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λειτουργικής ικανότητος
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Γ. Η. Πανάγος
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δε‐
καετιών έχει σημειωθεί κατακόρυφη αύ‐
ξηση του ενδιαφέροντος σχετικά με την
εκτίμηση και την ποσοτικοποίηση των
αποτελεσμάτων της παρεχόμενης ιατρι‐
κής περίθαλψης. Ο όρος αυτός αν και εν
μέρει ασαφής και ανακριβής, υπό τη
στενή έννοια περιλαμβάνει οτιδήποτε οι
ασθενείς βιώνουν ως παρεπόμενο της
νόσου τους και της θεραπείας της. Συ‐
χνά η προσέγγιση των αποτελεσμάτων
ερμηνεύεται ευρύτερα και περιλαμβάνει
και τη μελέτη του τρόπου με τον οποίο
οι ασθενείς αντιμετωπίζονται θεραπευ‐
τικά, τα καθοριστικά κριτήρια στη λήψη
θεραπευτικών αποφάσεων την ποιότητα
της παρεχόμενης φροντίδας και το κό‐
στος αυτής1.
Η ολοκληρωμένη προσέγγιση του α‐
ποτελέσματος της αντινεοπλασματικής
θεραπείας, προϋποθέτει τη θεώρηση της

επίδρασης αυτής όχι μόνο στην παρά‐
ταση της επιβίωσης του ασθενούς αλλά
και στην ποιότητα της ζωής του. Εξάλ‐
λου, υπάρχουν περιπτώσεις αρρώστων
οι οποίοι ενώ δεν ωφελούνται από τη
θεραπεία σε ό,τι αφορά την επιβίωση
τους ή την αύξηση του ελεύθερου νόσου
διαστήματος, είναι δυνατό να διαπιστώ‐
σουν σημαντική πρόοδο στη σχετιζόμε‐
νη με την υγεία ποιότητα ζωής (health‐
related quality of life – HRQOL)2. H ποιό‐
τητα ζωής αποτελεί πολυδιάστατο ζή‐
τημα που περιλαμβάνει τη σωματική,
κοινωνική και ψυχική λειτουργία και για
διάστημα πολλών ετών ο ακριβής ορι‐
σμός της παρέμενε δύσκολος. Παρότι
δυσχερής, στη βιβλιογραφία υπάρχουν
απόπειρες ορισμού αυτής της υποκειμε‐
νικής έννοιας. Διάφοροι ορισμοί που έ‐
χουν προταθεί κατά καιρούς από συγ‐
γραφείς παρουσιάζονται στον πίνακα 1.

