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ΟΟ ορισµόςορισµός τηςτης ΠοιότηταςΠοιότητας ΖωήςΖωής ((ΠΖΠΖ))

• Πως θα ορίζατε την «Ποιότητα Ζωής»;

• Ποια είναι, κατά τη γνώµη σας, τα βασικά στοιχεία που
καθορίζουν την ποιότητα ζωής του ατόµου;
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ΗΗ ΠΖΠΖ ωςως γενικήγενική έννοιαέννοια

•• ΗΗ ΠΖΠΖ είναιείναι δύσκολοδύσκολο νανα καθοριστείκαθοριστεί µεµε ακρίβειαακρίβεια καθώςκαθώς

υπάρχουνυπάρχουν ποικίλεςποικίλες απόψειςαπόψεις γιαγια τητη σηµασίασηµασία τουτου όρουόρου

•• ΗΗ ΠΖΠΖ στοστο χώροχώρο τωντων κοινωνικώνκοινωνικών επιστηµώνεπιστηµών, , ορίζεταιορίζεται καικαι

αξιολογείταιαξιολογείται µεµε τητη χρήσηχρήση κατάλληλωνκατάλληλων δεικτώνδεικτών

•• ΟιΟι δείκτεςδείκτες αυτοίαυτοί έχουνέχουν προκύψειπροκύψει απόαπό συστηµατικήσυστηµατική καικαι

επιστηµονικήεπιστηµονική µελέτηµελέτη καικαι θεωρούνταιθεωρούνται έγκυροιέγκυροι
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∆είκτες∆είκτες ΠΖΠΖ

• Η υγεία

• Το φυσικό περιβάλλον

• Η κατοικία

• Οι συνθήκες διαβίωσης

• Η χρήση του χρόνου

• Η κοινωνική ένταξη

• Η οικονοµική δυνατότητα κάλυψης των αναγκών

• Η ασφάλεια από εξωτερικούς κινδύνους

• Το αίσθηµα ικανοποίησης από τη ζωή
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Αντικειµενικοί και υποκειµενικοί δείκτες ΠΖ

Αντικειµενικοί:
• Η υγεία, το φυσικό περιβάλλον, ο χώρος και οι συνθήκες
διαβίωσης, η διαθεσιµότητα του χρόνου, η κοινωνική
δραστηριοποίηση, η οικονοµική ικανότητα κάλυψης
βασικών αναγκών, η ασφάλεια του περιβάλλοντος

• Υποκειµενικοί:
Η αναφερόµενη ικανοποίηση από τη ζωή, το αίσθηµα
επάρκειας και ικανοποίησης από τη λειτουργικότητα του
ατόµου σε διάφορους τοµείς της ζωής, η ικανοποίηση
από τις παρεχόµενες υπηρεσίες και τη δυνατότητα
συµµετοχής σε ποικίλες δραστηριότητες ( ψυχαγωγικές, 
εκπαιδευτικές κλπ)  
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ΠΖΠΖ καικαι ορισµόςορισµός τηςτης ΠαγκόσµιαςΠαγκόσµιας ΟργάνωσηςΟργάνωσης

ΥγείαςΥγείας ((ΠΟΥΠΟΥ))

«Η υποκειµενικήυποκειµενική αντίληψηαντίληψη που έχει το άτοµο για τη

θέση του στη ζωή, η οποία διαµορφώνεται στο πλαίσιο

των αξιώναξιών καικαι τωντων πολιτισµικώνπολιτισµικών χαρακτηριστικώνχαρακτηριστικών τηςτης

κοινωνίαςκοινωνίας στην οποία ζει, και είναι σε συνάρτηση µε

τους προσωπικούςπροσωπικούς στόχουςστόχους, , τιςτις προσδοκίεςπροσδοκίες, , τατα

κριτήριακριτήρια, , τατα ενδιαφέρονταενδιαφέροντα καικαι τιςτις ανησυχίεςανησυχίες τουτου»

(WHO, 1995). 



