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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Εισαγωγή: Η δημογραφική γήρανση του πληθυσμού συνιστά θέμα παγκόσμιας ανησυχίας. Οι φυσιολογικές αλλαγές που
συμβαίνουν κατά τη γήρανση σε συνδυασμό με πολλές χρόνιες παθήσεις, και πλήθος διαπροσωπικών και κοινωνικών
αλλαγών που συμβαίνουν στους ηλικιωμένους επηρεάζουν σημαντικά τη Σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής (ΣΥΠΖ)
τους. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση των διαφυλικών διαφορών στη Σχετιζόμενη με την Υγεία
Ποιότητα Ζωής (ΣΥΠΖ) των ηλικιωμένων που ζουν στην κοινότητα αλλά και των διαφόρων κοινωνικο-δημογραφικών
χαρακτηριστικών τους, των χρόνιων παθήσεων και της φαρμακευτικής αγωγής τους, του τρόπου ζωής τους καθώς και
των δραστηριοτήτων που τους ευχαριστούν. Υλικό-Μέθοδος: Η έρευνα διεξήχθη σε δύο ιδιωτικά ιατρεία Γενικής Ιατρικής
όπου μελετήθηκαν οι πρώτοι 120 ηλικιωμένοι άνω των 65 ετών που πληρούσαν τα κριτήρια και συναίνεσαν.
Χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο «επισκόπηση υγείας SF-36» καθώς κι ερωτηματολόγιο καταγραφής συγκεκριμένων
χαρακτηριστικών τους. Για τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό πρόγραμμα
Statistical Package for Social Sciences (SPSS), έκδοση 22.0. Αποτελέσματα: Οι γυναίκες του δείγματος φάνηκε να
έχουν μεγαλύτερα ποσοστά σε σχέση με τους άνδρες στη διάσταση της οικογενειακής κατάστασης που αφορά τη χηρεία,
τη μοναχική διαμονή, τα έτη εκπαίδευσης, την πολυνοσηρότητα, τον αριθμό των φαρμάκων που λαμβάνουν και την
έλλειψη ελεύθερου χρόνου. Ως προς την ΣΥΠΖ οι γυναίκες τη βαθμολογούν χαμηλότερα σε όλες της τις διαστάσεις.
Παράγοντες που επιβαρύνουν τη ΣΥΠΖ των ηλικιωμένων, εκτός από το γυναικείο φύλο, είναι η μεγαλύτερη ηλικία, τα
λιγότερα έτη εκπαίδευσης και η πολυφαρμακία. Η ύπαρξη ελεύθερου χρόνου, φαίνεται να επηρεάζει θετικά σωματικές
διαστάσεις του SF-36, ενώ η συνέπεια σε κάποιο πρόγραμμα διατροφής βελτιώνει τη διάσταση της Ψυχικής
Υγείας. Συμπεράσματα: H ΣΥΠΖ των ηλικιωμένων είναι χαμηλή και ιδιαίτερα των ηλικιωμένων γυναικών. Απαιτούνται
στοχευμένες δράσεις από την πολιτεία, τους κοινωνικούς φορείς και τις υπηρεσίες υγείας με σκοπό τη στήριξη των
ηλικιωμένων σε συγκεκριμένους τομείς λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις διαφυλικές διαφορές τους.
Λέξεις κλειδιά: Ποιότητα Ζωής Σχετιζόμενη με την Υγεία, Ηλικιωμένοι, Διαφυλικές διαφορές, Γήρανση, Επισκόπηση
Υγείας SF-36
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ABSTRACT
Introduction: Demographic aging of the population is a matter of global concern. The physiological changes that occur
during aging combined with many chronic conditions, and a multiple of interpersonal and social changes occurring in the
elderly, affect significantly the Health-Related Quality of Life (HRQoL). Aim: The goal of the present study is to investigate
the transgender differences in Health Related Quality of Life (HRQoL) among community-dwelling older adults but also
their different sociodemographic aspects, chronic diseases and their medication, their lifestyle and the activities that
pleases them. Material-Method: The research was conducted in two private General Medicine Clinics where the first 120
elderly over 65 years old who met the criteria and consented to, were studied. The Health Survey SF-36 questionnaire
was used as well as a questionnaire to record specific features. For the statistical analysis of the results the Statistical
Package for Social Sciences (SPSS), v. 22.0 was used. Results: The women in the sample seemed to have a higher
percentage than men in the marital status of widowhood, lonely residence, years of education, multi-ethnicity, the number
of drugs they receive, and lack of leisure time.About HRQoL, women evaluated it lower in all its dimensions. Factors that
burden the HRQoL of the elderly, apart from female gender, are older age, fewer years of education, and polyfarmacy.
The existence of free time seems to be positively correlative to the physical dimensions of SF-36 while consistency in a
diet program improves the mental health dimension. Conclusions: The HRQoL of the elderly is low and especially of the
elderly women. Targeted actions by the state, social entities and the health services are required in orderto support older
people in specific sectors, taking into account their particular characteristics and their transgender differences.
Key words: Health related quality of life, Elderly, Transgender differences, Ageing, Health survey (SF-36)
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η γήρανση χαρακτηρίζεται από προοδευτικό εκφυλισμό
των ιστών οποίος έχει αρνητικό αντίκτυπο στη δομή και
τη λειτουργία των ζωτικών οργάνων (Heid et al., 2017).
Αυτό συνεπάγεται την προοδευτική μείωση της
ομοιόστασης και μειωμένη ικανότητα αντίδρασης σε
εξωγενή ερεθίσματα και τελικά στην αύξηση του
κινδύνου νοσηρότητας και θνητότητας.
Η διαδικασία της γήρανσης δεν ταυτίζει τα βασικά
χαρακτηριστικά της με κάποια συγκεκριμένη νόσο
(Gladyshev & Gladyshev, 2016), δεν είναι από μόνη της
μία ασθένεια, αλλά αυξάνει την ευπάθεια στις
ασθένειες. Όλα τα όργανα τείνουν να εκπέσουν
λειτουργικά με την ηλικία. Η συσσώρευση της μοριακής
βλάβης αποτελεί κοινό παρονομαστή στις διαδικασίες
που συμβαίνουν κατά τη γήρανση (Chandrasekaran &
Melendez, 2017).
Η γήρανση του πληθυσμού αποτελεί ένα από τα
σημαντικότερα
κοινωνικοπολιτικά
ζητήματα
παγκοσμίως λόγω της δραματικής αύξησης της
αναλογίας, αλλά και του απόλυτου αριθμού των
ηλικιωμένων (World Health Organisation, 2015). Η
γήρανση σχετίζεται τόσο με την αύξηση του
προσδόκιμου επιβίωσης όσο και με τη μείωση του
ποσοστού γεννήσεων (The World Bank, 2015).
H γήρανση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους
γνωστούς παράγοντες κινδύνου για τις περισσότερες
χρόνιες νόσους (Dillin et al., 2014). Περίπου 100.000
άνθρωποι παγκοσμίως πεθαίνουν καθημερινά από
αιτίες που σχετίζονται με την ηλικία (Harris, 2013). Οι
αλλαγές που εμφανίζονται στο σώμα με την ηλικία
(Sgarbieri & Pacheco, 2017) και οι συνήθεις γηριατρικές
καταστάσεις, όπως η πολυνοσηρότητα, η κατάθλιψη, η
άνοια, οι πτώσεις, η ακράτεια και άλλα γηριατρικά
σύνδρομα υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των
ηλικιωμένων.
Η ποιότητα ζωής (ΠΖ) είναι ο τρόπος που κάποιος
αξιολογεί τη ζωή του και σχετίζεται με το βαθμό
ικανοποίησης των διαφόρων αναγκών του. Η ΣΥΠΖ
αφορά στην αντίληψη του ασθενούς για τη νόσο ή την
αναπηρία, αλλά και τη θεραπεία (Huang et al., 2017). Οι
διαστάσεις που περιλαμβάνονται σ' αυτήν είναι κυρίως η
σωματική, η ψυχολογική, η κοινωνική και η πνευματική
(Vyas et al., 2018).
Η επίδραση της ηλικίας στην ποιότητα ζωής μπορεί να
οφείλεται σε άμεση επίδραση της γήρανσης, αλλά και σε
έμμεση μέσω επίδρασης της γήρανσης σε παράγοντες
που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής (Fancourt &
Steptoe, 2018). Άλλωστε, αναπτύσσονται και
μηχανισμοί προστασίας, όπως η προσαρμοστικότητα, η
ανθεκτικότητα,
η
πνευματικότητα
και
άλλοι
ψυχοκοινωνικοί παράγοντες (Ponocny et al., 2016).
Η ΠΖ των ηλικιωμένων έχει καταστεί σημαντική σε
σχέση με τη μετατόπιση της δημογραφικής πυραμίδας
λόγω της γήρανσης του πληθυσμού. Η ΣΥΠΖ των
ηλικιωμένων επηρεάζεται από βιολογικούς παράγοντες,
συμπτώματα, λειτουργικές καταστάσεις και γενικές

