επιστημονική κοινότητα της ογκολογίας πρέπει να προωθήσει 

στο εγγύς μέλλον. 

7.5 Συζήτηση Παρεμβατικής Μελέτης/Συγκριτική Ανάλυση Πενήντα (50) ατόμων 

Ο καρκίνος του μαστού είναι ένας από τους πιο συνηθισμένους καρκίνους στις γυναίκες. 

Η έγκαιρη ανίχνευση και η θεραπεία του έχουν υποστεί σημαντικές αλλαγές τις τελευταίες τρεις 

(3) δεκαετίες. Όλο και περισσότερες γυναίκες θα επιβιώσουν, επειδή θα διαγνωσθούν μέσω 

ανίχνευσης, σε ένα πρώιμο στάδιο. Η αγωγή επικεντρώνεται στη θεραπεία της νόσου και στην 

πρόληψη της υποτροπής λόγω μεταστατικής νόσου. Η συνολική πενταετής επιβίωση είναι 

πλέον πάνω από 90% (Tian et al., 2013). Επειδή ο καρκίνος του μαστού θεωρείται χρόνια 

πάθηση και επειδή αυτή η διαταραχή έχει σημαντικό αντίκτυπο στην υγεία, η μακροχρόνια 



147 
 

 
 

παρακολούθηση αυτών των ασθενών, έχει ιδιαίτερη σημασία. Λόγω της πορείας της νόσου και 

των παρενεργειών που σχετίζονται με τη θεραπεία, επηρεάζεται επίσης η ποιότητα ζωής των 

ασθενών. Επομένως, η παροχή καταλλήλων προγραμμάτων θεραπείας και αποκατάστασης, για 

τον έλεγχο της νόσου και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, αποτελεί βασικό παράγοντα. Σε 

αυτή τη μελέτη, διερευνήθηκε το εάν μία εβδομάδα πολυεπιστημονικής εκπαιδευτικής 

παρέμβασης, όπως φυσικοθεραπεία, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, επικοινωνία με ογκολόγο και 

διατροφολόγο κ.ά., μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των γυναικών αυτών. 

Γενικά, τα αποτελέσματα τρεις (3) μήνες μετά, ήταν θετικά, δείχνοντας ότι η παρέμβαση 

βελτίωσε τη συνολική ποιότητα ζωής και την ποιότητα ζωής σε όλες τις ενότητες (σωματική 

δραστηριότητα, αλληλεπίδραση ιατρού/ασθενή, ψυχοκοινωνικότητα, σεξουαλικότητα, 

συντροφικότητα και άλλες παραμέτρους). Παρά τη βελτίωση, η ενότητα της σεξουαλικότητας 

εξακολουθούσε να έχει τη χειρότερη ποιότητα ζωής, τόσο πριν όσο και μετά την παρέμβαση 

από όλες τις άλλες ενότητες. Παρόμοια παρεμβατική μελέτη των Ganz et al., το 2000, από τις 

ΗΠΑ, σε γυναίκες με καρκίνο του μαστού, έδειξε ότι υπήρξε μείωση των συμπτωμάτων και 

βελτίωση της σεξουαλικής λειτουργίας (Ganz et al., 2000). Οι Faghani και Ghaffari, το 2016, 

από το Ιράν, μελέτησαν την επίδραση ενός προγράμματος συμβουλευτικής στη σεξουαλική 

υγεία επιζώντων γυναικών με καρκίνο μαστού και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ομαδική 

συμβουλευτική αύξησε τη σεξουαλική δραστηριότητα αυτών των γυναικών. Οι ερευνητές 

ανέφεραν ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι, οι γυναίκες συνοδεύονταν από τους συζύγους 

τους στις συνεδρίες σεξουαλικής αποκατάστασης που πραγματοποιήθηκαν (Faghani and 

Ghaffari, 2016). Αυτό είχε θετικό αποτέλεσμα καθώς οι σύζυγοι πιθανό να βοήθησαν στη 

βελτίωση του ψυχολογικού άγχους, της συντροφικής ικανοποίησης, της ποιότητας της 

σεξουαλικής ζωής και ακόμη και της επιβίωσης, αναλαμβάνοντας το ρόλο του σεξουαλικού 

συντρόφου και της σημαντικής πηγής υποστήριξης (Li et al., 2015; Aizer et al., 2013). Ενώ στις 

άλλες ενότητες, του ερωτηματολογίου CARES-SF, οι απαντήσεις αφορούσαν αποκλειστικά 

τους ασθενείς, στη σεξουαλικότητα η ικανοποίηση των συζύγων των ασθενών διαδραματίζει 

άμεσο ρόλο στη μείωση ή αύξηση της ποιότητας ζωής. Προφανώς, η αποκατάσταση των 

ασθενών και η βελτίωση της ποιότητας ζωής, να αυξάνουν τη σεξουαλική επιθυμία, αλλά όταν 

αυτή η αίσθηση σεξουαλικής ανάγκης σχετίζεται με την απροθυμία του σεξουαλικού 

συντρόφου, δημιουργούνται αντίθετα αποτελέσματα. Επομένως, για περαιτέρω βελτίωση της 

ποιότητας ζωής στην ενότητα της σεξουαλικότητας, πρέπει να ενισχυθεί η σωματική και 
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ψυχολογική υγεία των ασθενών, μέσω κατάλληλης σεξουαλικής συμβουλευτικής, ζητώντας 

από τους ασθενείς να συμμετέχουν σε αυτά τα προγράμματα και παρέχοντας στην ασθενή και 

στο σύντροφό της περισσότερο χρόνο για να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Στο Κέντρο 

Αποκατάστασης «Αφετηρία», ο/η ψυχολόγος και ο/η ιατρός ασχολήθηκαν με θέματα που 

αφορούσαν το κομμάτι της σεξουαλικότητας. Επίσης, θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι γυναίκες 

συμμετείχαν μόνες τους στο πρόγραμμα αποκατάστασης. Ίσως, και μετά από τα αποτελέσματα 

της παρούσας μελέτης, τροποποιηθεί ο έλεγχος που γίνεται πριν από την εισαγωγή στο Κέντρο 

Αποκατάστασης και ενσωματωθούν ερωτήσεις που να ανιχνεύουν σεξουαλικά προβλήματα. 

Έτσι εάν, διαπιστωθεί ότι υπάρχουν γυναίκες με κυρίως σεξουαλικά προβλήματα, θα πρέπει να 

εξετασθεί η δυνατότητα κατάρτισης προγραμμάτων με τη συμμετοχή και του συζύγου εάν αυτό 

είναι επιθυμητό και από τα δύο μέρη. Ένα άλλο σημείο που θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα, 

είναι ότι οι απαντήσεις των ασθενών σε ερωτήσεις σεξουαλικού περιεχομένου είναι πιθανά 

ολιγότερο αξιόπιστες και συχνά δε μπορούν να κριθούν μόνο βάσει των απαντήσεων (Joly et 

al., 2000). Συμπερασματικά, οι σεξουαλικές ανησυχίες των γυναικών με καρκίνο του μαστού, 

συχνά δεν αντιμετωπίζονται και απαιτούνται τεκμηριωμένες παρεμβάσεις, ιδίως εκείνες που 

ενσωματώνουν τους συντρόφους των επιζώντων. Η ανάπτυξη τέτοιων παρεμβάσεων είναι 

απαραίτητες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, σε ασθενείς που πάσχουν από προβλήματα 

σεξουαλικότητας. 

Ανεπιθύμητες παρενέργειες, λόγω της παρατεταμένης θεραπείας, παρατηρούνται συχνά 

σε γυναίκες με καρκίνο του μαστού, όπως απώλεια ενέργειας και μειωμένη σωματική δύναμη. 

Στο πλαίσιο της αποκατάστασης αυτών των γυναικών, η σωματική δραστηριότητα έχει 

προταθεί ως κατάλληλη παρέμβαση. Οι Kim et al., το 2013, από την Κορέα, ανασκόπησαν 

τριάντα τρεις (33) μελέτες, σχετικές με τις επιδράσεις σωματικών δραστηριοτήτων ποικίλου 

τύπου, διάρκειας, συχνότητας και έντασης σε επιζώντες γυναίκες με καρκίνο του μαστού. 

Πολλές από αυτές τις μελέτες έδειξαν ότι οι ασθενείς επωφελούνταν από την άσκηση και είχαν 

μειωμένη θνησιμότητα, αυξημένη σωματική δραστηριότητα και ακόμη και αλλαγές στους 

μεταβολικούς βιοδείκτες (Kim et al., 2013). Επιπλέον, παρόλο που η ένταση της σωματικής 

δραστηριότητας έπαιξε σημαντικό ρόλο στο σχεδιασμό αυτών των μελετών, το επίπεδο έντασης 

δεν αναφέρθηκε με συνέπεια, ως αποτέλεσμα του να μην είναι δυνατό να προσδιοριστεί ποια 

ένταση της σωματικής δραστηριότητας ήταν πιο επωφελής για τους επιζώντες καρκινοπαθείς 

(Kim et al., 2013). Οι Holick et al., το 2008, από τις ΗΠΑ, έδειξαν ότι σε γυναίκες με καρκίνο 



149 
 

 
 

του μαστού, το περπάτημα σε μέτρια ένταση σε σύγκριση με άλλους τύπους σωματικής 

δραστηριότητας (π.χ. ψυχαγωγικές, αθλητικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες) είχε τα 

μεγαλύτερα οφέλη για την υγεία τους. Ο αυξημένος κίνδυνος θνησιμότητας από καρκίνο του 

μαστού, ήταν υψηλότερος μεταξύ των επιζώντων με καθιστικό τρόπο ζωής, σε σύγκριση με 

εκείνους που ήταν σωματικά ενεργοί (Holick et al., 2008). Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω 

αλλά και την παρούσα μελέτη, η σωματική δραστηριότητα βελτιώνει την ποιότητα ζωής των 

ασθενών. Επομένως, οι επιζώντες καρκινοπαθείς πρέπει να ενθαρρύνονται να ασκούν 

σωματική δραστηριότητα για να μειώσουν τις πιθανές παρενέργειες ή την ενδεχόμενη κακή 

πρόγνωση του καρκίνου του μαστού μετά τη διάγνωση (Montaño-Rojas et al., 2020). Στο 

πρόγραμμα παρέμβασης, υπήρχε καθορισμένη σωματική άσκηση η οποία με κάποιο τρόπο θα 

έπρεπε να συνεχισθεί και μετά την αποχώρηση από το Κέντρο Αποκατάστασης και την 

επιστροφή πίσω στο οικείο περιβάλλον. Η φυσικοθεραπεύτρια στην Αφετηρία τόνιζε με 

έμφαση ότι η σωματική άσκηση θα πρέπει να είναι καθημερινή πρακτική. 

Στις ΗΠΑ, προκειμένου τα ογκολογικά κέντρα να συνεχίσουν να είναι διαπιστευμένα, 

πρέπει, ως μέρος της παρακολούθησης των ογκολογικών ασθενών, να ελέγχουν για πιθανά 

συμπτώματα ψυχολογικής δυσφορίας και να τα παραπέμπουν για ψυχοσωματική παρέμβαση. 

Μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στην παραπομπή, διασφαλίζοντας ότι η δυσφορία των ασθενών 

όχι μόνο ανιχνεύεται αλλά και αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά. Υπάρχουν πολλές 

τεκμηριωμένες παρεμβάσεις για τη θεραπεία της δυσφορίας των καρκινοπαθών. Ειδικές 

παρεμβάσεις μπορούν να στοχεύσουν αποτελεσματικά τις βιοψυχοκοινωνικές επιπτώσεις του 

άγχους και να προωθούν την αντιμετώπιση, εστιάζοντας στην επίλυση προβλημάτων, τη χρήση 

κοινωνικής υποστήριξης, τη διεκδικητική επικοινωνία, τη σεξουαλική υγεία, την οικειότητα, 

την τήρηση Υγειονομικής Περίθαλψης, συστάσεων υποστήριξης, την υγεία, τη συναισθηματική 

επεξεργασία και την έκφραση. Σε τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες, συγκεκριμένες 

παρεμβάσεις έχουν επίσης συσχετιστεί με μειωμένα ποσοστά υποτροπής του καρκίνου του 

μαστού και βελτιωμένα ποσοστά επιβίωσης (Gudenkauf et al., 2018). Επίσης, σε μία 

συστηματική αξιολόγηση μελετών, που σχετίζονταν, με την αποκατάσταση γυναικών με 

καρκίνο μαστού, διαπιστώθηκε ότι η γιόγκα (η οποία ήταν ενταγμένη και στο πρόγραμμα της 

Αφετηρίας) είχε θετικά αποτελέσματα στην ποιότητα ζωής, το άγχος, την κατάθλιψη, τη 

διαταραχή του ύπνου, την κόπωση και τα γαστρεντερικά συμπτώματα (Olsson Möller et al., 

2019). Στην παρούσα παρεμβατική μελέτη υπήρξε μία σημαντική βελτίωση της ποιότητας 
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ζωής, στην ενότητα της ψυχοκοινωνικότητας λόγω και του εντατικού προγράμματος που είχαν 

να ακολουθήσουν στο Κέντρο Αποκατάστασης οι ασθενείς. Καθώς οι θεραπείες για τον 

καρκίνο εξελίσσονται και οι ασθενείς ζουν περισσότερο, συνιστάται η αντιμετώπιση των 

επιπτώσεων του καρκίνου του μαστού, με παρεμβάσεις βάσει τεκμηριωμένων μελετών 

(Gudenkauf et al., 2018). Η παρέμβαση πρέπει να στοχεύει στην επίτευξη πλήρους σωματικής, 

ψυχοκοινωνικής και εκπαιδευτικής βελτίωσης για τους ασθενείς, εντός των ορίων που 

επιβάλλει η ασθένεια. 

Συμπερασματικά οι ασθενείς με καρκίνο του μαστού, είχαν επωφεληθεί από την μίας 

εβδομάδος παρέμβαση στο Κέντρο Αποκατάστασης. Όπως αναμενόταν, τόσο τα σωματικά όσο 

και τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά των ασθενών, βελτιώθηκαν μετά την αποκατάσταση. 

7.5.1. Γιατί η Παρέμβαση είχε Επιτυχία; 

Μία από τις πολλές προκλήσεις που υπήρχαν στη μελέτη παρέμβασης, ήταν ο τρόπος 

ερμηνείας των αποτελεσμάτων. Κατά την ανάλυση των αποτελεσμάτων, ήταν δύσκολο να 

αποσυνδεθούν όλες οι πτυχές της παρέμβασης και να καθοριστούν ποια προγράμματα ήταν 

υπεύθυνα για ποια αποτελέσματα. Με άλλα λόγια, ήταν δύσκολο να προσδιοριστεί εάν ένα 

αποτέλεσμα προκαλείτο από την επιδιωκόμενη παρέμβαση ή αν οφειλόταν σε άλλες 

παραμέτρους όπως οι ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις, η οργάνωση της παρέμβασης, το 

προσωπικό, το χρονοδιάγραμμα, το φυσικό περιβάλλον ή η γενική ατμόσφαιρα κ.ά. Ο χώρος 

διεξαγωγής της παρέμβασης πιθανό να είχε διαδραματίσει το δικό του ρόλο στην επιτυχία του 

προγράμματος. Ήταν μία μεγάλη έπαυλη τοποθετημένη σε ένα υπέροχο σημείο του δάσους, 

μακριά από το θόρυβο της πόλης ή του χωριού. Ό χώρος ήταν πλήρως ανακαινισμένος, με 

ευρύχωρα δωμάτια, αρκετούς και μεγάλους κοινόχρηστους χώρους για μαθήματα, συναντήσεις, 

ψυχαγωγία καθώς και μία όμορφη πισίνα. Το εργατικό δυναμικό αποτελείτο από επαγγελματίες 

που ενδιαφέρονταν για την εργασία, γνώστες του αντικειμένου και έδιδαν την αίσθηση στο 

συμμετέχοντα ότι ήταν ένας και μοναδικός. Η απλή και κατανοητή γλώσσα, οι λεκτικές και οι 

φυσικές αλληλεπιδράσεις (π.χ. ανταλλαγή ιστοριών και εμπειριών) μεταξύ των συμμετεχόντων, 

είχαν εξέχουσα θέση στη διευκόλυνση του συναισθήματος της κοινότητας και παρείχαν ένα 

πλαίσιο φροντίδας. 
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Αν και με βάση τα αποτελέσματα, η παρέμβαση μίας εβδομάδας φαίνεται να έχει 

βελτιώσει, μετά από τρεις (3) μήνες, σημαντικά την ποιότητα ζωής συνολικά και σε όλες τις 

ενότητες, δεν πρέπει να υποτεθεί ότι αυτό οφείλεται αποκλειστικά στο σχέδιο παρέμβασης. 

Συμπερασματικά, η αξιολόγηση ενός επεμβατικού προγράμματος αποκατάστασης είναι 

αδύνατο να αξιολογηθεί αν δε ληφθεί υπόψη και το περιβάλλον στο οποίο γίνεται η παρέμβαση 

καθώς επίσης και η διαπροσωπική επικοινωνία. 

7.6 Κυπριακή Δημοκρατία/Υπουργείο Υγείας και Αποκατάσταση Καρκινοπαθών 

Ένα από τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν ήταν το τι γίνεται στην Κύπρο, από το 

Υπουργείο Υγείας, στα θέματα αποκατάστασης καρκινοπαθών. Στην αναθεωρημένη Εθνική 

Στρατηγική για τον Καρκίνο που δημοσιεύτηκε το 2019, υπήρχαν πέντε (5) κύριοι άξονες 

δράσης στρατηγικού σχεδιασμού: 

1ος Άξονας: Πρόληψη 

2ος Άξονας: Έγκαιρη διάγνωση - Αντιμετώπιση 

3ος Άξονας: Ψυχοκοινωνική στήριξη - Επανένταξη - Ανακουφιστική φροντίδα 

4ος Άξονας: Καταγραφή περιστατικών - Αρχείο 

5ος Άξονας: Έρευνα 

Στον τρίτο άξονα, το μέρος που ασχολείτο με την επανένταξη των καρκινοπαθών στην 

κοινωνία, αναφέρονται τα εξής: 

«Με την πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στην Ογκολογία, το 

προσδόκιμο επιβίωσης σε πολλές μορφές καρκίνου, έχει αυξηθεί σημαντικά. Περίπου το 50% 

των νεοδιαγνωσθέντων ασθενών, έχουν προσδόκιμο επιβίωσης μεγαλύτερο από δέκα έτη. 

Υπολογίζεται ότι, παγκόσμια, πάνω από τριάντα (30) εκατομμύρια άτομα που ζουν σήμερα 

ανάμεσά μας, κάποια στιγμή στη ζωή τους είχαν διαγνωστεί από κάποια μορφή καρκίνου. Στην 

Κύπρο υπολογίζεται, αν και δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία, ότι οι επιζώντες καρκινοπαθείς 

είναι πάνω από τριάντα (30) χιλιάδες, αριθμός ο οποίος αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά τα 

επόμενα χρόνια. 

Η αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης και ο ολοένα αυξανόμενος αριθμός 

καρκινοπαθών, οι οποίοι επιζούν από τον καρκίνο τους, συνδυάζεται αρκετές φορές με 
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τοξικότερες αλλά και μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας θεραπείες, οι οποίες επηρεάζουν σε 

σημαντικό βαθμό τα άτομα αυτά, δημιουργώντας τεράστια προβλήματα επανένταξής τους στο 

κοινωνικό σύνολο. 

Η αποκατάσταση ατόμων με εμπειρία καρκίνου (επιζώντες καρκινοπαθείς/cancer 

survivors) έχει ενταχθεί, παγκοσμίως, στα πλείστα Συστήματα Υγείας με αρκετά θετικά 

αποτελέσματα. Στους ασθενείς οι οποίοι παρουσιάζουν επιπτώσεις, απόρροια των θεραπειών, 

θα πρέπει έγκαιρα και αποτελεσματικά να τους παρέχονται υποστηρικτικές παρεμβάσεις 

φροντίδας, καθώς διαπιστώνεται ότι η επανένταξη των ατόμων αυτών στο κοινωνικό σύνολο, 

οικογενειακό, κοινωνικό, επαγγελματικό περιβάλλον, γίνεται πιο γρήγορα. Έχει τη δυνατότητα, 

επίσης, να είναι ένα αποδοτικό μέσο μείωσης των οικονομικών πόρων Υγειονομικής 

Περίθαλψης. 

Στην Κύπρο ενώ λειτουργούν με απόλυτη επιτυχία, από εθελοντικές οργανώσεις, 

προγράμματα για πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση αλλά και υπηρεσίες ανακουφιστικής φροντίδας 

σε ασθενείς τελικού σταδίου, δεν υπάρχουν εκ μέρους του κράτους συγκεκριμένα προγράμματα 

αποκατάστασης και μεταθεραπευτικής στήριξης που να στοχεύουν στη βοήθεια των ατόμων 

αυτών. Ήδη ξεκίνησε, από τον ΠΑΣΥΚΑΦ στο χωριό Μονιάτης, η λειτουργία του πρώτου 

Μεταθεραπευτικού Κέντρου Στήριξης «Αφετηρία», με Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 

Το Υπουργείο Υγείας Κύπρου αλλά και οι υπόλοιπες υπηρεσίες του κράτους - 

Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλες- πρέπει να 

διερευνήσουν/μελετήσουν το θέμα δημιουργώντας τις υποδομές που θα προσφέρουν τις 

αναγκαίες υπηρεσίες που θα βελτιώνουν τη σωματική και ψυχική κατάσταση των ασθενών, 

βοηθώντας στην επανένταξή τους. Επίσης, και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), (μαζί ή 

κάθε μία ξεχωριστά) θα πρέπει να κινηθούν άμεσα, αναγνωρίζοντας τα προβλήματα αυτών των 

ασθενών και εντάσσοντας στις προσφερόμενες τους υπηρεσίες και την αποκατάσταση σε μία 

πιο ολοκληρωμένη μορφή. Στο προσχέδιο για το Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓΕΣΥ) αναφέρεται 

επιγραμματικά και η αποκατάσταση ασθενών, χωρίς να προσδιορίζονται περαιτέρω θέματα 

παροχής υπηρεσιών, αποζημιώσεις κ.ά. Οι οργανώσεις των καρκινοπαθών θα πρέπει να 

συζητήσουν το θέμα με τη Βουλή των Αντιπροσώπων και το Υπουργείο Υγείας, για να 

εξασφαλισθεί η χρηματοδότηση μέσω του ΓΕΣΥ των προγραμμάτων αποκατάστασης για τους 

καρκινοπαθείς. 
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Επομένως, στόχος της πενταετίας θα πρέπει να είναι η δημιουργία ομάδας εργασίας 

(Υπουργείο Εργασίας, Υπουργείο Υγείας) η οποία θα ασχοληθεί με: 

1. Αναγνώριση και θεσμοθέτηση της ανάγκης για προγράμματα αποκατάστασης. 