ΗΗ ΠΖΠΖ ωςως έννοιαέννοια πουπου συναρτάταισυναρτάται µεµε τηντην

κατάστασηκατάσταση τηςτης υγείαςυγείας τουτου ατόµουατόµου ((ΠΖσΥΠΖσΥ))

•• ΗΗ έννοιαέννοια τηςτης ΠΖΠΖ εξειδικεύεταιεξειδικεύεται καικαι χρησιµοποιείταιχρησιµοποιείται µεµε

έναένα συγκεκριµένοσυγκεκριµένο τρόποτρόπο στοστο χώροχώρο τηςτης υγείαςυγείας, , όπουόπου

ορίζεταιορίζεται ωςως ΠΖΠΖ σχετιζόµενησχετιζόµενη µεµε τηντην ΥγείαΥγεία ((HealthHealth --
Related Quality of Life) Related Quality of Life) δηλδηλ. . ΠΖσΥΠΖσΥ

•• ΕξετάζεταιΕξετάζεται στοστο πλαίσιοπλαίσιο τηςτης νόσουνόσου, , δηλδηλ. . πώςπώς ηη

νόσοςνόσος καικαι ηη θεραπείαθεραπεία επιδρούνεπιδρούν στηνστην ΠΖΠΖ τουτου

πάσχοντοςπάσχοντος ατόµουατόµου καικαι πώςπώς αισθάνεταιαισθάνεται οο πάσχωνπάσχων

σεσε επίπεδοεπίπεδο σωµατικήςσωµατικής λειτουργικότηταςλειτουργικότητας,  ,  ψυχικήςψυχικής

καικαι κοινωνικήςκοινωνικής ευεξίαςευεξίας, , καικαι απαραίτητααπαραίτητα πόσοπόσο

ικανοποιηµένοςικανοποιηµένος είναιείναι µεµε τιςτις προσφερόµενεςπροσφερόµενες

υπηρεσίεςυπηρεσίες υγείαςυγείας
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ΠοιότηταΠοιότητα ΖωήςΖωής ήή ΕυΕυ ΖηνΖην:: ΕννοιολογικήΕννοιολογική

προσέγγισηπροσέγγιση µέσωµέσω τηςτης αριστοτελικήςαριστοτελικής

διδασκαλίαςδιδασκαλίας
•• ΤοΤο ερώτηµαερώτηµα τουτου ««ευευ ζηνζην»» απασχολείαπασχολεί διαχρονικάδιαχρονικά τοντον άνθρωποάνθρωπο

• Αριστοτέλης (384-322 π.χ.): Προτείνει στα Ηθικά Νικοµάχεια την
«ευδαιµονία» ως το σπουδαιότερο αγαθό και ως τον τελικό
σκοπό της ζωής του ανθρώπου, η οποία ισοδυναµεί µε το «ευ
ζην» και το «ευ πράττειν»

• Η άσκηση της αρετής οδηγεί στην ευδαιµονία, η οποία είναι τέχνη
και επιτυγχάνεται µε µια συµπεριφορά, που τη χαρακτηρίζει η
τάξη και η αρµονία, η σταθερότητα, η συνέπεια και ο
συντονισµός, δηλ το κατά φύσιν και το κατ΄αρετήν ζην
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ΠοιότηταΠοιότητα ΖωήςΖωής καικαι βιοτικόβιοτικό επίπεδοεπίπεδο: : ΣύγχρονεςΣύγχρονες

ΕννοιολογικέςΕννοιολογικές ΠροσεγγίσειςΠροσεγγίσεις

• Ο όρος ΠΖ εµφανίστηκε τις δεκαετίες 1960-70 στην Β. Αµερική, καθώς
η κοινωνία και η επιστηµονική κοινότητα άρχισαν να εκδηλώνουν
ευαισθησία και ενδιαφέρον για το «βιοτικό επίπεδο» των πληθυσµών
και την προαγωγή του κράτους-πρόνοιας

• Αναπτύχθηκαν σταδιακά πρωτοβουλίες συνεργασίας ανάµεσα σε
επαγγελµατίες από τις κοινωνικές επιστήµες, µε στόχο την ανάπτυξη
διεπιστηµονικής δράσης , ώστε να γίνει εφικτή η µέτρηση του
βιοτικού επιπέδου των ευπαθών οµάδων του πληθυσµού και να
διανεµηθούν ανάλογα οι κρατικοί πόροι

