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Περίληψη
Εισαγωγή: Η αναπνευστική δυσχέρεια είναι το συχνότερο σύμπτωμα στους ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα. Για την αντιμετώπιση της έχουν
αναπτυχθεί διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία εφαρμόζονται εντός νοσοκομειακού περιβάλλοντος. Υπάρχουν ελάχιστα κατ' οίκον
εκπαιδευτικά προγράμματα για στήριξη των ασθενών με αναπνευστική δυσχέρεια.

Σκοπός: Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για στήριξη των ασθενών με αναπνευστική δυσχέρεια εξαιτίας
καρκίνου του πνεύμονα και των οικογενειακών φροντιστών τους, στην αντιμετώπιση του συμπτώματος στο σπίτι.

Μέθοδος: Εφαρμόστηκε τυχαιοποιημένη έρευνα σκοπιμότητας η οποία διεξήχθηκε από τον Φεβρουάριο του 2017 έως και τον Οκτώβριο του
2018. Το δείγμα αποτελούσαν 19 ασθενείς και οι οικογενειακοί φροντιστές τους (n=19), χωρισμένοι σε ομάδα παρέμβασης (n=11) και ελέγχου
(n=8). Η επίδραση για τους οικογενειακές φροντιστές αξιολογήθηκε με την χρήση των εργαλείων mBorg, ZBI και HADS. Η διαδικασία εφαρμογής
είχε διάρκεια 4 εβδομάδες.

Αποτελέσματα: Μετά την παρέμβαση παρουσιάζεται βελτίωση της αξιολογημένης από τους οικογενειακούς φροντιστές αναπνευστικής
δυσχέρειας των ασθενών όπως και των παραμέτρων του άγχους και της επιβάρυνσης ενώ της κατάθλιψης παραμένει αμετάβλητη. Στατιστική
σημαντικότητα παρατηρείται στις συγκρίσεις για την επίδραση της παρέμβασης σε όλες τις αξιολογημένες παραμέτρους (p<0.05).

Συμπέρασμα: Είναι πρωτίστης σημασίας η συμπερίληψη των οικογενειακών φροντιστών σε προγράμματα στήριξης ασθενών με καρκίνο κατ'
οίκον αφού φαίνεται να τους βοηθά να αντιμετωπίσουν τα αισθήματα άγχους, κατάθλιψης και επιβάρυνσης τα οποία μπορεί να παρουσιάζουν.

Λέξεις κλειδιά: αναπνευστική δυσχέρεια, οικογενειακοί φροντιστές, εκπαιδευτικό πρόγραμμα, καρκίνος πνεύμονα.
Abstract
Introduction: Breathlessness is the most common symptom in patients with lung cancer. For managing breathlessness various educational
programmes have been developed and applied at hospital level. However, very few home-based educational programmes are implemented for
the support of patients with breathlessness at home.

Aim: The design and implementation of an educational programme for the support of patients with breathlessness due to lung cancer and their
family caregivers, for managing the symptom at home.

Methods: The study is a randomized feasibility study which took place from February 2017 till October 2018. The sample consistent of 19
patients and their family caregivers that were allocated to an intervention (n=11) and a control (n=8) group. The effect on family caregivers was
assessed using the mBorg, ZBI και HADS scales. The length of the process was 4 weeks.

Results: After the intervention there was improvement in patients' breathlessness as assessed by family caregivers as well as their own anxiety
and burden whereas depression remained unchanged. Statistical significance is observed in comparisons for the effect of the intervention at all
parameters (p<0.05).

Conclusion: It is important to include family caregivers in cancer patient's homecare support programmes since it's obvious that they can help
them deal with the emotions of Anxiety, Depression and Burden that they may present.

Keywords: breathlessness, family caregivers, educational programme, lung cancer.