Πίνακας 1: Μερικοί κοινοί ορισμοί της ποιότητας ζωής
Ποιότητα ζωής :
• είναι η κατάσταση καλής ζωής ως συνισταμένης δυο παραγόντων· της ικανότητας να επιτε‐
λεί ο ασθενής καθημερινές δραστηριότητες που αντανακλούν σωματική, κοινωνική και ψυ‐
χική ευρωστία και της ικανοποίησής του σε ό,τι αφορά τη λειτουργικότητά του και τον έλεγ‐
χο της ασθένειας3
• είναι η υποκειμενική αξιολόγηση του ικανοποιητικού τρόπου ζωής ως συνόλου4
• είναι το χάσμα μεταξύ των προσδοκιών και των επιτευγμάτων του ασθενούς· όσο μικρότερο
το χάσμα τόσο καλύτερη η ποιότητα ζωής5
• αντιπροσωπεύει το λειτουργικό αποτέλεσμα μιας ασθένειας και της θεραπείας της, όπως
αυτό γίνεται αντιληπτό από τον ίδιο τον ασθενή6
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του «Πώς είναι η ποιότητα της ζωής
σου». Ένας αριθμός ερευνητικών άρ‐
θρων, υποστηρίζει ότι ο προσδιορισμός
της ποιότητας ζωής θα μπορούσε να εί‐
ναι αντικειμενικός αν οι κλινικοί ογκο‐
λόγοι αναγνώριζαν τα συμπτώματα του
ασθενούς και τα κατέγραφαν, αντί της
αναφοράς των συμπτωμάτων αυτών
από τους ίδιους τους ασθενείς.
Οι Stephens και συν.8 χρησιμοποιώντας
τη λίστα συμπτωμάτων του Rotterdam
(Rotterdam Symptom Checklist) μελέτη‐
σαν περισσότερους από 700 ασθενείς με
καρκίνο του πνεύμονα. Οι ασθενείς και
οι ιατροί έκαναν αναφορά στα ίδια συ‐
μπτώματα για μία συγκεκριμένη χρονι‐
κή περίοδο μελέτης. Όταν έγινε η σύ‐
γκριση της καταγραφής διαπιστώθηκε
ότι οι ιατροί υποεκτιμούσαν το επίπεδο
λειτουργικότητας των ασθενών και έκα‐
ναν μικρή αναφορά σε συμπτώματα τα
οποία οι ίδιοι οι ασθενείς ανέφεραν. Ε‐
πομένως η χρήση των ερωτηματολογίων
αναφοράς συμπτωμάτων από τους ί‐
διους τους ασθενείς έχει αποτελέσει κα‐
θημερινή πρακτική στην εκτίμηση της
ποιότητας ζωής που σχετίζεται με την
υγεία. Αυτό εξάλλου συνάδει με την ο‐
λοένα αυξανόμενη τάση μεγιστοποίη‐
σης της σημασίας αυτοπροσδιορισμού
του ασθενούς και κατοχύρωσης των βα‐
σικών του δικαιωμάτων. Μερικές από τις
πιο κοινές μεθόδους εκτίμησης παρου‐
σιάζονται στον πίνακα 2.

Σε γενικές γραμμές, η σχετιζόμενη με
την υγεία ποιότητα ζωής συνιστά την
υποκειμενική αντίληψη του ασθενούς
σχετικά με τα συμπτώματά του είτε αυ‐
τά προέρχονται από τη νόσο είτε από τη
θεραπεία αυτής. Παρότι ο όρος εμφανί‐
στηκε στη βιβλιογραφία μόλις προ
20ετίας, τα τελευταία χρόνια ολοένα και
περισσότερες μελέτες κάνουν αναφορά
στην ποιότητα ζωής. Επί του παρόντος,
περίπου 10% των κλινικών μελετών
στην ογκολογία συμπεριλαμβάνουν την
ποιότητα ζωής ως κύριο τελικό στόχο7. Η
προσέγγιση της ποιότητας ζωής είναι ι‐
διαίτερα σημαντική όταν η εφαρμοζό‐
μενη θεραπεία έχει παρηγορητική έν‐
νοια ή όταν τοξική για τον οργανισμό
θεραπεία επιφέρει δυσανάλογα μικρή
βελτίωση στο προσδόκιμο επιβίωσης του
ασθενούς.
Παρότι υπάρχει αυξημένη τεκμηρίωση
σχετικά με την αξία του προσδιορισμού
της ποιότητας ζωής, ένα από τα πιο δύ‐
σκολα ζητήματα είναι η εκτίμησή της,
λόγω της υποκειμενικότητας που ο όρος
εμπεριέχει. Η διαδικασία εκτίμησης της
ποιότητας ζωής αντλεί στοιχεία από
πολλά πεδία όπως η ψυχολογία και η
στατιστική ενώ η πλειονότητα των ε‐
ρευνητών αναγνωρίζει ότι είναι περισ‐
σότερο σημαντικό να εστιάζεται σε συ‐
γκεκριμένους τομείς που είναι σημαντι‐
κοί για τους ογκολογικούς ασθενείς πα‐
ρά να τίθεται το γενικόλογο ερώτημα

