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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 

 

Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη μου στον 

επιβλέποντα μου Αναπληρωτή Καθηγητή Παιδιατρικής του Τομέα Υγείας του Παιδιού 

του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με 

γνωστικό αντικείμενο Παιδιατρική κο. Νικόλαο Χαλιάσο, που με την επιστημονική 

μεθοδική του σκέψη, με την ηρεμία που τον διακρίνει, καθώς και με την ανθρώπινη 

αμέριστη συμπαράσταση του με υποστήριξε καθ΄ όλη τη διάρκεια της εκπόνησης της 

διδακτορικής διατριβής. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω ολόψυχα τα μέλη της τριμελούς 

Επιτροπής την Ομότιμη Καθηγήτρια Παιδιατρικής του Τομέα Υγείας Μητέρας –Παιδιού 

με γνωστικό αντικείμενο Περιγεννητική, Επιδημιολογία του Τμήματος Ιατρικής της 

Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

κα.Χρυσάνθη Τζουμάκα-Μπακούλα που με εμπιστεύτηκε ολόψυχα σε αυτό το δύσκολο κι 

επίπονο αγώνα, με αμέριστο ενδιαφέρον κι αγάπη καθώς και με υποστήριξε ηθικά στο 

μεθοδολογικό κομμάτι της έρευνας μαζί με τον εξαίρετο επιστήμονα, Επίκουρο Καθηγητή 

του Τομέα Υγείας του Παιδιού του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με γνωστικό αντικείμενο Παιδιατρική-Παιδοαιματολογία κο. 

Αλέξανδρο Μάκη που διαθέτει πολύ μεγάλη εμπειρία στις αιμοσφαιρινοπάθειες. 

Ευχαριστώ όλη την τριμελή μου επιτροπή καθώς και την Καθηγήτρια του Τμήματος 

Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελματιών Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Αθήνα με 

γνωστικό αντικείμενο Παιδιατρική Νοσηλευτική και Μαιευτική Νοσηλευτική κα. Ελένη 

Κυρίτση που όλοι μαζί μου στάθηκαν οδοδείκτες και φάροι στη γνώση και στην 

αναζήτηση της επιστημονικής αλήθειας.  

Ευχαριστώ επίσης όλα τα υπόλοιπα μέλη της επταμελούς επιτροπής τον 

Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής και Ψυχικής Υγείας με γνωστικό 

αντικείμενο Ψυχιατρική του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κο. Πέτρο Σκαπινάκη, την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του 

Τμήματος Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με γνωστικό αντικείμενο 

Εισαγωγή στη Νοσηλευτική-Βασική Νοσηλευτική κα. Σοφία Ζυγά καθώς και την 

Επίκουρη Καθηγήτρια του Τομέα Υγείας του Παιδιού του Τμήματος Ιατρικής με γνωστικό 
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αντικείμενο Παιδιατρική με έμφαση στην Παιδιατρική Νεφρολογία της Σχολής 

Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κα. Αικατερίνη Σιώμου.  

Θερμές ευχαριστίες στον Καθηγητή Παιδιατρικής Τομέα Υγείας Μητέρας Παιδιού, 

Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Α΄ Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής, Γ.Ν Παίδων «Η 

Αγία Σοφία», Αθηνών κο. Γεώργιο Χρούσο, για την εμπιστοσύνη του και την αμέριστη 

συμπαράσταση του στο έργο μου και στον Αναπληρωτή Καθηγητή Παιδιατρικής 

Αιματολογίας- Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Υπεύθυνο Μονάδας Αιματολογίας-

Ογκολογίας, Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία 

Σοφία» κο. Αντώνη Καττάμη, καθώς και στον Ομότιμο Καθηγητή Παιδιατρικής, Ιατρικής 

Σχολής ΕΚΠΑ κο. Χρήστο Καττάμη, όπως και στην Διευθύντρια της Μονάδας 

Μεσογειακής Αναιμίας του Ε.Σ.Υ στο Γ.Ν.Παίδων «Η Αγία Σοφία» κα. Χριστίνα 

Φραγκοδημήτρη, για την άριστη συνεργασία και για την υπόδειξη της στατιστικής 

κατανομής των θαλασσαιμικών στις μεγαλύτερες μονάδες μεσογειακής αναιμίας της 

χώρας, καθώς και για τις πολύτιμες επισημάνσεις που μου έκαναν κατά την πορεία 

εκπόνησης της διατριβής.  

Ευχαριστώ, επίσης, τον Παιδίατρο, τ. Διευθυντή Μονάδας Μεσογειακής Αναιμίας, 

Α΄ Παιδιατρική Κλινική, Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ κο. Βασίλη Λάδη, για την επισήμανση και 

τον εμπλουτισμό της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, την τ. Διευθύντρια Μονάδας 

Μεσογειακής Αναιμίας, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» κα. Μαρκησία Καράγιωργα - 

Λαγανά, για την αποτύπωση της εμπειρίας της και την ανθρωποκεντρική προσέγγιση 

των θαλασσαιμικών, τον Αναπληρωτή Καθηγητή Παιδοψυχιατρικής,Διευθυντής 

Παιδοψυχιατρικής Κλινικής Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» Α΄ Παιδιατρικής 

Κλινικής, Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ κο. Γεράσιμο Κολαΐτη, για την καθοδήγηση του στα 

ερωτηματολόγια της κατάθλιψης.  

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους της ομάδας οι οποίοι αφιέρωσαν χρόνο και 

βοήθησαν στην ανάπτυξη και βελτίωση τoυ ερωτηματολογίου προσδοκιών: την 

Διευθύντρια της Μονάδας Μεσογειακής Αναιμίας του Ε.Σ.Υ στο Γ. Ν. Παίδων «Η Αγία 

Σοφία» κα. Χριστίνα Φραγκοδημήτρη, την Προϊσταμένη Νοσηλεύτρια κα. Αμαλία 

Παχουλού, την Αναπληρώτρια Νοσηλεύτρια Προϊσταμένη κα. Έφη Λουκά, την Υπεύθυνη 

Νοσηλεύτρια κα. Βασιλική Πολύζου, που εργάζονται στη Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας 

του Γ. Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία» Αθηνών, καθώς και την Καθηγήτρια Παιδιατρικής 

Τμήματος Νοσηλευτικής, ΣΕΥΠ του ΤΕΙ Αθήνας κα. Ελένη Ευαγγέλου. Φυσικά εδώ να 

τονίσω την καθοριστική συμβολή που είχε και πάλι η κα. Ελένη Κυρίτση λόγω της 
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μακροχρόνιας εμπειρίας της στις κατασκευές ερωτηματολογίων και στην ενασχόληση της 

με άτομα με μεσογειακή αναιμία από τα χρόνια της εκπόνησης της δικής της διδακτορικής 

διατριβής.  

Παράλληλα ευχαριστώ για την συμβολή τους την επιστημονική και συμβουλευτική 

τους καθοδήγηση, τον Καθηγητή Τμήματος Ψυχολογίας, Παντείου Πανεπιστήμιου 

Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών κο. Αναστάσιο Σταλίκα, την Καθηγήτρια 

Ψυχολογίας Τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ Θεσσαλονίκης κα. Χρυσούλα Μελισσά, την 

Καθηγήτρια Ψυχολογίας Τμήματος Προσχολικής Αγωγής ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης κα. 

Αναστασία Ψάλτη, την Παιδοψυχίατρο, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία» 

κα. Βασιλική Χαντζαρά, τον Νοσηλευτή –Ψυχολόγο Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού 

Κέντρου Αθηνών κο. Δημήτριο Πουλή, την πολύτιμη φίλη Msc Ψυχολόγο-Κοινωνιολόγο 

κα. Δέσποινα Πλουσίου. 

Να ευχαριστήσω θερμά την Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής Αιματολογίας 

Α΄Π/ ΔΚλινικής Α.Π.Θ κα. Μαρίνα Οικονόμου, την Προϊσταμένη Β’ Παιδιατρικής, 

Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων κα. Βάνα Ευθυμίου, την MSc, PhD, Νοσηλεύτρια, Προϊσταμένη 

κλινικής Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων κα. Γιολάντα Ζήκα, την 

Νοσηλεύτρια, MSc, PhD(c), Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου κα. Ρεκλείτη Μαρία, την 

Msc Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Γ.Ν.Παίδων 

«Καραμανδάνειο» Πατρών κα. Βανταράκη Χρυσάνθη, την Προϊσταμένη Παιδιατρικής 

κλινικής Γ.Ν.Παίδων Πεντέλης Αττικής κα. Αικατερίνη Ξουριά για τη βοήθεια τους στην 

υποστήριξη και στη συμβολή τους κατά τη διάρκεια συλλογής του δείγματος. Θερμές 

ευχαριστίες να απευθύνω στην Πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Θαλασσαιμίας, 

Βιοπαθολόγο Επιμελήτρια Α΄ Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία» κα. Ιωάννα Μύριλλα για τη 

συμπαράστση της και την ένθερμη υποστήριξη κατά την εκπόνηση της παρούσας μελέτης.  

Θέλω να ευχαριστήσω την πολύτιμη φίλη κα. Δρ. Χριστίνα Κουλουγλίωτη από το 

West Sussex Hospital NHS Trust, West Sussex, United Kingdom, Assistant Professor of 

Nursing University of Rochester School of Nursing USA, τον Επιμελητή στο Τομέα 

Επιδημιολογίας και Στατιστικής της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας κο. Δρ. Ευτύχιο 

Κτενά, την Εκπαιδευτικό που είναι Επιστημονικός Συνεργάτης του Τμήματος Χημείας 

ΕΚΠΑ κα. Δρ. Αικατερίνη Σάλτα, τον Επίκουρο Καθηγητή Στατιστικής του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κο. 

Δημήτριο Μαυρίδη, που συνέβαλλαν στην καθοδήγηση για την στατιστική ανάλυση των 

δεδομένων της παρούσας μελέτης.  
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Επίσης να ευχαριστήσω τον νεότερο Mιχάλη Κ. Βασσάλο, την Κοινωνιολόγο από 

το University of Toronto κα. Αλεξάνδρα Σολωμού, τον Msc Χημικό, Συγγραφέα κο. 

Γαβριήλ Αλεξάνδρου, για τη βοήθειά τους στην αναθεώρηση της μη επικυρωμένης 

αγγλικής έκδοσης του ερωτηματολογίου προσδοκιών νεαρών ενηλίκων και παιδιών.  

Τις θερμές μου ευχαριστίες στη αγαπητή φίλη RN, CNOR, MSc. Repr. 

International group at Dep. of Health and Caring Sciences Sweden κα.  

Ειρήνη Αντωνιάδου και στην οικογένεια της που πάντα έστω κι από απόσταση ήταν πάντα 

συμπαραστάτες και με εμψυχωτές.  

Εκφράζω τις ευχαριστίες μας προς την Msc Nομικό Σύμβουλο για τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα στο Ηνωμένο Βασίλειο της Βρετανίας κα. Judy Jagmohan, για την κριτική 

ανάγνωση της αγγλικής δημοσίευσης ως γηγενούς αγγλικής ομιλήτριας. 

Να ευχαριστήσω για τη συμβολή τους στην ολοκλήρωση παρουσίασης της 

αναρτηθείσας ανακοίνωσης στο Σικάγο Αμερικής την MD, PhD Associate Professor of 

Dermatology, Residency Program Director Associate Head, Education Affairs,Department 

of Dermatology,University of Illinois at Chicago κα. Mαρία M. Tσούκα, καθώς και το 

σύζυγό της. 

Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τους φίλους και συνάδελφους μου από το Γ.Ν. 

Παίδων «Η Αγία Σοφία» από όπου προέρχομαι και πάντα θα ανήκω, καθώς και όλους τους 

φίλους και συνεργάτες Καθηγητές από το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Αθήνας, ειδικά 

του Τομέα Παιδιατρικής, Μαιευτικής –Γυναικολογίας για τη υποστήριξη τους και την 

ενθάρρυνση τους στον αγώνα μου. Ευχαριστώ επίσης τα μέλη του Δ.Σ του Συλλόγου 

Διπλωματούχων Νοσηλευτών Χειρουργείου και όλα τα μέλη του ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ που με 

ενθάρρυναν στην ολοκλήρωση της παρούσας μελέτης. Ευχαριστώ τη φίλη Δρ. 

Αιματολόγο Επιμελήτρια του Γ. Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία» κα. Ναταλία Τουρκαντώνη, 

που ήταν ο συνδετικός κρίκος για το Γ.Ν. «Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκης, καθώς και την 

κα. Αγαπίου Μαρία Msc Νοηλεύτρια Γ.Ν. «Ιπποκράτειου» Αθηνών για την 

επαγγελματική εμπειρία της από τους θαλασσαιμικούς.  

Ευχαριστώ για την πολύτιμη βοήθεια τους στις δύσκολες στιγμές της διεξαγωγής 

της έρευνας αυτής τον PhD MScPH, MScHM Ιατρό Βιοπαθολόγο (Μικροβιολόγο) – 

Υγιεινολόγο κο. Κωνσταντίνο Μ. Βασάλο, την Επιστημονική Συνεργάτρια της Εθνικής 

Σχολής Δημόσιας Υγείας κα. Ευδοκία Βασσάλου, καθώς και την οικογένεια τους, που με 

στήριξαν κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της διατριβής.  
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Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα Επιστημονικά Συμβούλια των Νοσοκομείων, τον 

Τομέα Υγείας του Παιδιού της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 

που μου έδωσαν την άδεια να εκπονήσω την παρούσα μελέτη, καθώς και όλο το ιατρικό 

και νοσηλευτικό προσωπικό των αντίστοιχων Μονάδων Μεσογειακής αναιμίας των 

Νοσοκομείων που στήριξαν την προσπάθεια αυτή (Γ. Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία», Π.Γ.Ν 

Ιωαννίνων, Γ. Ν. Κορίνθου, Γ. Ν. Παίδων «Καραμανδάνειο» Πατρών, Γ. Ν. Παίδων 

Πεντέλης Αττικής, Γ.Ν. «Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκης) και όλους εκείνους που στήριξαν 

αυτή τη προσπάθεια.  

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην μητέρα μου Γεωργία-Άννα, στα αδέλφια μου Ηλία και 

Έλενα, στον ανιψιό μου Γεώργιο-Παναγιώτη, στους αγαπημένους φίλους και κουμπάρους 

κους. Μαρία, Βασίλη Κοκκώνη, στην Οδοντίατρο βαφτιστήρα μου κα. Μάγδα Κοκκώνη 

και στον αδελφό της Νικόλαο. Στους φίλους μου Δρ. Καθηγητή Τμήματος Τεχνολογίας 

Περιβάλοντος και Οικολογίας ΤΕΙ Ιωνίων Νήσων κο. Διονύσιο Κουλουγλιώτη, την 

σύζυγό του Δρ. Εκπαιδευτικό κα. Ειρήνη Πιτσιμέρη, την Msc Νοσηλεύτρια κα. Μαρία 

Κίκιλα, τον σύζυγό της εκπαιδευτικό κο. Γεώργιο Σταμουλάκη, για την υπομονή τους και 

την υποστήριξη τους, όλο το διάστημα της ερευνητικής διαδικασίας που τους έλειπα και 

σε όλους τους ανθρώπους που στάθηκαν εμπνευστές στη ζωή μου και συνοδοιπόροι 
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θαλασσαιμικοί όπως διαπίστωσα το κατακτούν και το σέβονται καθημερινά. Θαύμασα, 

παραδειγματίστηκα που ζουν το τώρα, τα απλά καθημερινά πράγματα που διψούν για ζωή 
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 Η εκπόνηση της παρούσης έρευνας θα παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για τον 

τρόπο αντιμετώπισης των ασθενών με μεσογειακή αναιμία σχετικά με την ψυχική τους 

υγεία. Αναμφίβολα, τα άτομα με μεσογειακή αναιμία χρειάζονται στήριξη με απώτερο 

στόχο την ανίχνευση και αντιμετώπιση των ψυχολογικών προβλημάτων τους, τη βελτίωση 

των ενδοψυχικών συγκρούσεων και την ανάπτυξη στρατηγικών αντιμετώπισης, 

υιοθέτησης κατάλληλης συμπεριφοράς, αποδοχής της νόσου και συμμόρφωση στη 

θεραπευτική τους αγωγή, καθώς και απόκτηση μιας ρεαλιστικότερης στάσης προς την 

ασθένεια.  

Εξίσου σημαντική θεωρείται η ευαισθητοποίηση του ιατρικού και νοσηλευτικού 

προσωπικού σε θέματα διάγνωσης και αντιμετώπισης συναισθηματικών διαταραχών που 

σχετίζονται με τη νόσο. Η εμφάνιση κατάθλιψης αποτελεί συχνή διαταραχή στα άτομα με 

μεσογειακή αναιμία και πολλές φορές δεν αντιμετωπίζεται επαρκώς είτε διότι οι 

επαγγελματίες υγείας τη θεωρούν ως αναπόφευκτη ή ως φυσική συνέπεια της νόσου είτε 

διότι στα παιδιά δεν είναι σε θέση να αναζητήσουν βοήθεια.
 
Η αντιμετώπιση των ψυχικών 

διαταραχών από τους επαγγελματίες υγείας συμβάλει στη βελτίωση του επιπέδου ζωής 

των παιδιατρικών ασθενών και στην ομαλή εξέλιξή τους σε ψυχοσυναισθηματικά υγιείς 

ενήλικες.
 
 

Μια αποτελεσματική στρατηγική πρόληψης της μεσογειακής αναιμίας στην Ελλάδα, 

απαιτεί τη συμβολή όλων των ειδικών από το χώρο της υγείας για την οργάνωση 

προγραμμάτων πρόληψης και ενημέρωσης των ατόμων υψηλού κινδύνου.  

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, η εκπόνηση της συγκεκριμένης μελέτης θα 

δώσει χρήσιμες πληροφορίες για την έγκυρη ανίχνευση και αντιμετώπιση των 

συναισθηματικών διαταραχών των πασχόντων.  

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθούν η εκπλήρωση των προσδοκιών 

των νεαρών ενήλικων θαλασσαιμικών, οι προσδοκίες τόσο των νεαρών ενηλίκων όσο και 

των παιδιών και εφήβων με μεσογειακή αναιμία, καθώς και το ενδεχόμενο εμφάνισης 

κατάθλιψή τους. 
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 Η παρούσα εργασία αποτελείται από δυο μέρη, το γενικό και το ειδικό. Στο γενικό 

μέρος περιλαμβάνει πέντε κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στην ιστορική 

αναδρομή της νόσου, στην μεσογειακή αναιμία στην Ελλάδα, στις αιμοσφαιρινοπάθειες, 

στα μεσογειακά σύνδρομα, στη φυσιολογία και στη θεραπευτική αντιμετώπιση. Το 

δεύτερο κεφάλαιο περιγράφει την μεσογειακή αναιμία ως χρόνιο νόσημα, το ρόλο της 

συμμόρφωσης στην αντιμετώπιση της, καθώς και τη συμβολή των φροντιστών ειδικά στα 

παιδιά και εφήβους με μεσογειακή αναιμία. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται προσέγγιση στις 

διαταραχές σε ψυχοκοινωνικό επίπεδο της μεσογειακής αναιμίας σε όλες τις ηλικιακές 

ομάδες, ενώ περιγράφεται η κατάθλιψη παιδιών, εφήβων και νεαρών ενηλίκων τόσο σε 

γενικό επίπεδο όσο και συγκεκριμένα στην μεσογειακή αναιμίας στις παραπάνω ηλικιακές 

ομάδες. Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρει την εννοιολογική προσέγγιση της προσδοκίας, τις 

θεωρίες που τη διέπουν, τις προσδοκίες και την εκπλήρωση προσδοκιών στο χώρο της 

υγείας, ενώ το πέμπτο κεφάλαιο καθορίζει το σκοπό και τους στόχους της παρούσας 

ερευνητικής μελέτης.  

Στο ειδικό μέρος περιλαμβάνεται η μεθοδολογία της ερευνητικής μελέτης, τα 

αποτελέσματα, η συζήτηση των αποτελεσμάτων, οι προτεινόμενες νοσηλευτικές ενέργειες 

με βάση τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της μελέτης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

Η μεσογειακή αναιμία (ΜΑ) ή θαλασσαιμία συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πιο 

κοινές κληρονομικές παθήσεις του αίματος σε παγκόσμιο επίπεδο και απαντάται σε 60 

περίπου χώρες.
1
 Σύμφωνα με εκτιμήσεις, 240 εκατομμύρια άτομα σε όλο τον κόσμο είναι 

ετερόζυγα για β-μεσογειακή αναιμία και περίπου 200.000 είναι οι ομοζυγώτες ετησίως.
2 
 

 Η ΜΑ είναι γενετική διαταραχή που οφείλεται σε ελάττωση ή πλήρη απουσία 

σύνθεσης μιας ή περισσότερων αλυσίδων της αιμοσφαιρίνης. Αποτελεί ποσοτική 

διαταραχή της αιμοσφαιρίνης, που όταν αφορά στη μειωμένη παραγωγή των α-αλυσίδων, 

καλείται α-μεσογειακή αναιμία (α-ΜΑ), ενώ όταν αφορά στις β-αλυσίδες καλείται β-

μεσογειακή αναιμία (β-ΜΑ). Η β-ΜΑ κατηγοριοποιείται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με 

την κλινική έκφραση: στη ομόζυγη μείζονα β θαλασσαιμία (β-thalassaemia major),β-ΤΜ ή 

νόσος του Coley που είναι μια σοβαρή διαταραχή και οδηγεί σε εξάρτηση από 

μετάγγισεις, στην ομόζυγη ενδιάμεση β θαλασσαιμία (thalassaemia intermedia-ΒΤΙ) που 

είναι μια σχετικά ήπια μορφή με λιγότερη εξάρτηση από μεταγγίσεις και στην ετερόζυγη ή 

ελάσσονα β θαλασσαιμία (thalassaemia minor) που τα άτομα φέρουν την ετερόζυγη 

μετάλλαξη αλλά δεν παρουσιάζουν κάποια από τα συμπτώματα και δεν απαιτείται 

μετάγγιση.
2,3

   

 Η πρόοδος στη βιοτεχνολογία και τη μοριακής βιολογία έχουν βοηθήσει στην 

ανίχνευση φορέων και την προγεννητική διάγνωση της β-ΜΑ με αποτέλεσμα να έχουν 

μειωθεί 10-20 φορές οι γεννήσεις παιδιών με β-ΜΑ στην Κύπρο, Ελλάδα, Ιταλία, 

Σαρδηνία, καθώς και το Ηνωμένο Βασίλειο όπου υπάρχει ικανός αριθμός ατόμων που 

έχουν μεταναστεύσει από χώρες με μεγάλα ποσοστά της νόσου.
2-4

 O προγεννητικός 

έλεγχος είναι δυνατόν να μειώσει σημαντικά τη συχνότητα εμφάνισης της νόσου. Η 

επιλογή της κατάλληλης μεθόδου για την ανίχνευση του παθογόνου γονιδίου είναι επίσης 

ύψιστης σημασίας και πρέπει να είναι απλή και χαμηλού κόστους και να επιτρέπει 

ποιοτικό έλεγχο και αξιολόγηση του αποτελέσματος. 

 H θεραπεία της ομόζυγης β-ΜΑ (β-ΤΜ και β-ΤΙ) στοχεύει στην αντιμετώπιση των 

βασικών συμπτωμάτων και επιπλοκών της νόσου (αναιμία, έντονες οστικές αλλοιώσεις, 

αναστολή της ανάπτυξης, υπερσπληνισμός) και της μετάγγισης με κυριότερη επιπλοκή την 



4 

υπερφόρτωση σιδήρου.
2,3 

Η θεραπευτική αντιμετώπιση των πασχόντων από ομόζυγη β-

ΜΑ αποτελεί βαρύ φορτίο για το σύστημα υγείας κάθε χώρας, καθώς η νόσος συνεπάγεται 

άμεσο κόστος, όπως είναι τα έξοδα νοσηλείας, οι συχνές εισαγωγές σε νοσοκομεία, και 

έμμεσο κόστος, όπως είναι οι απουσίες από την εργασία και η απώλεια του βαθμού 

παραγωγικότητας.  