με φροντιστές ασθενών που είναι στο νοσοκομείο οι φροντιστές στο

Εισαγωγή
Ο καρκίνος του πνεύμονα παραμένει ο πιο δύσκολος σε σχέση με την
νοσηρότητα και θνησιμότητα και οι οικογένειες των ασθενών
αισθάνονται ότι παραμένουν, σύμφωνα με έρευνες, απομονωμένοι και
αόρατοι για τους επαγγελματίες υγείας (Krishnasamy et al 2007,
Ugalde et al 2012). Η αναπνευστική δυσχέρεια (δύσπνοια) είναι ένα
κοινό σύμπτωμα για τους ασθενείς με καρκίνο (Booth et al 2003,
Peoples et al 2016) και είναι το πιο συχνό στους ασθενείς με καρκίνο
του πνεύμονα ή σε ανάγκη ανακουφιστικής φροντίδας ή με
προχωρημένο καρκίνο (Wohoo et al 2016, Beynon et al 2011, Meriggi
2018).
H αναπνευστική δυσχέρεια ορίστηκε από το American Thorasic Society
το 1999 ως μια υποκειμενική εμπειρία η οποία αποτελείται από
ποιοτικά διακριτές αισθήσεις που διαφέρουν σε ένταση (Dorman et al.
2009). Είναι ένα σύμπτωμα το οποίο δύσκολα γίνεται κατανοητό ενώ
είναι πολύ σημαντική η συχνή αξιολόγηση της ώστε να μπορεί να
ρυθμιστεί η θεραπεία και να αναγνωρίζεται το άγχος για τον ασθενή και
την οικογένεια (Bausewein et al. 2010). Όπως αναφέρουν οι Bee et al
(2008) η φτωχική αντιμετώπιση των συμπτωμάτων δημιουργεί
επιπλοκές στη φροντίδα των ασθενών επηρεάζοντας την ποιότητα
ζωής τους και τις εισαγωγές τους στο νοσοκομείο. Επιπρόσθετα
επιβαρύνουν

το

έργο

των

οικογενειακών

φροντιστών

που

αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση των καθημερινών τους αναγκών ειδικά
προς το τέλος της ζωής όπου η βαρύτητα της νόσου είναι μεγαλύτερη.
Υπάρχει πληθώρα συγγραμμάτων για το βάρος που βιώνουν οι
οικογένειες που φροντίζουν άτομα με καρκίνο του πνεύμονα (Persson
et al. 2008, Persson και Sundin 2008, Murray et al. 2010, Ostlund et al.
2010). Στις οικογένειες με ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα η
φροντίδα (πρακτική και συναισθηματική) δίδεται σε βάρος της δικής
τους υγείας, χωρίς βοήθεια από επαγγελματίες υγείας και αισθανόμενοι
ως αβοήθητοι στο ρόλο του φροντιστή (Plant et al. 2011). Σύμφωνα με
τους Richardson et al. (2007) οι οικογένειες των ασθενών έχουν πολύ
μικρή επαφή με τους επαγγελματίες υγείας, έχουν ανεπαρκή δομή
στήριξης και υποφέρουν λόγω ανεπαρκούς ενημέρωσης κάτι που κάνει
δυσκολότερο το έργο τους κατά την μετάβαση προς τον ρόλο του
φροντιστή. Δίδεται μεγαλύτερη έμφαση στην προσπάθεια όλα να
κυλούν ομαλά ώστε καταπιέζονται οι δικές τους ανάγκες ή αγνοούνται.
Επιπρόσθετα έχει βρεθεί ότι είναι αιτία φόβου και ανησυχίας στους
φροντιστές (Booth et al. 2003, Gysels et al 2007).
Οι φροντιστές των ασθενών με αναπνευστική δυσχέρεια αναφέρουν
μειωμένη ποιότητα ζωής με σπατάλη πολύτιμου χρόνου σε ραντεβού,
με πρακτικά προβλήματα που δεν αντιμετωπίζονται όπως και
ανεκπλήρωτες

ανάγκες

πληροφόρησης

(Malik

et

al.

2013).