2. Κατάληξη από κοινού σε συγκεκριμένες έννοιες (terminology) που αφορούν στο 

συγκεκριμένο θέμα π.χ. επιζώντες καρκινοπαθείς, αποκατάσταση. 

3. Εποπτεία και αξιολόγηση ιδιωτικών πρωτοβουλιών που αφορούν προγράμματα 

αποκατάστασης. 

4. Χορήγηση προγραμμάτων αποκατάστασης σε βάση συγκεκριμένων «κριτηρίων» 

(Υπουργείο Υγείας Κύπρου, 2019). 

Με βάση τα πιο πάνω, φαίνεται ότι το Υπουργείο Υγείας της Κύπρου, έχει συμπεριλάβει 

στα στρατηγικά του σχέδια το ζήτημα της αποκατάστασης των επιζώντων καρκινοπαθών. Είναι 

ευθύνη των συνδέσμων ασθενών να πιέσουν για την ανάπτυξη τέτοιων πολιτικών, προκειμένου 

να αντιμετωπιστούν ορθολογικά τα προβλήματα των επιζώντων σε ολιστική βάση, με γνώμονα 

πάντα τους ίδιους τους ασθενείς. Δυστυχώς πολλά από αυτά παραμένουν ως διακηρύξεις και 

δεν υπάρχει η πολιτική βούληση για την εφαρμογή αυτού που αποφασίζεται. 

7.7 Σύνδεσμοι Ασθενών/Αποκατάσταση Καρκινοπαθών 

Στην Κύπρο, ορισμένες υπηρεσίες αποκατάστασης παρέχονται επί του παρόντος μόνο 

από δύο ΜΚΟ ασθενών με καρκίνο, τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου (ΑΣΚ) και τον 

Παγκύπριο Σύνδεσμο Καρκινοπαθών και Φίλων (ΠΑΣΥΚΑΦ). Υπάρχουν, φυσικά, και άλλοι 

σύνδεσμοι που παρέχουν όμως περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόληψη και την 

έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου. 

Ο ΑΣΚ προσφέρει υπηρεσίες φυσικοθεραπείας που σκοπό έχουν να προσφέρουν το 

υψηλότερο δυνατό επίπεδο λειτουργικότητας και αυτονομίας σε κάθε ασθενή ξεχωριστά, 

συμβάλλοντας επίσης και στην αποκατάστασή του, έχοντας και θετική επίδραση στην 

ψυχολογία του. Επίσης, προσφέρονται υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης, προκειμένου να 

μεταδώσουν τρόπους με τους οποίους οι ασθενείς μπορούν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις 

και τις αλλαγές που προκαλούνται από τη διάγνωση, ώστε να αποκτήσουν τη σωστή διάσταση 

της νόσου, τη συναισθηματική ισορροπία και να μειώσουν το συναισθηματικό φορτίο. Μέρος 

της ολιστικής φροντίδας που προσφέρεται είναι και η πνευματική στήριξη των ασθενών και 
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των οικογενειών τους. Επιπλέον, οι κοινωνικοί λειτουργοί ερευνούν, αξιολογούν τα αιτήματα 

των ασθενών, παραπέμπουν, συμβουλεύουν και καθοδηγούν, κινητοποιώντας τους 

κατάλληλους φορείς του κράτους και της κοινότητας, όταν και εάν είναι απαραίτητο. Οι 

υπηρεσίες προσφέρονται σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου, στις εγκαταστάσεις του συνδέσμου, 

σε χώρους νοσηλείας ή στο σπίτι των ασθενών (Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου, 2020). 

Αυτές οι υπηρεσίες όπως προαναφέρθηκαν προσφέρονται σε όλους τους ασθενείς, σε όλα τα 

στάδια της νόσου και δεν είναι εξειδικευμένες για επιζώντες καρκινοπαθείς. 

Ο ΠΑΣΥΚΑΦ προσφέρει παρόμοιες υπηρεσίες σε όλη την Κύπρο στα γραφεία της ή 

στα σπίτια ασθενών. Λειτουργεί  το Κέντρο Αποκατάστασης «Αφετηρία» από το 2017, για το 

οποίο έχει αναφερθεί πιο πάνω, ότι λειτουργεί αποκλειστικά για επιζώντες καρκινοπαθείς. 

Υπάρχει στο Κέντρο αυτό μία σωστά στελεχωμένη και εκπαιδευμένη διεπιστημονική ομάδα, η 

οποία ασχολείται αποκλειστικά με τα προβλήματα των επιζώντων καρκινοπαθών και την 

επίλυσή τους. Είναι το πρώτο Κέντρο που προσφέρει αυτές τις υπηρεσίες στην Κύπρο, 

συμβάλλοντας στη σωματική, πνευματική και ψυχολογική ανάταση των ασθενών, δίνοντάς 

τους τα κατάλληλα εφόδια και τις απαραίτητες γνώσεις στα άτομα που το επισκέπτονται για να 

κάνουν μία νέα αρχή στη ζωή τους (Αφετηρία/ΠΑΣΥΚΑΦ, 2020). Τα άτομα που φεύγουν από 

το Κέντρο μετά το εβδομαδιαίο πρόγραμμα, έχουν την ευκαιρία να συνεχίσουν είτε μόνα τους 

είτε σε ομάδες, στα τοπικά γραφεία του συνδέσμου τους (ΑΣΚ ή ΠΑΣΥΚΑΦ). 

VIII. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

8.1 Συμπεράσματα Μελέτης (για τους 313 Συμμετέχοντες) 

Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης έδειξαν ότι οι Κύπριοι επιζώντες καρκινοπαθείς, 

αντιμετωπίζουν αρκετά προβλήματα που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής τους, σε όλες τις 

ενότητες (σωματική δραστηριότητα, ψυχοκοινωνικότητα, σεξουαλικότητα, συντροφικότητα 

και άλλες παράμετροι) εκτός από την ενότητα της αλληλεπίδρασης ιατρού/ασθενή. Μερικά από 

αυτά ήταν αναμενόμενα, όπως το άγχος, τα προβλήματα εύρεσης εργασίας, η μειωμένη 

ενέργεια, η δυσκολία στο να σκύψει κάποιος/α ή να σηκώσει βάρος κ.ά., αλλά όχι όμως σε τόσο 

υψηλά επίπεδα.  

Επίσης προκύπτει από τη μελέτη ότι οι Κύπριοι επιζώντες καρκινοπαθείς είχαν υψηλά 

ποσοστά άγχους. Ακόμη άτομα που αρχικά φαίνεται να πηγαίνουν καλά και να μην έχουν 
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αγχώδη διαταραχή, μπορεί να διατρέχουν κίνδυνο αργότερα. Ο κίνδυνος υπάρχει καθ’ όλη τη 

διάρκεια της παρακολούθησης των ασθενών και οι ιατροί πρέπει να έχουν τη γνώση, για να 

ανιχνεύσουν εγκαίρως τα συμπτώματα άγχους, προκειμένου να γίνει η καλύτερη ψυχολογική 

παρέμβαση, από εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας. Η οικογένεια πρέπει επίσης να 

συνεισφέρει, με συνεχή και πρακτικά μέτρα, πάντα σε συνεννόηση με επαγγελματίες υγείας. 

Δεδομένου ότι στην Κύπρο οι ογκολογικές υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν, από το 

Υπουργείο Υγείας αλλά και τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας, οι ασθενείς δεν είχαν 

προβλήματα με την ασφαλιστική τους κάλυψη. Επίσης, λόγω και της κοινωνικής δομής στην 

Κύπρο, οι ασθενείς δεν είχαν πρόβλημα με τη μεταφορά τους στα ραντεβού με τον/την ιατρό. 

Οι ασθενείς δεν ανέφεραν προβλήματα στις συναντήσεις τους με τους ιατρούς, κάτι που μπορεί 

να χαρακτηριστεί ως απροσδόκητα ευχάριστο. 

Επιπλέον, οι εργαζόμενοι, είτε είχαν τέκνα είτε όχι, είχαν καλύτερη ποιότητα ζωής και 

λιγότερα ψυχοκοινωνικά προβλήματα από ότι οι μη εργαζόμενοι. Ακόμη, τα άτομα που 

ανέφεραν ότι ήταν άνεργοι λόγω καρκίνου, είχαν χειρότερη ποιότητα ζωής σε όλες τις ενότητες 

που εξετάστηκαν στην παρούσα μελέτη. Επομένως, συνάγεται το συμπέρασμα ότι, εάν είναι 

δυνατόν, αυτά τα άτομα πρέπει να ενθαρρυνθούν να επιστρέψουν στην εργασία. Χρειάζονται 

όμως νομοθετικές ρυθμίσεις, καλή και ειλικρινής επικοινωνία μεταξύ εργαζομένου και 

εργοδότη, όσον αφορά τις διαδικασίες επιστροφής αλλά και συμπαράσταση από τους 

συναδέλφους (Osha.europa.eu, 2018). 

Ορισμένα δημογραφικά χαρακτηριστικά επηρέασαν την ποιότητα ζωής, ενώ άλλα όχι. 

Το μέγεθος του νοικοκυριού, εάν το άτομο είναι πρόσφυγας ή όχι και η χορήγηση 

χημειοθεραπείας ή ακτινοθεραπείας, δεν είχαν στατιστικά σημαντική διαφορά στην επίδραση 

της ποιότητα ζωής σε καμία ενότητα. Περαιτέρω μελέτες, λαμβάνοντας υπόψη τις λεπτομέρειες 

της παρεχόμενης θεραπείας (χειρουργική επέμβαση, χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία), 

ενδέχεται να εντοπίσουν σημαντικές διαφορές στα προβλήματα και την ποιότητα ζωής των 

επιζώντων που μπορεί να έχουν επηρεαστεί από το είδος και την έκταση αυτών των θεραπειών.  

Επιπρόσθετα, ορισμένα προβλήματα ήταν κοινά μεταξύ διαφορετικών ειδών καρκίνου, 

ενώ άλλα ήταν ειδικά για συγκεκριμένα είδη καρκίνων. Π.χ. η συνολική ποιότητα ζωής των 

ασθενών με καρκίνο του θυρεοειδή, ήταν γενικά καλύτερη από εκείνη άλλων ασθενών με 
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κακοήθειες όπως, μαστός, έντερο, ενδομήτριο, προστάτης και ουροδόχος κύστη, ενώ οι 

ασθενείς με καρκίνο προστάτη, είχαν στην ενότητα της σεξουαλικότητας, χειρότερη ποιότητα 

ζωής από τον καρκίνο του μαστού, θυρεοειδή και ουροδόχου κύστης. Το είδος του καρκίνου 

ήταν στατιστικά σημαντικό μόνο όσον αφορά τη συνολική ποιότητα ζωής, την 

ψυχοκοινωνικότητα, τη σεξουαλικότητα και τις άλλες παραμέτρους και δεν υπήρχε στατιστικά 

σημαντική διαφορά στη σωματική δραστηριότητα, στη συντροφικότητα και στην 

αλληλεπίδραση ιατρού/ασθενή. Λόγω αυτής της ιδιαιτερότητας των διαφόρων ειδών καρκίνου 

τα προγράμματα αποκατάστασης πρέπει να σχεδιάζονται για να ικανοποιούν τις ανάγκες κάθε 

ατόμου, ανάλογα με το συγκεκριμένο είδος καρκίνου και θεραπείας. Για παράδειγμα ο 

συνδυασμός ατόμων με διαφορετικά είδη καρκίνου σε ένα πρόγραμμα αποκατάστασης π.χ. μίας 

εβδομάδας, θα πρέπει να αποφεύγεται, πράγμα το οποίο είδη εφαρμόζει το Κέντρο 

Αποκατάστασης, Αφετηρία, από την ημέρα λειτουργίας του. 