 Το προσδόκιμο ζωής των ασθενών με β-ΤΜ έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία 

χρόνια σε διάφορες χώρες λόγω της βελτίωσης της μετάγγισης και της αποσιδήρωσης. Η 

β-ΤΜ που παλαιότερα οδηγούσε σε πρώιμο θάνατο έχει μετατραπεί σε μια χρόνια νόσο.
1
 

Ωστόσο, η ανεπαρκής πληροφόρηση αναφορικά με την πρόληψη, την ίδια τη νόσο και τα 

σχετιζόμενα ψυχοκοινωνικά και πολιτισμικά ζητήματα αποτελούν τους κύριους 

παράγοντες που καθιστούν τη νόσο μη ελεγχόμενη πλήρως, ιδιαίτερα στις 

αναπτυσσόμενες χώρες.
5-7

 
 

 Εντούτοις, πλήθος προβλημάτων απορρέουν από τη θεραπεία και επηρεάζουν την 

ψυχική κατάσταση των πασχόντων. Πράγματι, οι θαλασσαιμικοί βιώνουν πολλά και 

ποικίλα προβλήματα σε προσωπικό, οικογενειακό, κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο, 

τα οποία σε συνδυασμό με το κοινωνικό στίγμα που συνοδεύει τη νόσο πυροδοτούν την 

εκδήλωση ψυχικών διαταραχών.
8 

Στο πλαίσιο τούτο, οι προσδοκίες που έχουν, όπως ο 

καθένας από εμάς, για το μέλλον του είναι εξίσου σημαντικές, αν ληφθεί υπόψη ότι οι 

προσδοκίες ως έννοια περιγράφουν το τι περιμένει ο καθένας να του συμβεί στη ζωή και, 

ως εκ τούτου, μπορούν να επηρεάζουν τη σωματική και ψυχική λειτουργικότητά του.
9 

Η 

διερεύνηση τόσο των προσδοκιών όσο και των ψυχικών διαταραχών, με προεξάρχουσα 

την κατάθλιψη, σε όλο το ηλικιακό φάσμα των ασθενών με β-ΜΑ οφείλει να προσελκύσει 

εναργέστερα το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας. 
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1.1 Ιστορική αναδρομή 

 

Οι πρώτες αναφορές περί μεσογειακής αναιμίας εμφανίζονται το 1925 από τον 

Thomas Benton Cooley που περιέγραψε την κλινική μορφή της νόσου σε παιδιά με 

σοβαρές εκδηλώσεις, όπως ήταν η μεγάλη αναιμία, οι σκελετικές ανωμαλίες, οι 

παραμορφώσεις προσώπου, η σπληνομεγαλία και η αύξηση των δικτυοερυθροκυττάρων.
10  

 
 Περίπου 10 χρόνια αργότερα ο Καμινόπετρος υποστήριξε ότι η νόσος 

μεταβιβάζεται κληρονομικά ως υπολειπόμενο γονίδιο.
11

 Η νόσος ονομάστηκε μεσογειακή 

αναιμία ή θαλασσαιμία ύστερα από παρατηρήσεις των Whipple και Bradferd το 1942 ότι 

εμφανιζόταν κυρίως σε μεσογειακούς λαούς (Ιταλούς, Έλληνες).
12-13

  

 Οι αιμοσφαιρινοπάθειες είναι πιθανώς οι πιο συχνές γενετικές παθήσεις του 

κόσμου. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι τουλάχιστον το 5% του πληθυσμού 

είναι φορείς. Πιστεύεται, μάλιστα, ότι παρέχουν προστασία έναντι της ελονοσίας, αφού οι 

περιοχές κατανομής της β-ΜΑ ομοιάζουν με τη γεωγραφική κατανομή της ελονοσίας.
14 

Από τότε έως σήμερα, η νόσος παραμένει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος όσον 

αφορά την ολοκληρωμένη και σύγχρονη φροντίδα των πασχόντων.
 
Η 8

η
 Μαΐου έχει 

καθιερωθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και την Παγκόσμια Οργάνωση 

Θαλασσαιμίας ως Παγκόσμια Ημέρα Μεσογειακής Αναιμίας. Απώτερος στόχος αυτής της 

καθιέρωσης είναι η ενθάρρυνση των επαγγελματιών υγείας για την καλύτερη θεραπευτική 

αντιμετώπιση και η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σχετικά με τα προβλήματα των 

ατόμων με β-ΜΑ, καθώς είναι ευρέως αποδεκτό ότι η ενημέρωση μπορεί να διαμορφώσει 

και να αλλάξει τις όποιες αρνητικές στάσεις εξακολουθούν να υφίστανται έναντι της 

νόσου.
 15

 

 
Παρά την πρόοδο της θεραπείας και την επακόλουθη βελτίωση της πρόγνωσης των 

ασθενών, οι επιπλοκές αποτελούν την κύρια αιτία νοσηρότητας και θνητότητας. 

Ειδικότερα, οι καρδιολογικές επιπλοκές αποτελούν την αιτία θανάτου στους μισούς 

ασθενείς με β-ΜΑ, ενώ αντισώματα του ιού της ηπατίτιδας C έχουν βρεθεί στο 85% 

πολυμεταγγιζόμενων ασθενών στην Ιταλία, στο 23% το Ηνωμένο Βασίλειο, το 35% στις 

Ηνωμένες Πολιτείες, το 34% στη Γαλλία, καθώς και στο 21% στην Ινδία.
7
 

Η συχνότητα εμφάνισης είναι αυξημένη στις χώρες της Μεσογείου, στη Μέση 

Ανατολή, στην Νοτιοανατολική Ασία, στον νότιο Ειρηνικό και στην νότια Κίνα με 
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ποσοστό φορέων που κυμαίνεται από 2-25%.
15

 Η υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης 

φορέων στην Ευρώπη αναφέρεται στην Κύπρο (14%) και στη Σαρδηνία (10,3%)
16 

 

 

Εικόνα 1. Ζώνη μεσογειακής αναιμίας και κατανομή αιμοσφαιρινοπαθειών. Προσαρμογή 

από Weathrall και Glegg, 2001.
13 

 

 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, περίπου το 1,5% του παγκόσμιου πληθυσμού (80 έως 90 

εκατομμύρια άτομα) είναι φορείς της β-ΜΑ, με περίπου 60.000 συμπτωματικά βρέφη να 

γεννιούνται ετησίως. Η συνολική ετήσια επίπτωση των συμπτωματικών ατόμων 

υπολογίζεται σε 1 στους 100.000 παγκοσμίως και 1 στα 10.000 άτομα στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Έχει εκτιμηθεί ότι η β-ΜΑ θα λάβει ανησυχητικές διαστάσεις λόγω των 

μετακινήσεων του πληθυσμού, αφού αναμένονται περίπου 900.000 γεννήσεις ατόμων με 

κλινικά σημαντική β-ΜΑ στα επόμενα 20 χρόνια.
17 

Ωστόσο, τα στοιχεία σχετικά με τα ποσοστά φορέων σε αρκετές χώρες δεν είναι 

ακριβή και πιστεύεται ότι η νόσος έχει μεγαλύτερες διαστάσεις, αφού παρατηρείται 

αδυναμία διάθεσης αξιόπιστων δεδομένων ή καταγραφών σε εθνικό επίπεδο σε πολλές 

περιοχές του κόσμου, κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες. Στοιχεία της Διεθνούς 
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Ομοσπονδίας Θαλασσαιμίας έδειξαν ότι παγκοσμίως μόνο περίπου 200.000 ασθενείς με β-

ΤΜ μείζονα θαλασσαιμία είναι εν ζωή και καταγεγραμμένοι ότι λαμβάνουν τακτική 

θεραπεία. Τούτο υποδηλώνει ότι όσα παιδιά νοσούν ή έχουν γεννηθεί στις 

αναπτυσσόμενες χώρες πεθαίνουν χωρίς διάγνωση ή με λάθος διάγνωση, λαμβάνοντας 

λάθος θεραπεία ή μη λαμβάνοντας καθόλου θεραπεία.
15-19  

Η ανεπαρκής ή ελλιπής θεραπεία στην περίοδο αμέσως μετά τον Δεύτερο 

Παγκόσμιο Πόλεμο είχε ως συνέπεια την αύξηση της θνησιμότητας των νεογέννητων με 

συγγενείς αιμοσφαιρινοπάθειες. Αργότερα, στα μέσα του 20
ου

 αιώνα, η πρόοδος στον 

τομέα της υγείας, η καταπολέμηση των λοιμώξεων με την ευρεία χρήση των αντιβιοτικών, 

η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, η μείωση του αριθμού των υποσιτιζόμενων νεογνών 

και οι μεταγγίσεις, μείωσαν τη θνητότητα των νεογέννητων με μεσογειακή αναιμία. 
20 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η β-ΤΜ απασχολεί το σύστημα υγείας κάθε χώρας, αφού 

το κόστος των μεταγγίσεων αίματος και των θεραπειών αποσιδήρωσης είναι υψηλό. Στις 

χώρες με αυξημένη συχνότητα εμφάνισης της νόσου, το κόστος της φαρμακευτικής 

κάλυψης και της νοσηλευτικής φροντίδας που σχετίζεται με τη θεραπεία, είναι μεγάλο. 

Σήμερα, το ελάχιστο κόστος θεραπείας ενός παιδιού με μείζονα β-ΜΑ είναι 20.000 

δολάρια Η.Π.Α. ετησίως. Στο ποσό υπολογίζονται το κόστος επεξεργασίας του αίματος 

και το κόστος παραγωγής και χρήσης ειδικών παραγόντων για την αντιμετώπιση της 

υπερφόρτωσης σιδήρου. Το κόστος αυξάνεται αν συνυπολογιστούν τα έξοδα της 

λειτουργίας του τμήματος μεταγγίσεων, οι μισθοί του ιατρικού και νοσηλευτικού 

προσωπικού, καθώς και το κόστος της θεραπείας των σοβαρών επιπλοκών.
20 

Ο μαζικός προγεννητικός έλεγχος των φορέων της β-ΜΑ ξεκίνησε από περιοχές 

της Μεσογείου, όπως ήταν η Σαρδηνία, η Φεράρα, το Τορίνο, το Μιλάνο και η Κύπρος, 

όπου ο επιπολασμός της νόσου δικαιολογούσε την ανάγκη ανίχνευσης των φορέων στον 

αντίστοιχο πληθυσμό της κάθε περιοχής. Ένα από τα πρώτα εθνικά προγράμματα για τη 

πρόληψη της νόσου και τη διαμόρφωση πολιτικής για τη αντιμετώπιση της θαλασσαιμίας 

αναπτύχθηκε στην Κύπρο σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Το σχέδιο 

είχε δύο κύριους στόχους: 1. την πλήρη αντιμετώπιση πασχόντων που ήδη τύγχαναν 

παρακολούθησης σε ειδικά ιατρεία και 2. το πρόγραμμα πρόληψης νέων γεννήσεων που 

περιλάμβανε τρείς άξονες: α. την πληροφόρηση του πληθυσμού, β. την πληθυσμιακή 

έρευνα για ανίχνευση φορέων και γ. την προσφορά γενετικής συμβουλευτικής προς τους 

φορείς. Το σχέδιο βασίστηκε στις προσπάθειες των Silvestroni και Bianco στην Ιταλία που 

ξεκίνησαν από τη δεκαετία του 1950, ενώ το 1976 προστέθηκε η επιλογή της 
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προγεννητικής διάγνωσης.
 
Με βάση τις ανωτέρω δραστηριότητες υιοθετήθηκαν σχεδόν 

ταυτόχρονα εθνικά προγράμματα στην Ιταλία, την Κύπρο και την Ελλάδα, τα οποία 

κυρίως μετά την εισαγωγή της προγεννητικής διάγνωσης είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση 

των γεννήσεων κατά 90-98%.
21 

 

1.1.α Μεσογειακή αναιμία στην Ελλάδα 

Στην Ελλάδα ο επιπολασμός των φορέων β-ΜΑ είναι 70 ανά 1.000 άτομα γενικού 

πληθυσμού, ενώ ο επιπολασμός των ασθενών με β-ΜΑ είναι 4.000 σε πληθυσμό 11 

εκατομμυρίων.  

 

 

Εικόνα 2. Κατανομή β-ΜΑ στην Ελλάδα. Λουκόπουλος, 2015.
22

 

 

Η νεογνική νοσηρότητα στην Ελλάδα της ομόζυγης μορφής β-ΜΑ εκτιμάται σε 

120-130 ανά 100.000 γεννήσεις ετησίως. Η ετερόζυγη β-ΜΑ έχει επιπολασμό 74 ασθενείς 

ανά 1.000 κατοίκους. Η γεωγραφική κατανομή της μεσογειακή αναιμία ποικίλει και 

ανέρχεται έως και 15% σε περιοχές της Θεσσαλίας και της δυτικής Ηπείρου, σε αντίθεση 
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με τη Μακεδονία όπου η συχνότητα είναι μειωμένη. Στις περιοχές του Ορχομενού 

(Βοιωτία, Στερεά Ελλάδα), τη δυτική Πελοπόννησο και τη χερσόνησο της Χαλκιδικής, η 

συχνότητα των ετεροζυγωτών άγγιζε το 20%. 
20,22 

Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που έχει δημιουργήσει ένα εθνικό πρόγραμμα 

ανίχνευσης φορέων από τις αρχές της δεκαετίας 1970, το οποίο αποτελείτο από ειδικές 

μονάδες που ανήκουν στις Υπηρεσίες Αιμοδοσίας της χώρας, σε εθελοντική βάση και 

χωρίς κόστος. Πράγματι, η πρόληψη είχε σημαντική απήχηση και σχεδόν εκμηδένισε τον 

αριθμό γεννήσεων παιδιών με β-ΜΑ σε μόλις πέντε κατ’ έτος, τα οποία θα ήταν περίπου 

120 κάθε χρόνο εάν δεν εφαρμοζόταν αυτό το σύστημα πρόληψης.
 20 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω επιτυχημένη πορεία ήταν συνδυασμός πολλών 

παραγόντων και προσπαθειών. Ο στιγματισμός, όπως είχαν τονίσει στο παρελθόν ο 

αείμνηστος Καθηγητής Παιδιατρικής Ματσανιώτης και ο ομότιμος Καθηγητής Καττάμης, 

συνιστούσε σημαντικό κοινωνικό πρόβλημα και ώθησε προς την κατεύθυνση λήψης 

μέτρων, όπως είναι η ευαισθητοποίηση των γονέων, της οικογένειας και της κοινωνίας, οι 

συνεχείς εκκλήσεις για αίμα, η πρόληψη και η ταυτοποίηση των β-ΜΑ.
23

 Σημαντικό ρόλο 

διαδραμάτισαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην ευαισθητοποίηση του πληθυσμού, ενώ 

εξίσου σημαντικά ήταν οι ενημερωτικές αφίσες και τα φυλλάδια τα οποία έπρεπε να είναι 

διαθέσιμα και να ανανεώνονται με νέες πληροφορίες.
 20

 

Αρχικά, διεξάχθηκαν αναδρομικές μελέτες στα τμήματα ή τις μονάδες, όπου 

νοσηλεύονταν ή μεταγγίζονταν οι ασθενείς. Αργότερα, επιστήμονες μεταξύ των οποίων οι 

Φέσσας και Δοξιάδης, υποστήριξαν και εφάρμοσαν τον προγεννητικό έλεγχο της ΜΑ σε 

όλους τους υποψήφιους γονείς. Ένα σημαντικό θέμα ήταν η επιλογή του πληθυσμού-

στόχου για τον έλεγχο ταυτοποίησης των φορέων της ΜΑ με τους μαθητές των λυκείων 

και το στρατό ως πρώτη επιλογή. Σύντομα, η ιδέα εγκαταλείφτηκε λόγω του κινδύνου 

παρερμηνείας των αποτελεσμάτων και της άρνησης αιμοληψίας. Τα άτομα που 

επιθυμούσαν να παντρευτούν και να τεκνοποιήσουν αποτέλεσαν τελικά τον πληθυσμό-

στόχο του ελέγχου ταυτοποίησης των φορέων ΜΑ. 
24

 

Σημαντικό σταθμό για την πρόληψη της νόσου αποτέλεσε ο προγεννητικός έλεγχος 

που άρχισε να διεξάγεται το 1975 από τον γυναικολόγο Αντσακλή που εκπαιδεύτηκε στις 

τεχνικές της εμβρυοσκόπησης στο Λονδίνο. Η ομόζυγη μορφή της β-ΜΑ στα έμβρυα 

διαπιστωνόταν μετά από λήψη μικρής ποσότητας αίματος του εμβρύου δια μέσω 

ενδοσκοπίου στη 18
η
-19

η
 εβδομάδα κύησης. Ο σκοπός ήταν να μετρηθούν οι νέο-

σχηματιζόμενες β-αλυσίδες, που έπρεπε εμπειρικά να ξεπερνούν ένα κατώφλι. Αυτό ήταν 
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παρακινδυνευμένο γιατί στην Ελλάδα τα περισσότερα έμβρυα με μείζονα β-θαλασσαιμία 

είναι β+/β+, και κατά συνέπεια, εύκολα συγχέονται με την ετερόζυγη β-θαλασσαιμία που 

είναι β+/β
Α
. Παρόλα αυτά, τα λάθη ήταν σπάνια και το ποσοστό των θετικών διαγνώσεων 

ήταν 25%, όπως αναμενόταν. Η πρώτη περίπτωση διάγνωσης της νόσου με προγεννητικό 

έλεγχο καταγράφεται το 1980. Σήμερα, η εξέταση γίνεται σε εμβρυικό DNA μετά από τη 

λήψη κυττάρων χοριονικών λαχνών στη 8
η
-10

η
 εβδομάδα κύησης.

 20
 

Οι πιο συχνές μεταλλάξεις στην Ελλάδα στο γονίδιο της β σφαιρίνης αφορούν στις 

θέσεις IVS1-nt 110, IVS1-nt 6 και στο κωδικόνιο CD39.
25

 Η υπηρεσία διάγνωσης 

παρέχεται στο Κέντρο Πρόληψης Θαλασσαιμίας στο Λαϊκό Νοσοκομείο για την Αθήνα 

και εξυπηρετεί 500-600 περιστατικά ετησίως που αντιπροσωπεύουν την εκτιμώμενη 

συνολική ζήτηση, αφού τα άτομα πρέπει να μεταβούν στην Αθήνα για να υποβληθούν σε 

εξέταση, γεγονός που συνιστά μειονέκτημα, το οποίο, όμως, αντισταθμίζεται αφενός από 

το ότι η εξέταση παρέχει ακριβή αποτελέσματα αφετέρου από το ότι η Ελλάδα είναι 

σχετικά μικρή σε έκταση χώρα. Σύμφωνα με τα ετήσια στατιστικά στοιχεία, κατά τα 

τελευταία 35 χρόνια, περίπου 12.000 γονείς που ανήκαν στην ομάδα υψηλού κινδύνου 

απόκτησαν ένα υγιές παιδί, ενώ δεν γεννήθηκαν 4.000 ομοζυγωτικά έμβρυα.
20 

Ο μοριακός 

έλεγχος γίνεται και σε άλλα πιστοποιημένα εργαστήρια δημόσιων νοσοκομείων της 

Ελλάδας και δε χρειάζεται να μεταβούν οι πολίτες στην Αθήνα για τον έλεγχο. Οι φορείς 

της θαλασσαιμίας, που δεν έχουν αποφασίσει να αποκτήσουν παιδιά, ενημερώνονται μέσω 

επιστολής ότι δε θα έχουν προβλήματα οι ίδιοι, εφόσον φέρουν στο DNA τους ένα μόνο 

παθολογικό γονίδιο.
20

 Σε περίπτωση, όμως, που και ο άνδρας και η γυναίκα είναι φορείς 

του υπεύθυνου για τη διαταραχή γονιδίου και θέλουν να αποκτήσουν παιδιά καλούνται σε 

προσωπική συζήτηση με ένα κοινωνικό λειτουργό ή έναν επαγγελματία υγείας. Οι 

επιλογές που έχουν οι φορείς είναι να μην κάνουν παιδιά, να επιλέξουν έναν άλλο 

σύντροφο που δεν είναι φορέας ή να προχωρήσουν σε προγεννητικό έλεγχο. Η απόφαση 

εξαρτάται από την εκάστοτε κυρίαρχη ηθική, νομική, κοινωνική ιδεολογία, καθώς και τον 

κατάλληλο εργαστηριακό εξοπλισμό και την υλικοτεχνική υποδομή για τις απαιτούμενες 

εξετάσεις. Οι μητέρες χρειάζονται ψυχολογική στήριξη για να ξεπεράσουν το φόβο της 

αμνιοπαρακέντησης, να αντιμετωπίσουν τα αισθήματα ενοχής για το αγέννητο παιδί τους 

που τυγχάνει να είναι φορέας τους ή ακόμη και να αντιμετωπίσουν το ενδεχόμενο 

επιλεκτικής διακοπής της κύησης, σε περίπτωση ομοζυγωτίας. 
17,20,21 

Το Υπουργείο Υγείας στην Ελλάδα υποστηρίζει το πρόγραμμα ενημέρωσης και 

ανίχνευσης των φορέων μεσογειακής αναιμίας. Έχει οργανώσει μια μονάδα ενημέρωσης 
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του ιατρικού προσωπικού στην Αθήνα, διανέμει φυλλάδια στα γραφεία έκδοσης αδειών 

γάμου των Εκκλησιών και ένα εθελοντικό δίκτυο δωρεάν ανίχνευσης των φορέων 

αναπτύσσεται σε όλη τη χώρα. Σήμερα, το δίκτυο περιλαμβάνει 15 μονάδες ανίχνευσης 

των φορέων σε περιφερειακά Νοσοκομεία σε περιοχές με αυξημένη επίπτωση της νόσου.
20

  

Παρόμοια προγράμματα βρίσκονται σε εξέλιξη σε διάφορες χώρες του κόσμου. Το 

ενδιαφέρον, όμως, του Ελληνικού προγράμματος είναι ότι ξεκίνησε ως μια προοπτική 

μελέτη σε εθνικό επίπεδο που επιχορηγείτο σε κεντρικό επίπεδο. Με την αποτελεσματική 

πρόληψη, παρατηρήθηκε σημαντική μείωση της επίπτωσης της νόσου.  

Σημαντικοί ιστορικοί σταθμοί στην αντιμετώπισης της εξέλιξης της μεσογειακής 

αναιμίας στην Ελλάδα που ακολούθησαν τις εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο αποτέλεσαν 

οι χρονολογίες από 1925-1950 όταν δεν υπήρχε κάποια θεραπεία και τα έτη 1950-1964 

όταν αντιμετωπίστηκε με σπληνεκτομή και περιστασιακές μεταγγίσεις. Μετά από μελέτες 

του Wolman το 1964, οι μεταγγίσεις έγιναν πιο συστηματικές. Το 1972 ξεκίνησε η 

αποσιδήρωση με ενδομυϊκή χορήγηση δεσφερριοξαμίνης (1972-76) και μετέπειτα με 

υποδόρια-ενδοφλέβια έγχυσή της (1976). Το 1974 ξεκίνησε η αποσιδήρωση στη χώρα μας 

σε συστηματική βάση. Το 1975 δημιουργήθηκαν οι Ημερήσιες Μονάδες Θεραπείας. Η 

προσπάθεια για μεταμόσχευση μυελού ξεκίνησε από το 1982, ενώ το 1994 δημιουργήθηκε 

η Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία 

Σοφία». Παράλληλα, σταθμοί για τη χορήγηση χηλικών παραγόντων από το στόμα 

υπήρξαν το 1999 για τη δεφεριπρόνη και το 2002 για τη δεφερασιρόξη.
26 

 

1.2 Αιμοσφαιρινοπάθειες 

 

 Οι αιμοσφαιρινοπάθειες αποτελούν κατηγορία κληρονομικών, γενετικών 

νοσημάτων στα οποία εντάσσονται κυρίως η δρεπανοκυτταρική αναιμία και οι 

θαλασσσαιμίες. 
2-3 

 

 Περίπου το 7% του παγκόσμιου πληθυσμού είναι φορέας κάποιας 

αιμοσφαιρινοπάθειας, ενώ 300.000 έως 500.000 παιδιά γεννιούνται ετησίως.
1, 14

 

Οι αιμοσφαιρινοπάθειες συνιστούν ένα παγκόσμιο πρόβλημα δημόσιας υγείας 

χωρίς τους παραδοσιακούς γεωγραφικούς περιορισμούς (λεκάνη της Μεσογείου, Μέση 

Ανατολή, Βόρεια Ινδία, Νοτιοανατολική Ασία και Ινδοκίνα για τη μεσογειακή αναιμία και 

υπό τη Σαχάρα Αφρική για τη δρεπανοκυτταρική αναιμία). Η πρωτύτερη ταξινόμηση των 
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ενδημικών και μη ενδημικών χωρών δεν είναι πλέον έγκυρη καθώς τόσο η μετανάστευση 

πληθυσμών όσο και η τέλεση μικτών γάμων είχαν ως αποτέλεσμα την εξάπλωση των 

αιμοσφαιρινοπαιθειών σε χώρες όπου ο επιπολασμός τους ήταν χαμηλός, όπως στις ΗΠΑ, 

στον Καναδά, στην Αυστραλία, στην Νότιο Αφρική, στην Αγγλία και στην Γαλλία.
1-3, 14

 

Οι αιμοσφαιρινοπάθειες είναι απαιτητικές κλινικά οντότητες, με 

πολυσυστηματικές εκδηλώσεις και επιπλοκές που χρήζουν αντιμετώπισης σε ειδικά 

κέντρα. Στη σύγχρονη εποχή, το επίκεντρο του ενδιαφέροντος των επαγγελματιών υγείας 

και των υπευθύνων για τη χάραξης πολιτικής για την παροχή ίσων δυνατοτήτων στην 

πρόσβαση σε υπηρεσίες πρόληψης και αντιμετώπισης των αιμοσφαιρινοπαθειών τόσο στις 

αναπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες.
1,14, 21-23

 

Η υλοποίηση συστημάτων έλεγχου των αιμοσφαιρινοπαθειών απαιτεί συστηματική 

εργασία, χρηματική ενίσχυση, πολιτική δέσμευση και διεθνή συνεργασία τα οποία θα 

επιτρέψουν σε όλες τις χώρες να ωφεληθούν από τις εμπειρίες τους. Η χάραξη και 

εφαρμογή εθνικής πολιτικής, περιλαμβάνει τη λήψη μέτρων, εκ των οποίων τα κυριότερα 

είναι:
14

 1. οι Εθνικές οδηγίες για την αντιμετώπιση της νόσου, 2. η αξιολόγηση 

επιδημιολογικών στοιχείων, 3. η εγκαθίδρυση εθνικών προγραμμάτων ελέγχων για την 

αποτελεσματική πρόληψη και κατάλληλη κλινική και ψυχοκοινωνική διαχείριση της 

νόσου σε κάθε χώρα του κόσμου, 4. Η υιοθέτηση προτύπων και οδηγιών για 

εργαστηριακές υπηρεσίες, καθώς και 5. η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για 

επαγγελματίες υγείας, γονείς και κοινότητα.  