αντιλήψεις (Harris, 2013). Για τη μέτρηση της ΣΥΠΖ των
ηλικιωμένων χρησιμοποιούνται τόσο γενικά όσο και
ειδικά εργαλεία μέτρησης (Forte et al., 2015). Όσον
αφορά στα γενικά εργαλεία, συχνά χρησιμοποιείται η
Επισκόπηση Υγείας, και μάλιστα η σύντομη μορφή
της, Sort Form-36 (SF-36) (Kastanias et al., 2015).
Η ΣΥΠΖ των ηλικιωμένων παρουσιάζει σημαντικές
διαφοροποιήσεις ως προς τα δύο φύλα (Hajian-Tilaki et
al 2017, Feng et al 2015, Zajacova et al 2017) και
διαπιστώνονται ως καθοριστικοί παράγοντες πολλά
κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά (Zajacova et al.,
2017), η κατάσταση της υγείας (Hajian-Tilaki et al.,
2016), ο τρόπος ζωής (Stahl & Schulz, 2014), το
περιβάλλον τους (δομημένο και μη) (Raggi et al., 2016),
τα κοινωνικά δίκτυα (Moriyama et al., 2018) κ.α.
Η συγκεκριμένη έρευνα έχει σκοπό να διερευνήσει τις
διαφυλικές διαφορές στην ποιότητα ζωής των
ηλικιωμένων που ζουν στην κοινότητα. Θα επιχειρηθεί
να εξεταστεί εάν υπάρχουν διαφυλικές διαφορές και αν
αυτές έχουν σχέση με τα κοινωνικοδημογραφικά
χαρακτηριστικά των εξεταζόμενων ατόμων (ηλικία,
οικογενειακή κατάσταση, τόπος διαμονής, εκπαιδευτικό
επίπεδο), αλλά και με την πολυνοσηρότητα και την
πολυφαρμακία. Πεδίο μελέτης θα αποτελέσει κι ο
ελεύθερος χρόνο τους και η ικανοποίησή τους από τη
ζωή.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον Απρίλιο έως το
Μάιο του 2018. Το δείγμα αφορά σε ηλικιωμένα άτομα
άνω των 65 ετών που διαβιούν στην κοινότητα και
επισκέφθηκαν δύο ιδιωτικά ιατρεία πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας με υπεύθυνο Γενικό ιατρό. Το πρώτο
ιατρείο βρίσκεται στην Καλαμάτα (δήμος Καλαμάτας,
αστική περιοχή) και το δεύτερο στο Μελιγαλά (δήμος
Οιχαλίας, ημιαστική περιοχή). Τα δύο ιατρεία
επισκέπτονται άτομα από όλη την Περιφερειακή ενότητα
Μεσσηνίας, η οποία σύμφωνα με την απογραφή του
2011 έχει μόνιμο πληθυσμό 159.954 άτομα, εκ των
οποίων τα 37.479 είναι άνω των 65 ετών.
Από τους ηλικιωμένους άνω των 65 ετών που
επισκέφθηκαν τα δύο ιατρεία έλαβαν μέρος στην έρευνα
όλοι όσοι συγκατατέθηκαν, διαβιούσαν στην κοινότητα
και δεν έπασχαν από σοβαρά ψυχιατρικά ή διανοητικά
προβλήματα. Στη μελέτη συμπεριελήφθησαν οι πρώτοι
120 ασθενείς με τα άνωθεν χαρακτηριστικά.
Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου έγινε από τους
ίδιους τους ασθενείς, στο χώρο των ιατρείων μετά το
πέρας της επίσκεψης. Η ερευνήτρια παρενέβη στις
περιπτώσεις όπου χρειαζόταν κάποια διευκρίνιση ή
υπήρχε δυσκολία στην κατανόηση κάποιας ερώτησης.
Μετά τη συλλογή των 120 ερωτηματολογίων αυτά
κωδικοποιήθηκαν
στο
πρόγραμμα Excel και
επεξεργάστηκαν στατιστικά με το πρόγραμμα SPSS.
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Έγινε διάκριση κατηγορικών και μη κατηγορικών
δεδομένων. Τα μη κατηγορικά ελέγχθηκαν ως προς το
αν ακολουθούν κανονική ή μη κανονική κατανομή με τα
στατιστικά κριτήρια Kolmogorov-Smirnov. Ο παραπάνω
έλεγχος έδειξε πως όλες οι μη κατηγορικές μεταβλητές
δεν ακολουθούν κανονική κατανομή. Για τη στατική
ανάλυση
των
κατηγορικών
δεδομένων
χρησιμοποιήθηκαν περιγραφικά στατιστικά (συχνότητες,
μέσες τιμές κ.α.) και ο έλεγχος χ² του Pearson ή το
Fisher's Exact Test για τον έλεγχο ύπαρξης διαφορών
μεταξύ τους. Για τα μη κατηγορικά δεδομένα
χρησιμοποιήθηκε ο μη παραμετρικός έλεγχος
U των Mann-Whitney (Δαφέρμος, 2013). Τέλος έγιναν
πολλαπλές συσχετίσεις μεταξύ των διαφόρων
μεταβλητών με τη χρήση του συντελεστή γραμμικής
συσχέτισης Spearman's rho. Η στατιστική σημαντικότητα
θεωρήθηκε σημαντική στο επίπεδο του p-value <0,05.
Ένα από τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα γενικά
εργαλεία για την αξιολόγηση της ΠΖ αποτελεί η
Επισκόπηση Υγείας, και μάλιστα η σύντομη μορφή
της, Sort Form-36
(SF-36)
(Γούλα
και
συν.,
2018). Το SF-36 είναι ένα δομημένο ερωτηματολόγιο
που αποτελείται από 36 ερωτήσεις που κωδικοποιούνται
σε οκτώ διαστάσεις υγείας (από 2 έως 10 ερωτήσεις η
καθεμιά).Οι οκτώ αυτές κλίμακες είναι: Σωματική
λειτουργικότητα (ΣΛ), κοινωνική λειτουργικότητα (ΚΛ),
σωματικός πόνος (ΣΠ), ψυχική υγεία (ΨΥ), ζωτικότητα
(Ζ), συναισθηματικός ρόλος (ΣΡ), σωματικός ρόλος
(Σωμ.Ρ)
και
γενική
υγεία
(ΓΥ).
Η
36η
ερώτηση, Μεταβολή της υγείας, αναφέρεται στις
αλλαγές που έχουν υπάρξει στην υγεία του ατόμου είτε
προς το χειρότερο είτε προς το καλύτερο. Δεν ανήκει σε
καμιά από τις προηγούμενες 8 διαστάσεις, αλλά έχει
βρεθεί πως είναι χρήσιμη για την εκτίμηση της
προσωπικής αντίληψης των αλλαγών στην υγεία.
Κάθε διάσταση του SF-36 βαθμολογείται από 0–100
(όσο υψηλότερη βαθμολογία τόσο καλύτερη η υγεία)
και κατηγοριοποιείται σε δύο συνοπτικές κλίμακες, αυτή
της Σωματικής Υγείας και της Ψυχικής Υγείας
(Καρανικόλα και συν., 2018). Η συμπλήρωση του