Το φύλο είχε στατιστικά σημαντική διαφορά μόνο στην ενότητα των άλλων 

παραμέτρων με τους άνδρες ασθενείς να είχαν λιγότερα προβλήματα από τις γυναίκες. Οι 

ερωτήσεις στην ενότητα των άλλων παραμέτρων υποδεικνύουν ότι οι ασθενείς επηρεάζονται 

δυσμενώς από τη θεραπεία, και έχουν προβλήματα σε οικονομικά και εργασιακά θέματα και 

διαπροσωπικές σχέσεις. Επίσης, η περιοχή διαμονής είχε στατιστικά σημαντική διαφορά μόνο 

στην ενότητα της συντροφικότητας, με τα άτομα που ζούσαν σε αγροτικές περιοχές να είχαν 

και τα περισσότερα προβλήματα. Περαιτέρω έρευνα για το φύλο και την περιοχή διαμονής, 

μπορεί να παρέχει περισσότερες πληροφορίες και να επιβεβαιώσει ή να αντικρούσει τα 

παραπάνω ευρήματα. 

Η μελέτη καταλήγει επίσης στο συμπέρασμα ότι η ένταξη της σωματικής άσκησης σε 

προγράμματα αποκατάστασης καρκίνου πρέπει να αποτελεί άμεση προτεραιότητα. Οι 

συμμετέχοντες, που κατά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, είχαν ολοκληρώσει τις 

θεραπείες τους πρόσφατα, [έξι (6) μήνες έως δύο (2) έτη] είχαν περισσότερα προβλήματα στην 

ενότητα της σωματικής δραστηριότητας σε σύγκριση με τα άτομα που είχαν ολοκληρώσει τις 

θεραπείες τους, αρκετό χρονικό διάστημα προηγουμένως [πέραν των δύο (2) ετών]. Αυτό, εάν 

επιβεβαιωθεί σε επιπρόσθετη μελέτη, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά το σχεδιασμό των 

προγραμμάτων αποκατάστασης, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στη σωματική δραστηριότητα 

στα πρόσφατα θεραπευμένα άτομα  
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Επιπλέον, άτομα τα οποία δεν είχαν σταθερή σχέση (άγαμοι, χήροι/χήρες, 

διαζευγμένοι), είχαν περισσότερα προβλήματα από τα άτομα που είχαν σταθερή σχέση στις 

ενότητες της σεξουαλικότητας και στις άλλες παραμέτρους. Αυτά τα άτομα μπορεί να 

χρειάζονται περισσότερη στήριξη από τις Υπηρεσίες των Συνδέσμων των ασθενών και οι 

ογκολόγοι θα πρέπει να τους παραπέμπουν έγκαιρα. 

Η ενότητα της σεξουαλικότητας είχε τη χαμηλότερη βαθμολογία στην ποιότητα ζωής 

άρα και πιο πολλά προβλήματα από όλες τις άλλες ενότητες. Επίσης, οι ασθενείς άνω των 

εξήντα πέντε (65) ετών, είχαν περισσότερα σεξουαλικά προβλήματα από τα άτομα άλλων 

ηλικιακών ομάδων. Θα πρέπει όμως να ληφθεί υπόψη ότι το 61,7% των ασθενών που 

συμμετείχαν στη μελέτη, είχε διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού, του προστάτη ή του 

ενδομητρίου και επίσης το 21,4% των συμμετεχόντων ήταν ηλικίας άνω των εξήντα πέντε (65) 

ετών. Στα αρχικά στάδια της διάγνωσης, οι ασθενείς, οι σύντροφοι, οι στενοί συγγενείς ή οι 

φίλοι, επικεντρώνονται στην όσο καλύτερη αντιμετώπιση της ασθένειας και ως εκ τούτου το 

ενδιαφέρον των ασθενών για σεξουαλική επαφή μειώνεται. Μερικοί ασθενείς μπορεί να 

βιώνουν μία ολιγότερο ικανοποιητική σεξουαλική ζωή λόγω προσωρινών ή μόνιμων 

προβλημάτων, με χειρουργικές επεμβάσεις και σωματικές αλλαγές. Ωστόσο, τα προβλήματα 

στη σεξουαλική ζωή φαίνεται να εξακολουθούν να υπάρχουν και να συνεχίζονται αν και έχει 

περάσει αρκετός χρόνος από το τέλος των θεραπειών. Για αυτό συνιστάται στη τακτική 

παρακολούθηση που γίνεται, οι ογκολόγοι να δώσουν τη δυνατότητα στους ασθενείς να 

εκφράσουν αυτά τα προβλήματα και αναλόγως με τη συμβουλευτική αρωγή και παρεμβάσεις 

στο ζευγάρι, ή ακόμη και με παραπομπή σε ψυχολόγο, να βοηθήσουν, στη όσο το δυνατόν 

επίλυση αυτών, καθώς τα προβλήματα εικόνας του σώματος, μπορούν να προκαλέσουν 

ψυχολογική και συναισθηματική δυσφορία. Επομένως, οι επαγγελματίες υγείας, ειδικά οι 

γιατροί, πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στα σεξουαλικά προβλήματα και να βρουν λύσεις 

προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω συζυγικά/οικογενειακά προβλήματα. 

Τα αποτελέσματα επίσης, υπογραμμίζουν τη σημασία της τακτικής εκτίμησης του 

πόνου από τους θεράποντες ιατρούς, λόγω των σημαντικών επιπτώσεων που έχει η επίδρασή 

του στη συναισθηματική κατάσταση των ασθενών και στην ποιότητα ζωής. Απαιτείται 

περισσότερη διερεύνηση για την καλύτερη κατανόηση των αιτίων, λαμβάνοντας υπόψη τις 
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ψυχολογικές πτυχές και στη συνέχεια, την εξεύρεση τρόπων μείωσης ή ανακούφισης του πόνου 

που προκαλείται από αυτές τις αιτίες. 

Αν και οι ερωτηθέντες ενδέχεται να είχαν πρόσβαση σε Συνδέσμους Καρκινοπαθών και 

σε νοσηλευτές ειδικούς σε θέματα περίθαλψης στομίων, εξακολουθούν να υπάρχουν κενά που 

δείχνουν ότι απαιτείται περισσότερη προσπάθεια για την κατανόηση των εμποδίων στη 

φροντίδα του στομίου. Ορισμένες φορές τα άτομα αυτά αισθάνονται ντροπή και αποφεύγουν 

να το αναφέρουν στον/στην ιατρό. Η ενθάρρυνση των ατόμων να μιλήσουν για αυτό, ίσως 

μειώσει αυτή την ανεκπλήρωτη ανάγκη και να βελτιώσει την ευημερία τους. 

Ένα άλλο ζήτημα που προέκυψε ήταν θέματα κοινωνικού αποκλεισμού, επαναφορά 

στην αγορά εργασίας κ ά.. Επομένως, μπορεί να υπάρξει μία μακροχρόνια σχέση των ασθενών 

με το Κράτος Πρόνοιας, η οποία ξεκινά την ημέρα της αρχικής τους διάγνωσης και ίσως θα 

διαρκέσει αρκετά χρόνια μετά το τέλος της θεραπείας. Ο λόγος έγκειται στο γεγονός ότι μετά 

την ολοκλήρωση των θεραπειών δεν υπάρχουν ειδικές δικλείδες ασφαλείας στα αντίστοιχα 

Συστήματα Πρόνοιας, τα οποία θα προστατεύουν τους ασθενείς από φαινόμενα κοινωνικού 

αποκλεισμού. Επίσης, δεν υπάρχουν τα κατάλληλα κίνητρα και διευκολύνσεις τόσο για τους 

εργοδότες όσο και για τους ασθενείς, τα οποία θα συμβάλουν στη σωστή κατεύθυνση. 

Οι ασθενείς ήταν θετικοί στην ύπαρξη Κέντρου Αποκατάστασης, θα μπορούσαν να 

διανυκτερεύσουν στο Κέντρο αυτό αλλά και να μετακινηθούν σε άλλη επαρχία της Κύπρου με 

σκοπό να ενταχθούν σε πρόγραμμα αποκατάστασης. Ωστόσο, απαιτείται καλή προετοιμασία 

από τη διεπιστημονική ομάδα αποκατάστασης. Οι ασθενείς πρέπει να αξιολογηθούν, εκ των 

προτέρων, μέσω ενός καλά σχεδιασμένου ερωτηματολογίου και μιας προσωπικής συνέντευξης 

για τον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων τους. Εξίσου σημαντική είναι και η πληροφόρηση 

εκ μέρους των ασθενών των θεμάτων που θα ήθελαν να διαχειριστούν στο Κέντρο 

Αποκατάστασης. Ο καθορισμός στόχων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αποκατάστασης για 

να βοηθήσει τα άτομα να επιτύχουν τον μέγιστο βαθμό επιστροφής στο προηγούμενο 

λειτουργικό επίπεδο εντός των ορίων που καθορίζονται από τις άλλες σωματικές, λειτουργικές 

και γνωστικές διαταραχές τους. Ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να θέσουν στόχους και 

προτεραιότητες και υποστηρίζει την ομαδική επικοινωνία και συντονισμό. Συνολικά, η 

προσέγγιση στην αποκατάσταση των επιζώντων καρκινοπαθών, χρειάζεται μια ολιστική 

προσπάθεια και θα πρέπει να περιλαμβάνει λειτουργικές μεθόδους με επίκεντρο τους ασθενείς. 
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Η συντριπτική πλειονότητα των ερωτηθέντων δήλωσε ότι, ο/η ογκολόγος τους είχε 

αναφέρει, κάποιες προφορικές οδηγίες σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης, στο τέλος 

της θεραπείας, ενώ οι ίδιοι οι ασθενείς, θα προτιμούσαν αυτές να ήταν γραπτές. Πρόσθετες 

μελέτες που σχετίζονται με προγράμματα παρακολούθησης, μπορεί να βοηθήσουν στον 

προσδιορισμό εάν είναι επίσης αποτελεσματικά στη βελτίωση της επιβίωσης των ασθενών. 

Ωστόσο, η κυρίαρχη άποψη στη βιβλιογραφία είναι ότι είναι σημαντικό να υπάρχει ένα γραπτό 

κείμενο/αρχείο, με το ιστορικό των θεραπειών καθώς και εξετάσεις παρακολούθησης που 

χρειάζονται να υποβάλλονται οι ασθενείς στην πάροδο του χρόνου. Μπορεί επίσης να 

απαριθμήσει τις πιθανές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των θεραπειών και ιδέες για το πως οι 

επιζώντες καρκινοπαθείς υγιείς μπορούν να παραμείνουν υγιείς μέσω βελτίωσης του τρόπου 

ζωής (Hill et al., 2020). 