• Στο πλαίσιο αυτό, διαµορφώθηκαν οι πρώτοι κοινωνικοί δείκτες
ποιότητας ζωής, µε βασικές συνιστώσες τις εργασιακές συνθήκες, 
την οικογενειακή ζωή, το οικονοµικό επίπεδο, την κατοικία, τη
δυνατότητα να έχει κανείς ελεύθερο χρόνο, την
προσβασιµότητα σε υπηρεσίες υγείας.
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ΗΗ ΠΖΠΖ ωςως στόχοςστόχος γιαγια τηντην ψυχιατρικήψυχιατρική φροντίδαφροντίδα

τωντων χρονίωςχρονίως ψυχικάψυχικά πασχόντωνπασχόντων

• Αυτό που έφερε όµως την ΠΖ στο επίκεντρο της
επιστηµονικής κοινότητας και της έρευνας, ήταν η είσοδος
νέων και βελτιωµένων φαρµάκων που οδήγησαν στη
δραστική µείωση των κρεβατιών στα ψυχιατρεία της ∆. 
Ευρώπης και Β. Αµερικής στις δεκαετίες του ’60 και ’70. 

• Το κλείσιµο των ψυχιατρείων έφερε πολλές εκατοντάδες
ψυχικά πασχόντων στην κοινότητα και στις οικογένειές τους, 
και ως εκ τούτου, ήταν αναγκαίο να αναπτυχθούν νέα πλαίσια
ψυχικής φροντίδας, δηλ τα κοινοτικά κέντρα ψυχικής υγείας
και γενικότερα οι εξωνοσοκοµειακές µονάδες ψυχιατρικής
περίθαλψης.

• Η νέα τάξη πραγµάτων ταυτίστηκε µε τη στροφή της
Ψυχιατρικής προς την Κοινωνική-Κοινοτική Ψυχιατρική, στο
πλαίσιο της οποίας η ΠΖ των ψυχικά πασχόντων απέκτησε
σταδιακά πολύ σηµαντική θέση.
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ΠοιότηταΠοιότητα ΖωήςΖωής: H : H ««φωνήφωνή»» τουτου αρρώστουαρρώστου

Η ΠΖ ως έννοια που απορρέει από την ανθρωποκεντρική

ψυχιατρική φροντίδα, αναφέρεται στη δυνατότητα που δίδεται

στο πάσχον άτοµο να καταγράψει µε έναν έγκυρο και

συστηµατοποιηµένο τρόπο την προσωπική του άποψη και

την υποκειµενική του εκτίµηση σχετικά µε ό,τι αφορά τη

ζωή του, το βίωµα της νόσου από την οποία πάσχει και τη

θεραπεία στην οποία υποβάλλεται.

Η έµφαση δηλ. είναι στο υποκειµενικό πλαίσιο του ατόµου, το

οποίο είναι σε αλληλεπίδραση µε το κοινωνικό και το

πολιτισµικό πλαίσιο στο οποίο ζει .



ΠΖ στο χώρο της υγείας

• Αποτελεί αντιστάθµισµα στην κλινική
εκτίµηση του πάσχοντος, η οποία
διενεργείται κατά κύριο λόγο αποκλειστικά

από τους κλινικούς και τους επαγγελµατίες

ψυχικής υγείας, και επικεντρώνεται στα
κλινικά δεδοµένα, τα συµπτώµατα και τη
συµπτωµατολογία, τους αριθµούς
εισαγωγών
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ΠΖΠΖ ωςως γενικήγενική έννοιαέννοια ((QoL)QoL) καικαι

ΠΖΠΖ σχετιζόµενησχετιζόµενη µεµε τηντην ΥγείαΥγεία ((HealthHealth --
Related Quality of Life, HRQOLRelated Quality of Life, HRQOL )

• ΠΖ ως γενική έννοια (generic) 
• ΠΖ ως έννοια που εξετάζεται σε συνάρτηση µε την Υγεία

(Health-Related Quality of Life, HRQOL), στο πλαίσιο της
οποίας εξετάζεται το πώς αισθάνεται ο πάσχων σχετικά µε τις
:

– επιπτώσεις της ασθένειας και της θεραπείας και πόσο
ικανοποιηµένος είναι µε την ψυχική του ευεξία και την
καθηµερινή λειτουργικότητά του

– αν έχει σωµατικά συµπτώµατα και πόσο επηρεάζεται από
αυτά

– πόσο ικανοποιηµένος είναι από τη συναισθηµατική, 
ψυχική, γνωστική, κοινωνική και σεξουαλική
λειτουργικότητά του και τη γενική κατάσταση της υγείας
του,  καθώς και από τις παρεχόµενες υπηρεσίες Υγείας
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Πως εξετάζεται η ΠΖ από το σύστηµα