ερωτηματολογίου γίνεται από τον ίδιο τον ασθενή (εάν
χρειάζεται μπορεί ο ερευνητής να παρέμβει μόνο για να
διευκρινίσει κάποια ερώτηση) και απαιτεί περίπου 5-10
λεπτά.
Πριν τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου SF-36 οι
ασθενείς κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις για το
κοινωνικο-δημογραφικό προφίλ τους, τις χρόνιες
ασθένειες και κάποιες συνήθειές τους.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οι 120 συμμετέχοντες στη μελέτη είχαν ηλικιακή μέση
τιμή (mean) 78,863 έτη (SD±7,86). H μικρότερη ηλικία
βρέθηκε στα 65 έτη (το όριο που είχε θέσει η μελέτη) και
η μεγαλύτερη στα 101 έτη. Οι γυναίκες του δείγματος
έχουν μεγαλύτερη τιμή μέσης κατάταξης (Mean Rank)
από τους άνδρες, 62,94 και 57,31 αντίστοιχα.
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Και τα δύο ιατρεία συνολικά επισκέφθηκαν 52 άνδρες και
68 γυναίκες. Σε ποσοστό 30% προέρχονται από το
ιατρείο της Καλαμάτας και σε ποσοστό 70% από το
ιατρείο του Μελιγαλά.
Οι περισσότεροι συμμετέχοντες στη μελέτη ήταν έγγαμοι
(55,8%) εκ των οποίων το 30% ήταν άνδρες και το 25,8%
γυναίκες. Άγαμοι δήλωσαν, το 10% του συνόλου.
Ποσοστό 1,7% του συνόλου βρέθηκαν να συζούν με
άλλο άτομο,. και 4,2% ήταν διαζευγμένοι. Όσον αφορά
τη χηρεία, αποτελεί το 28,3% του συνόλου, δεύτερη
συχνότερη οικογενειακή κατάσταση μετά τον έγγαμο βίο,
με το 21,7% να είναι γυναίκες. Από τον στατιστικό έλεγχο
Fisher's Exact Test προέκυψε στατιστικά σημαντική
διαφορά μεταξύ των δύο φύλων σε σχέση με την
οικογενειακή τους κατάσταση (p=0,013<0,05).
Οι γυναίκες που ζουν μόνες αποτελούν το 19,2% του
συνόλου και οι άνδρες το 5,8% . Τα περισσότερα άτομα
συζούν με ένα ακόμη (ποσοστό 50,8% του συνόλου),
ενώ σε μικρότερα ποσοστά συμβιώνουν στην ίδια οικία
από 3 έως και 6 άτομα. Ο μη παραμετρικός
έλεγχοςU Mann-Whitney για τον αριθμό ατόμων του
νοικοκυριού σε σχέση με τα δύο φύλα εμφανίζει τo μέσο
της κατάταξης (mean rank) υψηλότερο για τους άνδρες
σε σχέση με τις γυναίκες, χωρίς όμως στατιστικά
σημαντική διαφορά (p=0,156>0,05).
To 25,8% των ατόμων που μετείχαν στην έρευνα,
διαβιούσαν σε αστική περιοχή και κυρίως στη Δημοτική
Ενότητα Καλαμάτας (αστική περιοχή με πληθυσμό άνω
των 10.000 κατοίκων, ημιαστική περιοχή με πληθυσμό
μεταξύ 2.000 και 10.000 κατοίκων και αγροτική περιοχή
με πληθυσμό μικρότερο των 2.000 κατοίκων). Σε
ημιαστική περιοχή, κυρίως στη Δημοτική Ενότητα
Μελιγαλά του Δήμου Οιχαλίας διαβιούσαν το 2,7%, ενώ
σε αγροτική περιοχή κατοικούσε το 72,5% του συνόλου.
Οι αγροτικές περιοχές που κατοικούν οι ηλικιωμένοι
περιλαμβάνουν κυρίως χωριά των Δήμων Καλαμάτας
και Οιχαλίας.
Τα στοιχεία δείχνουν πως το μεγαλύτερο ποσοστό των
ηλικιωμένων (70,8%) ζει με κάποιο συγγενή του (36,7%
άνδρες και 34,2% γυναίκες). Πολύ μικρότερο ποσοστό
(4,2%) αποτελούσαν οι ηλικιωμένοι που διαβιούν με
προσωπικό βοηθό (συνήθως πρόκειται για αλλοδαπές
γυναίκες που συγκατοικούν με τον ηλικιωμένο
φροντίζοντάς τον). Η μεγάλη διαφυλική διαφορά
βρίσκεται σε αυτούς που ζουν μόνοι και αποτελούν το
25% του συνόλου (5,8% άνδρες και 19,2% γυναίκες). Το
Fisher's Exact Test επιβεβαίωσε αυτό το εύρημα με
σημαντικά στατιστική διαφορά (p=0,011<0,05).
Το 57,5% του συνόλου, (το 22,5% άνδρες και το 35%
γυναίκες) έχουν λάβει κατώτερη εκπαίδευση (6 έτη ή
λιγότερα). Το 32,5% (15,8 άνδρες και 16,7 γυναίκες)
έχουν λάβει μέση εκπαίδευση (7 έως 12 έτη) και το 4,2%
(2,5 άνδρες και 1,7 γυναίκες) έχουν ανώτερη (φοίτηση σε
σχολές ανωτέρου επιπέδου). Ανώτατη εκπαίδευση έχει
λάβει ποσοστό 5,8% (2,5% άνδρες και 3,3% γυναίκες).
Τα έτη εκπαίδευσης των ηλικιωμένων κυμαίνονται από 0
έως 18 με μέση τιμή τα 6,6917 (SD=±4,42262) έτη. Ο μη
παραμετρικός έλεγχος U Mann-Whitney έδειξε πως το
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μέσο της κατάταξης για τα έτη εκπαίδευσης στους
άνδρες ήταν υψηλότερο από αυτό στις γυναίκες και
μάλιστα
με
στατιστικά
σημαντική
διαφορά
(p=0,034<0,05).
Οι γυναίκες ήταν πιο επιβαρυμένες με μεγαλύτερο
αριθμό χρόνιων παθήσεων, μεγαλύτερη πολυφαρμακία,
αλλά και περισσότερα γενόσημα (το mean rank των
τιμών των γυναικών ήταν μεγαλύτερο από αυτό των
ανδρών και για τα τρία χαρακτηριστικά), χωρίς όμως
στατιστικά σημαντική διαφορά για κανένα από αυτά. Από
τη μελέτη όμως των περιγραφικών στατιστικών φαίνεται
πως οι ηλικιωμένοι εμφανίζουν από 0 έως 11 χρόνιες
παθήσεις, με μέση τιμή 4,48 (SD=2,122) παθήσεις για
κάθε άτομο. Η χρόνια λήψη φαρμακευτικών
σκευασμάτων κυμάνθηκε από 0 έως και 15 σκευάσματα
με μέση τιμή 6,233 (SD=3,490). Τα γενόσημα φάρμακα
που λάμβαναν οι ηλικιωμένοι ήταν από 0 έως και 6 με
μέση τιμή 1,216 (SD=1,379).
Οι
ηλικιωμένοι
ερωτήθηκαν
εάν
ακολουθούν