Η παρούσα μελέτη δείχνει ότι οι ασθενείς αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα, αν και 

έχει περάσει αρκετός χρόνος από το τέλος της θεραπείας. Επιπλέον, τα αποτελέσματα τονίζουν 

τη σημασία της μέτρησης της ποιότητας ζωής, σε επιζώντες καρκινοπαθείς. Τα δεδομένα 

σχετικά με την προοπτική και την ικανοποίηση των ασθενών σε διάφορους τομείς της ζωής, 

παρέχουν μία ευρύτερη εικόνα για το πώς μία διάγνωση και θεραπεία καρκίνου μπορεί να 

επηρεάσει τη ζωή των ατόμων. Οι επαγγελματίες υγείας πρέπει να γνωρίζουν καλύτερα τα 

θέματα που άπτονται της ποιότητας ζωής στους επιζώντες καρκινοπαθείς, προκειμένου να 

καλύψουν τις ανάγκες τους, τόσο κατά τη διάρκεια της θεραπείας αλλά και μετά στο στάδιο της 

αποκατάστασης. Πρέπει να δημιουργηθούν ειδικά προγράμματα αποκατάστασης για τους 

επιζώντες και να βρεθούν τρόποι βελτίωσης της ποιότητας ζωής τους. 

Περισσότερη έρευνα με στόχο την επίλυση των προβλημάτων των επιζώντων 

καρκινοπαθών στην Κύπρο, θα μπορούσε να παρέχει σημαντικές πληροφορίες για την 

καλύτερη αντιμετώπισή τους. 

8.1.1 Περιορισμοί της Μελέτης (για τους 313 Συμμετέχοντες) 

Οι περιορισμοί και τα μειονεκτήματα της μελέτης, εστιάζονται κυρίως στο σχεδιασμό 

της μελέτης και στο χρονικό όριο που υπήρχε για την ολοκλήρωσή της. Αν και μελετήθηκε η 

επίδραση πολλών κλινικών και δημογραφικών χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων, αυτή η 

μελέτη δεν εξέτασε κάποια άλλα πιθανά σημαντικά χαρακτηριστικά, όπως συννοσηρότητες, 
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σωματικό βάρος και ειδικά το δείκτη μάζας σώματος, εμμηνόρροια ή εμμηνόπαυση σε 

γυναίκες, είδος χειρουργικής επέμβασης, κ.ά. Υπήρχαν άτομα που υποβλήθηκαν σε μικρές 

χειρουργικές επεμβάσεις και άλλοι, αντίθετα, σε μεγάλες. Περισσότερες πληροφορίες, ίσως να 

αναδείκνυαν σημαντικές διαφορές στα προβλήματα και/ή στην ποιότητα ζωής καθώς πιθανά 

να επηρεάζονταν από το είδος και το εύρος της χειρουργικής επέμβασης. Η έλλειψη δεδομένων 

για συγκεκριμένες αντικαρκινικές θεραπείες (χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία, 

ορμονοθεραπεία κ.λπ.) για κάθε συμμετέχοντα, συμπεριλαμβανομένου του σχήματος και της 

διάρκειας, θεωρείται επίσης σημαντική. Κατά συνέπεια, οι πιθανές επιπτώσεις των 

συγκεκριμένων κλινικών και δημογραφικών χαρακτηριστικών στα αναφερόμενα προβλήματα 

και την ποιότητα ζωής, δεν αξιολογήθηκαν στην παρούσα μελέτη. 

Επίσης, ένα δημογραφικό στοιχείο που εξετάστηκε ήταν η καταγωγή των 

συμμετεχόντων (πρόσφυγας ή όχι) και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν υπήρχε διαφορά στα 

προβλήματα ή στην ποιότητα ζωής. Εδώ ο περιορισμός της μελέτης έγκειται στο ότι υπάρχει 

έλλειψη βιβλιογραφίας για το συγκεκριμένο θέμα, οπότε τα αποτελέσματα δε μπορούσαν να 

συγκριθούν με άλλα. Ίσως μία παρόμοια μελέτη θα ήταν χρήσιμη για να διαπιστωθεί εάν 

υπάρχει πραγματικά κάποια διαφορά ή όχι. 

Στην παρούσα μελέτη, ένα σημαντικό ποσοστό γυναικών ανέφερε ότι είχαν προβλήματα 

με την πρόθεση του μαστού. Ωστόσο, η μελέτη δεν είχε σχεδιαστεί για να αναδείξει ποια ήταν 

αυτά τα προβλήματα. Επίσης, μόνο 25 γυναίκες είχαν πρόθεση μαστού από τις 135 που 

συμμετείχαν στη μελέτη. Ίσως σε μια νέα μελέτη, το ερώτημα θα μπορούσε να ληφθεί υπόψη 

και να διατυπωθεί ανάλογα. 

Ένας άλλος σημαντικός περιορισμός, ήταν ότι δεν υπήρχε η πληροφόρηση, εάν οι 

συγκεκριμένοι ερωτηθέντες συμμετείχαν σε διαδικασίες αποκατάστασης (σωματικές, 

ψυχολογικές, κ.ά.), που προσφέρονταν από τους συνδέσμους ασθενών στα επιτόπου γραφεία 

τους, ή στα σπίτια των ασθενών, οι οποίες θα μπορούσαν πιθανά να είχαν επηρεάσει τα 

αποτελέσματα. Είναι γνωστό ότι αρκετοί καρκινοπαθείς παρακολουθούνται από διάφορους 

επαγγελματίες υγείας (Ψυχολόγους, Φυσικοθεραπευτές, Νοσηλευτές, Κοινωνικούς 

Λειτουργούς κ.ά.), ειδικότερα από τον ΑΣΚ και τον ΠΑΣΥΚΑΦ. 
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Η μελέτη διαπίστωσε επίσης ένα κενό στο ερωτηματολόγιο για το Κέντρο 

Αποκατάστασης. Δεν ήταν δυνατό ο ερωτηθείς να αναφέρει πέραν του ενός προβλήματος. Σε 

μελλοντική μελέτη θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα της πολλαπλής επιλογής προβλημάτων 

ή της ιεράρχησης διαφόρων επιλογών. 

Επιπλέον, κατά την ερμηνεία αυτών των δεδομένων, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι 

γυναίκες συμμετέχοντες ήταν πιο πολυάριθμες από τους άνδρες, καθώς επίσης ότι ο καρκίνος 

του μαστού ήταν η συχνότερη διάγνωση στη μελέτη. Αυτά τα γεγονότα ενδέχεται να είχαν 

επηρεάσει τα αποτελέσματα που παρατηρήθηκαν. 

Η χρήση ενός ερωτηματολογίου αυτοαναφοράς θεωρείται επίσης περιορισμός, ο οποίος 

μπορεί να έχει επηρεάσει την ακρίβεια των απαντήσεων, καθώς υποχρεώνει τον ερωτηθέντα να 

απαντήσει με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων είναι δυνατό να μην 

είναι πάντα ειλικρινείς και αυθόρμητες, επειδή μπορούν να διαβάσουν όλες τις ερωτήσεις 

προτού απαντήσουν. Λόγω πιθανής δυσπιστίας προς τους ερευνητές ή επειδή θέλουν να 

δημιουργήσουν μια ελκυστική εικόνα για τον εαυτό τους, οι απαντήσεις των συμμετεχόντων 

ενδέχεται να διαφέρουν από τη συνηθισμένη συμπεριφορά τους (Λαγουμιντζής και συν., 2015; 

Robins et al., 2009). Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο και παρόλο 

που ο ερευνητής βρισκόταν έξω από το δωμάτιο, κάποιοι μπορεί να μην είχαν χρησιμοποιήσει 

τη δυνατότητα για διευκρίνιση κάποιων ερωτήσεων. Επίσης, το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες 

μπορεί να είχαν μία μάλλον ασαφή εικόνα των πιθανών προβλημάτων τους και των 

προγραμμάτων αποκατάστασης, μπορεί να είχε επηρεάσει τις απαντήσεις τους και να θέτει 

ερωτήματα σχετικά με την αξιοπιστία τους. 

Ένα άλλο πρόβλημα που πιθανό να υπήρχε, ήταν οι σεξουαλικού περιεχομένου 

ερωτήσεις, οι οποίες μπορεί να μην είχαν απαντηθεί με κάθε ειλικρίνεια, δημιουργώντας 

ερωτήματα σχετικά με την αξιοπιστία τους. Υπάρχουν άτομα που δυσκολεύονται να 

απαντήσουν σε «ενοχλητικές» ερωτήσεις για αυτούς, ακόμη και αν τα ερωτηματολόγια είναι 

ανώνυμα. 

Παρά τους περιορισμούς, αυτή η μελέτη είχε ένα σημαντικό πλεονέκτημα: Προφανώς, 

ήταν η πρώτη μελέτη που διερεύνησε τα προβλήματα που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των 

επιζώντων καρκινοπαθών στην Κύπρο, όπου ο πολιτισμός και ο τρόπος ζωής διαφέρουν 
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σημαντικά από αυτά των Δυτικών πληθυσμών. Ωστόσο, παρόλο που δεν υπάρχουν στοιχεία 

σχετικά με τα Κυπριακά δεδομένα από παρόμοιες μελέτες και δεν υπάρχει δυνατότητα 

σύγκρισης, τα αποτελέσματα παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για αυτό το θέμα. 

Συμπερασματικά, υπάρχει μεγάλη ανάγκη για περαιτέρω μελέτες προκειμένου να 

επιβεβαιωθούν ή όχι τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης. 

8.2 Συμπεράσματα για τους Πενήντα (50) Συμμετέχοντες της Παρεμβατικής 

Μελέτης 

Συμπερασματικά, το παρεμβατικό πρόγραμμα μίας εβδομάδας, ήταν αποτελεσματικό, 

σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού, που διανυκτέρευσαν στο Κέντρο Αποκατάστασης 

Αφετηρία. Η ποιότητα ζωής των ασθενών είχε βελτιωθεί σε όλες τις ενότητες που εξετάστηκαν 

κατά την αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε τρεις (3) μήνες αργότερα. Η επίπτωση των 

προβλημάτων που ανέφεραν οι ασθενείς πριν από την παρέμβαση μειώθηκε επίσης σημαντικά. 

Πιο συγκεκριμένα, μετά την παρέμβαση, το άγχος και η δυσκολία υποβολής ερωτήσεων 

στον/στην ιατρό κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, μειώθηκε σημαντικά. Το αποτέλεσμα μπορεί 

να σχετίζεται με τη συμπερίληψη της τρίωρης συνάντησης μεταξύ των ασθενών και του 

ογκολόγου στο πρόγραμμα παρέμβασης. Ωστόσο, η ποιότητα ζωής στην ενότητα της 

σεξουαλικότητας ήταν και πάλι χειρότερη από όλες τις άλλες ενότητες, αν και ήταν σαφώς 

καλύτερη μετά την παρέμβαση. Το πρόγραμμα αποκατάστασης μπορεί να προσαρμοστεί 

ανάλογα, ούτως ώστε να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση σε αυτήν την ενότητα προκειμένου να 

βελτιωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η σεξουαλικότητα των επιζώντων καρκινοπαθών. 

Τα αποτελέσματα δείχνουν επίσης ότι οι επαγγελματίες υγείας πρέπει να αφιερώσουν 

σημαντικό χρόνο πριν από τη διαδικασία, αξιολογώντας τον/την ασθενή πολύ καλά και 

αναγνωρίζοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Η γνώση των προβλημάτων θα βοηθήσει 

στην παροχή σωστών πληροφοριών, η οποία θα οδηγήσει στη διαχείριση των συνεπειών και 

παρενεργειών που μπορεί να υπάρχουν, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την 

αποκατάσταση. Η παρέμβαση πρέπει να στοχεύει στην επίτευξη πλήρων σωματικών, 

ψυχοκοινωνικών και εκπαιδευτικών βελτιώσεων για τους ασθενείς εντός των ορίων που 

επιβάλλει η ασθένεια. 