Πίνακας 2: Λίστα με τα εργαλεία εκτίμησης της ποιότητας ζωής που χρησιμοποιούνται στην
Ογκολογία
Ονομασία Μεθόδου
Είδος εκτίμησης
Μικρή Φόρμα 36 (Short Form 36)
Γενική
Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Έρευνα και την Αντιμετώπιση του Ειδικήγια καρκίνο
Καρκίνου (EORTC) – EORTC QLQ C‐30
Λειτουργική προσέγγιση της αντινεοπλασματικής θεραπείας – Γενική Ειδική για καρκίνο
(FACT‐G)
Λίστα Συμπτωμάτων Rotterdam (Rotterdam Symptom Checklist)
Ειδική για καρκίνο
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τουργικότητας έχουν εισαχθεί κατά δια‐
στήματα ποικίλες βαθμολογικές κλίμα‐
κες εκ των οποίων οι σημαντικότερες εί‐
ναι η κλίμακα Karnofsky, η κλίμακα που
εισήχθη από τον C.G. Zubrod και στη
συνέχεια υιοθετήθηκε από την Ανατο‐
λική Συνεργατική Ογκολογική Ομάδα
(ECOG) και από την Παγκόσμια Οργά‐
νωση Υγείας (WHO) και η κλίμακα
Lansky, η οποία αποσκοπεί στην αποτί‐
μηση της κατάστασης ικανότητας παι‐
διών με ογκολογικά νοσήματα.

Σημαντική παράμετρος του επιπέδου
λειτουργικότητας του ασθενούς, κυρίως
σε ό,τι αφορά το ζήτημα της πρόγνωσης
της νόσου αλλά και της δυνατότητας
αυτού να υποβληθεί σε χημειοθεραπευ‐
τική αγωγή, αποτελεί η κατάσταση λει‐
τουργικής δραστηριότητας (performance
status PS), δηλαδή η συνολική αξιολόγη‐
ση του βαθμού ευεξίας, λειτουργικότη‐
τας και του επιπέδου ικανότητας για
φυσιολογική δραστηριότητα. Με σκοπό
την αξιολόγηση της κατάστασης λει‐
Πίνακας 3: Η κλίμακα Karnofsky
Ικανός να επιτελεί φυσιολογική δρα‐
στηριότητα και να εργάζεται.
Δεν χρήζει ιδιαίτερης φροντίδας

100

Φυσιολογικός χωρίς ενοχλήματα. Χωρίς εμ‐
φανή σημεία νόσου

90

Ικανός να επιτελεί φυσιολογική δραστηριό‐
τητα. Ήπια συμπτωματολογία και σημειο‐
λογία νόσου
Φυσιολογική δραστηριότητα με προσπάθεια.
Περισσότερη σημειολογία και συμπτωματο‐
λογία νόσου

80

Ανίκανος προς εργασία.
Ικανός να ζει στο σπίτι και να φρο‐
ντίζει για τις περισσότερες από τις
προσωπικές του ανάγκες.
Ποικίλος βαθμός απαιτούμενης βοή‐
θειας

70

60

50
Ανίκανος να φροντίζει τον εαυτό του.
Χρειάζεται ισοδύναμο ιδρυματικής
ή νοσοκομειακής φροντίδας.
Ενδεχομένως η νόσος προοδεύει με
ταχείς ρυθμούς

Φροντίζει τον εαυτό του. Ανίκανος να επιτε‐
λεί φυσιολογική δραστηριότητα ή να εργά‐
ζεται ενεργά
Χρειάζεται περιστασιακή βοήθεια αλλά εί‐
ναι ικανός να φροντίζει για τις περισσότερες
προσωπικές του ανάγκες
Χρειάζεται σημαντική βοήθεια και συχνή
ιατρική φροντίδα

40

Αναπηρία. Χρειάζεται ειδική φροντίδα και
βοήθεια

30

Σημαντική αναπηρία. Ενδείκνυται νοσοκο‐
μειακή περίθαλψη παρότι δεν απειλείται
άμεσα η ζωή του

20

Σοβαρά ασθενής. Απαραίτητη η νοσοκο‐
μειακή περίθαλψη. Απαραίτητη η ενεργός
υποστηρικτική αγωγή
Βαριά άρρωστος. Απειλητικές για τη ζωή
καταστάσεις ταχέως εξελισσόμενες