 

1.3 Μεσογειακά σύνδρομα 

 

Ως μεσογειακά ή θαλασσαιμικά σύνδρομα αναφέρεται η ομάδα γενετικών 

νοσημάτων του αίματος που χαρακτηρίζονται από μειωμένη σύνθεση του ενός από τους 

δυο τύπους πολυπεπτιδικών αλυσίδων (α ή β), οι οποίες σχηματίζουν το κανονικό μόριο 

της αιμοσφαιρίνης ενηλίκου ΗbA1 (α2β2) με αποτέλεσμα την μείωση της πλήρωσης των 

ερυθρών κυττάρων με αιμοσφαιρίνη και αναιμία.
17,24-26

 Ανάλογα με γονιδιακή βλάβη, τα 

μεσογειακά ή θαλασσαιμικά σύνδρομα διακρίνονται σε θαλασσαιμίες με βλάβη των 

γονιδίων του χρωμοσώματος 11 (β, δβ, γδβ, δ) και σε θαλασσαιμίες με βλάβη των 

γονιδίων του χρωμοσώματος 16 (α2 και α1).
18,24-25,27 
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1.3.α Φυσιολογία  

Η μεταφορά του οξυγόνου από τους πνεύμονες στους ιστούς επιτυγχάνεται με 

μόριο της αιμοσφαιρίνης, η οποία περιέχεται μέσα στα κυκλοφορούντα ερυθρά 

αιμοσφαίρια. Κάθε μόριο αιμοσφαιρίνης σχηματίζεται από δυο ζεύγη όμοιων υπό-

μονάδων, τις αλυσίδες της σφαιρίνης που ονομάζονται με γράμματα της Ελληνικής 

αλφαβήτου και ανήκουν σε δυο ομάδες: την ομάδα της α-σφαιρίνης, που περιλαμβάνει τις 

ζ- και α- αλυσίδες σφαιρίνης και την ομάδα της β-σφαιρίνης, που περιλαμβάνει τις 

αλυσίδες σφαιρίνης ε, γ, β και δ. Οι αλυσίδες της σφαιρίνης εμφανίζονται διαδοχικά κατά 

την διάρκεια της οντογένεσης. Ειδικότερα, μετά την σύλληψη σχηματίζονται οι ακόλουθοι 

4 κύριοι τύποι αιμοσφαιρίνης: 
14

 οι εμβρυονικές αιμοσφαιρίνες οι οποίες ανιχνεύονται από 

την τρίτη μέχρι τη δέκατη εμβδομάδα κύησης και συμβολίζονται ως ζ2 ε2, α2ε2, ζ2γ2, 

τετραμερή, η εμβρυική αιμοσφαιρίνης HbF (α2γ2) η οποία αποτελεί το κύριο μεταφορέα 

οξυγόνου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, η αιμοσφαιρίνη του ενήλικα HbΑ1 (α2β2), η 

οποία υποκαθιστά πλήρως την HbF λίγο μετά τη γέννηση, καθώς και ένα μικρό ποσό 

αιμοσφαιρίνης που ονομάζεται HbΑ2 (α2β2). Υπό φυσιολογικές συνθήκες, τα ερυθρά 

κύτταρα του ενήλικα περιέχουν περίπου 98% HbΑ1 και 2% HbΑ2 και HbF.
28 

Οι αλυσίδες της σφαιρίνης έχουν συγκεκριμένη δομή που εξασφαλίζει την ταχεία 

φόρτισή τους με οξυγόνο στις κυψελίδες των πνευμόνων και την σταδιακή ελεγχόμενη 

απόδοσή του στους ιστούς. Η ακριβής δομή κωδικοποιείται από τα αντίστοιχα γονίδια, τα 

οποία περιλαμβάνονται στο DNA των χρωμοσωμάτων 16 (ομάδα α γονιδίων) και 11 

(ομάδα β γονιδίων). Σε μια θέση πριν από τα δομικά γονίδια (σε 5' θέση στην αλληλουχία 

του DNA) και μετά τα δομικά γονίδια (σε 3' θέση στην αλληλουχία του DNA) εδράζονται 

διάφορες αλληλουχίες νουκλεοτιδίων. οι οποίες έχουν ρυθμιστικό ρόλο και καθορίζουν 

ποιο γονίδιο πρέπει να ενεργοποιηθεί και ποιο να απενεργοποιηθεί, καθώς και πόσο 

αποτελεσματική θα είναι η έκφρασή του. Στην ενήλικη ζωή, η περισσότερη σύνθεση 

γίνεται στους ερυθροβλάστες στο μυελό των οστών. Η αιμοσφαιρίνη πρέπει να έχει 

επακριβώς καθορισμένη δομή και να είναι ισοσταθμισμένη με τέτοιο τρόπο ώστε ο 

αριθμός των α-αλύσων να ταιριάζει ακριβώς με εκείνο των β-αλυσίδων. Όταν οι 

παραπάνω συνθήκες δεν καλύπτονται, υπάρχει πλήρης ή μερικής έλλειψη του ενός ή και 

των δυο αλληλίων της σφαιρίνης.
14,18,24-25,27,28

 

Οι εργαστηριακές εξετάσεις δείχνουν αριθμό ερυθρών αιμοσφαιρίων στη 

μεσογειακή αναιμία δυσανάλογα αυξημένος σε σχέση με την τιμή της αιμοσφαιρίνης. Η 

μέση περιεκτικότητα της αιμοσφαιρίνης ανά ερυθρό [mean cell haemoglobulin (MCH)] 
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είναι μειωμένη (φυσιολογική τιμή 27-32 pg) και η HbA2 (α2δ2) είναι αυξημένη άνω του 

3% (3,5-6,5%). Η αύξηση της HbA2 και το μειωμένο βάρος της αιμοσφαιρίνης ανά ερυθρό 

αιμοσφαίριο είναι οι κύριες εξετάσεις για την ανίχνευση του στίγματος της β-μεσογειακής 

αναιμίας μέσω της ηλεκτροφόρησης της αιμοσφαιρίνης. Συχνά ανευρίσκεται σιδηροπενία, 

η οποία αποκρύπτει την ύπαρξη του στίγματος, λόγω μειωμένης η φυσιολογικής 

παραγωγής αιμοσφαιρίνης Α2 που οφείλεται στην έλλειψη σιδήρου.
20,27,28

 

 

1.3.β α-θαλασσαιμία 

Η α-θαλασσαιμία είναι κληρονομική πάθηση που χαρακτηρίζεται από περιορισμό 

ή καταστολή παραγωγής των αλυσίδων της α-σφαιρίνης. Τα γονίδια της ανθρώπινης α-

σφαιρίνης εντοπίζονται και αντιγράφονται στο τελομερικό άκρο του βραχέος σκέλους του 

χρωμοσώματος 16. Το α2 γονίδιο παράγει σχεδόν τον διπλάσιο αριθμό α-αλυσίδων από το 

α1-γονίδιο.
 
Η α-θαλασσαιμία οφείλεται στην απώλεια ενός μεγάλου τμήματος DNA που 

περιλαμβάνει ένα ή και δυο γονίδια α-σφαιρίνης.
 14,18,24-25,27-28

 

Η βλάβη των α-γονιδίων μπορεί να συνιστά έλλειμμα του ενός ή και των δύο 

γονιδίων ή να πρόκειται για σημειακή μετάλλαξη με αποτέλεσμα αιμοσφαιρινοπάθεια που 

χαρακτηρίζεται από μέτρια αιμολυτική αναιμία και σπληνομεγαλία. Ενδιαφέρουσα δομική 

παραλλαγή αποτελεί η αιμοσφαιρινοπάθεια Hb Constant Spring, η οποία οφείλεται σε 

επιμήκυνση των αλυσίδων α-σφαιρίνης με συνέπεια τη μη αποτελεσματική σύνθεση 

αιμοσφαιρίνης. Η μετάλλαξη αρχικά παρατηρήθηκε στην Ασία. Συνύπαρξη αιμοσφαιρίνης 

Hb Constant Spring και έλλειψης δυο α-γονιδίων έχει ως αποτέλεσμα αιμοσφαιρινοπάθεια 

με βαριές κλινικές εκδηλώσεις. Ο εμβρυικός ύδρωπας αιμοσφαιρίνης Bartse είναι η 

βαρύτερη κλινική εκδήλωση της α-θαλασσαιμίας. Οφείλεται στην έλλειψη και των 4 α-

γονιδίων σφαιρίνης και είναι ασύμβατη με τη ζωή. Η απουσία και των δυο γονιδίων α-

σφαιρίνης πάνω στο ίδιο χρωμόσωμα είναι συνήθης στην Νοτιοανατολική Ασία, σπάνια 

στην περιοχή της Μεσογείου και πολύ σπάνια στην Αφρική.
14,18,24,25,27,28 

 

1.3.γ β-θαλασσαιμία 

Η β-μεσογειακή αναιμία αποτελεί τη συχνότερη μορφή και έχει την βαρύτερη 

κλινική εικόνα. Εμφανίζεται είτε σε ομόζυγη μορφή, με το όνομα μείζων β μεσογειακή 

αναιμία ή αναιμία του Cooley είτε σε ετερόζυγη μορφή με το όνομα μεσογειακό 

στίγμα.
14,18,24-25,27-28

 Η μεσογειακή αναιμία είναι μικροκυτταρική, υπόχρωμη, αιμολυτική 
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αναιμία, στην οποία ο σίδηρος δεν χρησιμοποιείται. Κοινά χαρακτηριστικά είναι η 

ενδομυελική καταστροφή των πρόδρομων μορφών των ερυθρών αιμοσφαιρίων, η στροφή 

της μυελικής σειράς προς τα αριστερά, η αιμόλυση, η μεγάλη φόρτιση σιδήρου στον 

οργανισμό στην ομόζυγη μορφή της β-θαλασσαιμίας, η μεγάλη φόρτιση αιμοσφαιρίνης 

HbΑ2 (α2δ2) στο αίμα στην ετερόζυγη β-θαλασσαιμία (στίγμα) και η 

σπληνομεγαλία.
14,18,24,25,27,28

 
 

Στην ετεροζυγωτική βλάβη του β γονιδίου παρατηρείται μερική ή ολική αδυναμία 

σύνθεσης β-αλυσίδων από το ένα γονίδιο, ενώ το άλλο β-γονίδιο αντιρροπιστικά αυξάνει 

την παραγωγή β-αλυσίδων, καθώς και δ-αλυσίδων σε μικρές ποσότητες με συνέπεια την 

αύξηση της HbA2 σε ποσοστό 4-6% αντί για το φυσιολογικό 2,5%. Το στίγμα της β-

θαλασσαιμίας χαρακτηρίζεται από μικροκυττάρωση και υποχρωμία, ήπια αναιμία όταν τα 

άτομα είναι ασυμπτωματικά.
13,17,24-26

 Στην περίπτωση που προκληθούν ελάχιστες κλινικές 

και εργαστηριακές διαταραχές, η κατάσταση χαρακτηρίζεται ως ελάσσων μεσογειακή 

αναιμία. 

Στην περίπτωση που η ομοζυγωτία δεν προκαλεί βαριά βλάβη των αλληλόμορφων 

γονιδίων, όπως συμβαίνει στην ομόζυγη αιμοσφαιρινοπάθεια τύπου Lepore με την 

παθολογική αιμοσφαιρίνη Lepore να αποτελεί υβρίδιο β και δ αλυσίδων ή στην ομόζυγη 

δβ-μεσογειακή αναιμία με συγγενή παραμονή υψηλών ποσοτήτων εμβρυικής 

αιμοσφαιρίνης HbF, η κατάσταση χαρακτηρίζεται ως ενδιάμεση μεσογειακή 

αναιμία
14,18,24,25,27,28

 H ενδιάμεση β-ΤΙ προκαλείται και από ήπιες μεταλλάξεις του β 

γονιδίου, από συγκληρονόμηση α θαλασσαιμίας, από τον πολυμορφισμό XmnI.
28β

  

Στην ομόζυγη μορφή οι πάσχοντες κληρονομούν και από τους δύο γονείς τα 

υπεύθυνα για τη διαταραχή γονίδια και υπάρχει διαταραχή της σύνθεσης των β αλυσίδων 

με αποτέλεσμα την ελάττωση του συνολικού ποσού της αιμοσφαιρίνης που περιέχεται στο 

ερυθροκύτταρο και επομένως τη δημιουργία βαριάς υποχρωμίας. Εξαιτίας της μειωμένης 

παραγωγής των β αλυσίδων επέρχεται, κατά κανόνα σχεδόν, επαναδραστηριοποίηση των 

γονιδίων Gγ και Aα με αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγής της εμβρυικής 

αιμοσφαιρίνης HbF σε ποσοστό που μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να φτάσει στο 

98%.
14,18,24,25,27,28 

Η περίσσεια των α-αλυσίδων οδηγεί στην ατελή πλήρωση των ερυθροκυττάρων σε 

αιμοσφαιρίνη και τα ερυθρά αιμοσφαίρια είναι υπόχρωμα και μικροκυτταρικά. Επίσης, 

υπάρχει μη αποτελεσματική ερυθροποίηση καθώς τα αθροίσματα των ελεύθερων α-

αλυσίδων προκαλούν οξειδωτική καταστροφή της μεμβράνης των ερυθροκυττάρων και 
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των ανώριμων ερυθροβλαστών στο μυελό των οστών. Ωστόσο, λίγοι προερυθροβλάστες 

ωριμάζουν στο μυελό των οστών και μεταφέρονται ως ώριμα ερυθροκύτταρα στο αίμα, τα 

οποία φέρουν έγκλειστα σωμάτια και αποβάλλονται πρώιμα από το σύστημα μακροφάγων 

μονοπυρήνων στο σπλήνα, ήπαρ και μυελό των οστών, προκαλώντας αιμόλυση. Συνήθως, 

τους ομοζυγώτες της β μεσογειακής αναιμίας χαρακτηρίζει βαριά αναιμία, η σοβαρότητα 

της οποίας δεν καθορίζεται μόνο από το βαθμό ανεπάρκειας των β αλυσίδων αλλά και από 

την ικανότητα του πάσχοντα να αντισταθμίσει αυτή την ανεπάρκεια.
14,18,24,25,27,28

 Οι 

κλινικές εκδηλώσεις που συνδέονται με την β-μεσογειακή αναιμία περιλαμβάνουν: 

αναιμία, που εμφανίζεται από τους πρώτους μήνες της ζωής, καθυστέρηση της ανάπτυξης 

του παιδιού, που γίνεται αισθητή στην ηλικία των 9-10 χρόνων, χολολιθίαση, αύξηση του 

ουρικού οξέος και πιθανόν αρθρίτιδα, ηπατομεγαλία, αυξημένη προδιάθεση στις 

λοιμώξεις, υπερσπληνισμός με αποτέλεσμα επιδείνωση της αναιμίας, αιμορραγική διάθεση 

και ευαισθησία στις λοιμώξεις, τυπικό μογγολοειδές προσωπείο (παραμόρφωση της 

κεφαλής του παιδιού οφείλεται στην αύξηση του εύρους της διπλόης εξαιτίας της έντονης 

δραστηριότητας του μυελού), απουσία ή καθυστέρηση εμφάνισης δευτερογενών 

χαρακτηριστικών του φύλου, σακχαρώδη διαβήτη, καθώς και συμφορητική καρδιακή 

ανεπάρκεια. Συνεπώς, στην ομοζυγωτία που οι κλινικές και εργαστηριακές διαταραχές 

είναι βαριές, η κατάσταση χαρακτηρίζεται ως μείζων μεσογειακή αναιμία.
14,15,18,24,25,27,28 

 

1.4 Θεραπεία 

 

 Η θεραπεία της νόσου είναι συμπτωματική και περιλαμβάνει την αντιμετώπιση της 

αναιμίας με συστηματικές μεταγγίσεις, την εξασφάλιση φυσιολογικής ανάπτυξης και την 

προφύλαξη από την αιμοσιδήρωση των οργάνων.
29

 Η αξιολόγηση της κλινικής βαρύτητας 

της μεσογειακής αναιμίας αποτελεί προϋπόθεση για την απόφαση έναρξης της 

θεραπείας.
19,30-33 

 Πριν τη δεκαετία του 1960, οι μεταγγίσεις χορηγούνταν επί επιπέδων 

αιμοσφαιρίνης Hb 5-6 g/dL με στόχο τη διατήρηση των πασχόντων στη ζωή, οι οποίοι 

απείχαν από κάθε φυσιολογική δραστηριότητα και κατέληγαν στη δεύτερη δεκαετία της 

ζωής τους από λοιμώξεις ή καρδιακή ανεπάρκεια. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1960 

όταν η κοινωνική ένταξη αποτελούσε τον κύριο στόχο της θεραπείας τέθηκαν σε 

εφαρμογή διάφορα σχήματα μεταγγίσεων.
26,32-36 
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  Η αξιολόγηση των επιπέδων της αιμοσφαιρίνης (Hb) πριν από τη μετάγγιση 

αποτελούν ικανοποιητικούς δείκτες για την αποτελεσματική καταστολή της μη αποδοτικής 

ερυθροποίησης. Με επίπεδα Hb 9-10 g/dL, πριν από κάθε μετάγγιση, επιτυγχάνεται 

σημαντική καταπίεση καταστολή της μη αποδοτικής ερυθροποίησης, ελάττωση της 

συμπτωματολογίας συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της ανάπτυξης και της αύξησης 

του προσδόκιμου επιβίωσης. Οι μεταγγίσεις με μικρό όγκο αίματος κάθε 2-3 εβδομάδες 

αποτελούν το πλέον αποδοτικό σχήμα. Τα ιδανικά επίπεδα αιμοσφαιρίνης δεν είναι εύκολο 

να καθορισθούν με ακρίβεια, ωστόσο η θεραπεία θεωρείται ικανοποιητική, αν η Hb 

διατηρείται σε επίπεδα μεταξύ 9-14 g/dL και αιματοκρίτη (Ht) 27-42% για τους ενήλικες 

και μεταξύ 10-13 g/dL (Ht 30-39%) για τα παιδιά.
26,34,36

 Όλοι οι μεταγγιζόμενοι πρέπει να 

είναι εμβολιασμένοι έναντι της ηπατίτιδας Β. Επίσης, πρέπει να προηγείται 

προμεταγγισιακός έλεγχος πριν από την έναρξη της θεραπείας με μεταγγίσεις που θα 

περιλαμβάνει όχι μόνο προσδιορισμό της ομάδας αίματος ως προς το σύστημα ΑΒΟ και 

Rhesus, αλλά και πλήρη φαινότυπο για άλλα κλινικά σημαντικά συστήματα 

ερυθροκυτταρικών αντιγόνων.
26,32-36

 

 Οι επανειλημμένες μεταγγίσεις σχετίζονται με επιπλοκές, οι σημαντικότερες των 

οποίων είναι οι αντιδράσεις, οι μεταδιδόμενες λοιμώξεις ενώ παράλληλα αυξάνουν 

προοδευτικά το φορτίο σιδήρου του οργανισμού με αποτέλεσμα τη δευτεροπαθή 

αιμοσιδήρωση και την εκδήλωση επιπλοκών από την καρδιά, τους ενδοκρινείς αδένες και 

το ήπαρ. Ο ακριβής υπολογισμός του φορτίου σιδήρου έχει ουσιαστική σημασία για την 

εκτίμηση των κλινικών επιπτώσεων, την ανάγκη έναρξης αποσιδήρωσης, το σχεδιασμό, 

την παρακολούθηση και την αναπροσαρμογή του θεραπευτικού σχήματος.
32-35 

 
H αποσιδήρωση ορίζεται ως η διαδικασία απομάκρυνσης του πλεονάζοντος 

σιδήρου και εφαρμόζεται μετά από τη χορήγηση είκοσι μονάδων αίματος ή όταν η 

φερριτίνη ορού αυξάνεται πάνω από 1.000 ng/ml. Από το 1962, με την εισαγωγή της 

παρεντερικής χορήγησης δεσφερριοξαμίνης, η επιβίωση βελτιώθηκε σημαντικά αλλά η 

μυοκαρδιοπάθεια παρέμεινε η συχνότερη και σημαντικότερη αιτία θανάτου. Τόσο η 

εμφάνιση καρδιολογικών επιπλοκών όσο και η αναγκαιότητα της καθημερινής 

παρεντερικής χορήγησής του σχετίζονται με κακή συμμόρφωση στη θεραπεία.
32-35

 

 Οι νέες θεραπευτικές μέθοδοι δια στόματος χορήγησης φαρμάκων και 

συγκεκριμένα η εισαγωγή της δεφεριπρόνης και της δεφερασιρόξης έχει χρησιμοποιηθεί 

σε περισσότερες από 50 χώρες και έχουν συμβάλλει ουσιαστικά στην καλύτερη 

συμμόρφωση των ασθενών. Η χορήγηση κάθε χηλικού φαρμάκου μεμονωμένα ή σε 
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συνδυασμό σχετίζεται με αποτελεσματικότερη μείωση του ολικού φορτίου σιδήρου του 

οργανισμού.
37-41

 

 Οι νεότερες και καλύτερες μέθοδοι εκτίμησης του ολικού φορτίου σιδήρου του 

οργανισμού και της εναπόθεσης σιδήρου στα όργανα αποτέλεσαν σημαντικό σταθμό στη 

θεραπεία της μεσογειακής αναιμίας. Για παράδειγμα, οι μαγνητικές τομογραφίες, 

επιτρέπουν την προσαρμογή της αποσιδήρωσης στις ανάγκες του κάθε ασθενούς.
41-43 

 Η σπληνεκτομή αποτελεί το τρίτο σκέλος της θεραπευτικής αντιμετώπισης της 

μεσογειακής αναιμίας μετά τις μεταγγίσεις και την αποσιδήρωση. Πάσχοντες που δεν 

υποβάλλονται σε συστηματικές μεταγγίσεις εμφανίζουν αυξημένη εξωμυελική 

ερυθροποιητική δραστηριότητα κυρίως στον σπλήνα, που οδηγεί σε προοδευτική αύξηση 

του μεγέθους του, με αποτέλεσμα την αυξημένη φαγοκυτταρική του ικανότητα. Εκτός από 

τον πρωτοπαθή αιμολυτικό μηχανισμό που οφείλεται στη μειονεκτικότητα των ερυθρών 

αιμοσφαιρίων, προστίθεται και δεύτερος, εξωκυτταρικός, μηχανισμός που επιβαρύνει την 

αναιμία με την πρόωρη καταστροφή και των μεταγγιζόμενων φυσιολογικών ερυθρών, 

αλλά και των λευκών και των αιμοπεταλίων. Η κατάσταση αυτή χαρακτηρίζει το 

σύνδρομο του υπερσπληνισμού, που οδηγεί σε αύξηση των αναγκών σε αίμα και 

επιβάρυνση της αιμοσιδήρωσης. Η εφαρμογή της σπληνεκτομής συνεπάγεται ορισμένους 

κινδύνους όπως σοβαρών λοιμώξεων, ιδιαίτερα σε παιδιά κάτω των 5 ετών, 

θρομβοεμβολικών επεισοδίων και αύξησης της συχνότητας πνευμονικής υπέρτασης, 

κυρίως σε μη μεταγγισιοεξαρτώμενους ασθενείς.
15,41-44

 

 Η ερυθροποιητίνη διερευνήθηκε αρχικά στη θεραπευτική αντιμετώπιση της 

ενδιάμεσης μεσογειακής αναιμίας και στη συνέχεια σε εκείνη της μείζονος μεσογειακής 

αναιμίας. Βρέθηκε ότι η θεραπεία με ασφαλή χορήγηση rHuEPO θα μπορούσε να 

οδηγήσει σε μείωση των απαιτήσεων σε ερυθροκύτταρα καθώς και σε μείωση της 

υπερφόρτωσης σιδήρου.
45-46

 

Η μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων αποτελεί την μοναδική 

διαθέσιμη θεραπεία για τη ριζική αντιμετώπιση της Μεσογειακής Αναιμίας. Το 

χορηγούμενο αλλογενετικό μόσχευμα, αντικαθιστά την μη αποδοτική ερυθροποίηση του 

λήπτη, διορθώνοντας την αιματολογική διαταραχή. Η πρώτη μεταμόσχευση 

πραγματοποιήθηκε στο Seattle το 1981 και τον επόμενο χρόνο, η ομάδα του Pesaro 

ξεκίνησε το πρωτοποριακό και επιτυχημένο πρόγραμμά της. Έκτοτε, περισσότεροι από 

3.000 ασθενείς έχουν μεταμοσχευθεί σε πολλές χώρες και οι εξελίξεις έχουν οδηγήσει σε 

πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα. Στο σύνολο των ασθενών, η επιβίωση χωρίς νόσο 
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ανέρχεται στο 85%, απόρριψη διαπιστώνεται σε 5-10% και η θνητότητα κυμαίνεται 

μεταξύ 5-15%. Παράγοντες κινδύνου που επηρεάζουν την έκβαση της μεταμόσχευσης 

αιμοποιητικών κυττάρων μπορεί να είναι η ηπατομεγαλία ˃2 cm, η πυλαία ίνωση και η 

ανεπαρκής θεραπευτική αποσιδήρωση. Από τα παραπάνω ταξινομούνται και οι τρεις 

ομάδες κινδύνου (1
η
 χωρίς κανένα παράγοντα κινδύνου, 2

η
 με ένα ή δύο παράγοντες 

κινδύνου και 3
η
 με όλους τους παράγοντες κινδύνου). Τα τρέχοντα αποτελέσματα της 

μεταμόσχευσης σε ασθενείς ηλικίας κάτω των 17 ετών από την αντιστοίχιση των σχετικών 

δότες προσφέρουν 80% έως 87% πιθανότητα της θεραπείας, σύμφωνα με τις κατηγορίες 

κινδύνου. Η αποσιδήρωση των «πρώην θαλασσαιμικών» είναι αναγκαία μετά την 

μεταμόσχευση.
15,34,43,47

 

Η μεταμόσχευση ομφαλοπλακουντιακού αίματος που χρησιμοποιείται κυρίως σε 

παιδιατρικούς ασθενείς έχει μικρό κίνδυνο ιικής επιμόλυνσης, μειωμένης επίπτωσης 

οξείας ή χρόνιας νόσου μοσχεύματος έναντι του ξενιστή [graft versus host disease 

(GvHD)], παρόλο αυτά η μέθοδος αυτή έχει μειωμένη επιτυχία λόγω του μικρού μεγέθους 

ή του λίγου αριθμού των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων κατά τη συλλογή 