σπίτι αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες σε σχέση με τα ίδια τα
συναισθήματα της φροντίδας καθώς και με τα συναισθηματικά και
τεχνικά προβλήματα που έχουν να διαχειριστούν. Όσο σοβαρότερη η
αναπνευστική δυσχέρεια τόσο λιγότερα τα κέρδη από τη φροντίδα
(Malik et al. 2013). Τα ξαφνικά επεισόδια αναπνευστικής δυσχέρειας και
η επεισοδιακή αναπνευστική δυσχέρεια μπορεί να είναι προβληματικά
και αγχωτικά περιστατικά ειδικά εάν δεν είναι εύκολα αντιμετωπίσιμα
(Simon et al. 2013). Όπου υπάρχουν διακυμάνσεις στα επίπεδα της
αναπνευστικής δυσχέρειας τότε υπάρχει δυσκολία στη ρύθμιση της
καθημερινότητας αφού δεν υπάρχει επίγνωση του τί θα συμβεί ώστε να
αναπτυχθούν οι κατάλληλοι μηχανισμοί προσαρμογής (Bausewein et
al. 2010). Οι φροντιστές μπορεί να προσαρμόσουν τις προσδοκίες τους
στο διάστημα του χρόνου και συνηθίζουν σε μια ζωή φροντίζοντας έναν
ασθενή. Η διάρκεια της ασθένειας μπορεί να αυξήσει την απομόνωση
και την εξάντληση οδηγώντας σε συσσώρευση της επιβάρυνσης και
εμπόδια στη ζωή με την πάροδο του χρόνου (Malik et al. 2013). Όλα
αυτά οφείλονται στην αίσθηση του αβοήθητου και στο γεγονός της
άγνοιας της αντιμετώπισης (Moore et al. 2011).
Όπως τονίζουν οι Thongkhamcharoen et al. (2012), η ανυπαρξία
προγραμμάτων στήριξης οδηγεί σε μη οργανωμένη λήψη συμβουλών
και η σποραδική λήψη συμβουλών από διάφορους προκαλούν άγχος
και θυμό σε ασθενείς και φροντιστές. Υπάρχει απουσία έρευνας σε
σχέση με οποιοδήποτε εκπαιδευτικό πρόγραμμα που να εφαρμόζεται
κατ'

οίκον

σε

ασθενείς

με

αναπνευστική

δυσχέρεια

και

να

συμπεριλαμβάνει τους οικογενειακούς φροντιστές. Όπως αναφέρουν οι
Harding et al (2011) και Ryan et al (2008) στον καρκίνο και ειδικά στον
καρκίνο του πνεύμονα και στην προχωρημένη νόσο, είναι πολύ μικρό
το διάστημα όπου ο οικογενειακός φροντιστής καλείται να βρει τους
νέους μηχανισμούς προσαρμογής, να τους αφομοιώσει και να
υιοθετήσει και στο τέλος να έχει θετικό αποτέλεσμα. Η έρευνα των
Ozkaptan

and

Kapucu

(2016)

αναφέρει

την

συμμετοχή

των

οικογενειακών φροντιστών στην έρευνα τους όμως δεν γίνεται καμία
αναφορά στην εμπλοκή τους στη διαδικασία ή το αποτέλεσμα της
συμμετοχής τους μέσα από τα ερευνητικά αποτελέσματα.
Στον Κυπριακό χώρο η απουσία οποιονδήποτε εκπαιδευτικών
προγραμμάτων στήριξης των ασθενών με αναπνευστική δυσχέρεια
εξαιτίας του καρκίνου και των οικογενειακών φροντιστών τους στο σπίτι
είναι έντονη. Η απουσία της στήριξης είναι πολύ σημαντική αφού η
σποραδική και ασυντόνιστη προσπάθεια των λειτουργών της υγείας
οδηγεί τους ασθενείς πίσω στα νοσοκομεία και στα τμήματα των
Πρώτων Βοηθειών.

Σκοπός και στόχοι

Παρουσιάζουν επίσης σοβαρά προβλήματα ύπνου ενώ το άγχος τους

Σκοπός της έρευνας ήταν ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός

είναι μεγαλύτερο από την κατάθλιψη που μπορεί να βιώνουν (Malik et

εκπαιδευτικού προγράμματος για στήριξη των ασθενών με καρκίνο του

al. 2013). Όπως τονίζουν οι Harding et al (2011) έρευνες καταδεικνύουν

πνεύμονα που παρουσιάζουν αναπνευστική δυσχέρεια και των

ότι η φροντίδα ατόμων με καρκίνο ή σε προχωρημένη νόσο

οικογενειακών φροντιστών τους στην αντιμετώπιση του συμπτώματος

συσχετίζεται με προβλήματα όπως αϋπνία, επιδείνωση της υγείας,

στο σπίτι.