10
0

Θάνατος

Η κλίμακα Karnofsky (πίνακας 3), ο‐
νομάστηκε έτσι από τον Dr David A.
Karnofsky ο οποίος την περιέγραψε σε

συνεργασία με τον Dr Joseph H.
Burchenal το 1949. Είναι δεκάβαθμη και
σχεδιάστηκε προς εκτίμηση του επιπέ‐
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με ευχέρεια για την εκτίμηση της ποιό‐
τητας ζωής των ηλικιωμένων ασθενών
καθότι δεν συμπεριλαμβάνει πολλά από
τα πεδία διαταραγμένης λειτουργικότη‐
τας αυτής της κατηγορίας ασθενών ό‐
πως για παράδειγμα είναι ο βαθμός ε‐
κούσιου ελέγχου της λειτουργίας του
εντέρου ή της ουροδόχου κύστεως10.
Η κλίμακα της Ανατολικής Συνεργα‐
τικής Ογκολογικής Ομάδας (ECOG) (πί‐
νακας 4) δημοσιεύτηκε αρχικά το 1960
από τον C. Gordon Zubrod και υιοθετή‐
θηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό
Υγείας (WHO). Είναι πεντάβαθμη και
συνεπώς περισσότερο εύχρηστη στην
καθημερινή κλινική πράξη συγκριτικά
με την κλίμακα Karnofsky, αν και λιγό‐
τερο λεπτομερειακή και αναλυτική στην
περιγραφή της δραστηριότητας του α‐
σθενούς.
Η διακύμανση στην αξιολόγηση της
κατάστασης ικανότητας ενός συγκεκρι‐
μένου αρρώστου είναι μικρότερη με την
κλίμακα ECOG, τόσο σε επίπεδο ιατρι‐
κού και παραϊατρικού προσωπικού όσο
και σε επίπεδου του ίδιου του αρρώστου.

δου της δραστηριότητας του ασθενούς
και της ανάγκης παροχής ιατρικής φρο‐
ντίδας. Αποτελεί ένα γενικό μέτρο της
αυτονομίας του αρρώστου και έχει χρη‐
σιμοποιηθεί ευρέως ως δείκτης γενικό‐
τερης προσπέλασης του ογκολογικού
ασθενούς. Παρότι έχει χρησιμοποιηθεί
επί μακρόν, δεν υπάρχουν πολλά δεδο‐
μένα για την αξιοπιστία και την εγκυρό‐
τητα της9.
Ωστόσο, σε κλινικές μελέτες, ο βαθμός
της κλίμακας Karnofsky προβλέπει με
σημαντική ακρίβεια την πρώιμη επέ‐
λευση θανάτου ενώ η ταχεία πτώση του
επιπέδου ικανότητας με βάση την κλί‐
μακα αυτή μπορεί να αποτελεί σε μεγά‐
λο βαθμό αξιόπιστο δείκτη πρόγνωσης
της επιδείνωσης και του επικείμενου
θανάτου του ασθενούς.
Παρόλα αυτά η κλίμακα Karnofsky
υπόκειται σε περιορισμούς στη χρήση
της ως προγνωστικού δείκτη, καθώς οι
υψηλές βαθμολογίες της κλίμακος (αλ‐
λά και κάθε άλλης κλίμακος αξιολόγη‐
σης του PS) δεν αντανακλούν απαραιτή‐
τως υψηλό προσδόκιμο επιβίωσης. Επι‐
πλέον, η κλίμακα δεν χρησιμοποιείται