163 
 

 
 

Μελέτες σε ασθενείς και με άλλες κακοήθειες, ειδικά σε άνδρες, με καρκίνο του 

προστάτη, μπορούν να παρέχουν περισσότερες πληροφορίες, που εάν αξιοποιηθούν σωστά, 

μπορούν να οδηγήσουν στην καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων των επιζώντων 

καρκινοπαθών. Επίσης, η συνεχής αξιολόγηση των προγραμμάτων αποκατάστασης μέσω 

ερωτηματολογίων ή προσωπικών συνεντεύξεων σίγουρα θα βοηθήσει σε αυτό το θέμα. 

8.2.1 Περιορισμοί της Παρεμβατικής Μελέτης 

Αυτή η μελέτη είχε ορισμένους περιορισμούς. Διεξήχθη σε συγκεκριμένο Κέντρο 

Αποκατάστασης που βρίσκεται σε μία πολύ ωραία τοποθεσία. Θα μπορούσε το ίδιο πρόγραμμα 

ακόμη και με τους ίδιους επαγγελματίες υγείας, εάν γινόταν κάπου αλλού (π.χ. αστική περιοχή) 

να είχε διαφορετικά αποτελέσματα. Το δείγμα ήταν σχετικά μικρό, επομένως τα αποτελέσματα 

δε μπορούν να γενικευτούν σε σχέση με το σύνολο των επιζώντων ασθενών με καρκίνο του 

μαστού ή ακόμη με άλλους καρκίνους. Ένας άλλος περιορισμός ήταν η εκτίμηση της 

αποκατάστασης τρείς (3) μήνες μετά από την παρέμβαση. Θα μπορούσε να αξιολογηθεί η 

πορεία της ποιότητας ζωής ίσως έξι (6) μήνες ή ένα (1) έτος μετά, για να παρατηρηθεί αν τα 

αποτελέσματα της παρέμβασης είχαν μεγαλύτερη διάρκεια. Μία άλλη ερώτηση που θα 

μπορούσε να τεθεί ήταν η διάρκεια του προγράμματος. Μία εβδομάδα ήταν αρκετή ή ίσως δύο 

(2) ή τρείς (3) εβδομάδες, θα έδιναν καλύτερα αποτελέσματα. Ακόμη, ίσως τα αποτελέσματα 

θα ήταν καλύτερα εάν συνεχιζόταν κάποιο είδος παρέμβασης/αποκατάστασης, μετά την 

επιστροφή στο σπίτι, από τα τοπικά γραφεία των συνδέσμων ή ακόμη εάν τα άτομα αυτά θα 

μπορούσαν να επισκεφτούν ξανά το Κέντρο για ημερήσια συνάντηση/παρέμβαση, ως 

εξωτερικοί ασθενείς. Επίσης, θα πρέπει ίσως να μελετηθεί εάν η παρουσία του 

συζύγου/συντρόφου, μπορεί να βελτιώσει ακόμη περαιτέρω τα αποτελέσματα.  Μία μελλοντική 

μελέτη στην Κύπρο, θα μπορούσε να απαντήσει σε κάποια από αυτά τα ερωτήματα δίνοντας 

και επιπρόσθετα αποτελέσματα, τα οποία θα βοηθούσαν στην καλύτερη και πιο αποδοτική 

παρέμβαση. 

Ωστόσο, τα αποτελέσματα παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για το συγκεκριμένο 

ζήτημα και δείχνουν τη μεγάλη ανάγκη για περαιτέρω διαχρονικές μελέτες, προκειμένου να 

εξαχθούν αξιόπιστα συμπεράσματα. Παρά τους περιορισμούς αυτούς, η μελέτη είχε ένα 

σημαντικό πλεονέκτημα: Ήταν η πρώτη παρεμβατική μελέτη αποκατάστασης σε επιζώντες 
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γυναίκες με καρκίνο του μαστού που έγινε στην Κύπρο και τα αποτελέσματά της ήταν πολύ 

ενθαρρυντικά, για τη συνέχεια του προγράμματος και της περαιτέρω βελτίωσής του. 

8.3 Γενικά Συμπεράσματα 

Συνοπτικά, τα δεδομένα της μελέτης, κατέδειξαν πώς η ποιότητα ζωής των επιζώντων 

καρκινοπαθών, επηρεάζεται από τον καρκίνο και τις θεραπείες του. Συγκεκριμένα, οι θεραπείες 

που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση του καρκίνου προκαλούν πολυδιάστατες 

επιπτώσεις, οι οποίες δύναται να τους επηρεάζουν λειτουργικά σε σωματικό, γνωστικό, 

ψυχοκοινωνικό, οικογενειακό και πνευματικό επίπεδο. Ο κύριος στόχος των ογκολόγων, θα 

πρέπει να είναι η βέλτιστη ποιότητα ζωής των ασθενών, η παρακολούθηση και ο έλεγχος 

πιθανών παρενεργειών και συννοσηρότητας της θεραπείας. Οι προληπτικές παρεμβάσεις θα 

πρέπει να προωθούνται με την απομάκρυνση, όποτε είναι δυνατόν, των αιτιών προσδιορίζοντας 

το συγκεκριμένο ατομικό κίνδυνο κάθε ασθενή. Αν και δεν είναι πάντα δυνατή η τροποποίηση 

μίας θεραπείας, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά των μεμονωμένων ασθενών, είναι πάντα 

χρήσιμο να γνωρίζουν οι ογκολόγοι αυτά τα χαρακτηριστικά πριν ξεκινήσουν οποιαδήποτε 

θεραπεία για αντιμετώπιση του καρκίνου. Η διεπιστημονική περίθαλψη για ογκολογικούς 

ασθενείς και επιζώντες καρκινοπαθείς, πρέπει να γίνει μέρος της θεραπείας. Στην καλύτερη 

περίπτωση, οι επαγγελματίες υγείας, ειδικοί σε θέματα αποκατάστασης, θα πρέπει να 

παρακολουθούν ασθενείς που κινδυνεύουν να αναπτύξουν προβλήματα τόσο πριν όσο και κατά 

τη διάρκεια της θεραπείας με καρκίνο, όπως ασθενείς με καρκίνο του μαστού πριν από τη 

μαστεκτομή κ.ά. Για παράδειγμα, για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της έλλειψης ενέργειας 

απαιτούνται αποτελεσματικές στρατηγικές διαχείρισης της σωματικής δυσλειτουργίας, για να 

μπορέσουν να μειώσουν σημαντικά τη νοσηρότητα και τις θεραπείες που σχετίζονται με τον 

καρκίνο, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής για τον αυξανόμενο πληθυσμό επιζώντων 

καρκινοπαθών. Το χρονικό πλαίσιο για τη διαχείριση αυτών των προβλημάτων, με βάση την 

παρούσα μελέτη, θα πρέπει να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό και να συνεχιστεί σε όλη τη 

διάρκεια της παρακολούθησης των ασθενών. 

Ογκολόγοι και άλλοι ιατροί, ειδικά προσωπικοί ιατροί, χρειάζονται εκπαίδευση για να 

παρακολουθούν σωστά και να παραπέμπουν τους επιζώντες καρκινοπαθείς σε υπηρεσίες 

αποκατάστασης. Οι επαγγελματίες της υγείας, ειδικοί στην αποκατάσταση, θα πρέπει να 

συμμετέχουν σε συνέδρια ογκολογίας και οικογενειακής ιατρικής και να ενημερώνουν τους 
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συναδέλφους τους σχετικά με την ανάγκη να συμπεριληφθεί η αποκατάσταση των ογκολογικών 

ασθενών, ως βασικό μέρος της φροντίδας που παρέχεται στους καρκινοπαθείς. Ταυτόχρονα, οι 

επαγγελματίες αποκατάστασης, μπορούν να μάθουν από τους ειδικούς και να εκπαιδεύσουν 

τους εαυτούς τους. Αυτή η διεπιστημονική αλληλεπίδραση θα πρέπει να αποτελεί σημαντικό 

μέρος της ανάπτυξης και προώθησης των υπηρεσιών αποκατάστασης στην ογκολογία. 

Η έρευνα για την αποκατάσταση ογκολογικών ασθενών πρέπει να αποτελεί 

προτεραιότητα, με σκοπό την τεκμηρίωση των καλύτερων τρόπων αντιμετώπισης αυτού του 

πληθυσμού. Η τεκμηριωμένη φροντίδα είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της βέλτιστης θεραπείας και 

με την αποκατάσταση καρκινοπαθών ακόμα στα σπάργανά της, πρέπει να γίνουν πολλά. 

Οι επαγγελματίες υγείας, ειδικοί σε θέματα αποκατάστασης και οι ογκολόγοι, πρέπει να 

βρουν τρόπους να συνεργαστούν για την παροχή βέλτιστων υπηρεσιών αποκατάστασης, σε 

ασθενείς που τη χρειάζονται. Υπάρχει σαφώς ένα σημαντικό έλλειμμα στη φροντίδα των 

καρκινοπαθών, όταν η αποκατάσταση δεν προσφέρεται σε εκείνους που πιθανά θα 

επωφεληθούν από αυτή. Η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ αυτών των δύο (2) επιστημονικών 

κλάδων μπορεί να είναι πρόκληση, αλλά είναι και ένας σημαντικός στόχος για την παροχή της 

καλύτερης δυνατής φροντίδας για τους επιζώντες καρκινοπαθείς. 

Περαιτέρω μελέτες οι οποίες θα αξιολογήσουν τα προβλήματα και την ποιότητα ζωής 

των επιζώντων, αναμένεται να εμπλουτίσουν περισσότερο τις γνώσεις και θα επιτρέψουν τον 

καλύτερο δυνατό σχεδιασμό παρεμβάσεων που να αποσκοπούν στη βέλτιστη αποκατάσταση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Παράρτημα 1: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ/ΚΛΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (ΚΛΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ) 

Οδηγίες: Παρακαλούμε αφού διαβάσετε καλά τις παρακάτω ερωτήσεις να απαντήσετε σε όλες 

με ειλικρίνεια. Βεβαιωθείτε ότι έχετε απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις που ισχύουν για εσάς. 

Δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις και το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και άκρως 

εμπιστευτικό. Παρακαλώ κυκλώστε εκεί που χρειάζεται. 

1. ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1. Παρακαλούμε όπως αναφέρετε το είδος του καρκίνου που έχετε διαγνωσθεί 

 

2. Πόσο χρονικό διάστημα έχει περάσει από τη ημέρα που τελειώσατε τις θεραπείες και είστε 

υπό παρακολούθηση από τον/την ιατρό; 

1.       6 μήνες με ένα έτος 2.       > Ένα έτος – 2 έτη 

3.      >2 έτη – 3 έτη 4.       >3 ετών 

 

3. Έχετε χειρουργηθεί;  

1.    Ναι 2.    Όχι 

 

4. Έχετε κάνει ακτινοθεραπεία;  

1.    Ναι 2.    Όχι 

 

5. Έχετε κάνει χημειοθεραπεία;  

1.    Ναι 2.    Όχι 

 

  

1 Μαστός 

2 Έντερο 

3 Θυρεοειδής 

4 Ενδομήτριο 

5 Προστάτης 

6 Ουροδόχος κύστη 
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2. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

6. Παρακαλούμε να αναφέρετε αν είστε  

1.    Άνδρας  2.    Γυναίκα 

 

7. Παρακαλούμε να αναφέρετε αν ζείτε σε 

1.  Αστική περιοχή  2.  Αγροτική περιοχή 

 

8. Παρακαλούμε να αναφέρετε την ηλικία σας σε έτη 

1. 25-29 2. 30-34 3. 35-39 4. 40-44 5. 45-49 6. 50-54 7. 55-59 8. 60-64 9. 65-69 

 

9. Παρακαλούμε να αναφέρετε το επίπεδο εκπαίδευσής σας 

1.      Δημοτικό 2.      Γυμνάσιο 3.      Λύκειο 

4.      Πανεπιστήμιο 5.      Μεταπτυχιακό 
 

10. Παρακαλούμε να αναφέρετε συμπεριλαμβανομένων εσάς, πόσα άτομα ζουν στο 

νοικοκυριό σας 

1.      Ένα άτομο 2.     Δύο άτομα  3      Τρία άτομα 

4.      Τέσσερα άτομα 5.     Πέντε ή περισσότερα άτομα  
 

11. Παρακαλούμε να αναφέρετε εάν είστε ελεύθερος/η, ή παντρεμένος/η, διαζευγμένος/η, 

χήρος/α ή ζείτε με σύντροφό 

1.      Ελεύθερος/η 2.      Παντρεμένος/η  3.       Διαζευγμένος/η 

4.      Χήρος/α 5.      Ζω με σύντροφό 
 

12. Παρακαλούμε να αναφέρετε εάν είστε Ελληνοκύπριος πρόσφυγας ή όχι 

1.    Ναι 2.    Όχι 

 

13. Παρακαλούμε να αναφέρετε αν είστε σε πλήρη ή μερική απασχόληση, άνεργος/η, 

άνεργος/η λόγω διάγνωσης καρκίνου, έχετε αναλάβει τη φροντίδα ενός ατόμου, 

συνταξιούχος/α ή οικοκυρά 

1.     Πλήρη απασχόληση 2.     Μερική απασχόληση 3.     Άνεργος/η 

4.     Άνεργος/η λόγω 

καρκίνου 

5.     Έχω αναλάβει τη 

φροντίδα ενός ατόμου 

6.     Συνταξιούχος/α 

7.     Οικοκυρά/ Στο σπίτι 
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Παράρτημα 2: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ CARES-SF 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ CARES-SF 

Σε ποιο βαθμό σας αφορά; Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ 
Πάρα 

Πολύ 

1. Δυσκολεύομαι να σκύβω ή να σηκώνω 

βάρη. 
1 2 3 4 5 

2. Δεν έχω την ίδια ενέργεια που είχα πριν. 1 2 3 4 5 

3. Δυσκολεύομαι να εκτελώ τις καθημερινές 

μου εργασίες στο σπίτι. 
1 2 3 4 5 

4. Δυσκολεύομαι να κάνω μπάνιο, να 

βουρτσίζω τα δόντια και να φροντίζω τον 

εαυτό μου. 

1 2 3 4 5 

5. Δυσκολεύομαι να προγραμματίζω 

δραστηριότητες λόγω του καρκίνου ή των 

θεραπειών του. 

1 2 3 4 5 

6. Δε μπορώ να αυξήσω το βάρος μου. 1 2 3 4 5 

7. Βρίσκω το φαγητό άγευστο και ανούσιο. 1 2 3 4 5 

8. Νομίζω ότι ο καρκίνος και οι θεραπείες του 

έχουν επηρεάσει την ικανότητά μου για 

εργασία. 

1 2 3 4 5 

9. Έχω συχνά σωματικό πόνο. 1 2 3 4 5 

10. Βρίσκω ότι τα ρούχα μου δε μου 

ταιριάζουν πλέον. 
1 2 3 4 5 

11. Αισθάνομαι ότι οι ιατροί δε μου εξηγούν 

τι ακριβώς κάνουν. 
1 2 3 4 5 

12. Δυσκολεύομαι να κάνω ερωτήσεις στους 

ιατρούς για θέματα που αφορούν το 

πρόβλημά μου. 

1 2 3 4 5 

13. Δυσκολεύομαι να κατανοήσω τι μου λένε 

οι ιατροί για θέματα που αφορούν τον 

καρκίνο και τις θεραπείες του. 

1 2 3 4 5 

14. Θα ήθελα να έχω περισσότερο έλεγχο σε 

αυτά που μου κάνουν οι ιατροί. 
1 2 3 4 5 

15. Δε νιώθω άνετα με τις αλλαγές στο σώμα 

μου. 
1 2 3 4 5 

16. Αισθάνομαι συχνά άγχος. 1 2 3 4 5 
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Σε ποιο βαθμό σας αφορά; Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ 
Πάρα 

Πολύ 

17. Έχω δυσκολίες στον ύπνο. 1 2 3 4 5 

18. Δυσκολεύομαι να συγκεντρωθώ. 1 2 3 4 5 

19. Δυσκολεύομαι να ζητώ βοήθεια από 

συγγενείς και φίλους. 
1 2 3 4 5 

20. Δυσκολεύομαι να μιλώ στους φίλους και 

συγγενείς μου για την ασθένειά μου. 
1 2 3 4 5 

21. Πιστεύω ότι οι φίλοι και συγγενείς μου 

λένε ότι φαίνομαι καλά ενώ δεν είμαι. 
1 2 3 4 5 

22. Πιστεύω ότι οι φίλοι και συγγενείς μου δε 

με επισκέπτονται αρκετά συχνά. 
1 2 3 4 5 

23. Πιστεύω ότι οι φίλοι και συγγενείς μου 

δυσκολεύονται να μου μιλήσουν για την 

ασθένειά μου. 

1 2 3 4 5 

24. Αγχώνομαι όταν επισκέπτομαι τον/την 

ιατρό. 
1 2 3 4 5 

25. Αγχώνομαι όταν μου κάνουν αιμοληψία. 1 2 3 4 5 

26. Ανησυχώ ότι ο καρκίνος μου δεν είναι 

υπό έλεγχο. 
1 2 3 4 5 

27. Ανησυχώ ότι δε θα μπορώ να 

αυτοεξυπηρετηθώ. 
1 2 3 4 5 

28. Δεν αισθάνομαι σεξουαλικά ελκυστικός/ή. 1 2 3 4 5 

29. Δεν με ενδιαφέρει να έχω σεξουαλικές 

σχέσεις. 
1 2 3 4 5 

30. Κάποιες φορές δεν ακολουθώ τις οδηγίες 

των ιατρών μου. 
1 2 3 4 5 

31. Έχω οικονομικά προβλήματα. 1 2 3 4 5 

32. Αντιμετωπίζω πρόβλημα με την 

ασφαλιστική μου κάλυψη. 
1 2 3 4 5 

33. Δυσκολεύομαι με τη μεταφορά μου στα 

ραντεβού με τους ιατρούς μου και αλλού. 
1 2 3 4 5 

34. Βάζω παραπάνω βάρος από ότι πρέπει. 1 2 3 4 5 

35. Έχω συχνές διάρροιες. 1 2 3 4 5 

36. Μερικές φορές έχω ακράτεια ούρων. 1 2 3 4 5 
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Έχετε παιδιά; 

ΝΑΙ 1 → Προχωρήστε στην ερώτηση 37 

ΟΧΙ 2 → Προχωρήστε στην ερώτηση 38 

 

Σε ποιο βαθμό σας αφορά; Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ 
Πάρα 

Πολύ 

Δεν 

Ισχύει 

37. Δυσκολεύομαι να βοηθήσω τα 

παιδιά μου να αντιμετωπίσουν την 

ασθένειά μου. 

1 2 3 4 5 6 

 

Εργάζεστε ή εργαστήκατε τον τελευταίο μήνα; 

ΝΑΙ 1 → Προχωρήστε στις ερωτήσεις 38-40 

ΟΧΙ 2 → Προχωρήστε στην επόμενη 41 

 

Σε ποιο βαθμό σας αφορά; Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ 
Πάρα  

Πολύ 

Δεν 

Ισχύει 

38. Δυσκολεύομαι να μιλήσω για 

την ασθένειά μου με τους 

συναδέλφους μου. 

1 2 3 4 5 6 

39. Δυσκολεύομαι να ζητήσω άδεια 

ασθενείας από την εργασία μου για 

τις θεραπείες μου. 

1 2 3 4 5 6 

40. Ανησυχώ ότι μπορεί να με 

απολύσουν από την εργασία μου. 
1 2 3 4 5 6 

 

Έχετε κάνει προσπάθειες να βρείτε εργασία τον τελευταίο μήνα; 

ΝΑΙ 1 → Προχωρήστε στην ερώτηση 41 

ΟΧΙ 2 → Προχωρήστε στην ερώτηση 42 
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Σε ποιο βαθμό σας αφορά; Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ 
Πάρα 

Πολύ 

Δεν 

Ισχύει 

41. Από τότε που διαγνώστηκα με 

καρκίνο δυσκολεύομαι να βρω 

εργασία. 

1 2 3 4 5 6 

 

Προσπαθήσατε να έχετε σεξουαλική επαφή από τότε που διαγνωστήκατε με καρκίνο; 

ΝΑΙ 1 → Προχωρήστε στην ερώτηση 42 

ΟΧΙ 2 → Προχωρήστε στις ερωτήσεις 43-48 

 

Σε ποιο βαθμό σας αφορά; Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ 
Πάρα 

Πολύ 

Δεν 

Ισχύει 

42. Πιστεύω ότι η συχνότητα των 

σεξουαλικών μου επαφών έχει 

μειωθεί από τότε που διαγνώστηκα 

με καρκίνο. 

1 2 3 4 5 6 

 

Είστε παντρεμένος/η ή έχετε σοβαρή σχέση; 

ΝΑΙ 1 → Προχωρήστε στις ερωτήσεις 43-48 

ΟΧΙ 2 → Προχωρήστε στις ερωτήσεις 49-50 

 

Σε ποιο βαθμό σας αφορά; Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ 
Πάρα 

Πολύ 

Δεν 

Ισχύει 

43. Ο/η σύντροφός μου και εγώ 

δυσκολευόμαστε να μιλήσουμε για 

τα αισθήματά μας. 

1 2 3 4 5 6 

44. Ο/η σύντροφός μου και εγώ 

δυσκολευόμαστε να μιλήσουμε για 

διαθήκες ή για οικονομικά θέματα. 

1 2 3 4 5 6 

45. Νοιώθω ότι δε θέλω να 

αγκαλιάζω, να φιλώ ή να χαϊδεύω 

το/τη σύντροφό μου. 

1 2 3 4 5 6 
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46.  Η σχέση μου με το/τη 

σύντροφό μου έχει επηρεαστεί 

αρνητικά. 

1 2 3 4 5 6 

47. Ο/η σύντροφός μου ξοδεύει 

πολύ χρόνο για να με φροντίζει. 
1 2 3 4 5 6 

48. Δυσκολεύομαι να ζητήσω από 

το/τη σύντροφό μου να με 

φροντίζει. 

1 2 3 4 5 6 

 

Είστε ελεύθερος/η ή χωρίς σοβαρή σχέση; 

ΝΑΙ 1 → Προχωρήστε στις ερωτήσεις 49,50 

ΟΧΙ 2 → Προχωρήστε στην ερώτηση 51 

 

Σε ποιο βαθμό σας αφορά; Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ 
Πάρα 

Πολύ 

Δεν 

Ισχύει 

49. Δυσκολεύομαι να κάνω 

καινούργιες γνωριμίες. 
1 2 3 4 5 6 

50. Δυσκολεύομαι να μιλήσω σε 

μία καινούργια γνωριμία για τον 

καρκίνο και τις θεραπείες του. 