ομφαλοπλακουντιακού αίματος. 
48-49 

 Η γονιδιακή θεραπεία αποτελεί σύγχρονη αιτιολογική θεραπευτική προσέγγιση με 

την οποία η νόσος αντιμετωπίζεται στο γενετικό επίπεδο. Βρίσκεται όμως ακόμη σε 

ερευνητικό στάδιο. Πολυκεντρικές μελέτες σε εθελοντές πάσχοντες, βρίσκονται σε 

εξέλιξη και αναμένουμε τα αποτελέσματα τόσο σε επίπεδο βελτίωσης της αναμίας, όσο 

και σε θέματα ασφάλειας.Το ιδεώδες σχήμα περιλαμβάνει διόρθωση της γενετικής βλάβης 

σε αυτόλογα αιμοποιητικά κύτταρα του ασθενούς τα οποία όταν επαναχορηγηθούν, θα 

έχουν ικανοποιητική έκφραση του διαγονιδίου (transgene), ή η μη διαθεσιμότητα 

συμβατού δότη ή οι ανοσολογικές επιπλοκές που προκύπτουν από την αλλογενή 

μεταμόσχευση.
50-51

 Η πρώτη κλινική μελέτη της γονιδιακής θεραπείας της β-

θαλασσαιμίας, έγινε στη Γαλλία, στις 7 Ιουνίου 2007, από τον Leboulch P., όπου ο 

ασθενής ένα χρόνο μετά τη μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων τα οποία 

είχαν υποστεί μεταγωγή με τον λεντιικό φορέα της β-σφαιρίνης Lenti Globin® ήταν 

ανεξάρτητος μεταγγίσεων. Η επιτυχία της γονιδιακής θεραπείας έγκειται στον προσεγμένο 

σχεδιασμό αποτελεσματικών και λειτουργικών φορέων μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η 

μεταφορά και ένθεση του διαγονιδίου στο γενετικό υλικό του κυττάρου-στόχου, τα οποία 

στην περίπτωση της β-θαλασσαιμίας είναι τα αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα.
15,43,50-51

 

  





 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΩΣ ΧΡΟΝΙΟ ΝΟΣΗΜΑ 

 

  

2.1. Χρόνιο νόσημα  

 

 Στη σύγχρονη εποχή, λόγω της προόδου της ιατρικής επιστήμης 

συμπεριλαμβανομένων των εξελίξεων των διαγνωστικών μεθόδων, της θεραπευτικής 

αντιμετώπισης και της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, πολλές θανατηφόροι 

νόσοι έχουν μετατραπεί σε χρόνια νοσήματα εν αντιθέσει με τις παλαιότερες δεκαετίες 

όπου η διάγνωση μιας σημαντικής νόσου ίσως να σηματοδοτούσε την πορεία προς το 

θάνατο.
52  

 
Ως εκ τούτου, έχει αυξηθεί το προσδόκιμο της επιβίωσης των ασθενών με χρόνια 

νοσήματα, παρότι η επίπτωση των περισσοτέρων παιδικών χρόνιων νοσημάτων δεν έχει 

αλλάξει τα τελευταία 20 χρόνια. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το 31% του παιδικού πληθυσμού 

πάσχει από κάποιο χρόνιο νόσημα με σημαντική απόκλιση ανάλογα με τη γεωγραφική 

κατανομή. 
53 

Άλλες επιδημιολογικές μελέτες σε Η.Π.Α. και Αγγλία, αναφέρουν ότι 

περίπου το 10-15% του συνόλου των παιδιών παρουσιάζουν κάποια χρόνια ασθένεια.
54  

Ως χρόνια ασθένεια ορίζεται η μακρόχρονη ασθένεια με επεισόδια που 

επαναλαμβάνονται συχνά και η θεραπευτική παρέμβαση αποτελεί διαδικασία που 

χρειάζεται να επαναλαμβάνεται για μακρύ χρονικό διάστημα ή εφ’ όρου ζωής.
53 

Σύμφωνα 

με τον Stein
55

ως χρόνιο νόσημα ορίζεται οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας που είτε κατά τη 

διάγνωση είτε κατά τη μελλοντική του πορεία είναι δυνατόν να προκαλέσει εξασθένηση 

της λειτουργικότητας του ατόμου σε σχέση με το αναπτυξιακό του στάδιο. Σύμφωνα με 

άλλο ορισμό του Perri 
56 

ως χρόνιο νόσημα ορίζεται εκείνο που διαρκεί περισσότερο από 3 

μήνες. Πιο πρόσφατα ως χρόνια ασθένεια επίσης ορίζεται η κατάσταση εκείνη που 

δημιουργεί εμπόδια, ή είναι πιθανό να επηρεάζει την καθημερινή λειτουργικότητα του 

ατόμου για τουλάχιστον τρεις μήνες του έτους, ή επιπλέον κρίνεται σαν μια κατάσταση 

που απαιτεί νοσηλεία για περισσότερο από ένα μήνα μέσα στο χρόνο.
57

 
 

 Τα συχνότερα παιδικά νοσήματα τα οποία απαιτούν νοσοκομειακή ή κατ’ οίκο 

φροντίδα είναι οι ψυχιατρικές παθήσεις, οι συγγενείς καρδιοπάθειες, η κυστική ίνωση, η 

επιληψία, ο σακχαρώδης διαβήτης, η επιληψία, το άσθμα, η εγκεφαλική παράλυση, ο 
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καρκίνος, η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, η μεσογειακή αναιμία και διάφορες ορθοπεδικές 

παθήσεις, χρόνιες παθήσεις του αναπνευστικού, αιμοφιλία, νευρομυϊκές παθήσεις,κ.λπ.. 

53,58-61
 

 

2.2. Μεσογειακή αναιμία ως χρόνιο νόσημα  

 

Η μεσογειακή αναιμία χαρακτηρίζεται στην εποχή μας από χρονιότητα και απαιτεί 

μια ολοκληρωμένη διαχείριση των βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών παραγόντων, 

σχετικά με την ποιότητα της ζωής των ασθενών και την ικανότητα αντιμετώπισης και 

προσαρμογής τους. Η πορεία της θεραπείας θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η τρέχουσα 

διαχείριση μιας ασταθούς ισορροπίας που αναφέρεται στις πολύπλοκες φυσικές 

παραμέτρους που πρέπει να παρακολουθούνται και την φαρμακευτική αγωγή. Τα 

τελευταία 40 χρόνια, έγιναν σημαντικές αλλαγές στη διαχείριση της νόσου που επέτρεψαν 

αφενός τη δραστική μείωση των θανάτων αφετέρου έδωσαν διαφορετική προοπτική στη 

ζωή των ασθενών. Συγκεκριμένα, η πρόσφατη χρήση χηλικών παραγόντων θεραπείας από 

το στόμα, προοιωνίζει ένα διαφορετικό μέλλον για τους θαλασσαιμικούς που πλέον έχουν 

μεγάλο προσδόκιμο επιβίωσης σε σχέση με το παρελθόν και μπορούν να ελπίζουν σε μια 

μεγάλη βελτίωση της ποιότητας της ζωής. Η μεσογειακή αναιμία κατέστη πράγματι μια 

πάθηση που αφορά όχι μόνο στα παιδιά αλλά και στους ενήλικες. Στις Ηνωμένες 

Πολιτείες το 44% των θαλασσαιμικών βρίσκονται στην ενήλικη ζωή. 
62 

 

Η μεσογειακή αναιμία ως χρόνια νόσος επιδρά σε κάθε διάσταση της ζωής του 

ατόμου (παιδιού, εφήβου και ενήλικα) καθότι επιβάλλει πλήθος αλλαγών σε λειτουργικό, 

προσωπικό, ψυχολογικό, κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο όπως επίσης στο 

σχεδιασμό μελλοντικών στόχων.
52-53, 63 

 Παρότι κατά τις τελευταίες δεκαετίες τόσο στην Ελλάδα όσο και σε διεθνές 

επίπεδο σημειώθηκαν σημαντικές πρόοδοι στη διάγνωση και την εισαγωγή νέων 

θεραπευτικών μεθόδων, η μεσογειακή αναιμία παραμένει ένα περίπλοκο πρόβλημα υγείας, 

καθώς σχετίζεται με ποικίλα σωματικά προβλήματα και ανάγκες που επηρεάζουν τόσο 

τους ίδιους τους θαλασσαιμικούς όσο και το υποστηρικτικό τους περιβάλλον. Οι 

θαλασσαιμικοί βιώνουν σύνθετα προβλήματα από τη ψυχική σφαίρα που είναι δυνατό να 

επηρεάσουν τη βιολογική πορεία της νόσου ή να αποτελέσουν το βαθύτερο αίτιο για 

μερική ή πλήρη παραίτηση από τη θεραπεία.
64,65
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 Ως εκ τούτου, η μεσογειακή αναιμία ακολουθεί τον θαλασσαιμικό καθώς 

μεγαλώνει. Η σημασία της ασθένειας και τα συναισθήματα που προκαλεί η διαχείριση της 

τόσο από τους ασθενείς όσο και από τους οικείους τους έχουν μεταβληθεί αφού 

απομακρύνθηκε η απειλή του επικείμενου θανάτου για να αντικατασταθεί πλέον από την 

κόπωση της αβέβαιης ισορροπίας που χαρακτηρίζει το χρόνιο νόσημα. Από την άλλη 

μεριά σε κοινωνικό, πολιτιστικό και ατομικό επίπεδο ολοένα και περισσότερο υποχωρεί το 

στίγμα προς χάριν της κανονικότητας.
7, 66

  

Γι’ αυτό το λόγο κατέστη απαραίτητο οι υπηρεσίες που παρέχονται να αφορούν όχι 

μόνο σε ασθενείς που βρίσκονται στη παιδική ηλικία αλλά και ενήλικες αφού ληφθούν 

υπόψιν οι διαπροσωπικές, κοινωνικές και εργασιακές ανάγκες που πηγάζουν ανάγκες που 

πηγάζουν από τον ρόλο του ενήλικα.
62,67

 Στο πλαίσιο αυτό γράφτηκαν αρχικά οι 

κατευθυντήριες οδηγίες για την κλινική διαχείριση της θαλασσαιμίας, το 2008 που 

αναφέρονται ιδιαίτερα στην ψυχολογική υποστήριξη των θαλασσαιμικών με ιδιαίτερη 

έμφαση στην ψυχοκοινωνικούς τους ανάπτυξη.
15 

 Κεντρικό ρόλο στα ανωτέρω έχει διαδραματίσει η μεγάλη βιοτεχνολογική εξέλιξη 

τα τελευταία χρόνια στη θεραπευτική αντιμετώπιση που ξεκίνησε με τη χορήγηση 

δεσφερριοξαμίνης για να συνεχιστεί με την εισαγωγή της από του στόματος χορήγησης 

νέων χηλικών παραγόντων και περιόρισε την ταλαιπωρία που βίωναν από την υποδόρια 

έγχυση σιδηροδεσμευτικών παραγόντων με συνέπεια τη ριζική αλλαγή και βελτίωσης της 

ζωής τους με διεύρυνση των οριζόντων και των προοπτικών τους. Σε αντίθεση οι μελέτες 

που αφορούσαν σε θαλασσαιμικούς που αντιμετώπιζαν λιγότερα θετικά τη ζωή τους είχαν 

μεγαλύτερη θνησιμότητα από επιπλοκές και λιγότερο δομημένη κοινωνική στήριξη.
68 

Η θαλασσαιμία παρόλου που πρόκειται για μια απειλητική για τη ζωή κατάσταση 

που προκαλεί σημαντικές διαταραχές
 
εξελίσσεται πλέον ως μια χρόνια νόσο με επέκταση 

του προσδόκιμου ζωής και της ποιότητας ζωής.
69

 

 

2.3. Ο ρόλος της συμμόρφωσης στην αντιμετώπιση της μεσογειακής 

αναιμίας  

 

 Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, λόγω των αφελέστερων θεραπευτικών 

παρεμβάσεων της νόσου συμπεριλαμβανομένων των νέων παραγόντων αποσιδήρωσης 

έχει αυξηθεί σημαντικά το προσδόκιμο της επιβίωσης των ατόμων με μεσογειακή αναιμία 
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αναδύοντας στην επιφάνεια θέματα συμμόρφωσης προς τη θεραπεία. Ως συμμόρφωση του 

ασθενή ορίζεται η προσκόλληση στη απαιτούμενη θεραπευτική παρέμβαση, η οποία 

συνεχίζεται εφ’ όρου ζωής και σχετίζεται σημαντικά με την καλή πρόγνωση της νόσου και 

τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του ασθενούς.
70,71

 

 Η χρονιότητα της νόσου συμπεριλαμβανομένων των τακτικών 

κλινικοεργαστηριακών ελέγχων, των συχνών μεταγγίσεων και της συνεχούς 

αποσιδήρωσης επιβάλλει περιορισμό πολλών δραστηριοτήτων και κοινωνικών σχέσεων με 

αποτέλεσμα τη μη-συμμόρφωση πολλών πασχόντων σε ότι αφορά την εφαρμογή του 

σχήματος αποσιδήρωσης.
62

 Παρόλη την αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα της 

αποσιδήρωσης, τα άτομα με μεσογειακή αναιμία συχνά δείχνουν απροθυμία να 

ακολουθήσουν αυτή τη προσέγγιση, η οποία ουσιαστικά αποτελεί θεραπεία της κύριας 

θεραπευτικής παρέμβασης των μεταγγίσεων. Ως προς την οδό χορήγησης, η παρεμβατική 

θεραπεία παρουσιάζει χαμηλότερο βαθμό συμμόρφωσης διότι προϋποθέτει την ύπαρξη 

ειδικής συσκευής, η οποία επιβάλλει περιορισμούς στο άτομο.
67,70,72 

 Αντιθέτως, η χορήγηση σιδηροδεσμευτικών παραγόντων από του στόματος 

παρέχει λύσεις σε πρακτικά προβλήματα της αποσιδήρωσης και έχει συμβάλλει 

ουσιαστικά στην καλύτερη συμμόρφωση των ασθενών. Παρότι η διαθεσιμότητα δια του 

στόματος χηλικών ενώσεων σιδήρου μπορεί μεν να βελτιώνει τη συμμόρφωση του 

ασθενούς διότι δεν επηρεάζει σε τέτοιο βαθμό όπως τα παλαιότερα έτη τις καθημερινές 

δραστηριότητες και την κοινωνική ζωή, εντούτοις, δεν επιλύει το πρόβλημα της αλλαγής 

της εικόνας του σώματος. Ως εκ τούτου, ο βαθμός συμμόρφωσης ποικίλει καθώς οι 

ασθενείς αισθάνονται τη διαφορετικότητα. Για την καλύτερη αξιολόγηση του βαθμού 

συμμόρφωσης προς τη θεραπεία θα πρέπει να συνεκτιμώνται άλλα συνοδά προβλήματα 

υγείας, όπως καρδιολογικές, ενδοκρινολογικές και άλλες διαταραχές.
71,73-76 

Η ελλιπής ή η περιορισμένη συμμόρφωση υπονομεύει σημαντικά την 

αποτελεσματικότητα της θεραπείας, αποτελεί τη συχνότερη αιτία θανάτου και αυξάνει τον 

κίνδυνο επιπλοκών από την εναπόθεση σιδήρου, όπως αυξημένο κίνδυνο καρδιακής νόσου 

ή ενδοκρινοπάθειας με αποτέλεσμα μικρότερο προσδόκιμο επιβίωσης.
62,67 

 Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, τα ποσοστά της μη συμμόρφωσης στη αποσιδήρωση 

ποικίλλουν από 9 έως 66% με χαμηλότερο βαθμό συμμόρφωσης να παρατηρείται στα 

άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.
77 

Πλήθος παραγόντων ευθύνονται για τη μη- συμμόρφωση 

του ασθενούς, όπως κοινωνικο-δημογραφικοί, ψυχολογικοί και περιβαλλοντικοί όπως 

επίσης τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εκάστοτε θεραπευτικής αγωγής.
71,73-76  
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Κάθε θεραπεία απαιτεί αλλαγές στη συμπεριφορά του ασθενούς και είναι πιο 

πιθανό ότι ο ασθενής θα συμμορφωθεί με τις πτυχές εκείνες της αγωγής που 

προσαρμόζονται σε μεγαλύτερο βαθμό στη δική του προσωπικότητα.
78 

Η μη συμμόρφωση 

προς τις θεραπευτικές οδηγίες φαίνεται να αποτελεί σημαντικό πρόβλημα σε κάθε 

ηλικιακή ομάδα ενώ η πιο συχνά αναφερόμενη αιτία για την κακή συμμόρφωση είναι ο 

πόνος.
74 

Άλλοι εξίσου σημαντικοί δημογραφικοί παράγοντες είναι το οικονομικό και το 

μορφωτικό επίπεδο των πασχόντων. Άτομα με καλύτερη οικονομική κατάσταση ανώτερη 

εκπαίδευση και στήριξη από την οικογένεια φαίνεται ότι έχουν καλύτερο βαθμό 

συμμόρφωσης.
76 

 Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι δεν θα πρέπει να υποτιμάται ο σπουδαίος ρόλος 

της αποτελεσματικής πληροφόρησης καθώς ασθενείς καλά πληροφορημένοι μπορεί μεν να 

βιώνουν περισσότερη στεναχώρια όμως έχουν υψηλότερο βαθμό συμμόρφωσης προς τη 

θεραπεία και χρειάζονται μεγαλύτερη ψυχολογική στήριξη.
79 

Σίγουρα οι ψυχολογικές 

διακυμάνσεις και οι συναισθηματικες ανταράξεις των θαλασσαιμικών επηρεάζουν 

αρνητικά τη συμμόρφωσή τους στη θεραπεία.
80  

Για όλους τους ανωτέρω λόγους ακόμα και όταν η από του στόματος θεραπεία 

αποσιδήρωσης είναι διαθέσιμη, απαιτείται μια ολοκληρωμένη θεραπευτική ομάδα που 

συγκροτείται από κλινική ψυχολόγο και νοσηλευτές στο κέντρο θεραπείας για τη 

μεγιστοποίηση του θεραπευτικού αποτελέσματος.
71 

 

2.4. Φροντιστές παιδιών και εφήβων με μεσογειακή αναιμία 

 

 Ανεξαρτήτως αναπτυξιακού σταδίου, η διάγνωση μιας χρόνιας ασθένειας αποτελεί 

γεγονός, που προκαλεί έντονη και διαρκή φόρτιση στο ίδιο το άτομο και την οικογένεια 

του. Πράγματι, η χρόνια ασθένεια συνεπάγεται αλλαγές στην οικογένεια, οι οποίες 

αφορούν κυρίως τρία επίπεδα, στο συναισθηματικό, στο κοινωνικό και στο οικονομικό, 

αναδύοντας στην επιφάνεια ψυχικές και διαταραχές των γονέων.
52,81-86 

 Αναλυτικότερα, οι γονείς παιδιών με μεσογειακή αναιμία βιώνουν πλήθος 

αρνητικών συναισθημάτων, όπως άγχος, φόβο ή ενοχή, το μέγεθος των οποίων 

παρουσιάζει γεωγραφικές διακυμάνσεις ανάλογες αφενός με τις θεραπευτικές δυνατότητες 

που παρέχει η κάθε χώρα αφετέρου με το βαθμό ενημέρωσης των γονέων. Επίσης, η 

ένταση των αρνητικών συναισθημάτων ποικίλει ανάλογα με τις επιβαρύνσεις που επιφέρει 
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με την πάροδο του χρόνου, η βαρύτητα της νόσου σε όλες τις διαστάσεις της 

ζωής.
15,83,85,86,87 

 Τα ποικίλα αρνητικά συναισθήματα πιθανόν να αντανακλούν την έκφραση θρήνου 

για την απώλεια του υγιούς παιδιού.
52,88,89

 Η παράταση του θρήνου μπορεί να οδηγήσει σε 

χρόνια κατάθλιψη, γεγονός, που εμποδίζει τους προσαρμοστικούς μηχανισμούς των 

γονέων να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που προκύπτουν από τη χρόνια νόσο. Tο 

γεγονός ότι η νόσος εκδηλώνεται από μικρή ηλικία αποτελεί βαρύ φορτίο για τους γονείς, 

που πυροδοτεί την εκδήλωση κατάθλιψης. Τα προβλήματα αυτά είναι εντονότερα σε 

χώρες όπου παρατηρείται ελλιπής ενημέρωση όσον αφορά στη β-μεσογειακή αναιμία ή 

υπάρχει αδυναμία διάθεσης των απαραίτητων μέτρων διότι οι γονείς είναι τελείως 

απροετοίμαστοι για τις ανάγκες της νόσου με αποτέλεσμα να βιώνουν απόγνωση, 

κατάθλιψη και κοινωνική απομόνωση σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους.
15,83,85,86

 Μια 

μελέτη που διεξήχθηκε σε μητέρες θαλασσαιμικών εφήβων έδειξε ότι σε ποσοστό 80,55% 

χρησιμοποιούσαν συχνά τους προσαρμοστικούς μηχανισμούς για την αντιμετώπιση των 

ψυχολογικών προβλημάτων στα παιδιά τους.
90

 

Σχετικά με την ελλιπή ενημέρωση σε πολλές μελέτες φάνηκε ότι υπήρχε μειωμένη 

ευαισθητοποίηση των γονέων σχετικά με την ασθένεια και τις επιπτώσεις της,
91

 καθώς 

επίσης μεταξύ των μητέρων υπήρξε ανεπαρκής προγεννητική ευγονική συμβουλευτική 

σχετικά με τη γενετική προέλευση της νόσου, τη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, 

την γενικότερη διαχείριση της νόσου.
92 

Παρόμοιες μελέτες σε Ταϊλάνδη και Ταϊβάν 

τονίζουν ότι οι μητέρες ανήλικων θαλασσαιμικών παρουσίαζαν έλλεμμα γνώσεων σχετικά 

με την μεσογειακή αναιμία.
93,94

 Σύμφωνα πάλι με μελέτες η ανεπαρκής γνώση, η έλλειψη 

του προγαμιαίου προσυμπτωματικού ελέγχου και γενετικής συμβουλευτικής, ο 

αναλφαβητισμός, η άγνοια των συγγενών ανωμαλιών των γονέων θαλασσαιμικών σε 

χώρες αναπτυσσόμενες ήταν οι κύριοι λόγοι του επιπολασμού της νόσου.
95-103

 Αξίζει να 

σημειωθεί, ότι κατάθλιψη παρουσιάζουν κυρίως οι μητέρες παιδιών με μεσογειακή 

αναιμία είτε λόγω της αβεβαιότητας που βιώνουν για το μέλλον του παιδιού τους, της 

κριτική που δέχονται από τους συγγενείς και της σοβαρότητα της σύγκρουσης με τον 

σύζυγο
83 

είτε επειδή παραμελούν προηγούμενες δραστηριότητες ή εγκαταλείπουν την 

εργασία τους καθώς έχουν ενεργό ρόλο στη φροντίδα των παιδιών τους.
88

 Οι μητέρες 

βιώνουν προβλήματα που αφορούν κάθε διάσταση, όπως τη σωματική με μειωμένη 

ενέργεια και κόπωση, πόνο και δυσφορία, απώλεια ύπνου και ξεκούρασης και τη 
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ψυχολογική με σωματική εικόνα και την εμφάνιση, χαμηλή αυτοεκτίμηση, προβλήματα 

μνήμης και συγκέντρωσης που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής τους.
52 

Μελέτες επιημαίνουν επίσης την εμφάνιση μέτριας έως σοβαρής κατάθλιψης στις 

μητέρες ανήλικων θαλασαιμικών για αυτό απαραίτητη είναι η ψυχοκοινωνική υποστήριξή 

τους.
83,89,104,105

 Οι μητέρες που δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στην νόσο και στην θεραπεία 

των παιδιών τους έχουν αυξητική τάση για την ανάπτυξη άγχους και κατάθλιψης.
79

  

 Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που δεν θα πρέπει να υποτιμάται είναι το 

μορφωτικό επίπεδο των μητέρων. Συνήθως, το υψηλό μορφωτικό επίπεδο των μητέρων 

ευθύνεται σημαντικά για την καλύτερη αντιμετώπιση και πορεία της μεσογειακή αναιμίας 

χωρίς αυτό να αναιρεί το γεγονός ότι, οι αυξημένες υποχρεώσεις προς τα παιδιά 

αποτελούν προδιαθεσικό παράγοντα για την εκδήλωση κατάθλιψης. Οι μητέρες που είναι 

χωρισμένες διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο να εκδηλώσουν κατάθλιψη καθώς είναι 

πλήρως αποδεκτό, ότι η παρουσία συζύγου αποτελεί μια ουσιαστική μορφή στήριξης. 
89 

 
Η διάγνωση της μεσογειακής αναιμίας είναι δυνατόν να επηρεάσει τη σχέση των 

δυο συντρόφων λόγω των δυσκολιών που απορρέουν από την καθημερινή ζωή ή 

αναζωπύρωσης πρωτύτερων ενδοοικογενειακών προβλημάτων και συγκρούσεων.
52 

Πολύ 

συχνά, ο ένας από τους συζύγους κυρίως η μητέρα επιφορτίζεται τη φροντίδα της 

ασθένειας του παιδιού. Η παροχή βοήθειας, πρακτικής, οικονομικής, συναισθηματικής, 

του συζύγου στα καθήκοντα φροντίδας εντός της οικογένειας είναι πολύ σημαντική και 

αποτελεί πηγή ανακούφισης για τα εμπλεκόμενα μέλη. Δυστυχώς, αυτές οι επιβαρύνσεις 

αποτελούν μια επιπλέον δοκιμασία για το παιδί.
83,89  

  Επίσης, η σχέση παιδιών-γονέων διαταράσσεται σε σημαντικό βαθμό λόγω της 

εκδήλωσης υπερπροστασίας προς αυτό. Κυρίως, οι μητέρες κρύβουν το άγχος τους για την 

κατάσταση και υιοθετούν υπερπροστατευτική συμπεριφορά,
52 

η οποία δεν επιτρέπει την 

ανάπτυξη πρωτοβουλίας του παιδιού ενώ παράλληλα μειώνει το βαθμό αυτό-φροντίδας 

του. Ένα από τα συνηθέστερα λάθη που διαπράττουν οι γονείς και κυρίως η μητέρα είναι 

να μεταφέρουν την αγωνία τους στο παιδί.
106,107

 
 

 Όσον αφορά στο κοινωνικό επίπεδο, ο τρόπος που οι γονείς αντιλαμβάνονται τη 

νόσο όπως επίσης οι προσωπικές αντιλήψεις, στάσεις και πεποιθήσεις είναι δυνατόν να 

τους οδηγήσουν σε απροθυμία γνωστοποίησης της νόσου στο ευρύτερο περιβάλλον με 

αποτέλεσμα την κοινωνική απομόνωση, η οποία παραμένει έως ότου η οικογένεια να 

αποδεχθεί τη νόσο.
 108,55

 Όσον αφορά το οικονομικό επίπεδο, η χρονιότητα της νόσου 

επιβάλλει σημαντικό κόστος άμεσο και άμεσο. Ως άμεσο κόστος υπολογίζονται οι 
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δαπάνες για την αγορά των φαρμάκων, μετακινήσεις, έκτακτα έξοδα, θεραπείες και ειδικό 

εξοπλισμό και ως έμμεσο, η παραμέληση των επαγγελματικών υποχρεώσεων και η 

απώλεια του ρυθμού παραγωγικότητας λόγω των αυξημένων αναγκών του κάθε παιδιού 

με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται η οικογένεια ψυχολογικά και οικονομικά.
86,88,98,102,109-111

 

 Ο τρόπος που οι γονείς και τα μέλη της οικογένειας αντιλαμβάνονται τη νόσο έχει 

ευεργετικά αποτελέσματα και στην πορεία της μεσογειακής αναιμίας.
 