εξάντληση, άγχος και κατάθλιψη. Σύμφωνα με τους Grbich et al. (2001)

Στόχοι:

άτομα που δεν μπορούν να βρουν βοήθεια για το βράδυ ή δεν έχουν

1. Αξιολόγηση των επιπτώσεων της αναπνευστικής δυσχέρειας στη

την οικονομική δυνατότητα μας τέτοιας βοήθειας αντιμετωπίζουν

καθημερινή ζωή των ασθενών και των οικογενειακών φροντιστών

απώλεια ύπνου με συνεπακόλουθα συμπτώματα κόπωσης και

τους στο οικείο περιβάλλον.

εξουθένωσης. Στην έρευνα των Singer et al. (2005) σε σύγκριση

2.

3.

4.

Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος με

ολόγηση του βαθμού άγχους και κατάθλιψης με την κλίμακα Hospital

γνώμονα την βελτίωση της ζωής των ασθενών και των

Anxiety and Depression Scale (HADS) και του βαθμού της

οικογενειακών φροντιστών τους σε σχέση με την αναπνευστική

επιβάρυνσης με την κλίμακα Zarit Burden Interview (ΖΒΙ)

δυσχέρεια.

Το Modified Borg Scale είναι μια κατηγορική κλίμακα με ιδιότητες

Στήριξη των ασθενών και των οικογενειακών φροντιστών τους

διακύμανσης η οποία είναι το πλέον χρησιμοποιημένο εργαλείο για την

κατά την διάρκεια του προγράμματος.

μέτρηση της αναπνευστικής δυσχέρειας (Boshuizen et al. 2013,

Αξιολόγηση

της

αποτελεσματικότητας

εφαρμογής

του

Gerlach

et

al.

2013). Απαιτεί

τον

καθορισμό

της

βιωμένης

εκπαιδευτικού προγράμματος διαχείρισης της αναπνευστική

αναπνευστικής δυσχέρειας σε μια κλίμακα 12 σημείων από 0

δυσχέρεια για τους ασθενείς και τους οικογενειακούς φροντιστές

(καθόλου) μέχρι το 10 (πολύ, πολύ σοβαρή). Σύμφωνα με τους

τους.

Gerlach et al. (2013) η κλιμακα συστήνεται για αξιολόγηση της

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τα αποτελέσματα της έρευνας σε

έντασης,

σχέση με την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής της εκπαιδευτικής

αναπνευστικής δυσχέρειας και της σχετιζόμενης με την αναπνοή

παρέμβασης για τους οικογενειακούς φροντιστές.

δυσλειτουργίας αντίστοιχα αφού κατόπιν σύγκρισης με άλλα εργαλεία

Πρόκειται για μια ποσοτική, τυχαιοποιημένη έρευνα σκοπιμότητας
randomized study).

Η έρευνα διεξήχθηκε

από τον

Φεβρουάριο του 2017 μέχρι και τον Οκτώβριο του 2018 λόγω της
δυσκολίας εξεύρεσης ικανοποιητικού αριθμού δείγματος. Το δείγμα
αποτέλεσαν οικογενειακοί φροντιστές ασθενών με καρκίνο του
πνεύμονα τους οποίους όρισαν οι ίδιοι οι ασθενείς σύμφωνα με τον
ορισμό των Ferris et al. (2002) και Richardson et al. (2007) ότι είναι τα
άτομα που βρίσκονται πιο κοντά στον ασθενή σε σχέση με τη γνώση, τη
φροντίδα και τα συναισθήματα και περιλαμβάνει την βιολογική
οικογένεια, την οικογένεια λόγω σχέσης, την οικογένεια επιλογής και
τους φίλους. Επιπρόσθετα από το πιο πάνω ακόμη ένα κριτήριο
επιλογής των οικογενειακών φροντιστών προς συμπερίληψη ήταν η
ικανότητα

παρακολούθησης

αισθητηριακή

ποιότητα

του

συναισθήματος

της

έχει δείξει ψηλή εγκυρότητα και αξιοπιστία. Η αξιολόγηση της

Μεθοδολογία
(feasibility

την

του

προγράμματος.