WHOQOL της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας

Εξετάζονται 4 θεµατικές ενότητες

1.   Σωµατική Υγεία

2.   Ψυχολογική Ευεξία

3.   Κοινωνικές Σχέσεις

4.   Περιβάλλον, και

• Σφαιρική Ποιότητα Ζωής και Γενική Κατάσταση της
Υγείας
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Σωµατική Υγεία

• Πόνοι και σωµατικά ενοχλήµατα

• Ενεργητικότητα και κόπωση

• Ύπνος και ανάπαυση

• Κινητικότητα

• ∆ραστηριότητες καθηµερινής ζωής

• Εξάρτηση από φάρµακα ή θεραπείες

• Ικανότητα για εργασία
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Ψυχολογική Ευεξία

• Θετικά συναισθήµατα

• Σκέψη, µάθηση, µνήµη και συγκέντρωση

• Αυτοεκτίµηση

• Σωµατική εικόνα και εµφάνιση

• Αρνητικά αισθήµατα

• Πνευµατικά ενδιαφέροντα, προσωπικές πεποιθήσεις
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Κοινωνικές σχέσεις

• Προσωπικές σχέσεις

• Υποστήριξη από το άµεσο κοινωνικό περιβάλλον

• Σεξουαλική δραστηριότητα
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Περιβάλλον

• Ασφάλεια από εξωτερικούς κινδύνους και
αίσθηµα ασφάλειας

• Περιβάλλον κατοικίας

• Οικονοµικοί πόροι

• ∆ιαθεσιµότητα και ποιότητα υπηρεσιών υγείας
και κοινωνικής πρόνοιας

• ∆υνατότητες απόκτησης πληροφοριών και νέων
δεξιοτήτων

• ∆υνατότητες και συµµετοχή σε ψυχαγωγικές
δραστηριότητες και ελεύθερος χρόνος

• Φυσικό περιβάλλον

• Μέσα µεταφοράς



Παράγοντες που προστέθηκαν στην ελληνική

εκδοχή των ερωτηµατολογίων WHOQOL

• ∆ιατροφή

• Ικανοποίηση µε την εργασία

• Ικανοποίηση µε τη κοινωνική ζωή και

• Οικογενειακή-οικιακή ζωή
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Γιατί και πότε διενεργείται η αξιολόγηση της ΠΖ

• Αρχική εκτίµηση της σοβαρότητας της ψυχικής
νόσου

• Εκτίµηση του θεραπευτικού αποτελέσµατος

• Καθηµερινή κλινική πράξη στο πλαίσιο της σχέσης
του ασθενούς µε τον κλινικό

• Εντοπισµός οµάδων χαµηλής ΠΖ και υψηλού
κινδύνου εµφάνισης νόσου

• ∆ιαµόρφωση στόχων για την ανάπτυξη
ψυχοκοινωνικών παρεµβάσεων στην επανένταξη
των ασθενών

• Πρόληψη ψυχικών και οργανικών νόσων

• Ανάπτυξη εθνικών και τοπικών στρατηγικών για τη
ψυχική υγεία (policy making)



22

Η ΠΖ στην Ψυχιατρική Φροντίδα και Αποκατάσταση

Στόχοι της ψυχιατρικής φροντίδας είναι: 
‘Η σφαιρική φροντίδα των χρονίως ψυχικά
πασχόντων και των οικογενειών τους, η
αντιµετώπιση του στίγµατος, καθώς και η
βελτίωση της ποιότητας ζωής και της

συνολικής κατάστασης της υγείας του πάσχοντος

(σωµατική και ψυχική υγεία)’. 
Katschnig et all 1998
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ΠΖ και Νόσος: Ασθενείς-Οικογένεια-
Επαγγελµατίες Ψυχικής Υγείας

• Η ποιότητα ζωής είναι έννοια που
αφορά σε όλες τις νοσολογικές
κατηγορίες ασθενών, καθώς και σε
όλους όσοι επωµίζονται την
φροντίδα των πασχόντων, δηλ. των
µελών των οικογενειών, των
επαγγελµατιών φροντιστών, καθώς
και των επαγγελµατιών υγείας.
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Σας Ευχαριστώ