Είναι ευρέως 

αποδεκτό, ότι η οικογένεια αποτελεί ένα αναπόσπαστο σύστημα όπου τα μέλη βρίσκονται 

σε διαρκή και δυναμική αλληλεπίδραση και συνεπώς η αρρώστια ενός μέλους έχει άμεση 

επίπτωση σε όλο το σύστημα και ο τρόπος που το σύστημα αντιδρά έχει άμεση επίδραση 

στο μέλος που πάσχει.
112-114 

Η μη επιτυχής προσαρμογή των μελών της οικογένειας στην 

ασθένεια οδηγεί σε δυσλειτουργία, αστάθεια, αποσταθεροπόιηση του συστήματος, 

οικογενειακή κρίση, άγχος, κατάθλιψη και αποτυχία συμόρφωσης προς τις θεραπευτικές 

οδηγίες, όπως παρατηρείται και σε άλλες χρόνιες παθήσεις.
114,115 

Επί παρουσίας θετικού υποστηρικτικού περιβάλλοντος επιβάλλεται η μεγιστοποίηση 

της δυναμικής του μέσω της ενίσχυσης της σχέσης αλληλεπίδρασης των 

συμμετεχόντων.
88,116-118

  

 Επίσης, δεν πρέπει να υποτιμάται η σπουδαιότητα της σχέσης με τα άλλα παιδιά-

μέλη της οικογένειας, τα οποία συχνά βιώνουν εγκατάλειψη από τους γονείς λόγω της 

υπερβολικής ενασχόλησής τους με το πάσχων παιδί.
119-120 

 Η φύση των αντιδράσεων της οικογενείας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, εκ 

των οποίων οι βασικότεροι είναι η ηλικία έναρξης της νόσου, η σοβαρότητα της 

αρρώστιας, η πρόγνωση και η δυνατότητα για θεραπευτική αντιμετώπιση, αν η ασθένεια 

είναι συγγενής όπως η μεσογειακή αναιμία, οι αντιδράσεις των γονέων φαίνεται να είναι 

πιο έντονες καθώς βιώνουν ενοχή επειδή οι ίδιοι είναι οι φορείς της νόσου που 

μεταβιβάσαν στο παιδί τους, η παρουσία ή απουσία προηγούμενης ψυχολογικής 

διαταραχής στα μέλη της οικογένειας, η παρουσία άλλων υγιών παιδιών στην οικογένεια 

και το υψηλό οικονομικό κόστος στην οικογένεια με αποτέλεσμα να παραγνωρίζονται 

άλλες ανάγκες και οι γονείς να βιώνουν σωματική και ψυχική εξασθένιση.
88 

Είναι ανάγκη λοιπόν να τονιστεί ότι οι φροντιστές ατόμων με μεσογειακή αναιμία 

εμφάνιζαν ψυχολογικά προβλήματα με συπτωματολογία άγχους, κατάθλιψης, διαταραχή 

συμπεριφοράς και σωματοποίησης, φόβο θανάτου.
84,121-123

 To xαμηλότερο μορφωτικό 

επίπεδο μπορεί να σχετίζεται με φτωχότερη κατανόηση της φύσης της νόσου, η οποία με 

τη σειρά της μπορεί να επηρεάσει τις ψυχοκοινωνικές πτυχές αυτής της ομάδας των 
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γονέων.
124 

Διαπιστώθηκε ότι το φορτίο που αναλαμβάνουν οι γονείς ως φροντιστές των 

θαλασσαιμικών ατόμων τους ασκεί άμεση επίδραση στην ψυχική ευεξία των γονέων 

αφενός μέσω της αυτοπειθαρχίας τους αφετέρου μέσω των όποιων ψυχικών αποθεμάτων 

γενναιοδωρίας διαθέτουν ή όχι, ανάλογα και με πνευματική αναζήτηση που έχει το κάθε 

άτομο.
125 

Απώτερος στόχος των επαγγελματιών υγείας είναι η ανάπτυξη μιας τέτοιας 

θεραπευτικής σχέσης με τους γονείς που να ενισχύει του ενδοοικογενειακούς δεσμούς και 

να προάγει το αίσθημα αποδοχής, ασφάλειας προς τα άτομα με μεσογειακή αναιμία. Οι 

επαγγελματίες υγείας οφείλουν να παρέχουν σωστές κατευθύνσεις όσον αφορά την λήψη 

συνειδητών αποφάσεων, την ανεύρεση κατάλληλων πόρων και διαθέσιμων υπηρεσιών για 

την ικανοποίηση των αναγκών και την προαγωγή της υγείας και το σημαντικότερο όλων 

την αξιολόγηση της ψυχικής τους υγείας.
89

 Η ενεργός συμμετοχή κυρίως των μητέρων 

στην φροντίδα του παιδιού συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση των σχέσεων με τους 

επαγγελματίες υγείας, ενισχύει του δεσμούς με το παιδί και βελτιώνει σημαντικά το βαθμό 

προσαρμογής προς τη νόσο.
52,126 





 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ 

 

 

3.1. Μεσογειακή αναιμία και διαταραχές σε ψυχοκοινωνικό επίπεδο 

 

Αρκετοί ήταν οι συγγραφείς που εστίασαν την προσοχή τους στο ότι οι 

θαλασσαιμικοί ασθενείς εμφανίζονταν να είναι ευάλωτοι σε ψυχοκοινωνικό επίπεδο και 

να μην αναπτύσσουν τις στρατηγικές εκείνες που θα τους βοηθούσαν να αντιμετωπίσουν 

τις επιπτώσεις της κατάστασής τους με συνέπεια τη συναισθηματική τους καταπόνηση.
51

 

Όσες μελέτες, μάλιστα, είχαν διενεργηθεί τις τελευταίες δύο δεκαετίες του 20
ου

 αιώνα, 

όταν ακόμη δεν ήταν εμφανή τα αποτελέσματα της συνεισφοράς της αποσιδήρωσης στη 

θεραπευτική φαρέτρα της μεσογειακής αναιμίας διαπίστωναν την αυξημένη παρουσία 

ψυχιατρικών συμπτωμάτων σε σύγκριση με ό, τι συνέβαινε σε άλλα χρόνια νοσήματα.
127

 

Με άλλα λόγια, η προδιάθεση των πασχόντων από μεσογειακή αναιμία για 

ψυχοπαθολογία ήταν μεγαλύτερη από ό,τι στον υγιή πληθυσμό, μια προδιάθεση που 

απαιτούσε ψυχολογική υποστήριξη.
15,51

 
 

 Έρευνες σε θαλασσαιμικά παιδιά έδειξαν ότι ο επιπολασμός των συμπεριφορικών 

και των ψυχολογικών διαταραχών κυμαίνονταν από 23 έως 80%.
80,81,128-130

 Η Καναδική 

μελέτη των Klein και συν. (1998) επισήμανε, μάλιστα, ότι η υψηλή ψυχοκοινωνική 

επιβάρυνση που παρατηρήθηκε στα 24 θαλασσαιμικά παιδιά που συμμετείχαν στην 

έρευνα συσχετιζόταν με αντίστοιχα με υψηλή ψυχοκοινωνική επιβάρυνση των γονέων.
131

  

Πιο πρόσφατα, οι Saini και συν. (2007) βρήκαν ότι στην Ινδία το 54% των παιδιών 

με μεσογειακή αναιμία που μελέτησαν για ενδείξεις ψυχοκοινωνικής παθολογίας είχε 

εντέλει ψυχικές διαταραχές σε σύγκριση με το 8,3% των μαρτύρων.
129

 Στο ίδιο ποσοστό 

κατέληξαν δύο χρόνια αργότερα στην ίδια χώρα οι Khairkar και συν. (2010).
85 

Παρόμοιο 

ήταν το ποσοστό, 44%, στο γειτονικό Πακιστάν σε έρευνα που διενέργησαν οι Shaligram 

και συν. το 2007 σε 39 θαλασσαιμικά παιδιά.
81

 Στην πολύ πρόσφατη έρευνα, πάλι από το 

Πακιστάν, των Siddiqui και συν.(2014) που προσδιόριζε τα προβλήματα που 

αντιμετώπιζαν στη ζωή τους 101 θαλασσαιμικά παιδιά σε προσωπικό και ψυχοκοινωνικό 

επίπεδο φάνηκε ότι το 44% αισθανόταν μοναξιά, ενώ τονίστηκε ότι οι γονείς των 

θαλασσαιμικών παιδιών σε ποσοστό 35,6% δεν επέτρεπαν συχνά στα παιδιά τους να 
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παίξουν εξαιτίας της νόσου τους. Στην ίδια μελέτη, βρέθηκε ότι σε ποσοστό περίπου 

27,7% είχαν δυσκολία στις επαφές με τους συνομηλίκους τους, ενώ το 69,3% και το 

55,4% δεχόταν φροντίδα και υποστήριξη από φίλους και δασκάλους, αντίστοιχα.
132

  

Η μελέτη των Sherman και συν. (1985) στις Ηνωμένες Πολιτείες σε 23 

θαλασσαιμικά παιδιά αποκάλυψε χαμηλή αυτοεκτίμηση σε ποσοστό 23%, ενώ ανέφεραν 

κακή διάθεση λόγω σωματικής δυσμορφίας.
128

 Στην Ελλάδα, ο Τσιάντης το 1990 

μελέτησε 40 θαλασσαιμικά παιδιά και διαπίστωσε ότι το άγχος ήταν πιο συχνό σε όσα 

είχαν υποστεί κάποια αλλαγή στην εικόνα σώματός τους.
133

 Σημαντικές, επίσης, ήταν οι 

διαφορές που διαπίστωσαν οι Aydin και συν. (1997) σε μελέτη τους που έγινε στην 

Τουρκία όταν σύγκριναν παιδιά και προ-εφήβους με μεσογειακή αναιμία με υγιείς 

συνομηλίκους τους και βρήκαν αυξημένα επίπεδα άγχους, χαμηλή αυτό-εικόνα με 

παραίτηση και παρουσία τουλάχιστον μιας ψυχικής διαταραχής στο 8% των ανήλικων 

θαλασσαιμικών που εξετάσθηκαν.
134

  

Σε έρευνα τους σε 73 θαλασσαιμκά παιδιά και εφήβους από το Χονγκ Κονγκ, οι 

Fung και συν. (2008) επισήμαναν ότι συνειδητοποιούσαν τις διακρίσεις που υφίσταντο 

από τους άλλους.
135

 Αξίζει να σημειωθεί ότι σε κατοπινή μελέτη που έγινε στην Ελλάδα 

από την Beratis το 1993 σε δείγμα 57 παιδιών με μεσογειακή αναιμία που βρίσκονταν 

στην προ-εφηβεία τους αποκαλύφτηκε ότι η εκπαίδευση τους επηρεάζονταν, με 

προβλήματα οικογενειακής και κοινωνικής προσαρμογής σε ποσοστό 23%, ενώ σε 

ποσοστό πάνω από το 50% εκδήλωναν τουλάχιστον μια ψυχική διαταραχή και πιο 

συγκεκριμένα τη διαταραχή προκλητικής εναντίωσης.
80

 Το 2003, οι Pradham και συν. 

ανέφεραν στην Ινδία ότι σε ποσοστό 33% τα θαλασσαιμικά παιδιά είχαν έλλειψη 

ενδιαφέροντος.
130

 Την ίδια χρονιά, σε έρευνα των Canatan και συν. (2003) από την 

Τουρκία φάνηκε ότι τα 99 θαλασσαιμικά παιδιά που μελετούσαν παρουσίαζαν σε ποσοστό 

60% δυσκολίες στην εκπαίδευσή τους, στο 3% η οικογενειακή τους προσαρμογή 

επηρεάζονταν, ενώ παράλληλα επηρεάζονταν σε ποσοστό 20% οι κοινωνικές τους 

συναναστροφές, ένιωθαν άγχος σε ποσοστό 31% και τέλος το 24% βίωναν συναίσθημα 

διαφορετικότητας.
136 

Παρόλη την ανάπτυξη της βιοτεχνολογίας και τη βελτίωση της διαχείρισης της 

νόσου, στις αναπτυσσόμενες χώρες εξακολουθούν να υφίστανται στους θαλασσαιμικούς 

εφήβους ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Σε πολύ πρόσφατες έρευνες από το Ιράν, μια 

αναπτυσσόμενη χώρα, βρέθηκε ότι το 91,2% από τους 36 εφήβους με μεσογειακή αναιμία 

που μελέτησαν οι Behrouzian και συν. το 2014 είχε προβλήματα σε ψυχοκοινωνικό 
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επίπεδο,
90

 ενώ οι Ιρανοί έφηβοι θαλασσαιμικοί που μελέτησαν οι Behdani και συν. το 

2015 φάνηκαν να έχουν περισσότερα ψυχολογικά προβλήματα από ό, τι οι υγιείς 

συνομήλικοί τους.
137 

Είναι ενδιαφέρον ότι στην πολυκεντρική μελέτη των Sadowski και 

συν. (2002) που συμμετείχαν έφηβοι ασθενείς με αιματολογικές διαταραχές από 

αναπτυγμένες χώρες, όπως είναι η Ελλάδα, η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, η σύγκριση 

των θαλασσαιμικών και αιμορροφιλικών με μάρτυρες κατέδειξε ότι οι θαλασσαιμικοί 

παρουσίαζαν ψυχικές διαταραχές και ιδιαίτερα αγχώδεις διαταραχές περισσότερο σε 

σχέση τόσο με τους υγιείς μάρτυρες όσο και με τους αιμορροφιλικούς ασθενείς, ενώ η 

σοβαρότητα της ψυχοπαθολογικής τους κατάστασης δεν φάνηκε να σχετίζεται με τη 

σοβαρότητα της κατάστασής τους.
87

  

Oι Μoorjani και συν. (2006) βρήκαν στην Ινδία σε έφηβους θαλασσαιμικούς 

αγχώδεις διαταραχές σε ποσοστό 66,7%.
138

 Οι Gharaibeh και συν. (2009) σε 15 Σύριους 

θαλασσαιμικούς έφηβους έδειξαν ότι υφίσταντο ο στιγματισμός σε ποσοστό 74,6% και 

εκδήλωναν άγχος σε ποσοστό 36,7%,
139

 ενώ στην Τουρκία την ίδια χρονιά σε 24 έφηβους 

θαλασσαιμικούς οι αγχώδεις διαταραχές ανέρχονταν στο 30%, σύμφωνα με τους Cakaloz 

και συν.
140 

Οι Yalcin και συν. (2007), πάλι από την Τουρκία, κατέδειξαν ότι σε εφήβους που 

έπασχαν από μεσογειακή αναιμία προβλήματα, όπως είναι η επιθετική συμπεριφορά και τα 

γνωστικά προβλήματα, μειώνονταν καθώς μεγάλωναν, ενώ ο βαθμός αυτοεκτίμησής τους 

και τα όποια προβλήματα συμπεριφοράς παρουσίαζαν δεν διέφεραν από εκείνα που 

εμφάνιζαν οι υγιείς συνομήλικοί τους. Επισημάνθηκε, επίσης, ότι ο πόνος που σχετιζόταν 

με τις επανειλημμένες νοσηλείες, καθώς και η ελλιπής παρακολούθηση του σχολείου ή ο 

εργασιακός απουσιασμός, συνδέονταν με χαμηλή αυτοεκτίμηση και δυσκολία να 

ζητήσουν βοήθεια και όφειλαν να αντιμετωπιστούν με ψυχοκοινωνική υποστήριξη ακόμη 

και στις περιπτώσεις εκείνες που οι θαλασσαιμικοί δεν εμφάνιζαν κάποια περαιτέρω 

ψυχοπαθολογία.
107

  

 Η πρώτη αναφορά στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε ψυχοκοινωνικό 

επίπεδο οι ενήλικες θαλασσαιμικοί έγινε από τους Woo και συν. (1985) στις Ηνωμένες 

Πολιτείες σε 22 ενήλικες πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία που εμφάνισαν μειωμένη 

κοινωνική δραστηριότητα σε υψηλό ποσοστό, 82%, άγχος στο 66% και αίσθημα 

διαφορετικότητας στο 54%.
142

 Παρομοίως, σε έρευνα των Politis και συν. (1990) οι 171 

Έλληνες θαλασσαιμικοί που μελετήθηκαν δεν ένιωθαν ότι ήταν φυσιολογικοί σε ποσοστό 

24%.
143 
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 Φάνηκε ότι σε γενικές γραμμές οι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία εμφανίζουν 

ψυχικές διαταραχές συχνότερα από ό, τι οι υγιείς. Το 2013, η έρευνα από τους Karacan και 

συν. στη γειτονική Τουρκία έδειξε ότι το 42% των 43 νεαρών ενήλικων και εφήβων 

θαλασσαιμικών που μελέτησαν ανέφερε κάποια ψυχική διαταραχή.
144

 Ψυχικές διαταραχές, 

σε ποσοστό 30%, εμφάνισαν οι 147 ενήλικες με μεσογειακή αναιμία που μελέτησαν στην 

Ιταλία η ομάδα των Messina και συν. (2008).
145

  

 Στο Ιράν, οι Khani και συν. (2012) βρήκαν ότι το 23% των θαλασσαιμικών 

ενηλίκων ανέφερε άγχος.
146

 Υψηλά επίπεδα άγχους αναφέρθηκαν από τους 292 νεαρούς 

ενήλικες θαλασσαιμικούς σύμφωνα με την εργασία των Hajibeigi και συν., πάλι από το 

Ιράν, το 2009.
147

 Το ίδιο παρατήρησαν οι Azerkeivan και συν. (2009) που βρήκαν σε 

έρευνά τους υψηλά επίπεδα άγχους μεταξύ των 79 Ιρανών ενηλίκων με μεσογειακή 

αναιμία.
148

  

 Παρόμοια, όμως, ήταν τα αποτελέσματα των Mednick και συν. (2010) με το άγχος 

να ανευρίσκεται στο 33% των ενήλικων θαλασσαιμικών των αναπτυγμένων χωρών, όπως 

είναι στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς.
149

 Σε έρευνα τους οι 

Ratip και Modell (1995) από το Ηνωμένο Βασίλειο παρατήρησαν ότι οι θαλασσαιμικοί της 

μελέτης εμφάνισαν προβλήματα στην κοινωνική τους ένταξη και τις κοινωνικές 

δραστηριότητες σε ποσοστά 19% και 28%, αντίστοιχα, ενώ εκδήλωναν άγχος σε ποσοστό 

57% και προβλήματα στην εκπαίδευση σε ποσοστό 13%.
150

 Σε μελέτη των Canatan και 

συν. (2003) από την Τουρκία παρατηρήθηκε στους ενήλικες θαλασσαιμικούς άγχος στο 

84%, συναίσθημα διαφορετικότητας στο 50%, να επηρεάζονται η εκπαίδευση το 47%, η 

κοινωνική ένταξη το 47%, να μειώνονται οι κοινωνικές δραστηριότητες μειώνεται (<25%) 

και η άρνηση 25%.
136

  

Σε αντιπαράθεση, άλλες μελέτες της ίδιας περιόδου υπογράμμισαν ότι δεν 

υφίσταντο σημαντικές διαφορές μεταξύ θαλασσαιμικών και υγιούς πληθυσμού αφού η 

κλινική διαχείριση της νόσου ήταν η κατάλληλη, ενώ τους παρεχόταν ψυχοκοινωνική 

στήριξη. Συνέπεια τούτου ήταν να προάγεται η ψυχική τους ευεξία σε επίπεδα που 

προσιδίαζαν με εκείνα των υγιών.
143,151,152

  

Παρότι στις τρεις εργασίες, οι οποίες μόλις αναφέρθηκαν ανωτέρω, δεν 

κατόρθωσαν να εντοπίσουν διαφορές σε σχέση με τους υγιείς μάρτυρες, στις υπόλοιπες 

φάνηκε ότι οι θαλασσαιμικοί παρουσίασαν περισσότερα ψυχολογικά προβλήματα και 

ιδιαίτερα άγχος και κατάθλιψη. Είναι ενδιαφέρον, μάλιστα, ότι η παρουσία των 

συγκεκριμένων προβλημάτων στους θαλασσαιμικούς επιβεβαιώνεται από έρευνες που 
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έγιναν σε διάφορες χώρες. Τούτο υποδηλώνει την ευρύτερη ανάγκη που υπάρχει να 

παρακολουθούνται ως προς την κατάσταση της ψυχικής τους υγείας καθ’ όλη τη διάρκεια 

της θεραπείας τους και να υπάρχει η πρόνοια να υποστηρίζονται ψυχοκοινωνικά, εφόσον 

χρειαστεί, οι πιο ευπαθείς από τους πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία.
153 

 Πράγματι, οι Musallam και συν.(2008) υπογράμμισαν ότι οι θαλασσαιμικοί είναι 

περισσότερο ευάλωτοι στο να αναπτύξουν ψυχοπαθολογία όταν συντρέχουν παράγοντες, 

όπως είναι ιδίως η δύσκολη παιδική ηλικία και οι αγχωτικές καταστάσεις καθώς και οι 

μεταβατικές περίοδοι που αντιμετωπίζουν στην ζωή τους.
67

  

 Είναι ιδιαιτέρως ενδιαφέρον ότι τα ευρήματα των μελετών επιβεβαιώνονται σε 

όλες τις ηλικιακές ομάδες από την παιδική και εφηβική ηλικία μέχρι την ενήλικη ζωή και, 

ως εκ τούτου, η ψυχοκοινωνική υποστήριξη οφείλει να απευθύνεται σε όλο το ηλικιακό 

φάσμα. 

 

3.1.α Μεσογειακή αναιμία στην παιδική ηλικία 

 Στα πρώτα χρόνια ζωής, το παιδί δεν είναι σε θέση να αντιληφθεί την πραγματική 

διάσταση της νόσου ωστόσο αισθάνεται το κλίμα της γενικότερης αναστάτωσης και 

αλλαγής που πυροδοτεί η νόσος. 
154,155

  

 Οι επιπτώσεις της νόσου καθίστανται ολοένα και περισσότερο εμφανείς κατά την 

προσχολική και σχολική ηλικία όπου το παιδί αναζητά μεγαλύτερη αυτονομία ή συγκρίνει 

τον εαυτό του με τους συνομηλίκους, διαπιστώνοντας έτσι τη διαφορετικότητα κυρίως σε 

περιπτώσεις που αφορούν αλλαγές στη σωματική διάσταση όπως δυσμορφίες των οστών, 

καθυστερημένη ανάπτυξη, κ.ά. Αναλυτικότερα, οι επιπτώσεις από τη σωματική διάσταση 

μπορεί να είναι τόσο σημαντικές που συνεπάγονται ανικανότητα επιτέλεσης 

δραστηριοτήτων ή ακόμα αποχή από φυσικές δραστηριότητες που συνήθιζε 

πρωτύτερα.
130,155,156  

  Προβλήματα παρατηρούνται και ως προς την επίδοση των μαθημάτων στο σχολείο 

καθώς η νόσος επιβάλλει συχνές εισαγωγές στο νοσοκομείο και συνεπώς επανειλημμένες 

απουσίες. 
81,140 

 Πλήθος παραγόντων ευθύνονται για τη μείωση της σχολικής απόδοσης, όπως 

απόσπαση προσοχής, εξασθένιση στο λόγο, στην προσοχή, στη μνήμη, διαταραχές στην 

οπτική αντίληψη του χώρου και ανικανότητα επιτέλεσης καθηκόντων, τα οποία είναι 
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περισσότερο εμφανή σε παιδιά που ακολουθούν θεραπεία αποσιδήρωσης.
88 

Ειδικότερα, η 

χρονιότητα της νόσου έχει καθοριστικό ρόλο στην εκδήλωση γνωστικής εξασθένισης.
157  

 
Κατά τις τελευταίες δεκαετίες και όσο περισσότερο βελτιώνεται η 

αποτελεσματικότητα της θεραπευτικής παρέμβασης, η προσοχή των επαγγελματιών υγείας 

στρέφεται προς τις νευρολογικές και γνωστικές επιπτώσεις της νόσου καθώς υπάρχει 

σημαντικός κίνδυνος για την παρουσία αθόρυβων εμφράκτων στον εγκέφαλο. Για το λόγο 

αυτό πρέπει τα άτομα να αξιολογούνται με εξετάσεις προκειμένου να έχουν έγκαιρη 

παρέμβαση, ειδική εκπαίδευση και ψυχολογική στήριξη.
158 

 Αξίζει να σημειωθεί, ότι κάθε παιδί έχει διαφορετικούς τρόπους αντιμετώπισης των 

ψυχοπιεστικών εμπειριών που προκαλούνται από οποιεσδήποτε βλαπτικές επιδράσεις στις 

οποίες περιλαμβάνονται και η χρόνια ασθένεια. Οι διαφορετικοί τρόποι αντιμετώπισης 

εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά του παιδιού, την ηλικία, το στάδιο νοητικής του 

εξέλιξης, την ικανότητα προσαρμογής ή τις προηγούμενες εμπειρίες από αρρώστιες.
 88,159-

161 

 Κύριος στόχος της φροντίδας στο παιδί με χρόνιο νόσημα είναι η ισότιμη 

μεταχείριση και η ένταξη στην κοινωνία. Η αποφυγή παροχής κάθε είδους προνομίου ή 

υπερπροστασίας, η απόρριψη κάθε μορφής εξάρτησης, η καλλιέργεια των ενδιαφερόντων 

εντός των απαιτήσεων της νόσου συμβάλλουν ουσιαστικά στην ομαλή ένταξη του παιδιού 

στην κοινωνία, στην προαγωγή της αυτονομίας, στην αποτροπή κάθε βιώματος της 

διαφορετικότητα και στην αποφυγή εκδήλωσης ψυχικών διαταραχών. Πολύτιμοι αρωγοί 

σε αυτήν την προσπάθεια κοινωνικής ένταξης αναδεικνύονται οι εκπαιδευτικοί καθώς 

είναι σε θέση να τροποποιήσουν τυχόν αρνητικές στάσεις των υπολοίπων μαθητών.
 