Τους

ασθενείς

παρέπεμπαν οι ιατροί που τους παρακολουθούσαν με συγκεκριμένο
τον βαθμό αναπνευστικής δυσχέρειας τους για πιθανή συμμετοχή στην
έρευνα κατόπιν αξιολόγησης με συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής.
Το τελικό δείγμα αποτελέσαν 19 (n=19) οικογενειακοί φροντιστές οι
οποίοι ορίστηκαν είτε στην ομάδα ελέγχου είτε στην ομάδα παρέμβασης
ανάλογα με την τοποθέτηση των ασθενών τους στην μια από τις δύο
ομάδες. Ως εκ τούτου στην ομάδα παρέμβασης ορίστηκαν 11
οικογενειακοί φροντιστές (n=11) και 8 στην ομάδα ελέγχου (n=8). Στην

αποτελεσματικότητας της παρέμβασης στην επιβάρυνση που βιώνουν
οι φροντιστές έγινε με τη χρήση του Zarit Burden Interview (ZBI) το
οποίο έχει χρησιμοποιηθεί ξανά για την αξιολόγηση της επιβάρυνσης
της δύσπνοιας στους φροντιστές ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα
(Higginson et al. 2010, Belgacem et al. 2013). Το ερωτηματολόγιο έχει
μεταφραστεί στα ελληνικά από τους Παπασταύρου et al. (2006) και
παρουσιάζει ψηλή εσωτερική αξιοπιστία (a=0.93) στον ελληνικό
πληθυσμό. Αποτελείται από 22 ερωτήσεις οι οποίες αξιολογούν την
επιβάρυνση κατόπιν επιλογής από 5 απαντήσεις από 0 ποτέ, 1
σπάνια, 2 μερικές φορές, 3 αρκετά συχνά και 4 σχεδόν πάντα. Για
αξιολόγηση του άγχους και της κατάθλιψης τα οποία βιώνουν οι
οικογενειακοί φροντιστές έγινε χρήση του HADS (Hospital Anxiety
Depression Scale). Το ερωτηματολόγιο έχει ξαναχρησιμοποιηθεί από
τους Farquhar et al. (2014) για αξιολόγηση οικογενειακών φροντιστών
στην διερεύνηση της αποτελεσματικότητας μιας νέας υπηρεσίας
αντιμετώπισης

της

αναπνευστικής

δυσχέρειας

λόγω

καρκίνου.

Επιπρόσθετα παρουσιάζει εγκυρότητα και αξιοπιστία για χρήση στην
κοινότητα (Snaith 2003, Iani et al. 2014) και έχει χρησιμοποιηθεί για
την αξιολόγηση ασθενών με καρκίνο στην κοινότητα (Sloman 2002).
Η ανάλυση έγινε στο SPSS v.21 και η στατιστική σημαντικότητα τέθηκε
στο 0,05.

ομάδα παρέμβασης έγινε μια αρχική αξιολόγηση και εφαρμογή της

Περιορισμοί:

παρέμβασης. Μετά από 2 εβδομάδες έγινε επανάληψη της αξιολόγησης

Σημαντικότερος περιορισμός της έρευνας είναι ο μικρός αριθμός του

και εφαρμογή της εκπαιδευτικής παρέμβασης και στις 4 εβδομάδες

δείγματος ο οποίος αποτρέπει την γενίκευση των αποτελεσμάτων.