συγκεκριμένο πρόγραμμα διατροφής που να τους έχει
προταθεί από επαγγελματία υγείας και να σχετίζεται με
την υγεία τους. Σε ποσοστό 33,3% απάντησαν θετικά
(22,5% γυναίκες και 10,8% άνδρες). Το 66,7% (32,5%
άνδρες και 34,2% γυναίκες) δεν ακολουθούσαν
πρόγραμμα διατροφής.
Στην ερώτηση εάν ακολουθούσαν κάποιο συγκεκριμένο
πρόγραμμα άσκησης τα άτομα που μετείχαν στην
έρευνα απάντησαν θετικά σε ποσοστό 14,2% (5,8%
άνδρες και 8,3% γυναίκες) και αρνητικά σε ποσοστό
85,8% (37,5% άνδρες και 48,3% γυναίκες).
Τα άτομα που ανέφεραν πως διέθεταν ελεύθερο χρόνο
ανέρχονται σε ποσοστό 84,2% , εκ των οποίων το 36,7%
είναι άνδρες και το 47,5% γυναίκες. Ένα μικρότερο
ποσοστό 15,8% (6,7% άνδρες και 9,2% γυναίκες)
δήλωσαν πως δεν έχουν ελεύθερο χρόνο.
Στην ερώτηση που αφορά στο εάν υπάρχουν
δραστηριότητες που δίνουν ευχαρίστηση στους
ηλικιωμένους παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική
διαφορά σε σχέση με το φύλο. Φαίνεται πως το 82,5%
(41,7% άνδρες και 40,8% γυναίκες) του συνόλου των
ερωτηθέντων έβρισκαν ικανοποίηση από κάποιες
δραστηριότητες. Αντίθετα, το 17,5% (1,7% άνδρες και
15,8% γυναίκες) απάντησαν πως δε έβρισκαν
ικανοποίηση σε κάποια δραστηριότητα. Οι γυναίκες
ευχαριστιούνται λιγότερο σε σχέση με τους άνδρες τις
δραστηριότητες που έχουν κατά τον ελεύθερο χρόνο
τους (p<0,01).
Από τη μελέτη των αποτελεσμάτων συσχέτισης με το
συντελεστή Spearman's (Spearman's rho) που αφορούν
σε όλα τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των
ηλικιωμένων που αναλύθηκαν έως τώρα και εμφανίζουν
στατιστικά σημαντική διαφορά, διαπιστώνεται πως το
φύλο παρουσιάζει αρνητική συσχέτιση (p=0,033) με τα
έτη εκπαίδευσης, δηλαδή, οι ηλικιωμένοι άνδρες έχουν
περισσότερες πιθανότητες να έχουν λάβει περισσότερα
έτη εκπαίδευσης συγκριτικά με τις ηλικιωμένες γυναίκες
και αντίστροφα. Επίσης, προκύπτει πως το φύλο
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σχετίζεται αρνητικά με την ικανοποίηση που λαμβάνουν
οι ηλικιωμένοι από τις καθημερινές δραστηριότητες τους
(p=0,000), γεγονός που δείχνει πως οι ηλικιωμένες
γυναίκες συγκεντρώνουν στατιστικά πολύ περισσότερες
πιθανότητες σε σχέση με τους ηλικιωμένους άνδρες να
ικανοποιούνται από τις καθημερινές δραστηριότητες και
αντίστροφα. Εξάλλου, η ηλικία εμφανίζει αρνητική
συσχέτιση με τα έτη εκπαίδευσης (p=0,000). Θετική
συσχέτιση παρουσιάζεται στο πρόγραμμα άσκησης με
αυτό της διατροφής (p=0,003) καθώς επίσης και στον
αριθμό χρόνιων παθήσεων με την κατανάλωση
φαρμάκων (p=0,000) και την κατανάλωση γενοσήμων
(p=0,000) (πίνακας 1).
Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα περιγραφικά
χαρακτηριστικά των 8 διαστάσεων και των 2 συνοπτικών
κλιμάκων της ποιότητας ζωής της επισκόπησης
υγείας SF-36. Οι μεγαλύτερες μέσες τιμές, στο σύνολο
των ατόμων που έλαβαν μέρος στην έρευνα,
παρατηρήθηκαν
στις
κλίμακες
του
ΣΠ
(62,187, SD=±27,760), της ΚΛ (55,416, SD=±30,778)
και της ΣΛ (55,000, SD=±28,733). Από τον μη
παραμετρικό έλεγχο των διαστάσεων της ποιότητας
ζωής του SF-36 σε σχέση με το φύλο των ηλικιωμένων,
φαίνεται πως το μέσο της κατάταξης (Mean Rank) όλων
των διαστάσεων της ποιότητας ζωής των ανδρών
υπερέχει αυτού των γυναικών και μάλιστα με πολύ
σημαντικές στατιστικά διαφορές (πλην της Ζ)
(p=0,000<0,05) (εικόνα 1). Αυτό επιβεβαιώνεται κι από
το συντελεστή συσχέτισης Spearman's rho.
Όσον αφορά στη σχέση ηλικίας και διαστάσεων
ποιότητας ζωής, αυτή φαίνεται να είναι αρνητική για όλες
τις διαστάσεις και για τη ΣΛ, το Σωμ.Ρ, το ΣΡ, την ΚΛ και
το ΣΠ καταγράφηκε μεγάλη στατιστική διαφορά
(p=0,000, p=0,005, p=0,013, p=0,01 και p=0,004 αντίστ
οιχα), δηλαδή, τα μεγαλύτερης ηλικίας άτομα
βαθμολογούν κατά κανόνα χαμηλότερα την ποιότητα
ζωής τους και αντίστροφα (πίνακας 2).
Σε σχέση με τον αριθμό των ατόμων που συγκατοικούν
στο ίδιο νοικοκυριό δεν καταγράφηκε στατιστικά
σημαντική διαφορά ως προς τις διαστάσεις της
ποιότητας ζωής. Αντίθετα, τα έτη εκπαίδευσης φάνηκε να
σχετίζονται θετικά με την ποιότητα ζωής των
ηλικιωμένων (δηλαδή όσο περισσότερα εκπαιδευτικά έτη
έχουν παρακολουθήσει τόσο μεγαλύτερες είναι οι
πιθανότητες να έχουν μεγαλύτερη ικανοποίηση από την
ποιότητα ζωής τους και αντίστροφα).
Η σχέση αριθμού φαρμάκων και γενόσημων φαρμάκων,
που λαμβάνονται σε χρόνια βάση, με τις διαστάσεις της
ποιότητας ζωής γενικά ήταν αρνητική (όσο περισσότερα
φάρμακα λαμβάνουν οι ηλικιωμένοι τόσο μεγαλύτερες
πιθανότητες έχουν να έχουν χαμηλότερη ποιότητα ζωής
και αντίστροφα), αλλά στατιστικά σημαντική διαφορά
σημειώθηκε
στη
ΣΛ,
Σωμ.Ρ,
ΣΠ
και
ΓΥ
(p=0,000, p=0,007,p=0,001 και p=0,01 αντίστοιχα) για
το συνολικό αριθμό των φαρμάκων που λαμβάνουν και
στη ΣΛ (p=0,006) σε σχέση με τον αριθμό λήψης
γενόσημων φαρμάκων.