Είναι 

ευρέως αποδεκτό, ότι η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών, ενίσχυση της συνεργασίας 

με τους επαγγελματίες υγείας και τους ιατρικούς φορείς και η δημιουργία ισχυρού δεσμού 

με τους γονείς και τα παιδιά αποτελούν προϋποθέσεις για τη μέριμνα στο σχολικό πλαίσιο 

όσον αφορά στη χρόνια νόσο.
116,159-161 

   

3.1.β  Μεσογειακή αναιμία στην εφηβεία  

 Η εφηβεία, η οποία συχνά χαρακτηρίζεται ως στάδιο κρίσης αποτελεί ένα 

ενδιάμεσο στάδιο μεταξύ της παιδικής και της ενήλικης ζωής, όπου υπάρχει άμεση και 

οριστική αλλαγή στο σώμα και στον ψυχισμό του ατόμου.  

 Οι νεαροί έφηβοι βρίσκονται αντιμέτωποι με πολλές προκλήσεις, όπως κοινωνικές, 

προσωπικές, επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ολοκλήρωσης της προσωπικότητάς.
63 
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Κατά την εφηβεία, ο νεαρός έφηβος με μεσογειακή αναιμία, αντιλαμβάνεται τη 

χρονιότητα της νόσου και καταβάλλει προσπάθειες να διαχειρισθεί τις επιπτώσεις της 

νόσου στην καθημερινή ζωή. Επίσης, μεγαλώνει με αβεβαιότητα για την εξέλιξη της 

νόσου και με το φόβο του επικείμενου θανάτου.
162 

Ως αποτέλεσμα βιώνει άγχος, 

κατάθλιψη και έντονο ενδιαφέρον για την συνολική του υγεία.
108

 

 Αναλυτικότερα, σε αυτήν την ηλικία η σχέση με τους συνομηλίκους αποτελεί το 

κομμάτι της ζωής που βάλλεται περισσότερο λόγω κυρίως των αλλαγών στην εικόνα 

σώματος. Η ανεξαρτητοποίηση και η ανεύρεση ταυτότητας των εφήβων έρχονται 

αντιμέτωπες με τη ίδια τη νόσο, την αναγκαιότητα θεραπείας και την εκδήλωση 

επιπλοκών με αποτέλεσμα να θέτουν τον έφηβο σε παθητική στάση ή θέση 

εξάρτησης.
81-83,163

 

 Εισήμανση από τον Leung (2006) ανέφερε ότι τα εφηβικά χρόνια είναι δύσκολα, 

καθώς οι ασθενείς προσπαθούν να ταιριάξουν στις ανάγκες της υγείας τους το 

φορτωμένο πρόγραμμά τους, να αποκτήσουν ανεξαρτησία και να αναλάβουν την ευθύνη 

για την υγειονομική τους περίθαλψη από τους γονείς τους.
164

 Πολλές φορές, οι 

διαδικασίες της εφηβείας μπορεί να παραταθούν χρονικά ή ακόμα να λάβουν 

παθολογική έκβαση, όπως εξάρτηση του εφήβου από τους γονείς, η οποία αποτελεί 

ανασταλτικό παράγοντα για τη διαδικασία αυτονόμησης.
116 

Συνεπώς, την περίοδο που ο 

φυσιολογικός έφηβος προσπαθεί να ανεξαρτητοποιηθεί, ο έφηβος με μεσογειακή αναιμία 

είναι εξαρτημένος σε πολλαπλά επίπεδα και καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες να 

ζήσει φυσιολογικά.
85,86 

 Ωστόσο για την αποφυγή προβλημάτων από την ψυχική σφαίρα είναι καλό να 

συνεκτιμάται ο τρόπος που τα ίδια τα άτομα αντιλαμβάνονται τη νόσο.
89

 Η αποδοχή της 

νόσου αποτελεί το σημείο-κλειδί για τη φυσιολογική μετάβαση από την παιδική στην 

ενήλικη ζωή.
67

 Οι επαγγελματίες υγείας και το περιβάλλον των εφήβων, οικογενειακό, 

κοινωνικό, προσωπικό, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην παροχή βοήθειας και 

στήριξης προκειμένου να αισθανθούν ασφαλείς, αισιόδοξοι. Η κρίσιμη περίοδος της 

εφηβείας όπου είναι η ώρα της διαμόρφωσης της ταυτότητας, αυτοεκτίμησης, θετικής 

αυτό-αντίληψης και η συναισθηματική κατάσταση εξαρτάται από τις αλληλοεπιδράσεις 

κυρίως των συνομιλίκων τους.
165 

Αναλυτικότερα, η παροχή φροντίδας, η οποία βασίζεται 

στην κατανόηση της εφηβικής ανάπτυξης και περιλαμβάνει την αξιολόγηση των αναγκών 

των εφήβων σε συνδυασμό με την κατάλληλη στήριξη συμβάλλουν σημαντικά στην 
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ανάπτυξη προσαρμοστικών στρατηγικών και αμυντικών μηχανισμών, που αποτελούν 

προϋπόθεση για την ικανοποιητική κοινωνική προσαρμογή και τη βελτίωση στην ποιότητα 

ζωής.
99,141 

 

3.1γ. Μεσογειακή αναιμία στην ενήλικη ζωή 

 Η βελτίωση στην αντιμετώπιση της μεσογειακής αναιμίας έχει αυξήσει σημαντικά 

το προσδόκιμο της επιβίωσης των πασχόντων. Αυτή η αύξηση συνοδεύεται με τη 

δημιουργία αναγκών φροντίδας της χρόνιας νόσου. Στη σύγχρονη εποχή η ποιότητα της 

επιβίωσης αποτελεί το επίκεντρο της παροχής φροντίδας.
147,166,167

 Από την άλλη μεριά, η 

νόσος είναι λιγότερο συχνή στους ενήλικες με αποτέλεσμα τόσο οι επαγγελματίες υγείας 

όσο και τα ίδια τα άτομα να είναι λιγότερα προετοιμασμένα για το μεταβατικό 

θεραπευτικό στάδιο από την παιδική ηλικία στην ενήλικο ζωή.
67,168-170

 

 Διαφορές παρατηρούνται ως προς το φύλο με τις γυναίκες να αξιολογούν τις 

ψυχοκοινωνικές συνιστώσες της νόσου ως σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν την 

ποιότητα ζωής τους. Το γεγονός αυτό αποδίδεται στο ότι αφενός οι γυναίκες ζουν 

περισσότερο αφετέρου ότι αντέχουν καλύτερα τη θεραπεία αποσιδήρωσης και έχουν 

χαμηλότερα ποσοστά εκδήλωσης από το καρδιαγγειακό.
70 

 Oι ασθενείς προβληματίζονται περισσότερο από τη θεραπεία και των σχετιζόμενων 

επιπλοκών και όχι τόσο από την ίδια τη νόσο με αποτέλεσμα να αντιδρούν και με μη 

προσαρμοστικές στρατηγικές αντιμετώπισης, οι οποίες επιτείνουν τις ψυχικές 

διαταραχές.
71 

Επιπλέον, αυτή η ψυχολογική φόρτιση αποτελεί την κύρια αιτία 

περιορισμών στην εκπαίδευση, στις αθλητικές δραστηριότητες, καθώς και στην 

οικογενειακή και κοινωνική ζωή.
71,77 

 Ως προς το επαγγελματικό επίπεδο, συχνά παρατηρείται απώλεια του βαθμού 

παραγωγικότητας με μείωση των οικονομικών πόρων, πρόωρη ή αναγκαστική 

συνταξιοδότηση με αποτέλεσμα κοινωνική απομόνωση, έλλειψη αυτοεκτίμησης ή ακόμα 

και ενοχές που δεν μπορούν να συνεισφέρουν στα έξοδα του σπιτιού. Θεωρείται 

αναμενόμενο η ευαίσθητη αυτή πληθυσμιακή ομάδα να αναζητά στήριξη και καθοδήγηση 

στην προσπάθεια της να συμμορφωθεί και να χειριστεί τη νόσο ή ακόμα και θέματα 

πρακτικής -καθημερινής φύσεως.
71,77 

  Η λεπτομερής ενημέρωση του ενήλικα με απλούς και κατανοητούς όρους για τη 

φύση της νόσου, την αναγκαιότητα της θεραπείας, τα νέα ιατρικά πρωτόκολλα, την 
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ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και την ισχύουσα νομοθεσία όπως επίσης η εξασφάλιση 

της συνεργασίας με τους επαγγελματίες υγείας έχουν ευεργετικά αποτελέσματα στη 

βιολογική πορεία της νόσου και στη ψυχοσύνθεση κάθε ατόμου. Μια καθολική εθνική 

πολιτική πρόληψης και ενημέρωσης για όλες της πληθυσμιακές ομάδες ανθρώπων που 

κατοικούν και στη χώρα μας με διαφορετικό επιδημιολογικό και νοσολογικό υπόβαθρο, 

κρίνεται απαραίτητη, για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας. 
73,74,141

 

Στις αναπτυσσόμενες χώρες όπου παρατηρείται έλλειψη δημόσιας επαγρύπνησης 

οι ασθενείς κατά την προσπάθεια τους να αναταπεξέλθουν στη νόσο βιώνουν έντονες 

συναισθηματικές δυσκολίες, όπως απαγοήτευση, θλίψη, εχρότητα, κατάθλιψη, άγχος, 

φόβο θανάτου, έλειψη εμπιστοσύνης, απομόνωση και θυμό ότι είναι αβοήθητοι στην 

προσπάθεια.
15,30,51 

 

3.2. Κατάθλιψη  

 

 Η κατάθλιψη είναι μια ψυχική διαταραχή που παρουσιάζεται ως διαταραχή στη 

διάθεση, τη σκέψη και το σώμα με καταθλιπτική διάθεση, απώλεια ενδιαφέροντος ή 

ευχαρίστησης στις περισσότερες από τις δραστηριότητες της καθημερινότητας, 

μειωμένη ενέργεια, αισθήματα ενοχής, απογοήτευσης, απελπισίας, μοναξιάς, 

αμφισβήτησης ή χαμηλής αυτοεκτίμησης, διαταραχές ύπνου ή της όρεξης, προβλήματα 

συγκέντρωσης.
171 

Η μείζων κατάθλιψη είναι μια συχνή, σοβαρή, υποτροπιάζουσα 

διαταραχή που συνδέεται με μειωμένη λειτουργικότητα, ποιότητα ζωής, ιατρική 

νοσηρότητα και θνησιμότητα.
172,173 

Πιστεύεται ότι το 2030 η κατάθλιψη μπορεί να είναι 

μια από τις κύριες αιτίες, παγκοσμίως με ποσοστό συνολικής αναπηρίας που να 

αντιστοιχεί στο 6%.
174

 Αρχίζει συχνά από την παιδική ηλικία και μπορεί να υποπέσει σε 

χρονιότητα ή να υποτροπιάσει και εντέλει να εμποδίζει τον πάσχοντα από το να φέρει σε 

πέρας τις καθημερινές του δραστηριότητες, ενώ μπορεί να οδηγήσει στην αυτοκτονία. 

Κάθε χρόνο εκτιμάται ότι χάνονται περίπου 1 εκατομμύριο ζωές από αυτοχειρίες που 

αντιστοιχούν σε 3.000 θανάτους την ημέρα. Η κατάθλιψη εκτιμάται, με άλλα λόγια, ότι 

προσβάλλει 350 εκατομμύρια ανεξάρτητα από γεωγραφική περιοχή. Για κάθε 

αυτόχειρα, πάνω από 20 άτομα αποπειρώνται να αφαιρέσουν τη ζωή τους.
175,176 

Η 

κατάθλιψη προσβάλλει περίπου το 5-10% των εφήβων και το 10-15% των 

ενήλικων.
177,178 

Η κατάθλιψη αφορά όλες τις χώρες με ποσοστά που κυμαίνονται 
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περίπου κατά μέσο όρο μεταξύ του 8% και 12% και παρόλες τις πολιτιστικές διαφορές 

διατρέχει σε οποιοδήποτε πολιτισμικό υπόβαθρο.
179-181 

Η διάγνωση γίνεται στη βάση κριτηρίων της Διεθνής Στατιστικής Ταξινόμησης 

Νοσημάτων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας και το Διαγνωστικό και Στατιστικό 

Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρίας.
 182,183

 

Διακρίνεται σε ήπια, μέτρια και σοβαρή και εκδηλώνεται με ενοχές και απαξίωσης 

(ακόμη και σε ένα ήπιο τύπου επεισοδίου) απαισιόδοξες απόψεις για το μέλλον, ιδέες 

αυτοκτονίας, πράξεις αυτοτραυματισμού, μειωμένη αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση, 

μειωμένη συγκέντρωση και προσοχή, αναποφασιστικότητα, διαταραγμένο ύπνο, 

μειωμένη όρεξη, και μειωμένο λίμπιντο.
182 

Μπορεί να εκδηλωθούν επεισόδια μανίας.
184 

Διαφοροποιείται από τη φυσιολογική θλίψη,
 185

 ενώ σε περίπτωση καταστάσεων, όπως 

είναι ο θάνατος συγγενικού προσώπου, ο εξευτελισμός, η απογοήτευση, η κοινωνική 

υποβάθμιση, τα οικονομικά προβλήματα, η κατάθλιψη είναι το αναμενόμενο και 

φυσιολογικό να εμφανισθεί, ενώ το αντίθετο, το να παραμένει κάποιος απαθής, δεν 

θεωρείται φυσιολογικό.
186

 Μπορεί να πυροδοτηθεί η εμφάνιση κατάθλιψης από 

προσωπικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες.
187

 Το γυναικείο φύλο, οι 

γυναίκες, πάσχουν από κατάθλιψη σε διπλάσια συχνότητα από τους άντρες.
188,189 

Στις 

αναπτυσσόμενες χώρες η επιλόχειος κατάθλιψη έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση 

της ανάπτυξης των παιδιών
190

 και την φτώχεια με τις οικονομικές δυσκολίες,
181

 που 

παρά τη σπανιότητα των σχετικών μελετών φαίνεται ότι σε περιόδους οικονομικής 

κρίσης συνδέονται με εμφάνιση ψυχικών διαταραχών, κατάθλιψη και αυτοκτονίες.
191-193

 

Ιδιαίτερα, οι ανθρώποι, που διαβιούν στο όριο της φτώχειας και βρίσκονται κάτω από 

ψυχολογική πίεση,
194

 αφού η υγεία επηρεάζεται από την κοινωνική υποβάθμιση, όπως 

αναφέρθηκε ανωτέρω, λόγω της απώλειας εργασίας και των περιορισμένων 

οικονομικών,
195

 τις κοινωνικής ανισότητες στη υγεία,
196

 καθώς και με την ανεργία να 

σχετίζεται με τις αυτοκτονίες.
197,198

 Η αύξηση της ανεργίας κατά 1% οδηγεί σε αύξηση 

κατά 0,79% των αυτοκτονιών στις ηλικίες κάτω των 65 ετών,
197

 με τους άντρες να είναι 

περισσότερο επιρρεπείς.
199 

Στην εκδήλωση φυσικά ψυχικών διαταραχών συμβάλλουν 

σημαντικά τα οικονομικά χρέη που μπορούν να επιβαρρύνουν επιπλέον τα άτομα.
200-203

  

Περίπου το 15% όσων έχουν σοβαρή κατάθλιψη αυτοκτονούν και το 56% κάνουν 

απόπειρα και η πλειοψηφία έχει ιδέες αυτοκτονίας.
204

 Άλλους παράγοντες συνιστούν η 

κοινωνική μειονεξία, όπως είναι η ανεπαρκής εκπαίδευση,
181

 η γενετική προδιάθεση που 

διπλασιάζει την πιθανότητα να εμφανισθεί κατάθλιψη σε κάποια στιγμή της ζωής,
205

 η 
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άσκηση βίας,
181

 το διαζύγιο ή χωρισμός 
206

 και το χρόνιο νόσημα.
207

 Υπάρχει πλέον η 

ανάγκη σε παγκόσμιο επίπεδο να αναχαιτιστεί η κατάθλιψη. Γι’ αυτό, η Συνέλευση του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας κάλεσε τα κράτη-μέλη του οργανισμού να λάβουν 

μέτρα.
184

 Κάθε χρόνο άλλωστε στον Ευρωπαϊκό χώρο, περίπου 1 στα 15 άτομα πάσχουν 

από μείζονα κατάθλιψη σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
208 

Έως 50% 

των χρόνιων αναρρωτικών άδειων οφείλονται σε κατάθλιψη / άγχος ενώ το 50% της 

μείζονος κατάθλιψης είναι χωρίς θεραπεία με κόστος για την Ε.Ε που αγγίζει περίπου τα 

170 δις ευρώ ετησίως.
209  

Οι περισσότερες αυτοκτονίες, το 30% με το 88%, στην Ευρώπη μπορούν να 

αποδοθούν σε συναισθηματικές διαταραχές.
210

 Στη συντριπτική πλειοψηφία, πάνω από 

το 90%, των χωρών, τα ποσοστά αυτοκτονίας αφορούν σε μεγάλες ηλικίες άνω των 75 

ετών με το κόστος των υπηρεσιών υγείας να είναι 50% υψηλότερο από εκείνο των 

ηλικιωμένων που δεν έχουν κατάθλιψη.
211,212

 Το κόστος νοσηλείας έχει υπολογιστεί στο 

50% του συνολικού κόστους στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Μεγάλη Βρετανία και στο 

70% στην Ιταλία.
213

 Στο συνολικό κόστος θα πρέπει να υπολογιστεί, εκτός από το 

κόστος περίθαλψης, το εργασιακό κόστος από τις χαμένες ώρες εργασίας.
214,215

 Το 81% 

του χαμένου παραγωγικού χρόνου αποδίδεται στη μειωμένη εργασιακή απόδοση.
216

  

Σε ό, τι αφορά τις γυναίκες απουσιάζουν λιγότερες μέρες αλλά περισσότερο με το 

κόστος να ανεβαίνει.
217,218

 Στην Ευρώπη, η κατάθλιψη αποτελεί την κύρια αιτία 

πρώιμης διακοπής του εργασιακού βίου με συνταξιοδότηση ή επίδομα ανικανότητας σε 

νεότερες ηλικίες.
219 

Η κατάθλιψη σε αναπαραγωγική ηλικία τους εμποδίζει την εργασία 

ενώ τονίζονται οι αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία και τις οικογένειές τους, 
220-222

 και οι 

οικονομικές συνέπειες της νόσου είναι επιζήμιες και ανυπολόγιστες.
223,224

  

Αν η κατάθλιψη ξεκινήσει από την παιδική ηλικία τότε οι συνέπειες είναι σε 

βάθος χρόνου και αφορούν εντέλει στην ενήλικη ζωή, αφού το πάσχον άτομο δεν θα 

έχει λάβει την απαραίτητη μόρφωση, θα έχει προβλήματα εύρεσης εργασίας και 

δυσκολίες στις διαπροσωπικές του σχέσεις.
225-228

 Αν έχουν παιδιά θα αντιμετωπίσουν 

και εκείνα προβλήματα στην υγεία, την ανάπτυξη και την εκπαίδευσή τους,
229,230

 ακόμη 

και στην ψυχική τους υγεία.
231,232

 
 

Είναι σημαντικό να επισημανθεί για την Ελλάδα της οικονομικής κρίσης ότι σε 

μελέτη από τους Γιωτάκο και συν. (2012)
233

 βρέθηκε θετική συσχέτιση της ανεργίας με 

τον αριθμό των αυτοκτονιών. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώθηκαν την ίδια χρονιά από τη 

μελέτη των Kentikelenis και συν.,
234

 σε μια περίοδο (2009-2010) που οι προυπολογισμοί 
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των δημόσιων νοσοκομείων μειώθηκαν κατά 40% και οι αυτοκτονίες διπλασιάστηκαν 

μαζί με τις κλοπές σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν και με αύξηση χρήσης ηρωίνης 

καθώς και με εμφάνιση δεκαπλάσιων μολύνσεων σε χρήστες. Σε τηλεφωνική έρευνα 

που διενεργήθηκε στην Ελλάδα από τους Economou και συν.(2012)
235

 αποκαλύφτηκε, 

επίσης, αύξηση 36% στις απόπειρες αυτοκτονίας μεταξύ του 2009 και του 2011 κατ’ 

αναλογία με τα Ευρωπαικά δεδομένα.
236

 Παράλληλα, σύμφωνα με τους Οικονόμου και 

συν. (2012) κατά τη διάρκεια του 2010 και μετά εμφανίστηκε μια αύξηση των 

τηλεφωνικών κλήσεων βοήθειας με άμεση ή έμμεση αναφορά στην οικονομική κρίση, 

ενώ οι καλούντες παρουσίαζαν καταθλιπτικά συμπτώματα και ήταν άνεργοι.
237

 Ωστόσο, 

η τάση αύξησης της αυτοκτονίας στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης έχει 

αμφισβητηθεί από τους Fountoulakis και συν.(2012) με βάση τις σχετικές εκθέσεις του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 

αφού δεν αποτύπωσαν σημαντικές αλλαγές κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης.
238

  

Η κατάθλιψη αποτελεί μια σημαντική ψυχική διαταραχή στα παιδιά και τους 

εφήβους και διαπιστώνεται στο 0,3% των παιδιών προσχολικής ηλικίας, το 2% των 

παιδιών σχολικής ηλικίας και το 4%-8% των εφήβων. Η δυσθυμία βρίσκεται στο 0,6%-

1,7% των παιδιών και το 1,6%-8% των εφήβων. Στην παιδική ηλικία, αγόρια και κορίτσια 

έχουν την ίδια πιθανότητα να εμφανίσουν κατάθλιψη, ενώ στην εφηβεία τα κορίτσια 

κινδυνεύουν το διπλάσιο σε σχέση με τα συνομήλικα τους αγόρια.
239.240

 Μετά από ένα 

επεισόδιο κατάθλιψης συνέρχονται μέσα σε εννέα μήνες κατά μέσο όρο. Αν πρόκειται για 

σοβαρό επεισόδιο, στο 10%, μπορεί να μεταπέσει σε χρονιότητα. Στην περίπτωση που 

έχουν δυσθυμία, η διαταραχή μπορεί να κρατήσει κατά μέσο όρο τρία χρόνια.
239

 Όταν η 

έναρξη της κατάθλιψης συμβεί στην παιδική ηλικία, τότε ο κίνδυνος να συνεχιστεί στην 

εφηβεία ανέρχεται στο 60%-70%, ενώ το 20%-40% διατρέχει τον κίνδυνο να εκδηλώσει 

διπολική διαταραχή μέσα σε διάστημα πέντε ετών.
240,241

 ¨Όταν το καταθλιπτικό επεισόδιο 

περάσει, τα παιδιά μπορεί να εμφανίζουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, συμπεριφορά υψηλού 

κινδύνου, υπό-κλινικά συμπτώματα κατάθλιψης, προβλήματα στις διαπροσωπικές τους 

σχέσεις και στην εν γένει λειτουργικότητά τους.
242

 Στο 30%-50% των παιδιών, η 

κατάθλιψη μπορεί να συνοδεύεται από δυσθυμία ή άγχος και στο 20%-30% από 

κατάχρηση ουσιών.
240

 Συχνά έχουν προβλήματα στο σπίτι τους. Σε πολλές περιπτώσεις 

έχουν γονείς που είναι και εκείνοι, επίσης, καταθλιπτικοί, αφού η κατάθλιψη έχει την τάση 

να κυκλοφορεί μέσα στην οικογένεια.
243
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Εκτιμάται ότι το 80% όσων το σκάνε από το σπίτι τους υποφέρουν από κατάθλιψη. 