Πίνακας 4 : Η κλίμακα ECOG/WHO
Βαθμός
Δραστηριότητα
0
1

2

3

4
5

Πλήρως ενεργός, ικανός να επιτελεί τις συνήθεις δραστηριό‐
τητες χωρίς περιορισμούς.
Περιορισμένος σε φυσικές δραστηριότητες που απαιτούν
προσπάθεια, αλλά περιπατητικός και ικανός να επιτελεί ε‐
λαφρά εργασία
Περιπατητικός και ικανός προς αυτοεξυπηρέτηση, αλλά α‐
νίκανος να επιτελεί εργασία. Περισσότερο από 50% της ημέ‐
ρας εκτός κρεβατιού
Ικανός προς μερική μόνο αυτοεξυπηρέτηση. Περιορισμένος
στο κρεβάτι ή την καρέκλα για περισσότερο απο 50% της η‐
μέρας
Πλήρως ανενεργός. Ανίκανος προς αυτοεξυπηρέτηση. Πλή‐
ρως κατάκοιτος
Θάνατος
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Διαταραχή
λειτουργικότητας
Καμία
Ελαφρά

Μέτρια

Βαριά

Απειλή της ζωής
Θάνατος

μια κλίμακα αξιολόγησης της κατάστα‐
σης ικανότητας παίδων με κακοήθη νε‐
οπλασματικά νοσήματα12 λόγω της δυ‐
σκολίας αυτής της κατηγορίας ασθενών
να εκφράσουν την ποιότητα ζωής που
βιώνουν βασισμένη σε κατά το δυνατόν
περισσότερο αντικειμενικά κριτήρια
βαθμολόγησης και εκτίμησης (πίνακας
5).

Παρόλ’ αυτά η μεταφορά της βαθμο‐
λόγησης από τη μια κλίμακα στην άλλη
είναι δυνατή και μπορεί να γίνεται οπο‐
τεδήποτε αυτό απαιτείται χωρίς στατι‐
στική διαφορά στην αξιοπιστία, αν και
σε περιπτώσεις χαμηλού βαθμού κατά‐
στασης λειτουργικής δραστηριότητας
υπάρχει μεγάλο εύρος διακύμανσης11.
Ο Lansky και συν. εισήγαγαν το 1987

Πίνακας 5 : Η κλίμακα Lansky
Βαθμός
Κατάσταση Λειτουργικής δραστηριότητας
100
Πλήρως ενεργός, φυσιολογικός
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Ήπιος περιορισμός σε κοπιώδη φυσική δραστηριότητα
Ενεργός αλλά με εύκολη κόπωση
Μεγαλύτερος περιορισμός στο παιχνίδι και μικρότερος χρόνος για δραστηριότητες
παιχνιδιού
Εκτός κρεβατιού αλλά ελάχιστη δραστηριότητα παιχνιδιού. Συμμετέχει σε ήπιο
παιχνίδι
Κλινήρης για μεγάλο μέρος της ημέρας. Διατήρηση ικανότητας ένδυσης. Συμμετέ‐
χει σε ήπιο παιχνίδι
Κυρίως κλινήρης. Συμμετέχει σε ήπιες δραστηριότητες
Κατάκοιτος. Χρειάζεται βοήθεια ακόμη και για ήπιο παιχνίδι
Κοιμάται συχνά. Περιορισμένος σε πολύ παθητικό παιχνίδι
Ανίκανος για παιχνίδι. Δεν σηκώνεται από το κρεβάτι
Καμία ανταπόκριση

σταση λειτουργικής δραστηριότητας 0 ή
1. Ωστόσο για ασθενείς με PS 2 προτιμά‐
ται η μονοθεραπεία με άλλον χημειοθε‐
ραπευτικό παράγοντα, όπως για παρά‐
δειγμα η γεμσιταβίνη, η βινορελμπίνη
και οι ταξάνες13.
Παρά την αναμφίβολη χρησιμότητά
του στην κλινική πράξη, το επίπεδο λει‐
τουργικής δραστηριότητας δεν επαρκεί
για να περιγράψει ικανοποιητικά μια
τόσο πολυδιάστατη έννοια όπως η ποιό‐
τητα ζωής. Αυτό γίνεται ιδιαιτέρως πρό‐
δηλο και επεξηγείται στην εργασία των
Demetri και συν14 οι οποίοι ανέλαβαν
μια ανοιχτή μελέτη με ένα δείγμα 2.370
αναιμικών ογκολογικών ασθενών οι ο‐
ποίοι υποβάλλονταν σε χημειοθεραπεία
και έλαβαν ανθρώπινη ανασυνδυασμέ‐