5

Διεπιστημονική Φροντίδα Υγείας (2019) Τόμος 11, Τεύχος 3, 1-13

Η ύπαρξη ελεύθερου χρόνου στους ηλικιωμένους του
δείγματος συσχετίστηκε θετικά σε βαθμό στατιστικά
σημαντικό με τη ΣΛ και το Σωμ,Ρ (p=0.021 και p=0,007
αντίστοιχα). Επίσης, παρατηρήθηκε θετική συσχέτιση
στην τήρηση κάποιου διατροφικού προγράμματος με
την ΨΥ (p=0,05), δηλαδή, οι ηλικιωμένοι που
εφαρμόζουν ενδεδειγμένο διατροφικό πρόγραμμα από
ειδικό έχουν περισσότερες πιθανότητες να έχουν
μεγαλύτερες τιμές στον παράγοντα «ψυχική υγείας» της
Επισκόπησης Υγείας SF-36 και αντίστροφα.
Όσον αφορά στις συσχετίσεις των διαστάσεων της
ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων μεταξύ τους (στο
σύνολό τους), για όλες τις περιπτώσεις υπάρχει θετική
συσχέτιση και μάλιστα με μεγάλη στατιστική διαφορά
(p=0,000<0,05). Εξαίρεση αποτελεί η διάσταση της
Ζωτικότητας, που αφορά στη ζωντάνια, την
ενεργητικότητα αλλά και την κόπωση, η οποία δε
βρέθηκε να σχετίζεται σημαντικά με καμία από τις
υπόλοιπες διαστάσεις.
ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η υπεροχή του γυναικείου φύλου στους ηλικιωμένους
τόσο αριθμητικά, όσο και ως προς τον ηλικιακό μέσο όρο
αποδεικνύεται από τα αποτελέσματα κι άλλων ερευνών
και στατιστικών δεδομένων, από τα οποία τεκμαίρεται
και η μεγαλύτερη νοσηρότητα και πολυνοσηρότητα που
μπορούν να τις οδηγήσουν συχνότερα σε ένα ιατρείο
πρωτοβάθμιας περίθαλψης (Ward et al., 2014).
Όσον αφορά στην οικογενειακή κατάσταση των
ηλικιωμένων που πήραν μέρος στη μελέτη, τα ποσοστά
πλησιάζουν σ' αυτά της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για
την τελευταία απογραφή του πληθυσμού το 2011
(ΕΛΣΤΑΤ, 2011). Το μεγαλύτερο ποσοστό των
ηλικιωμένων άνω των 65 ετών αφορά σε έγγαμους
κυρίως άρρενες και το αμέσως επόμενο αφορά σε
χήρες. Τα μεγαλύτερα ποσοστά χηρείας στις γυναίκες
προφανώς σχετίζονται με τη μακροβιότερη επιβίωση
από τους συζύγους (οι άνδρες πεθαίνουν νωρίτερα από
τις γυναίκες) (Romero-Ortuno et al., 2013).
Ένα σημαντικό στοιχείο που προκύπτει από τα
αποτελέσματα της μελέτης αφορά στη διαμονή των
ηλικιωμένων. Φαίνεται πως το 25% (ένας στους
τέσσερις) κατοικεί μόνος του ασχέτως της οικογενειακής
του κατάστασης. Επίσης, η πλειοψηφία αυτών των
ατόμων είναι γυναίκες (76,7%). Αυτό θα μπορούσε να
δικαιολογηθεί λόγω της υπεροχής του γυναικείου φύλου
στη χηρεία, αλλά και λόγω της συχνής αδυναμίας των
ανδρών να αυτοεξυπηρετούνται όσον αφορά τις
απαιτούμενες καθημερινές εργασίες του νοικοκυριού. Σε
ανάλογες διαπιστώσεις καταλήγουν και άλλες έρευνες.
Μελέτη διάρκειας δύο ετών σε ηλικιωμένους που
επισκέφθηκαν δύο ιατρεία πρωτοβάθμιας φροντίδας
υγείας αστικών και αγροτικών περιοχών κατέδειξε
παραπλήσια
αποτελέσματα·
ένας
στους
4-5
ηλικιωμένους ζει μόνος του, κυρίως λόγω της απώλειας
του συζύγου, υπάρχουν τρεις φορές περισσότερες
γυναίκες από ό, τι οι άνδρες που ζουν μόνοι (Velarde-