Η εμφάνιση κατάθλιψης στους ανήλικους έχει ως αποτέλεσμα να αποτέλεσμα να αυξάνει 

ο κίνδυνος αυτοκτονίας, κατάχρησης ουσιών και πρώιμης έναρξης των ερωτικών τους 

πειραματισμών, εγκυμοσύνης στην εφηβεία, κατάθλιψης στην ενήλικη ζωή, παραβατικής 

συμπεριφοράς και νεανικής εγκληματικότητας.
242,244

 Η αυτοκτονία αποτελεί μια από τις 

κυριότερες αιτίες θανάτου στους εφήβους στις αναπτυγμένες χώρες.
245

 Είναι συνηθισμένο 

στις ομάδες με χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο να υφίστανται προβλήματα 

υγείας.
246

 Στα κορίτσια πάλι βρέθηκε πιο συχνά να έχουν υψηλότερο κίνδυνο 

καταθλιπτικών συμπτωμάτων από ότι στα αγόρια
247-252

 αν και το αντίθετο επίσης έχει 

βρεθεί.
253 

Οι διαφορές στο κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο του ατόμου ή στην περίπτωση 

των παιδιών των γονιών τους αντικατοπτρίζει διαφορές του επιπέδου υγείας τους. Η 

σχέση, όμως, μεταξύ της εμφάνισης κατάθλιψης και του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου 

δεν αποτελεί γραμμική συνάρτηση τόσο στους εφήβους 
247,248,250,252,253,254-263

 όσο και στους 

ενήλικες
256,261,264-268

 Αρκετοί παράγοντες, όπως είναι το εισόδημα, το επάγγελμα, η 

εκπαίδευση και η σοβαρότητα των συμπτωμάτων, είναι εκείνοι που περιπλέκουν την 

κατανόηση της μεταξύ τους σχέσης,. Από τις μελέτες που διενεργήθηκαν σε εφήβους, οι 

περισσότερες έδειξαν ότι τουλάχιστον ένας από τους δείκτες χαμηλού κοινωνικο-

οικονομικού επιπέδου, όπως εξάχθηκε από τις πληροφορίες που δόθηκαν από τους γονείς 

ή την οικογένεια, συνδέεται με τον κίνδυνο να εκδηλώσουν συμπτώματα 

κατάθλιψης,
247,248,250,252,253,254-260

 χωρίς να συμφωνούν πάντα μεταξύ τους για το ποιος 

δείκτης επηρεάζει περισσότερο ή λιγότερο. 
247,252,253

 Σε πολλές περιπτώσεις η ίδια η φύση 

των ερευνών δεν επιτρέπει την εξαγωγή συμπεράσματος ως προς το αν υπάρχει αιτιώδης 

σχέση ανάμεσα στο εισόδημα ή τη μόρφωση των γονιών και την εμφάνιση συμπτωμάτων 

κατάθλιψης στην εφηβική ηλικία.
253,257,258,260

 Εκτός από το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο, 

φαίνεται ότι την εμφάνιση κατάθλιψης στην εφηβεία την επηρεάζουν αρκετοί άλλοι 

κοινωνικοί παράγοντες, όπως είναι από ποια γεωγραφική περιοχή προέρχονται οι γονείς, 

οι οικονομικές δυσκολίες,
269,270

 η ανεργία των γονέων
269

 και οι μονογονεϊκές 

οικογένειες.
253,267

 Οι διαφορές μεταξύ των φύλων ως προς το κοινωνικο-οικονομικό 

επίπεδο δεν έχουν επαρκώς μέχρι σήμερα διερευνηθεί με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι 

ερευνητές να καταλήξουν σε ασφαλή συμπεράσματα για το πώς σχετίζονται με την 

εκδήλωση κατάθλιψης 
263

 

 Στην Ελλάδα, υφίστανται προβλήματα καταγραφών τόσο σε περιφερειακό όσο και 

σε εθνικό επίπεδο,
271

 όπως υφίστανται προβλήματα στην υιοθέτηση, τη χρηματοδότηση, 
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τον συντονισμό και την εφαρμογή πολιτικών αναφορικά με την ψυχική υγεία των παιδιών 

και των εφήβων. Τα ερευνητικά προγράμματα που τυχόν γίνονται είναι αποσπασματικά 

και δεν αποτελούν μέρος γενικότερης πολιτικής. Από την άλλη μεριά, ο στιγματισμός των 

παιδιών και των εφήβων με ψυχικές διαταραχές εξακολουθεί να υπάρχει, γεγονός που 

κάνει επιτακτική την ανάγκη για ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων.
271

 Στη χώρα μας, μια 

πρόσφατη έρευνα του 2015 σε δείγμα 2.427 εφήβων που αφορούσε στην ψυχική 

νοσηρότητα έδειξε ότι το ποσοστό ανερχόταν στο 5,67% για τα καταθλιπτικά επεισόδια, 

όπως τα ορίζει το ICD-10 και στο 17,43% όταν πρόκειται για συμπτώματα κατάθλιψης. 

Στο 49.38% των εφήβων, το καταθλιπτικό επεισόδιο που εκδήλωσαν συνοδευόταν από 

άγχος. Μόνο το 17,08% των εφήβων με κατάθλιψη είχε επισκεφθεί ιατρό για το 

ψυχολογικό τους πρόβλημα κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους. Βρέθηκε ότι η 

εμφάνιση αγχώδους διαταραχής, η χρήση ουσιών, το γυναικείο φύλο, η μεγαλύτερη 

ηλικία, η ύπαρξη ενός αδελφού, και το διαζύγιο ή ο χωρισμός των γονιών ήταν εκείνα που 

συνδέονταν με την εμφάνιση κατάθλιψης. Επιπλέον, η παρουσία οικονομικών δυσκολιών 

στην οικογένεια συνδεόταν με αυξημένα ποσοστά κατάθλιψης.
272

 Σε μελέτη του 2010, οι 

713 μαθητές ηλικίας 15-18 ετών που εξετάστηκαν και πήγαιναν στο λύκειο εμφάνισαν 

υψηλό ποσοστό συμπτώματα κατάθλιψης που ανερχόταν στο 26,2%.
273

 Μια προηγούμενη 

μελέτη του 1993 σε δείγμα 1.316 εφήβων είχε, επίσης, δείξει υψηλό ποσοστό, 20,3%, 

εμφάνισης κατάθλιψης.
274

 Τα ανωτέρω, ίσως, να μπορούσαν να κατανοηθούν καλύτερα αν 

λαμβανόταν υπόψη ότι εκτιμάται στο 20,5% των Ελληνόπουλων που ζουν σε συνθήκες 

φτώχειας με 5.800 παιδιά να υπολογίζεται ότι είναι άστεγα. Γύρω στο 13% των παιδιών 

ηλικίας 6-17 ετών διακόπτουν νωρίς το σχολείο. Επιπλέον, 15%-25% όσων πηγαίνουν 

σχολείο γίνονται θύματα σχολικού εκφοβισμού, ενώ το 2007 βρίσκονταν σε συνθήκες 

κράτησης 447 παιδιά.
271

  

Στην κατάθλιψη παιδιών και ενηλίκων δεν έχει αποδειχθεί η υπόθεση των 

διαταραχών του μεταβολισμού των νευροδιαβιβαστών και των ενδοκρινών διαταραχών 

κυρίως της κορτιζόλης όπως στους ενήλικες.
 
Εξίσου σημαντικός παράγοντας για την 

εκδήλωση της κατάθλιψης σύμφωνα με τη γνωστική θεωρία είναι ο τρόπος που 

αντιλαμβάνεται το άτομο και επεξεργάζεται τις αρνητικές εμπειρίες.
 275-278 

Οι πιο συχνές 

μορφές θεραπείας της κατάθλιψης στα παιδιά είναι οι βραχύχρονες ψυχοθεραπείες σε 

συνδυασμό με τη φαρμακοθεραπεία.
279,280

 Η γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία και η 

οικογενειακή θεραπεία είναι οι πιο συχνές μορφές ψυχοκοινωνικών θεραπειών. 
281,282 
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3.2.α Μεσογειακή αναιμία και κατάθλιψη  

Στο παρελθόν, σε μελέτη που διενέργησαν οι Logothetis και συν. (1971),
283

 το 50% 

περίπου των 138 θαλασσαιμικά παιδιά που εξέτασαν στην Ελλάδα είχε εκδηλώσει μη 

φυσιολογικές συναισθηματικές αντιδράσεις με συχνότερη την καταθλιπτική διάθεση. Η 

μελέτη που έγινε στην Αίγυπτο από τους Sabry και συν. το 2009
284

 βρήκε ότι περίπου στο 

90% των 100 θαλασσαιμικών παιδιών που εξέτασε είχε εμφανιστεί κατάθλιψη με το 20% 

να έχει σοβαρή κατάθλιψη, ενώ είχαν χαμηλότερη επίδοση στις γνωστικές δοκιμασίες και 

τρεις φορές περισσότερο κατάθλιψη από ότι οι μάρτυρες. Στην Ινδία, η έρευνα των 

Shaligram και συν. (2007)
81

 σε 39 θαλασσαιμικά παιδιά έδειξε ότι είχαν υψηλά επίπεδα 

κατάθλιψης σε ποσοστό 62%. Στην ίδια χώρα, οι Pradhan και συν.(2003)
130

 βρήκαν τα 30 

θαλασσαιμικά παιδιά που μελέτησαν είχαν σε ποσοστό 33% επιθυμία θανάτου καις στο 

16,6% αυτοκτονικό ιδεασμό. Οι Izadyar και συν. (2006),
285

 σε μελέτη από το Ιράν με 250 

θαλασσαιμικά παιδιά, έδειξαν ότι το 22% εμφάνιζε σοβαρή κατάθλιψη. Δεν υπήρξε, όμως, 

συσχέτιση μεταξύ της συμμόρφωσης στη θεραπεία και της κατάθλιψης. Η μελέτη των 

Chung et al (1993)
286

 στο Χονγκ Κονγκ εντόπισε ποσοστό κατάθλιψης 16% χωρίς 

διαφορά φύλου και ηλικίας σε 25 προ-εφήβους με μεσογειακή αναιμία. Ωστόσο, στην 

Τουρκία, οι Duman και συν. (2011)
287

 βρήκαν ότι τα 20 θαλασσαιμικά παιδιά που 

συμπεριέλαβαν στη μελέτη τους εμφάνισαν αρκετά προβλήματα που αφορούσαν τη 

νευρογνωστική τους λειτουργία σε σχέση με τους 21 μάρτυρες, ενώ κανένα δεν εκδήλωσε 

κατάθλιψη. Σε μελέτη ασθενών-μαρτύρων από την Αίγυπτο, οι Hamed και συν.(2011)
288

 

βρήκαν ότι 30 έφηβοι θαλασσαιμικοί παρουσίαζαν σε πολύ υψηλό ποσοστό 96,66% ήπια 

έως σοβαρή κατάθλιψη. Σε μελέτη των Aydinok και συν. (2005)
79

 στην Τουρκία φάνηκε 

ότι στους 38 έφηβους θαλασσαιμικούς που εξέτασαν κατάθλιψη είχε το 13,15% σε σύνολο 

24% ψυχικών διαταραχών. Παρομοίως, σε κατοπινή έρευνα στη γειτονική χώρα από τους 

Yengil και συν, (2014)
121

 φάνηκε ότι οι θαλασσαιμικοί έφηβοι σε ποσοστό 20,5% 

υπέφεραν από κατάθλιψη. Οι Moorjani και Issac, (2006)
138

 προχώρησαν στην Ινδία σε 

σύγκριση 36 εφήβων με μεσογειακή αναιμία και 40 μαρτύρων και βρήκαν υψηλότερο το 

επίπεδο της κατάθλιψη στους έφηβους θαλασσαιμικούς κατά 50% με εμφάνιση εμμονών 

στο 58,3% μετά από ψυχιατρική συνέντευξη και απέδωσαν τη διαφορά στην καταπόνηση 

και την ίδια τους ασθένειά τους. Οι Cakaloz και συν. (2009)
140

 από την Τουρκία σε 24 

έφηβους θαλασσαιμικούς και 34 μάρτυρες έδειξαν ότι σε ποσοστό 15% εμφάνιζαν 

καταθλιπτική διαταραχή. Στο Ιράν, οι Saravi και συν.(2007)
289

 σύγκριναν 165 έφηβους 

θαλασσαιμικούς με 201 έφηβους μάρτυρες και έδειξαν ότι οι έφηβοι θαλασσαιμικοί είχαν 
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κατάθλιψη σε ποσοστό 14%. Οι Hashemi και συν. (2012)
290

 στο Ιράν μελέτησαν 34 

θαλασσαιμικούς εφήβους και βρήκαν ότι το 22,2% είχε διπλάσια κατάθλιψη από τους 

μάρτυρες με το 14, 8% να έχει σοβαρή κατάθλιψη.  

 Η πολυκεντρική μελέτη των Sadowski και συν.(2002)
87

που διενεργήθηκε σε 

αναπτυγμένες χώρες έδειξε ότι οι θαλασσαιμικοί έφηβοι εμφάνιζαν κατάθλιψη τρεις φορές 

περισσότερο από ό,τι οι μάρτυρες. Σε έρευνα που έγινε πριν από 12 χρόνια στην Ελλάδα 

από τους Mikelli και Tsiantis το 2004,
291

 διαπιστώθηκε ότι οι 68 έφηβοι με μεσογειακή 

αναιμία που έλαβαν μέρος στη μελέτη ανέφεραν σε σύγκριση με τους μάρτυρες 

υψηλότερα επίπεδα κατάθλιψης και βρέθηκε συσχέτιση ανάμεσα στο βαθμό κατάθλιψης 

και την ποιότητα που είχαν στη ζωή τους που υπολειπόταν σε σχέση με τους μάρτυρες. 

Από την άλλη μεριά, οι Mazzone και συν. το 2009
52

 στην Ιταλία σύγκριναν 28 

παιδιατρικούς, έφηβους ασθενείς με μεσογειακή αναιμία και 28 μάρτυρες και δεν 

κατόρθωσαν να βρουν διαφορές ως προς την κατάθλιψη, μολονότι τρεις ασθενείς φάνηκε 

ότι είχαν υψηλά επίπεδα κατάθλιψης (10,71%). Στο Ιράν, τα ποσοστά κατάθλιψης μεταξύ 

των ενήλικων θαλασσαιμικών φάνηκε ότι διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή, πιο υψηλά 

στην επαρχία και πιο χαμηλά στα αστικά κέντρα. Σε πολύ πρόσφατη μελέτη των 

Khamoushi και συν.(2015)
292

 από το Βορειοδυτικό Ιράν, τα ποσοστά έφταναν σχεδόν στο 

60%. Στο Σιράζ, οι Ghanizadeh και συν.(2006)
293

 από το Ιράν ανέφεραν ότι το 49% των 

110 ενηλίκων θαλασσαιμικών είχε καταθλιπτική διάθεση και το 62,7% έπασχε από 

ευερεθιστότητα και εκδήλωση θυμού, ενώ περισσότερο από το 43% είχαν 

υποτροπιάζουσες σκέψεις θανάτου και 27,3% παρουσίαζε αυτοκτονικούς ιδεασμούς κατά 

το τελευταίο έτος. Στην πρωτεύουσα Τεχεράνη, ωστόσο, οι Izadyar και συν. (2006)
285

 σε 

μελέτη Ιρανών νεαρών ενηλίκων θαλασσαιμικών αποκάλυψαν κατάθλιψη σε ποσοστό 

12%.  

 Σε πολυκεντρική μελέτη με στόχο τον προσδιορισμό, μεταξύ άλλων, του 

επιπολασμού των συμπτωμάτων κατάθλιψης, οι Mednick και συν. (2010)
149

 έδειξαν ότι σε 

276 θαλασσαιμικούς από τον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες 

που στην πλειοψηφία τους ήταν νεαροί ενήλικες το ποσοστό κατάθλιψης ανερχόταν στο 

11%. Οι Messina και συν.(2008)
145

 στην Ιταλία βρήκαν ότι το ένα τρίτο των 147 ενηλίκων 

θαλασσαιμικών εμφάνιζε ψυχική διαταραχή και ιδιαίτερα σωματοποίηση, κατάθλιψη και 

ιδεοψυχαναγκαστικές διαταραχές σε ποσοστό 30%. Μία εξήγηση που δόθηκε από τους 

Vlachaki και συν., (2015)
294

 ήταν ότι όταν ο θαλασσαιμικός σωματοποιεί, μολονότι ζητεί 

ιατρική βοήθεια, δεν καθίσταται δυνατό να βρεθεί τι φταίει για την κατάστασή του με 
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συνέπεια να καταθλίβεται αφού νιώθει ότι η πάθησή του εξελίσσεται και δεν έχει ελπίδα 

να αποφύγει το θάνατο.  

 Οι Messina και συν.(2008)
145

 βρήκαν ότι με την πάροδο της ηλικίας εμφανίζεται 

μείωση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων, αφού όσο μεγαλώνουν οι θαλασσαιμικοί 

κατορθώνουν να προσαρμοστούν ολοένα και περισσότερο στην κατάστασή τους και να 

αναπτύξουν τις απαιτούμενες στρατηγικές αντιμετώπισης. Επισημάνθηκε ότι η κατάθλιψη 

σε συνδυασμό με ελλιπή συμμόρφωση στη θεραπεία αποσιδήρωσης θα μπορούσε να 

υποκρύπτει αυτοκτονική διάθεση.
295

 Βρέθηκε, επίσης, ότι όσοι ενήλικες θαλασσαιμικοί 

θεωρούσαν ότι η αποσιδήρωση ενείχε κινδύνους εκδήλωναν κατάθλιψη και άγχος.
296 

Αντίθετα, σε μελέτη που διεξάχθηκε στην Ιταλία από τους Monastero και συν. το 2000
297

 

έγινε σύγκριση 46 νεαρών ενηλίκων με μεσογειακή αναιμία και μαρτύρων με γνωστικές 

δοκιμασίες και ψυχομετρικά εργαλεία για την εκτίμηση, εκτός των άλλων, των επιπέδων 

κατάθλιψης και βρέθηκε ότι σε σχέση με τους μάρτυρες οι νέοι θαλασσαιμικοί είχαν 

χαμηλότερο επίπεδο γνωστικής λειτουργίας, ενώ δεν διαφοροποιούντο ως προς το βαθμό 

της κατάθλιψης. Παρόλα αυτά, οι Azarkeyvan και συν. (2009)
148

 από το Ιράν έδειξαν, 

αντίθετα, ότι σε 179 νεαρούς ενήλικες με μεσογειακή αναιμία ο βαθμός κατάθλιψης 

εμφανιζόταν ήταν πιο αυξημένος στην ηλικία των 27 ετών από ό, τι στην ηλικία των 23 

ετών,όπως εμφανίζονταν και σε άλλα χρόνια νοσήματα.
298

 Στο Ιράν, σε μια μελέτη των 

Hajibeigi και συν.(2009)
147

 που διερευνούσε τη συσχέτιση συμπτωμάτων άγχους και 

κατάθλιψης με την ποιότητα ζωής υγεία και την ποιότητα του ύπνου σε 292 νεαρούς 

ενήλικες θαλασσαιμικούς τονίστηκε ότι τα υψηλά επίπεδα άγχους και κατάθλιψης 

οδηγούσαν σε χειρότερη ποιότητα της ζωής τους. Επίσης σε ποιοτική μελέτη από τους 

Pouraboli και συν.(2014)
299

 σε 21 νεαρούς ενήλικες θαλασσαιμικούς από το Ιράν φάνηκε 

ότι μέσα από συνέτευξη εμφάνιζαν συμπτώματα κατάθλιψης. Στην ίδια χώρα επίσης 

έρευνα των Khani και συν.(2012)
146

 πάλι σε μεγάλο αριθμό νεαρών ενήλικων έδειξαν 

22,99% εμφάνιση κατάθλιψης και άγχους, ενώ δύο χρόνια μετά σε έρευνα 68 εφήβων 

θαλασσαιμικών από την ίδια χώρα των Shafiee και συν
300

 κατέγραψαν συνολικό 

επιπολασμό κατάθλιψης σε ποσοστό 30,8%. Παρόμοιες έρευνες στο Ιράν το 2012 που 

διερεύνησαν την κατάθλιψη σε 56 εφήβους θαλασσαιμικούς βρήκαν μέτρια κατάθλιψη σε 

ποσοστό 6,2%, σοβαρή κατάθλιψη 12,5%,
301

 ενώ άλλη πάλι μελέτη σε 164 νεαρούς 

θαλασσαιμικούς βρήκαν κατάθλιψη σε ποσοστό 11,6%.
302

  

Οι Keskek και συν. (2013)
303

 στην Τουρκία που μελέτησαν 53 θαλασσαιμικούς ενήλικες 

με αντίστοιχους υγιείς μάρτυρες βρήκαν ότι οι ηλικίες 18-30 ετών και πάνω από 45 
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χρόνων παρουσίαζαν μεταξύ τους στατιστική σημαντική διαφορά, ενώ την ίδια χρονία 

στην Ινδία μελέτη των Jain και συν.,
304

 έδειξαν ότι οι ηλικιακή ομάδα 15-20 ετών 

παρουσίαζε ψυχωτικά συμπτώματα και οι ηλικίες από 20-25 χρόνων είχαν σε ποσοστό 

50% ψυχωτικά συμπτώματα. Όλα τα παραπάνω ποσοστά έχουν προέλθει από 

διαφορετικές χώρες με διαφορετικά πολιτισμικά και κοινωνικοικονομικά δεδομένα καθώς 

και με διαφορετικά εργαλεία μέτρησης με αποτέλεσμα να υπάρχουν και διαφορετικά 

αποτελέσματα. Είναι γεγονός όμως ότι η πρώιμη εκδήλωση κατάθλιψης, αυξάνει τις 

πιθανότητες για τη συνέχιση της ίδιας ή την εμφάνιση άλλης διαταραχής στην εφηβεία και 

στην ενήλικη ζωή, ενώ η έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση βοηθάει σημαντικά ένα 

παιδί με μεσογειακή αναιμία να εξελιχθεί σε ένα υπεύθυνο άτομο με αυτοπεποίθηση 

απαλλαγμένο από ψυχικές διαταραχές κατά την ενήλικη ζωή.
282,160 

Δεδομένου ότι τα 

σχολεία προσφέρουν την ευκαιρία συνάθροισης ομάδων παιδιών, θεωρούνται ως ένα 

κατάλληλο περιβάλλον για την ανίχνευση, την πρόληψη την έγκαιρη αντιμετώπιση της 

κατάθλιψης και στα παιδιά, εφήβους που έχουν μεσογειακή αναιμία.
157-159,305 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ 

 

  

4.1 Προσδοκίες  

 

 Ως προσδοκία ορίζεται η αναμονή εκπλήρωσης επιθυμητών μελλοντικών 

γεγονότων που αφορούν κυρίως τους στόχους του ατόμου. Πρόκειται για αναμονή μιας 

πιθανής μελλοντικής έκβασης η οποία ταυτόχρονα επενδύεται είτε με συναισθήματα 

φόβου είτε ελπίδας. Παρότι, η έννοια των προσδοκιών δεν έχει πλήρως κατανοηθεί, 

εντούτοις θεωρείται ότι, έχει επίκτητο χαρακτήρα που διαμορφώνεται ανάλογα με τις 

πρωτύτερες εμπειρίες του ατόμου και τα βιώματα της καθημερινής ζωής. Για παράδειγμα, 

οι ασθενείς διαμορφώνουν προσδοκίες για τη μελλοντική έκβαση της υγείας τους 

βασιζόμενοι τόσο σε πρωτύτερες εμπειρίες όσο και στην παρούσα κατάστασή τους.
306,307 

 Επίσης, η σταθερότητα ή η επαναληψιμότητα της εμφάνισης αιτίας-αποτελέσματος 

είναι δυνατό να διαμορφώσει μια προσδοκία. Πράγματι, όταν η αιτία είναι σταθερή και 

συνεπώς σταθερό και το αποτέλεσμα τότε γεννάται η προσδοκία επανάληψης του ίδιου 

αποτελέσματος. Αντιθέτως, όταν η αίτια είναι ασταθής, η επανάληψη του ίδιου του 

αποτελέσματος θεωρείται μη αναμενόμενη ή αμφισβητήσιμη. Για παράδειγμα, όπως 

ακριβώς οι δάσκαλοι έχουν προσδοκίες για τη μελλοντική επίδοση των μαθητών τους 

βασιζόμενοι στις προηγούμενες επιδόσεις τους έτσι ακριβώς και οι επαγγελματίες υγείας 

διαμορφώνουν προσδοκίες για συμμόρφωση ενός ασθενή στη θεραπεία βασιζόμενοι σε 

πρωτύτερες συμπεριφορές. Είναι σπουδαίο να τονιστεί ότι, υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ 

ειδικών και γενικών προσδοκιών. Ειδική είναι η προσδοκία ενός ατόμου σε σχέση με μια 

πολύ συγκεκριμένη κατάσταση ενώ η γενική προσδοκία είναι το αποτέλεσμα εμπειριών 

που έχουν βιωθεί με παρόμοιο τρόπο.
306-308

 

 Όταν η προσδοκία εμπεριέχει την ελπίδα για επιτυχία, τότε λαμβάνει θετική 

διάσταση (προσδοκία της επιτυχίας), η οποία ωθεί το άτομο να αναλάβει δράση 

προκειμένου να βελτιώσει την επίδοσή του. Αντιθέτως, όταν υπάρχει φόβος για αποτυχία, 

τότε λαμβάνει αρνητική διάσταση (αρνητική προσδοκία), η οποία αφενός αποδυναμώνει 

το άτομο αφετέρου το ωθεί σε λαθεμένες ή ακραίες επιλογές. Δεδομένου ότι η προσφορά 

κινήτρων μπορεί να διαφοροποιήσει την ανθρώπινη συμπεριφορά, οι θετικές προσδοκίες 
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ενισχύουν το κίνητρο για μια καλύτερη επίδοση εν αντιθέσει με τις αρνητικές που είναι 

δυνατόν ακόμα και να αποσυντονίσουν ή να αποτρέψουν κάθε ενέργεια ή προσπάθεια για 

βελτίωση της επίδοσης.
308-310  

Οι κυριότεροι παράγοντες που ενισχύουν το κίνητρο για δράση και συνεπώς 

τροποποιούν την ανθρώπινη συμπεριφορά είναι ο βαθμός σημαντικότητας της 

προσδοκίας, ο βαθμός αυτό-εκτίμησης του ατόμου και οι προσδοκίες των σημαντικών 

άλλων ατόμων. Οι επαγγελματίες υγείας ως δάσκαλοι αποτελούν τους ¨σημαντικούς 

άλλους¨ που επηρεάζουν τη συμπεριφορά και τις προσδοκίες των μαθητευόμενων-

ασθενών. Όσο μεγαλύτερες είναι οι προσδοκίες για ένα άτομο τόσο καλύτερα αποδίδει 

αυτό και αντίστροφα. Αναλυτικότερα, τα άτομα τείνουν να συμπεριφέρονται ανάλογα με 

τις προσδοκίες αυτών που τους καθοδηγούν οι οποίοι έχουν κύρος, δύναμη και εξουσία. 