Ο προσδιορισμός του βαθμού της κα‐
τάστασης λειτουργικότητας του ασθε‐
νούς είναι ιδιαιτέρως χρήσιμος όταν
πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις σχε‐
τικά με τη χορήγηση δυνητικά επικίνδυ‐
νης κυτταροτοξικής θεραπείας. Υπό αυ‐
τή την έννοια, ένας χαμηλός βαθμός σε
κάποια από τις δύο κύριες κλίμακες α‐
ξιολόγησης, είναι δυνατόν να επηρεάσει
καθοριστικά την απόφαση εφαρμογής
μιας μορφής θεραπείας στη θέση μιας
άλλης μικρότερου θεραπευτικού εύρους
και συνεπώς αυξημένης τοξικότητας.
Έτσι, κατά το θεραπευτικό σχεδιασμό
του μη‐μικροκυτταρικού καρκίνου του
πνεύμονος, η συνδυασμένη αγωγή με
βάση την πλατίνα, είναι η ενδεικνυόμε‐
νη αγωγή για ασθενείς με ECOG κατά‐
381

στομάχου και οισοφάγου. Το ερωτημα‐
τολόγιο στην τρίτη του έκδοση είναι το
πιο πρόσφατο που υπάρχει και είναι αυ‐
τό που θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε
κλινικές μελέτες. Σε αυτές τις περιπτώ‐
σεις απαιτείται η καταβολή αντιτίμου
πνευματικών δικαιωμάτων ενώ τα έσο‐
δα που συγκεντρώνονται χρησιμοποιού‐
νται αποκλειστικά για να ενισχύσουν τη
συνεχιζόμενη έρευνα της Ομάδας Ποιό‐
τητας Ζωής (Quality Of Life Group‐
QLG)16.
Το ερωτηματολόγιο QLQ C‐30 αποτε‐
λείται από 30 αντικείμενα προς διερεύ‐
νηση και περιλαμβάνει πέντε λειτουργι‐
κές κλίμακες (σωματική, συναισθηματι‐
κή, γνωσιακή, κοινωνική και ρόλου),
τρεις κλίμακες συμπτωμάτων (κόπωση,
πόνος και ναυτία/έμετος), μια κλίμακα
καθολικής υγείας και ποιότητας ζωής
και έξι ξεχωριστά αντικείμενα προσέγ‐
γισης των συμπτωμάτων και της οικο‐
νομικής επίπτωσης της νόσου και της
θεραπείας της. Η βαθμολογία μετατρέ‐
πεται γραμμικά για καθεμία από τις
κλίμακες σε άλλη βαθμολογία από το 0
ως το 100.
Υψηλή βαθμολογία για τους τομείς
της λειτουργικότητας και της καθολικής
υγείας υποδηλώνει καλύτερη λειτουργι‐
κότητα, ενώ αντιθέτως υψηλή βαθμολο‐
γία στην κλίμακα των συμπτωμάτων
υποδηλώνει περισσότερο σοβαρά συ‐
μπτώματα.
Εκτός από την παραδοσιακή μορφή
συλλογής δεδομένων ποιότητας ζωής
μέσω των γραπτών ερωτηματολογίων,
έχουν αναπτυχθεί και ηλεκτρονικές
μορφές των αντίστοιχων ερωτηματολο‐
γίων. Πρόκειται περί μικρών ηλεκτρονι‐
κών υπολογιστών αφής, στους οποίους ο
ασθενής δια της αφής επιλέγει τις απα‐
ντήσεις που τον αντιπροσωπεύουν στα