ISSN 1791-9649

Mayol et al., 2016). Σε μελέτες στις ΗΠΑ τα ποσοστά των
ηλικιωμένων που ζουν μόνοι κυμαίνονται από 19,3 έως
29% (Ong et al., 2016). Σε μελέτη που έγινε στη
Νορβηγία, το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 30,2%
(Nicolaisen & Thorsen, 2014) ενώ σε άλλες ευρωπαϊκές
χώρες σε 20,1 έως 34% (Ong et al., 2016). Πολύ
πρόσφατη έρευνα στην Ελλάδα έδειξε πως το 43% των
ηλικιωμένων ζει με την οικογένειά του (Σαρλά, 2017).
Το μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων που μελετήσαμε
έχει λάβει κατώτερη εκπαίδευση (πάνω από τους
μισούς), το οποίο συμφωνεί με τα στατιστικά ευρήματα
της τελευταίας απογραφής (ΕΛΣΤΑΤ, 2011). Από τη
μελέτη του αριθμού των ετών εκπαίδευσης φαίνεται πως
οι άρρενες συμμετέχοντες έχουν περισσότερα συνολικά
εκπαιδευτικά έτη απ' ό,τι οι γυναίκες.
Οι γυναίκες “υπερτερούν” στην πολυνοσηρότητα και
πολυφαρμακία (Abad-Díez et al 2014, Zielinski & Halling
2015, Wang et al 2014, Wagner et al 2013). Κι αν αυτό
σχετίζεται με τη αριθμητική υπεροχή των ηλικιωμένων
γυναικών και το μεγαλύτερο ποσοστό σε μη
θανατηφόρες χρόνιες παθήσεις (π.χ. οστεοαρθρίτιδα), οι
μέγιστοι αριθμοί χρόνιων παθήσεων και φαρμάκων που
καταγράφονται στην έρευνα είναι εντυπωσιακοί.
Καταγράφονται έως και 11 χρόνιες παθήσεις και έως και
15 διαφορετικά φαρμακευτικά σκευάσματα που
λαμβάνονται ημερησίως ή σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Σε μια μελέτη, ο αριθμός των φαρμάκων που
συνταγογραφούνται σε ιατρεία πρωτοβάθμιας φροντίδας
υγείας και λαμβάνονται από τους ασθενείς σχετίζεται
θετικά με την αύξηση της ηλικίας, με το γυναικείο φύλο,
με το χαμηλό εισόδημα και το χαμηλό εκπαιδευτικό
επίπεδο (Skoog et al., 2014). Η πολυνοσηρότητα και
πολυφαρμακία αποτελεί εξέχον πρόβλημα όλων των
χωρών και συστημάτων υγείας. Σε έρευνα που έγινε
στην Πορτογαλία βρέθηκε πως το 72% των ενηλίκων
που έλαβαν μέρος έπασχαν από δύο ή περισσότερες
χρόνιες παθήσεις (Prazeres & Santiago, 2015).
Η χρήση των γενόσημων φαρμάκων κυμαίνεται στο 1,2
περίπου ανά ηλικιωμένο που συμμετείχε στην έρευνα
ποσοστό περίπου 19% στο σύνολο των φαρμάκων που
λαμβάνουν για τις χρόνιες παθήσεις τους. Αυτό το
ποσοστό είναι λίγο μικρότερο από το επίσημο ποσοστό
διείσδυσης των γενοσήμων φαρμάκων στην Ελλάδα που
δίνει ο ΟΟΣΑ σε πρόσφατη έκθεσή του (OECD, 2017).
Εκεί φαίνεται πως τα γενόσημα καλύπτουν το 23% της
συνολικής αξίας των φαρμάκων που καταναλώνονται και
το 24% των κυτίων, 24η θέση και 4η από το τέλος στο
σύνολο των χωρών του ΟΟΣΑ. Στις περισσότερες χώρες
είναι πολύ μεγαλύτερο και το ποσοστό κατανάλωσης,
αλλά κυρίως το ποσοστό της αξίας των γενοσήμων σε
σχέση με τη συνολική φαρμακευτική δαπάνη. Η
διερεύνηση των αιτίων καταλήγει στο συμπέρασμα πως
το πρόβλημα είναι πολυπαραγοντικό. Κυρίως αφορά
στην πολιτική που ακολουθείται και ειδικότερα στην
οικονομική προσέγγιση του θέματος.
Η επίδραση της υγιεινής διατροφής και της άσκησης στην
ποιότητα ζωής έχει μελετηθεί εκτενώς με θετικά
αποτελέσματα (Schuch et al 2015, Carson, et al 2014,
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Ehlers et al 2018, Veronese et al 2016 ). Τα
αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν μάλλον χαμηλά
ποσοστά
των
ηλικιωμένων
που
ακολουθούν
προγράμματα διατροφής και άσκησης. Είναι ένα
πολυπαραγοντικό πρόβλημα που σχετίζεται τόσο με τον
ίδιο τον ηλικιωμένο, το περιβάλλον του, αλλά και τους
επαγγελματίες υγείας.
Η έλλειψη ελεύθερου χρόνου σε ένα ποσοστό 15,8% των
ηλικιωμένων φαίνεται πως αφορά κυρίως άτομα με καλή
λειτουργικότητα και γνωστική επάρκεια που εργάζονται
ακόμη ή διαθέτοντας τον προσωπικό τους χρόνο
βοηθούν άλλα άτομα της οικογένειάς τους. Η οικονομική
κρίση, η μείωση των συντάξεων, η ανεπάρκεια παροχών
προς τους ηλικιωμένους που έχουν ανάγκη και κυρίως η
κουλτούρα της ελληνικής οικογένειας που θέλει να είναι
ενεργά παρούσα σε κάθε δυσκολία οποιουδήποτε
μέλους της τροφοδοτούν συχνά την έλλειψη ελεύθερου
χρόνου σε κάποιους ηλικιωμένους.
Ένα ποσοστό 17,5 % των ερωτηθέντων απαντά πως δεν
υπάρχουν δραστηριότητες που να τους ικανοποιούν .
Δηλαδή, ενώ μπορεί να διαθέτουν το χρόνο να