έγινε η τελική αξιολόγηση. Στην ομάδα ελέγχου έγινε αρχική αξιόλογη,
στις 2 εβδομάδες επαναξιολόγηση και στις 4 εβδομάδες αξιολόγηση και
εφαρμογή της παρέμβασης.
Λήφθηκαν όλες οι άδειες για διεξαγωγή της έρευνας από την Εθνική
Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου (ΕΕΒ/ΕΠ/2016/16), το Υπουργείο Υγείας
και το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου και έχει τηρηθεί αυστηρά
η νομοθεσία για προστασία της ανωνυμίας των συμμετεχόντων στην
έρευνα σύμφωνα με την άδεια από τον Επίτροπο Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα.
Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας εφαρμογής του εκπαιδευτικού
προγράμματος για τους οικογενειακούς φροντιστές περιελάμβανε
αξιολόγηση του βαθμού της αναπνευστικής δυσχέρειας των ασθενών
τους όπως οι ίδιοι την αντιλαμβάνονται με την χρήση του εργαλείου
Modified Borg Scale (mBorg), αξι

Αποτελέσματα
Οι

οικογενειακοί

φροντιστές

(n=19)

αξιολογώντας

αρχικά

την

Αναπνευστική Δυσχέρεια των ασθενών τους στην κλίμακα mBorg, την
όρισαν με μέσο επίπεδο 4,8±1,8 με ελάχιστο το 2 και μέγιστο το 9. Τα
επίπεδα Άγχους τους παρουσίαζαν μέσο όρο 7,9±4,3 και τα επίπεδα
Κατάθλιψης τους 7,2±4,4 στην κλίμακα HADS (0- 21). Η επιβάρυνση η
οποία αξιολογήθηκε με την κλίμακα ΖΒΙ (0-88) ήταν στο 31,7+11,9.
Ανάμεσα στις δύο ομάδες παρατηρείται ότι οι οικογενειακοί φροντιστές
δεν διαφέρουν όσο αφορά την αξιολόγηση της Αναπνευστικής
Δυσχέρειας των ασθενών τους καθώς και στο επίπεδο κατάθλιψης των
ιδίων των οικογενειακών φροντιστών (p>0.05). Σε σχέση με το Άγχος οι
οικογενειακοί φροντιστές των ασθενών που ανήκουν στην ομάδα
παρέμβασης (n=11) παρουσιάζουν υψηλότερο

Άγχος (9,9±3,3) σε σχέση με τους φροντιστές των ασθενών που
ανήκουν στην ομάδα ελέγχου (n=8) (5,3±4,2) (p=0,023), όπως επίσης
και υψηλότερη επιβάρυνση στην κλίμακα ZBI (37,4+11,7 vs 24±7)
(p=0.007).
Σύμφωνα με τις γραμμικές συσχετίσεις κατά Pearson ανάμεσα στους
οικογενειακούς

φροντιστές

η

αξιολογημένη

από

τους

ίδιους

Αναπνευστική Δυσχέρεια των ασθενών τους έχει μέτρια θετική
συσχέτιση με το Άγχος (r=0.388 p=0.101), την Κατάθλιψη (r=0.404,
p=0.087) και την Επιβάρυνση (r=0.349, p=0.143) που οι ίδιοι βιώνουν.
Η Επιβάρυνση έχει ισχυρή θετική συσχέτιση με το Άγχος (r=0.719,
p<0.01) και την Κατάθλιψη (r=0.63, p<0.01).
Οι

συγκριτικές

οικογενειακών

γραμμικές
φροντιστών

συσχετίσεις
έδειξαν

ότι

μεταξύ
υπάρχει

ασθενών
υψηλή

και

θετική

συσχέτιση των μετρήσεων της Αναπνευστικής Δυσχέρειας μεταξύ των
ασθενών και των οικογενειακών φροντιστών τους (r=0,619, p<0,01).
Αυτό δηλώνει ότι υψηλό σκορ της αυτοαξιολόγησης των ασθενών στην
κλίμακα mBorg συσχετίζεται με υψηλό σκορ της ίδιας αξιολόγησης από
τους

φροντιστές

τους.