νη ερυθροποιητίνη σε δόση 10.000 μονά‐
δων υποδορίως για περίοδο τεσσάρων
εβδομάδων. Οι ερευνητές όρισαν ως κλι‐
νική απάντηση την αύξηση των επιπέ‐
δων αιμοσφαιρίνης κατά 2 mg/dl ή πε‐
ρισσότερο. Περίπου 60% των ασθενών
επέτυχαν αυτό το στόχο. Ωστόσο η βελ‐
τίωση του επιπέδου της αιμοσφαιρίνης
δεν συνοδευότανε από μεταβολή στην
κατάσταση λειτουργικής δραστηριότη‐
τας της κλίμακας Karnofsky των αρρώ‐
στων. Παρόλ’ αυτά, η προσπέλαση της
ποιότητας ζωής με την κλίμακα της Λει‐
τουργικής Προσέγγισης της Αντινεο‐
πλασματικής Θεραπείας – Αναιμία
(FACT‐AN) κατέδειξε σημαντική βελτί‐
ωση της κόπωσης και της γενικότερης
ποιότητας ζωής. Αυτό υποδεικνύει ότι
ένα μονοδιάστατο μέτρο όπως η κλίμα‐
κα της κατάστασης λειτουργικής ικανό‐
τητας δεν είναι αρκετά ευαίσθητο για να
ανιχνεύσει μεταβολές στην ποιότητα
ζωής του ασθενούς.
Η μέθοδος που υιοθετήθηκε από τον
Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Έρευνα
και την Θεραπεία του καρκίνου (EORTC)
έχει αποδειχτεί χρήσιμη για την από‐
κτηση πληροφοριών σχετικά τόσο με
έναν καθολικό βαθμό γενικότερης ποιό‐
τητας ζωής όσο και με επιμέρους τομείς.
Το ερωτηματολόγιο QLQ C‐30 (πίνακας
6) αποτελεί αξιόπιστο και έγκυρο μέτρο
εκτίμησης της σχετιζόμενης με την υ‐
γεία ποιότητας ζωής15. Πρόκειται για
ερωτηματολόγιο που σε ό,τι αφορά τη
χρήση του υπόκειται σε νομοθεσία περί
πνευματικών δικαιωμάτων, έχει μετα‐
φραστεί σε 63 γλώσσες διεθνώς και χρη‐
σιμοποιείται σε περισσότερες από 3000
μελέτες παγκοσμίως. Έχει τροποποιή‐
σεις για ορισμένες μορφές καρκίνου ό‐
πως για παράδειγμα για καρκίνο του
μαστού, κεφαλής‐τραχήλου, ωοθηκών,
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ίδια αντικείμενα με αυτά των γραπτών

μορφών.