ασχοληθούν με διάφορα πράγματα, δεν τους/τις
ευχαριστεί κάτι. Η διαχείριση του ελεύθερου χρόνου είναι
δύσκολο θέμα για όλους πόσο μάλλον για έναν
ηλικιωμένο (Sirgy et al., 2018). Δεν είναι μόνο η
λειτουργική και γνωστική έκπτωση που συχνά τους
απομονώνει, είναι και έλλειψη συντροφικότητας και
κυρίως δομών που θα φροντίσουν γι' αυτό.
Από τα άτομα που μας απάντησαν πως δεν υπάρχουν
δραστηριότητες που να τους ικανοποιούν το συντριπτικό
ποσοστό τους (90,5%) ήταν γυναίκες. Αυτό δείχνει μια
τάση των ηλικιωμένων γυναικών (στατιστικά σημαντική)
για ανηδονία, εγκατάλειψη και απόσυρση. Αυτό το
αποτέλεσμα συμφωνεί με άλλες μελέτες που
διαπιστώνουν χαμηλότερη ποιότητα ζωής σχετιζόμενη
με την υγεία στις ηλικιωμένες γυναίκες απ' ότι στους
άνδρες (Hajian-Tilaki et al., 2017). Η απόσυρση κάποιων
πολύ ηλικιωμένων γυναικών μπορεί να τεκμηριωθεί από
μελέτες που καταλήγουν στο συμπέρασμα πως η
επίδραση των κοινωνικών δικτύων σ' αυτές δε βελτιώνει
ιδιαίτερα την ποιότητα ζωής τους (Tobiasz-Adamczyk et
al., 2017). Εξάλλου, τα υψηλότερα ποσοστά
εξασθένησης και ανικανότητας που παρατηρούνται στις
ηλικιωμένες (Gomez-Olive et al., 2017), αλλά και η
μοναξιά (Taube et al., 2013) συμβάλουν στην
διαπίστωση της μη ικανοποίησης από κάποιες
δραστηριότητες.
Γενικά η ΣΥΠΖ των ηλικιωμένων είναι υποβαθμισμένη σε
όλες της τις διαστάσεις, κάτι που επιβεβαιώνεται και από
άλλες μελέτες (Kautonen et al., 2017). Χαμηλότερες
μέσες τιμές παρατηρούνται στις διαστάσεις της Γενικής
Υγείας, του Συναισθηματικού Ρόλου και του Σωματικού
Ρόλου. Επίσης οι γυναίκες εμφανίζουν χαμηλότερες
τιμές από τους άνδρες σε όλες τις διαστάσεις της
επισκόπησης υγείας SF-36 και μάλιστα με στατιστικά
σημαντική διαφορά (εκτός από τη Ζωτικότητα). Με αυτά
τα ευρήματα συμφωνούν πολλές μελέτες (Hajian-Tilaki
et al 2017, Baladón et al 2016, Santos-Lozada & Daw
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2018, Hornby-Turner et al 2017, Kojima et al 2016,
Tomini et al 2016).
Για να κατανοήσουμε τις διαφορές των ηλικιωμένων ως
προς τη ΣΥΠΖ, πρέπει να μελετήσουμε το αν αυτές
σχετίζονται με τα επί μέρους χαρακτηριστικά τους. Το
γυναικείο φύλο όπως είδαμε αποτελεί βασικό παράγοντα
που διαμορφώνει την ποιότητα ζωής σε χαμηλά
επίπεδα. Η αύξηση της ηλικίας επίσης σχετίζεται με
μείωση της ποιότητας ζωής σε όλες τις διαστάσεις της
Σωματικής Υγείας και τη Κοινωνική Λειτουργικότητα και
τα λιγότερα έτη εκπαίδευσης με όλες της διαστάσεις της
σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής εκτός από το
Σωματικό Ρόλο και τη Ζωτικότητα. Επίσης, ο
μεγαλύτερος αριθμός φαρμάκων (και γενοσήμων)
καθιστά χαμηλότερες όλες τις διαστάσεις της Σωματικής
Υγείας.
Αυτοί οι καθοριστικοί (και άλλοι) παράγοντες βρέθηκε
πως επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων
και κάποιοι από αυτούς διαμορφώνουν τις διαφυλικές
διαφορές. Διαπιστώσαμε πως οι γυναίκες της μελέτης
είχαν συνολικά λιγότερα εκπαιδευτικά έτη από τους
άνδρες και ελάμβαναν μεγαλύτερο αριθμό φαρμάκων,
κάτι που παραπέμπει σε μεγαλύτερη πολυνοσηρότητα.
Σε αντίστοιχη μελέτη βρέθηκε πως προσαρμόζοντας τις
διαφυλικές διαφορές στα χαρακτηριστικά των
ηλικιωμένων (ηλικία, εκπαιδευτικό επίπεδο, αριθμό
ατόμων που διαμένουν μαζί με τον ηλικιωμένο,
οικογενειακή κατάσταση, σωματική άσκηση και χρόνιες
παθήσεις) παρέμεναν οι διαφυλικές διαφορές στη
σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής τους (HajianTilaki et al., 2017), ενώ σε άλλη μελέτη φάνηκε πως οι
διαφορές αμβλύνθηκαν κάτω από το όριο της
στατιστικής διαφοράς (Read et al., 2016). Η χαμηλότερη
ποιότητα ζωής των γυναικών μπορεί να οφείλεται σε
υψηλότερα ποσοστά λειτουργικής ανεπάρκειας και
αναπηρίας, αλλά και στις διαφορετικές αντιλήψεις για την
υγεία από αυτές των ανδρών. Εξάλλου, οι γυναίκες
μπορεί να "υπερβάλουν" ως προς την αυτοαξιολόγηση
της υγείας τους. Αναφέρεται πως οι άνδρες μπορεί να
δείχνουν μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση και αυτοσεβασμό ως
προς τη βαθμολόγηση της ποιότητας ζωής, αλλά και ως
προς την υγεία τους.
Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα της μελέτης:


Οι ηλικιωμένες γυναίκες υπερέχουν των ανδρών
αριθμητικά, ως προς τη χηρεία, τη μοναχική
διαβίωση, την πολυνοσηρότητα, τον αριθμό
φαρμάκων (και γενοσήμων) και την ανηδονία.



Οι ηλικιωμένοι άνδρες υπερέχουν των γυναικών ως
προς τα έτη εκπαίδευσης και τη βαθμολογία που
δίνουν σε όλες τις διαστάσεις της ΣΥΠΖ του SF-36.



Οι ηλικιωμένοι ακολουθούν σε χαμηλά ποσοστά
προγράμματα διατροφής κι άσκησης.



Ένας στους έξι ηλικιωμένους δε διαθέτει ελεύθερο
χρόνο.



Παράγοντες που επιβαρύνουν τη ΣΥΠΖ των
ηλικιωμένων, εκτός του γυναικείου φύλου, είναι η
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μεγαλύτερη ηλικία, τα λιγότερα έτη εκπαίδευσης και η
χρόνια λήψη μεγάλου αριθμού φαρμάκων.


Η ύπαρξη ελεύθερου χρόνου και διατροφικού
προγράμματος επηρεάζει θετικά τη ΣΥΠΖ των
ηλικιωμένων.
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ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1: Μη παραμετρικός έλεγχος Spearman's rho δημογραφικών κι άλλων
χαρακτηριστικών - Μεταξύ τους σχέσεις με στατιστικά σημαντική διαφορά (p<0,05)
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Πίνακας 2: Συσχετίσεις με το δείκτη Spearman's rho διαστάσεων της ΣΥΠΖ με κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά και συμπεριφορές των ηλικιωμένων
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-0,046

0,017

-0,073

-0,124

-0,078

0,010

Ατόμων

συσχέτισης

P

0,765

0,693

0,619

0,853

0,430

0,177

0,395

0,914

Έτη

Συντελεστής

0,394

0,160

0,201

0,109

0,278

0,243

0,339

0,302

Εκπαίδευσης

συσχέτισης
P

0,000

0,080

0,028

0,236

0,002

0,007

0,000

0,001

Αριθμός

Συντελεστής

-0,374

-0,246

-0,121

-0,088

-0,150

-0,138

-0,291

-0,234

Φαρμάκων

συσχέτισης
P

0,000

0,007

0,187

0,341

0,102

0,133

0,001

0,010

Αριθμός

Συντελεστής

-0,249

-0,112

-0,043

-0,138

-0,064

-0,115

-0,130

-0,90

Γενοσήμων

συσχέτισης
P

0,006

0,223

0,640

0,134

0,486

0,212

0,158

0,330

Διατροφικό

Συντελεστής

-0,052

0,153

0,171

0,078

0,179

0,079

0,008

0,113

Πρόγραμμα

συσχέτισης

Φύλο

Συντελεστής
συσχέτισης

Ηλικία

συσχέτισης

Νοικοκυριού
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p

0,570

0,095

0,061

0,399

0,050

0,393

0,933

0,219

Πρόγραμμα

Συντελεστής

-0,144

0,035

-0,029

-0,083

-0,019

-0,016

0,005

-0,111

Άσκησης

συσχέτισης
p

0,118

0,706

0,754

0,365

0,840

0,865

0,961

0,228

Ελεύθερος

Συντελεστής

0,210

0,244

0,089

0,036

0,042

0,040

0,139

0,070

Χρόνος

συσχέτισης
0,021

0,007

0,335

0,097

0,646

0,668

0,131

0,445

p

ΕΙΚΟΝΕΣ

Εικόνα 1: Διάμεσος διαστάσεων SF-36, μη παραμετρικός έλεγχος U των Mann-Whitney
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