1 2 3 4 5 6 

 

Σας έχει χορηγηθεί χημειοθεραπεία; 

ΝΑΙ 1 → Προχωρήστε στις ερωτήσεις 51-55 

ΟΧΙ 2 → Προχωρήστε στην ερώτηση 56 

 

Σε ποιο βαθμό σας αφορά; Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ 
Πάρα 

Πολύ 

Δεν 

Ισχύει 

51.  Ένιωθα νευρικός/ή όταν μου 

χορηγούσαν χημειοθεραπεία. 
1 2 3 4 5 6 

52. Είχα αναγούλες κατά τη 

διάρκεια ή πριν τη χορήγηση της 

χημειοθεραπείας. 

1 2 3 4 5 6 

53. Είχα αναγούλες μετά τη 

χορήγηση της χημειοθεραπείας. 
1 2 3 4 5 6 

54. Έκανα εμέτους μετά τη 

χορήγηση της χημειοθεραπείας. 
1 2 3 4 5 6 

55. Είχα άλλες παρενέργειες μετά 

τη χορήγηση της χημειοθεραπείας. 
1 2 3 4 5 6 
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Σας έχει χορηγηθεί ακτινοθεραπεία; 

 

ΝΑΙ 1 → Προχωρήστε στις ερωτήσεις 56,57 

ΟΧΙ 2 → Προχωρήστε στην ερώτηση 58 

 

Σε ποιο βαθμό σας αφορά; Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ 
Πάρα 

Πολύ 

Δεν 

Ισχύει 

56.  Ένιωθα νευρικός/ή όταν μου 

χορηγούσαν ακτινοθεραπεία. 
1 2 3 4 5 6 

57. Είχα αναγούλες ή εμέτους 

μετά τη χορήγηση της 

ακτινοθεραπείας. 

1 2 3 4 5 6 

 

Έχετε στομία (κολοστομία, ουρητηροστομία, νεφροστομία, τραχειοστομία κτλ.); 

 

ΝΑΙ 1 → Προχωρήστε στην ερώτηση 58 

ΟΧΙ 2 → Προχωρήστε στην ερώτηση 59 

 

Σε ποιο βαθμό σας αφορά; Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ 
Πάρα 

Πολύ 

Δεν 

Ισχύει 

58.  Έχω πρόβλημα με τη στομία 

και με τη φροντίδα/συντήρησή 

της. 

1 2 3 4 5 6 

 

Έχετε κάποιο τεχνητό μέλος ή πρόθεση μαστού; 

 

ΝΑΙ 1 → Προχωρήστε στην ερώτηση 59 

ΟΧΙ 2 → Προχωρήστε στο επόμενο ερωτηματολόγιο 

 

Σε ποιο βαθμό σας αφορά; Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ 
Πάρα 

Πολύ 

Δεν 

Ισχύει 

59.  Έχω πρόβλημα με το τεχνητό 

μέλος/πρόθεση μαστού. 
1 2 3 4 5 6 
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Παράρτημα 3: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ 

 ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

Οι ασθενείς, στο Κέντρο Αποκατάστασης, αξιολογούνται από μία έμπειρη διεπιστημονική 

ομάδα αναλόγως της διάγνωσης, των προβλημάτων και των αναγκών τους. Ακολούθως, τους 

προσφέρεται η δυνατότητα συμμετοχής σε ειδικά προγράμματα.  

Στόχος ενός Κέντρου Αποκατάστασης καρκινοπαθών θα πρέπει να είναι η βελτίωση της 

ποιότητας ζωής, η βελτίωση της λειτουργικότητας του ατόμου σε κινητικό επίπεδο, σε επίπεδο 

αυτοεξυπηρέτησης καθώς και επικοινωνίας, συνδυάζοντας ακόμα και την ψυχοκοινωνική 

θεραπεία. 

Οδηγίες: Παρακαλούμε αφού διαβάσετε καλά τις παρακάτω ερωτήσεις να απαντήσετε σε όλες 

με ειλικρίνεια. Βεβαιωθείτε ότι έχετε απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις που ισχύουν για εσάς. 

Δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις και το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και άκρως 

εμπιστευτικό. Παρακαλώ κυκλώστε εκεί που χρειάζεται. 

 

1. Πιστεύετε ότι θα ήταν χρήσιμο και βοηθητικό για τους ασθενείς με καρκίνο να 

υπάρχει ένα Κέντρο Αποκατάστασης; 

ΝΑΙ 1 

ΟΧΙ 2 

ΔΕΝ ΞΕΡΩ 3 

 

2. Θα σας ενδιέφερε να ενταχθείτε σε ένα Κέντρο Αποκατάστασης; 

ΝΑΙ 1 → Προχωρήστε στην ερώτηση 3 

ΟΧΙ 2 

ΔΕΝ ΞΕΡΩ 3 

 

3. Θα μπορούσατε να μετακινηθείτε σε άλλη επαρχία από τη δική σας για να ενταχθείτε 

στο Κέντρο Αποκατάστασης; 

ΝΑΙ 1 

ΟΧΙ 2 

ΔΕΝ ΞΕΡΩ 3 
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4. Θα μπορούσατε να απουσιάσετε από το σπίτι, την οικογένεια και την εργασία σας, για 

να ενταχθείτε σε ένα πιο εντατικό πρόγραμμα αποκατάστασης; 

ΝΑΙ 1 → Προχωρήστε στην ερώτηση 5 

ΟΧΙ 2 → Προχωρήστε στην ερώτηση 6 

ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ 3 

 

5. Θα μπορούσα να διανυκτερεύσω στο Κέντρο Αποκατάστασης για περίοδο 

Παρακαλώ βάλτε σε κύκλο την απάντηση σας 

Μεγαλύτερη από μία εβδομάδα 1 

Μικρότερη από μία εβδομάδα 2 

Προτιμώ να μην διανυκτερεύω και να πηγαινοέρχομαι καθημερινά 3 

Δεν ισχύει 4 

 

6. Ποιο κατά τη γνώμη σας είναι το σοβαρότερο πρόβλημα που θα θέλατε βοήθεια για να 

διαχειριστείτε σε ένα Κέντρο Αποκατάστασης; Παρακαλώ βάλτε σε κύκλο μόνο μία 

απάντηση. 

Ψυχολογικό 1 

Σωματικό 2 

Κοινωνικό/Οικονομικό 3 

Ιατρικό 4 

Σεξουαλικό 5 

Συζυγική σχέση 6 

Δεν ισχύει 7 
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Παράρτημα 4: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  

Οδηγίες: Παρακαλούμε αφού διαβάσετε καλά τις παρακάτω ερωτήσεις να απαντήσετε σε όλες 

με ειλικρίνεια. Βεβαιωθείτε ότι έχετε απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις που ισχύουν για εσάς. 

Δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις και το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και άκρως 

εμπιστευτικό. Παρακαλώ κυκλώστε εκεί που χρειάζεται. 

 

1. Με την αποπεράτωση των θεραπειών, σας έχει εξηγήσει ο/η ογκολόγος, τι 

συγκεκριμένο πρόγραμμα παρακολούθησης θα ακολουθηθεί για τα επόμενα χρόνια; 

ΝΑΙ 1 

ΟΧΙ 2 

ΔΕΝ ΘΥΜΑΜΑΙ  3 

 

2. Αυτό το πρόγραμμα παρακολούθησης ήταν: 

ΓΡΑΠΤΩΣ 1 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΣ 2 

ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ 3 

 

 

3. Πιστεύετε ότι θα ήταν προτιμότερο αυτό το πρόγραμμα παρακολούθησης να ήταν σε 

γραπτή μορφή; 

ΝΑΙ 1 

ΟΧΙ 2 

ΔΕΝ ΞΕΡΩ 3 

ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ 4 
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Παράρτημα 5: Έντυπο Συγκατάθεσης 

 

Έντυπο Συγκατάθεσης 

 

«ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΠΙΖΩΝΤΕΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΕΙΣ ΜΕ 

ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ» 
 

Παρακαλώ σημειώστε: 

 

• Η συμμετοχή σας είναι απολύτως εθελοντική και έχετε το δικαίωμα να αποσυρθείτε ανά πάσα 

στιγμή χωρίς να χρειάζεται να δώσετε οποιοδήποτε λόγο ή επεξηγήσεις. 

• Οι απαντήσεις σας θα αντιμετωπιστούν με πλήρη εμπιστευτικότητα. 

• Δεν θα υπάρχουν άτομα τα οποία θα αναγνωρίζονται σε πιθανή δημοσίευση της μελέτης. 

• Η πιθανή δημοσίευση των αποτελεσμάτων θα γίνει προκειμένου να αυξηθεί η 

ευαισθητοποίηση του κοινού και των φορέων που είναι υπεύθυνοι για την αναβάθμιση της 

ποιότητας ζωής των επιζώντων καρκινοπαθών στην Κύπρο. 

• Εάν επιθυμείτε μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα της μελέτης. 

• Αν έχετε οποιαδήποτε άλλα θέματα μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον/την ιατρό σας. 

• Αν χρειαστεί να επικοινωνήσετε με τον ερευνητή μετά τη συμμετοχή σας, παρακαλούμε να 

στείλετε ένα email στο drmalas@hotmail.com ή να επικοινωνήσετε με το τηλέφωνο 99642626. 

 

 

 

Αντίγραφο των πιο πάνω πληροφοριών είναι στη διάθεσή σας για να πάρετε μαζί σας. 

 

.................................................................................................................................................... 

 

Έντυπο συγκατάθεσης 

 

 

Αφού διαβάσετε με προσοχή τις πληροφορίες που δόθηκαν πιο πάνω και συμφωνείτε να 

συμμετάσχετε σε αυτή τη μελέτη, παρακαλούμε να υπογράψετε στο τέλος του εντύπου. Αυτό 

το έντυπο συγκατάθεσης θα φυλαχτεί χωριστά από άλλα δεδομένα που ενδέχεται να υπάρχουν, 

έτσι ώστε η απάντησή σας να παραμείνει ανώνυμη. 

 

 

 

Υπογραφή ________________________________________ Ημερομηνία ______________ 

  

mailto:drmalas@hotmail.com
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Παράρτημα 6: Ενημερωτικό φυλλάδιο για τους συμμετέχοντες 

 

Ενημερωτικό φυλλάδιο για τους συμμετέχοντες 

 

«ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΠΙΖΩΝΤΕΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΕΙΣ ΜΕ 

ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ» 
 

Ερευνητής: Δρ. Σίμων Μαλάς 

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δρ. Ζωή Ρούπα 

 

Καλείστε να λάβετε μέρος στα πλαίσια μίας ποσοτικής μελέτης που διεξάγεται από τον Δρ. 

Σίμωνα Μαλά για την απόκτηση του PhD στη Νοσηλευτική από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. 

Η μελέτη εποπτεύεται από τη Δρ. Ζωή Ρούπα, Καθηγήτρια του Τμήματος Νοσηλευτικής και 

της έχει δοθεί έγκριση από την Επιτροπή Βιοηθικής του οικείου Πανεπιστημίου καθώς και από 

την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου. 

 

Η μελέτη περιλαμβάνει: 

 

Ένα ερωτηματολόγιο που έχει μία λίστα με προβλήματα, τα οποία περιγράφουν καταστάσεις 

και εμπειρίες ατόμων, τα οποία είχαν καρκίνο. 

 

 

Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων δεν αναμένεται να ξεπεράσει τα 15 λεπτά. 

 

Σας ευχαριστούμε 
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Παράρτημα 7: Θετική γνωμάτευση από την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου 
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Παράρτημα 7: Θετική γνωμάτευση από την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου 
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Παράρτημα 8: Έγκριση από τον ΠΑΣΥΚΑΦ και το Κέντρο Αποκατάστασης/ 

Αφετηρία 
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Παράρτημα 9: Έγκριση από τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας 

(ΟΚΥΠΥ) και το Ογκολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού 

 