Πίνακας 6.: Το ερωτηματολόγιο QLQ C‐30
EORTC QLQ C‐30 (Τρίτη Έκδοση)
Ενδιαφερόμαστε για ορισμένες πληροφορίες σχετικά με εσάς και την υγεία σας. Παρακαλούμε απαντήστε σε
όλες τις ερωτήσεις κυκλώνοντας την απάντηση που σας αντιπροσωπεύει. Δεν υπάρχουν σωστές και λάθος α‐
παντήσεις. Οι πληροφορίες που θα δώσετε θα παραμείνουν αυστηρά εμπιστευτικές.
Παρακαλούμε συμπληρώστε τα αρχικά του ονόματος σας
Ημερομηνία Γεννήσεως(ημέρα, μήνα, έτος)
Σημερινή Ημερομηνία
1 Αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά την εκτέλεση κοπιω‐
καθόλου
λίγο
αρκετά
πολύ
δών εργασιών όπως πχ η μεταφορά βαριάς σακούλας ή
βαλίτσας;
2 Αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά τη βάδιση μακρινών
αποστάσεων;
3 Αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά τη βάδιση μικρών α‐
ποστάσεων εντός της οικίας;
4 Έχετε ανάγκη να παραμένετε στο κρεβάτι ή σε καρέκλα
κατά τη διάρκεια της ημέρας;
5 Έχετε ανάγκη βοήθειας κατά τη σίτιση, την ένδυση, το
πλύσιμο και τη χρήση της τουαλέτας;
Kατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδος:
6 Είχατε περιορισμούς κατά την εκτέλεση είτε της δουλειάς
είτε άλλης καθημερινής δραστηριότητας;
7 Είχατε περιορισμούς κατά την προσπάθεια εκτέλεσης
δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου;
8 Είχατε δύσπνοια;
9 Είχατε πόνο;
10 Είχατε ανάγκη ανάπαυσης;
11 Είχατε προβλήματα ύπνου;
12 Είχατε αισθανθεί αδυναμία;
13 Είχατε ανορεξία;
14 Είχατε ναυτία;
15 Είχατε έμετο;
16 Είχατε δυσκοιλιότητα;
17 Είχατε διάρροια;
18 Ήσασταν κουρασμένος;
19 Ο πόνος επηρέασε τις καθημερινές σας δραστηριότητες;
20 Είχατε πρόβλημα συγκέντρωσης σε δραστηριότητες ό‐
πως ο διάβασμα εφημερίδας ή η παρακολούθηση τηλεό‐
ρασης;
21 Αισθανόσασταν ένταση;
22 Είχατε ανησυχία;
23 Αισθανόσασταν ευέξαπτος;
24 Αισθανόσασταν κατάθλιψη;
25 Είχατε πρόβλημα στην ανάκληση γεγονότων;
26 Η φυσική σας κατάσταση ή η θεραπεία επηρέασε την οι‐
κογενειακή σας ζωή;
27 H φυσική σας κατάσταση ή η θεραπεία επηρέασε την
κοινωνική σας ζωή;
28 Η φυσική σας κατάσταση ή η θεραπεία σας έχει προκα‐
λέσει οικονομικής φύσεως δυσκολίες;
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Για τις παρακάτω ερωτήσεις παρακαλούμε κυκλώστε κάποιο από τα νούμερα 1 ως 7 που σας αντιπροσωπεύει
29 Πώς θα βαθμολογούσατε συνολικά το επίπεδο της υγείας σας κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδος;

1
2
3
4
5
6
πολύ χαμηλό
30 Πώς θα βαθμολογούσατε συνολικά την ποιότητα της ζωής σας κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδος;
1
2
3
4
5
6
πολύ χαμηλό

Έχει καταδειχθεί από κλινικές μελέ‐
τες, ότι με τα ηλεκτρονικά ερωτηματο‐
λόγια προκύπτουν τα ίδια αποτελέσμα‐
τα συγκριτικά με τα γραπτά17, ενώ ταυ‐
τόχρονα με αυτή τη μέθοδο αντιμετωπί‐
ζονται αρκετά από τα προβλήματα επε‐
ξεργασίας των στοιχείων18, καθώς τα
αποτελέσματα συγκεντρώνονται αυτο‐
μάτως σε βάσεις δεδομένων και είναι
άμεσα προσπελάσιμα για χρήση τόσο
στην κλινική πράξη όσο και σε κλινικές
μελέτες.
Παρότι υπάρχουν αρκετά προβλήματα
στην προσέγγιση και την εκτίμησή της,
η σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα
ζωής έχει γίνει περισσότερο αποδεκτή
από τους κλινικούς ιατρούς, ως δείκτης
των υποκειμενικών εμπειριών που βιώ‐
νει ο ογκολογικός ασθενής ως απόρροια
της νόσου του και της θεραπείας της.
Σταδιακά εμφανίζεται ολοένα αυξανό‐
μενος αριθμός μελετών στις οποίες η
ποιότητα ζωής αποτελεί είτε πρωταρχι‐
κό είτε δευτερεύον τελικό σημείο και
καθίσταται φανερό ότι η συγκέντρωση
πληροφοριών σχετικά με την ποιότητα
ζωής μπορεί να συμβάλει στη μεγιστο‐
ποίηση του οφέλους κάθε ασθενούς ξε‐
χωριστά.
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