Επιπλέον,

το

μέσο

επίπεδο

της

αυτοαξιολόγησης των ασθενών (5,7 ± 1,14) είναι κατά μια μονάδα
μεγαλύτερο από την αξιολόγηση από τους φροντιστές τους (4,8 ± 1,8)
(t=1.8, p=0,072).
Επίσης υπάρχει υψηλή θετική συσχέτιση μεταξύ ασθενών και
οικογενειακών φροντιστών όσο αφορά το Άγχος (r=0,521, p<0,05) ενώ
παρουσιάζεται μια χαμηλή θετική συσχέτιση μεταξύ ασθενών και
οικογενειακών φροντιστών, όσο αφορά την Κατάθλιψη (r=0,268,
p=0,266).
Μετά την τελική αξιολόγηση στην 4η εβδομάδα και συγκρίνοντας την με
την αρχική αξιολόγηση παρουσιάζεται σημαντική βελτίωση της
αξιολογημένης από τους οικογενειακούς φροντιστές αναπνευστικής
δυσχέρειας των ασθενών τους στην ομάδα παρέμβασης σε σχέση με
την ομάδα ελέγχου όπου παρουσιάζεται επιδείνωση της. (γραφική
παράσταση 1)

Για την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης έγινε ανάλυση με το
μοντέλο RM ANOVA με εξαρτημένες μεταβλητές τις μετρήσεις των
οικογενειακών φροντιστών, και ως ανεξάρτητες μεταβλητές την ομάδα
(Παρέμβαση - Έλεγχος) και το χρόνο της μέτρησης (1η, 2η, 3η
αξιολόγηση). Το μοντέλο περιλάμβανε το συντελεστή αλληλεπίδρασης
Ομάδα x Χρόνος για την επίδραση της ομάδας στο επίπεδο των
Στις παραμέτρους του Άγχους, Κατάθλιψης και Επιβάρυνσης οι

μετρήσεων

οικογενειακοί φροντιστές στην ομάδα Παρέμβασης διατηρούν τα ίδια

αποτελέσματα έδειξαν ότι ο συντελεστής αλληλεπίδρασης Ομάδα x

περίπου επίπεδα με κάποια μικρή βελτίωση στην 4η εβδομάδα σε

Χρόνος είναι στατιστικά σημαντικός όσο αφορά την αξιολογημένη από

σχέση με την 1η εβδομάδα, ενώ οι οικογενειακοί φροντιστές της

τους οικογενειακούς φροντιστές σε όλες τις παραμέτρους. Στην

ομάδας Ελέγχου παρουσιάζουν επιδείνωση τόσο του Άγχους όσο και

Αναπνευστική Δυσχέρεια των ασθενών τους στην κλίμακα mBorg η

της Κατάθλιψης και της Επιβάρυνσης. (γραφικές παραστάσεις 2,3,4)

στατιστική σημαντικότητα ήταν p=0.017, στο Άγχος p=0.001, στην

κατά

τη

διάρκεια

των

τριών

αξιολογήσεων.

Κατάθλιψη p=0.038 και στην επιβάρυνση p =0.002. Πίνακας 1

Τα

του ζητούμενου για τους ασθενείς που είναι η διαχείριση της
Πίνακας 1: Αποτελέσματα RM-ANOVA του συντελεστή αλληλεπίδρασης Ομάδα x Χρόνος
για την επίδραση της παρέμβασης στους οικογενειακούς φροντιστές

αναπνευστικής δυσχέρειας. Η εφαρμογή ενός κατ' οίκον εκπαιδευτικού
προγράμματος για την αντιμετώπιση της αναπνευστικής δυσχέρειας
αποτελεί μια αποτελεσματική δραστηριότητα που είναι αναγκαία στον

Μέτρηση

Type III Sum of
Squares

Δύσπνοια
(mBorg
Scale)

10,608

Άγχος
(HADS)

df

Mean Square

F

Sig.

2

5,304

4,602

0,017

36,215

1

36,215

14,884

0,001

Κατάθλιψη
(HADS)

12,082

1

12,082

5,085

0,038

Επιβάρυνση
(ZBI)

392,738

1

392,738

13,658

0,002

Κυπριακό Ογκολογικό Τομέα όπου η απουσία μιας τέτοιας είναι
εμφανής για τους ογκολογικούς ασθενείς.
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