Για παράδειγμα, όπως οι προσδοκίες των ¨σημαντικών άλλων¨ στη σχολική κοινότητα, 

δηλαδή των δασκάλων, των γονέων και των συμμαθητών, ασκούν θετική επίδραση στο 

μαθητή και είναι δυνατόν να αλλάξουν την γνώμη για τον εαυτό του. Ομοίως, οι 

προσδοκίες ενός θετικού περιβάλλοντος έχουν ευεργετική επίδραση στον ασθενή όσον 

αφορά στην τροποποίηση της συμπεριφοράς, στη συμμόρφωση στις θεραπευτικές οδηγίες 

ή ακόμα και στην εικόνα εαυτού.
306-308 

 

4.2 Θεωρίες προσδοκιών 

 

Σύμφωνα με τη θεωρία του Rotter κάθε άτομο αξιολογεί διαφορετικά το 

αποτέλεσμα μιας πράξης των άλλων και αποδίδει διαφορετική ερμηνεία διότι οι 

καταστάσεις γίνονται υποκειμενικά αντιληπτές. Η υποκειμενική αντίληψη κάθε ατόμου 

βασίζεται στο σύστημα αξιών του και στις ατομικές εμπειρίες του που είναι υποσυνείδητες 

και καθορίζουν τη συμπεριφορά του. Σύμφωνα με τον Rotter ως προσδοκία ορίζεται ως η 

πιθανότητα μιας συγκεκριμένης συμπεριφοράς ή κατάστασης να οδηγήσει σε μια 

συγκεκριμένη ενίσχυση. Η Θεωρία του Rotter είναι μεγάλης κοινωνικο-ψυχολογικής και 

παιδαγωγικής σημασίας και υποστηρίζει ότι, το δυναμικό μιας συγκεκριμένης 

συμπεριφοράς εξαρτάται από δύο μεγέθη: από την προσδοκία ότι, η συμπεριφορά θα 

οδηγήσει σε ενίσχυση και από την ενισχυτική αξία του στόχου. Τόσο η προσδοκία όσο και 

η ενισχυτική αξία αποτελούν μεταβαλλόμενα μεγέθη, που απαιτούν συνεχή αξιολόγηση. Η 
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προσδοκία ως μηχανισμός αλλάζει τη συμπεριφορά του ατόμου, όχι όμως αυτόματα όπως 

κατά τον έπαινο ή την τιμωρία.
308, 311,312

 

Ο Bandura στη θεωρία του αναφέρει, ότι οι προσδοκίες, όπως επίσης οι 

πεποιθήσεις και οι σκέψεις αποτελούν εσωτερικούς παράγοντες συμπεριφοράς που σε 

συνδυασμό με τους εξωτερικούς παράγοντες όπως οι ανταμοιβές και οι τιμωρίες, 

αποτελούν μέρος ενός συστήματος αλληλεπίδρασης που επηρεάζει τη συμπεριφορά. 

Αναλυτικότερα, συμπεριφορά και περιβάλλον αποτελούν σχέση αμφίδρομη όπου το 

περιβάλλον επηρεάζει τη συμπεριφορά και η συμπεριφορά επηρεάζει το είδος του 

περιβάλλοντος. Σε αυτό το πλαίσιο, ατομικοί παράγοντες, συμπεριφορικοί και 

περιβαλλοντικοί παράγοντες, λειτουργούν ως αλληλοεπιδρώντες προσδιοριστές. 
313-315 

Ο Tolman υποστηρίζει ότι, αυτό που μαθαίνει ο άνθρωπος είναι οι προσδοκίες και 

όχι οι τρόποι συμπεριφοράς. Η προσδοκία, αποτελεί πρόβλεψη σε ένα μελλοντικό στόχο 

και έχει τέτοια εσωτερική δυναμική που μπορεί να παρακινήσει συμπεριφορά και να 

οδηγήσει το άτομο στην επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου. Εξίσου σημαντικό ρόλο έχει 

η αμοιβή που σχετίζεται με την επίτευξη του στόχου διότι επηρεάζει τη δημιουργία και το 

μέγεθος της προσδοκίας. Επίσης, ο Tolman θεωρεί ότι, η προσδοκία δεν αποτελεί στατική 

έννοια αλλά αντιθέτως μια διαρκώς σχηματιζόμενη δύναμη σε συγκεκριμένα ερεθίσματα, 

τα οποία πυροδοτούν την εμφάνιση νέων ερεθισμάτων. Η επιβεβαίωση των προσδοκιών 

προάγει τη μάθηση.
306-308 

 Ο Rosenthal υποστήριξε ότι, οι προσδοκίες που έχει ο εκπαιδευτικός για ένα 

μαθητή ασυνείδητα ενεργοποιούνται και επαληθεύονται. Για παράδειγμα, το θετικό 

συναισθηματικό κλίμα, μεταξύ δασκάλου-μαθητευόμενου, η θετική διάθεση του 

εκπαιδευτικού όπως αυτή μεταδίδεται διαμέσου της μη λεκτικής επικοινωνίας, η 

ανατροφοδότηση, ο συχνός έπαινος και η ενίσχυση αποτελούν μόνον μερικούς από τους 

παράγοντες που προάγουν την ενεργό συμμετοχή των μαθητών που έχουν υψηλότερες 

προσδοκίες. Ακριβώς, το ίδιο παράδειγμα βρίσκει εφαρμογή στη σχέση επαγγελματιών 

υγείας και ασθενών.
 
Οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών για τους μαθητές είναι αρνητικές ή 

θετικές και κατά συνέπεια και η ίδια η συμπεριφορά τους απέναντι σε αυτούς. Αυτή είναι 

που διευκολύνει ή δυσκολεύει τη μάθηση όταν παρατηρούνται διακρίσεις εκ μέρους του 

εκπαιδευτικού οι οποίες γίνονται συνήθως ασυνείδητα. Εκείνο που πρέπει να προσπαθεί 

καθημερινά να κάνει ο εκπαιδευτικός είναι να βρίσκει δημιουργικούς τρόπους για να 

επιτύχει ο μαθητής και να πραγματοποιηθούν κάποιες από τις προσδοκίες του.
 308,316-322 
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 Η αυτό-επάρκεια αποτελεί σημείο κλειδί για την επιτυχή προσδοκία-

αποτελέσματος. Σύμφωνα με τον Βandura, ως αυτό-επάρκεια ορίζεται η κρίση των 

ατόμων όσον αφορά τις ικανότητές τους να οργανώνουν και να επιτελούν επιτυχώς 

δραστηριότητες σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Οι κρίσεις για την αυτό-επάρκεια 

επηρεάζουν την αντίληψη του ατόμου για την αποτελεσματικότητά του και την επιλογή 

των δραστηριοτήτων του. Οι πεποιθήσεις αυτό-επάρκειας είναι εξατομικευμένες όταν 

κάποιο άτομο πιστεύει ότι μπορεί να φέρει σε πέρας κάποιες καταστάσεις ενώ κάποιες 

άλλες όχι. Παρότι, η αυτό-επάρκεια είναι απαραίτητη για την προσδοκία αποτελέσματος 

ωστόσο η ίδια δεν συνεπάγεται και την ύπαρξη της προσδοκίας του αποτελέσματος. Για 

παράδειγμα, εάν το άτομο αμφιβάλλει για τις ικανότητες του συχνά δείχνει απροθυμία να 

δραστηριοποιηθεί και να υιοθετήσει εκείνη τη συμπεριφορά που θα οδηγήσει σε 

επιθυμητό αποτέλεσμα. Οι χαμηλές προσδοκίες ως προς την αυτό-επάρκεια και το 

αποτέλεσμα της προσδοκίας ωθούν το άτομο να βιώνει απογοήτευση, να είναι αδύναμο ή 

παθητικό. Αντίθετα οι θετικές προσδοκίες αυτό-επάρκειας δηλαδή η θετική εκτίμηση των 

ικανοτήτων του ατόμου, το παρακινούν να καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια 

προκειμένου να πετύχει ένα στόχο ή να επιλύσει κάποιο πρόβλημα.
306-308,313-315

  

Εκτός από τις ατομικές προσδοκίες σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση μιας 

προσδοκίας κατέχουν και οι κοινωνικές προσδοκίες δηλαδή, η αναμενόμενη συμπεριφορά 

του κάθε μέλους μιας κοινωνικής ομάδας. Όσον αφορά τους κοινωνικούς ρόλους, οι 

προσδοκίες αποτελούν θέμα μάθησης κυρίως κατά την αλληλεπίδραση των ατόμων, όπου 

γεννώνται προσδοκίες για τη συμπεριφορά των άλλων. Ως κοινωνική αλληλεπίδραση 

ορίζεται η αμοιβαία επίδραση μέσω επικοινωνίας ατόμων ή ομάδων που αφορά τη 

συμπεριφορά, τις στάσεις, τις ενέργειές τους, για παράδειγμα, η αλληλεπίδραση σε μια 

τάξη μεταξύ δασκάλου και μαθητών ή η αλληλεπίδραση μεταξύ ασθενή και 

επαγγελματιών υγείας. Τα άτομα προσανατολίζουν τις ενέργειές τους αμοιβαία σε 

προσδοκίες που συμπληρώνονται μεταξύ τους ή η συμπεριφορά ενός ατόμου ως ερέθισμα 

προκαλεί τη συμπεριφορά των άλλων ως αντίδραση.
306-308 

 Αναλυτικότερα, με την κοινωνικοποίηση, τα άτομα κρίνουν τους άλλους σε 

συνάρτηση με τον εκάστοτε κοινωνικό ρόλο που έχει το καθένα και το βαθμό 

ικανοποίησης των προσδοκιών σε σχέση με το ρόλο τους. Η αντίληψη που διαμορφώνεται 

για τους άλλους λειτουργεί ως προσδοκία ή πρόβλεψη για τη μελλοντική τους 

συμπεριφορά. Οι κοινωνικές προσδοκίες επηρεάζονται από προσωπικές πεποιθήσεις, 

στάσεις, απόψεις ή κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά του ατόμου, όπως είναι η 
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ηλικία, το φύλο και η εθνικότητα. Επίσης, τα ίδια τα άτομα εντός του κοινωνικού 

περιβάλλοντος αναλαμβάνουν να εκπληρώσουν ρόλους. Δεδομένου ότι στην κοινωνία, το 

άτομο είναι δυνατόν να αντιμετωπίζει προβλήματα, με αποτέλεσμα να βιώνει είτε αποδοχή 

είτε απόρριψη από το κοινωνικό σύνολο, δημιουργεί μηχανισμούς προκειμένου να 

αλληλοεπιδρά με τα άλλα άτομα και να οριοθετεί την ταυτότητά του μέσα στην κοινωνία. 

Προσοχή απαιτείται κατά την αλληλεπίδραση με διαφορετικούς πολιτισμούς διότι κάθε 

πολιτισμική ομάδα διακρίνεται από κάποιες τυπικές συμπεριφορές, και συνεπώς ελλοχεύει 

ο κίνδυνος αρνητικής ερμηνείας κάποιας συμπεριφοράς.
306-308 

 Η προσδοκία ενός ατόμου για τη συμπεριφορά κάποιου άλλου θα μπορούσε να 

λειτουργήσει ως μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία, όρος που υποστηρίχθηκε από τον 

Robert Merton κυρίως το 1948,
316

 αν και προυπήρχε ως ένα βαθμό στο Θεώρημα του 

Thomas από το 1928. Η αυτοεκπληρούμενη προφητεία είναι μια πρόβλεψη για ένα 

μελλοντικό γενικό συμβάν, που από τη στιγμή που γίνεται ενισχύει τις πιθανότητες να 

πραγματοποιηθεί αυτό το συμβάν. Για παράδειγμα, ο αρνητικός τρόπος αντίληψης μιας 

κατάστασης επηρεάζει τη συμπεριφορά κατά τέτοιο τρόπο ώστε στο τέλος να 

επιβεβαιωθεί η αρχική προφητεία. Το φαινόμενο της αυτοεκπληρούμενης προφητείας 

είναι γνωστό και ως φαινόμενο του Πυγμαλίωνα ή ως αποτέλεσμα των προσδοκιών. Το 

φαινόμενο στη σχολική τάξη παρατηρείται, όταν οι προσδοκίες που έχει ο εκπαιδευτικός 

για την απόδοση των μαθητών του επηρεάζουν τη συμπεριφορά του. Κατόπιν, εκείνη 

γίνεται αντιληπτή από τους μαθητές του, μέσω των σχέσεων αλληλεπίδρασης και τους 

οδηγεί σε αντιδράσεις συμπεριφοράς που θα επιβεβαιώνουν τις προσδοκίες του 

εκπαιδευτικού.
306-308,317-323 

 Όσον αφορά τον τομέα της υγείας, το φαινόμενο αυτό βρίσκει εφαρμογή. Για 

παράδειγμα, οι προβλέψεις της κακής πρόγνωσης για ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση 

μπορεί να γίνει αυτοεκπληρούμενη προφητεία για τους επαγγελματίες υγείας.
324

 Άλλο 

παράδειγμα είναι η πεποίθηση ενός ασθενούς ότι ένα φάρμακο δεν θα δράσει μπορεί να 

γίνει αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Επίσης, άτομα με χρόνια νοσήματα που είχαν 

δοκιμάσει χωρίς επιτυχία φάρμακα για πολλά χρόνια, πιθανώς να έχουν αποκτήσει 

μεγαλύτερη αρνητική εμπειρία, που θα μπορούσε να επιδράσει στη μελλοντική περίθαλψή 

τους. Οι προσδοκίες ενός ατόμου για το μέλλον του είναι εξίσου σημαντικές διότι μπορεί 

να επηρεάζουν την σωματική και ψυχική λειτουργικότητά Για παράδειγμα, πεποιθήσεις 

ότι, η εξασθένιση λόγω ηλικίας μπορεί να προληφθεί ή να τροποποιηθεί απαιτούν 

προσπάθειες για να επιτευχθεί η βέλτιστη λειτουργία ενώ αντιθέτως εκείνες που 
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υποστηρίζουν ότι, η μελλοντική εξασθένιση είναι μη -αναστρέψιμη σχετίζονται με 

παραίτηση προσπάθειας. Από την άλλη, η αντίληψη του κάθε ατόμου για το μέλλον του 

διαμορφώνεται από τα επίπεδα σωματικής και της ψυχολογικής λειτουργικότητας τους. 

Όταν παρατηρείται εξασθένιση της λειτουργικότητας, οι προσδοκίες του κάθε ατόμου 

πυροδοτούν την υιοθέτηση συμπεριφορών σχετιζόμενων με την υγεία προκειμένου να 

επηρεάσουν θετικά το μέλλον της υγείας.
306-308

 

 

4.3 Προσδοκίες ασθενών  

 

 Όσον αφορά τον τομέα της υγείας, η προσδοκία αποτελεί πολυσύνθετη δυναμική 

έννοια που αφορά είτε στις προβλέψεις του ασθενή για την υπηρεσία είτε στις εκτιμήσεις 

του χρήστη για επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Αναλυτικότερα, οι προσδοκίες των 

ασθενών εξαρτώνται από τις προηγούμενες εμπειρίες από τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τις 

οδηγίες των εμπλεκόμενων μελών, την άμεση και έμμεση επικοινωνία, τις προσωπικές 

ανάγκες των χρηστών και τη στάση των χρηστών προς το υγειονομικό σύστημα κυρίως 

μέσω του θεσμικού ρόλου των αρμόδιων φορέων. Η έννοια προσδοκία περιγράφει τι 

περιμένουν οι ασθενείς να συναντήσουν και τι θα ήθελαν να συναντήσουν. Ωστόσο, 

παρατηρείται σημαντική διαφορά ανάμεσα στις προσδοκίες ασθενών και σε εκείνο που 

τελικά απολαμβάνουν, που οφείλεται: 1. στη διαφορά μεταξύ των προσδοκιών των 

ασθενών και των παρεχόμενων υπηρεσιών του νοσοκομείου (παροχή υπηρεσιών 

κατώτερων των προσδοκιών τους), 2. στη διαφορά μεταξύ των προσδοκιών των ασθενών 

και των προδιαγραφών, η οποία αντανακλά την αδυναμία του νοσοκομείου να μεταφράσει 

τις προσδοκίες των ασθενών σε συγκεκριμένες προδιαγραφές κυρίως λόγω έλλειψης 

διάθεσης εκ μέρους των στελεχών του νοσοκομείου να δεσμευτούν να προσφέρουν 

ποιοτικές υπηρεσίες, 3. στη διαφορά μεταξύ των υπηρεσιών που προσφέρει το νοσοκομείο 

και των προτύπων παροχής υπηρεσιών και εξυπηρέτησης ασθενών που έχει θέσει, η οποία 

αφορά κυρίως την αδυναμία του νοσοκομείου να τηρεί τα κατάλληλα πρότυπα 

εξυπηρέτησης που είχε προκαθορίσει και, τέλος, 4. στη διαφορά μεταξύ των υπηρεσιών τις 

οποίες υπόσχεται το νοσοκομείο στους ασθενείς και των υπηρεσιών που προσφέρει 

τελικά, η οποία αφορά κυρίως την αδυναμία του νοσοκομείου να τηρεί τις υποσχέσεις που 

δίνει στους ασθενείς σχετικά με το τι θα πρέπει να αναμένουν από αυτήν, αυξάνοντας 

υπέρμετρα τις προσδοκίες τους, οι οποίες στη συνέχεια δεν ικανοποιούνται.
325-330

 Ο 



55 

Kravitz
331

τόνισε ότι είναι σημαντικό να μετρηθούν οι πολλές και ποίκιλλες προσδοκίες 

των ασθενών γιατί έχουν σημαντικές κλινικές συνέπειες. Για τους επαγγελματίες υγείας 

και τους πολιτικούς ιθύνοντες, η κατανόηση και αξιολόγηση των προσδοκιών των 

ασθενών θα είναι ένα σημαντικό έργο.
 
Οι Bowling και συν. (2012)

332 
υποστήριξαν ότι η 

ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών υγείας ως προς τις ανεκπλήρωτες προσδοκίες των 

ασθενών θα επιτρέψει τη βαθύτερη κατανόηση των αναγκών των ασθενών και τη 

βελτίωση της επικοινωνίας. Οι ίδιοι ερευνητές έδειξαν ότι οι κυριότερες προσδοκίες 

ασθενών αφορούσαν τη καθαριότητα, τη πληροφόρηση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες 

υγείας, τις σαφείς και κατανοητές πληροφορίες ως προς την κατάσταση υγείας τους, τη 

συμμετοχή στις αποφάσεις για τη θεραπεία και την αντιμετώπιση των προβλημάτων ή 

επιπλοκών. Επίσης, κατέδειξαν ότι οι προσδοκίες έχουν τουλάχιστον δύο βασικά στοιχεία. 

Το πρώτο αφορά τις προσδοκίες που θα είχαν οι ασθενείς σε ιδανικές συνθήκες από το 

Εθνικό Σύστημα Υγείας κάθε χώρας και το δεύτερο αυτό που πραγματικά αναμένεται να 

συμβεί (ρεαλιστικές προσδοκίες).
332

 Τα χαρακτηριστικά των ασθενών επηρεάζουν τις 

προσδοκίες τους, όπως για παράδειγμα η ηλικία. Αναλυτικότερα, οι ηλικιωμένοι που 

έχουν περάσει μέρος της ζωής τους σε πιο λιτές συνθήκες, μπορεί να έχουν χαμηλότερες 

προσδοκίες και απλά να είναι ευγνώμονες για αυτό που λαμβάνουν, ενώ άτομα νεότερης 

ηλικίας, των οποίων οι εμπειρίες της ζωής έχει διαμορφωθεί από την επανάσταση των 

καταναλωτών και στιγμιαία ικανοποίηση, μπορεί να είναι περισσότερο απαιτητικοί. Για τα 

παραπάνω καλό είναι να λαμβάνονται υπ΄όψιν τόσο οι προσδοκίες των ασθενών, όσο και 

οι αντιλήψεις των ιατρών για τις προσδοκίες των ασθενών τους.
333

 

 

4.4 Εκπλήρωση προσδοκιών υγείας  

 

 Η εκπλήρωση των προσδοκιών των ασθενών επιτυγχάνεται με την ικανοποίηση 

των αναγκών των ασθενών. Ασθενείς με δυσανάλογα υψηλές προσδοκίες μπορεί να είναι 

δυσαρεστημένοι με την καλύτερη δυνατή φροντίδα, και εκείνοι με χαμηλές προσδοκίες 

μπορεί να ικανοποιηθούν με ελλιπή φροντίδα. Επιπλέον, παρατηρούνται διαφορές στην 

ικανοποίηση μεταξύ των ανθρώπων από διαφορετικές κοινωνικές τάξεις, την ηλικία, το 

φύλο και την πολιτιστική ομάδα ή μεταξύ διαφορετικών υπηρεσιών και τύπους φροντίδας. 

Η κυρίαρχη θεώρηση στην έρευνα της ικανοποίησης βασίζεται στη θεωρία της 

επαλήθευσης ή της διάψευσης των προσδοκιών (expectation confirmation/disconfirmation 
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theory), η οποία προτάθηκε από τον Oliver.
334,335 

Η θεωρία αρχικά αφορούσε στην 

ψυχολογία της προώθησης αγαθών, στη συνέχεια, όμως, υιοθετήθηκε και σε άλλα πεδία. 

Στο πλαίσιο του εν λόγω μοντέλου, η ικανοποίηση διαμορφώνεται μέσω της σύγκρισης 

της αντιλαμβανόμενης αποδοτικότητας και των προαγοραστικών προσδοκιών για τα 

χαρακτηριστικά του αγαθού. Επαλήθευση των προσδοκιών σημαίνει ότι η αποδοτικότητα 

είναι μεγαλύτερη των προσδοκιών και οδηγεί σε ικανοποίηση του προσώπου που 

απολαμβάνει το αγαθό, ενώ διάψευση των προσδοκιών σημαίνει ότι η απόδοση του 

αγαθού ήταν κατώτερη των προσδοκιών, γεγονός που οδηγεί σε δυσαρέσκεια ή αδιαφορία 

του προσώπου.
334-336

 Ως ένα τέτοιο αγαθό θα μπορούσε να θεωρηθεί, εκτός των άλλων, η 

ίδια η υγεία.
337

 Η ενδυνάμωση του ρόλου του Ευρωπαίου ασθενή βασίζεται στην επιλογή, 

την πληροφόρηση και την αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας σε σχέση με τις προσδοκίες 

του και πρότυπα κριτήρια.
338

 Η εκπλήρωση των προσδοκιών των ασθενών συνεπάγεται 

μεγαλύτερη ικανοποίηση από την παρεχόμενη φροντίδα υγείας, υψηλότερο βαθμό 

συμμόρφωσης προς τις θεραπευτικές οδηγίες και ενεργό συμμετοχή στη φροντίδα.
339,340 

Στο τομέα της υγείας, προσδοκίες δεν έχουν μόνο οι ασθενείς αλλά και οι επαγγελματίες 

υγείας, οι οποίοι φέρουν στο χώρο της εργασίας τους τις προσδοκίες τους ενώ παράλληλα 

το περιβάλλον εργασίας επιβάλλει τις δικές του προσδοκίες ρόλου στους επαγγελματίες. 

Οι επαγγελματίες υγείας βιώνουν ικανοποίηση όταν οι προσδοκίες που έχουν για το 

επαγγελματικό τους ρόλο είναι σε συμφωνία με την αντίληψη που αποκτούν κατά την 

άσκησή του.
336,341 

Οι προσδοκίες της κάθε πλευράς, επαγγελματίες υγείας-ασθενείς 

αλληλοεπιδρούν και είναι δυνατόν να επηρεάσουν σημαντικά την ποιότητα της 

φροντίδας.
341 

 

4.5 Προσδοκίες ασθενών με μεσογειακή αναιμία  

 

 Στην έρευνα των Zani και συν. το 1995,
152

 έγινε αξιολόγηση της επίδρασης που 

είχε η μεσογειακή αναιμία στην ψυχολογία και την κοινωνική συμπεριφορά των Ιταλών 

έφηβων θαλασσαιμικών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι θαλασσαιμικοί έφηβοι είχαν μια 

κανονική ψυχική εξέλιξη με αυτοεκτίμηση, ενώ είχαν αναπτύξει στρατηγικές 

αντιμετώπισης. Επιπλέον, σκέφτονταν θετικά για το μέλλον τους και τοποθετούσαν ψηλά 

την εύρεση εργασίας και αναζητούσαν τον/την κατάλληλο/η σύντροφο στη ζωή τους. 
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 Η ίδια ομάδα από τη Φεράρα της Ιταλίας οι Di Palma και συν.,
151

 διερεύνησε το 

1998 την επίδραση της μεσογειακής αναιμίας στη ψυχοκοινωνική προσαρμογή των 

πασχόντων εφήβων και νεαρών ενηλίκων που τους ζητήθηκε να συμπληρώσουν ένα επί 

τούτω ερωτηματολόγιο, ενώ πήραν συνεντεύξεις από τους έγγαμους θαλασσαιμικούς που 

κάποιοι, μάλιστα, είχαν αποκτήσει δικά τους παιδιά, αναφορικά με το γάμο και την 

οικογενειακή ζωή. Βρέθηκε ότι οι θαλασσαιμικοί έφηβοι είχαν κανονική ψυχοκοινωνική 

ανάπτυξη με αυτοεκτίμηση και κοινωνική προσαρμογή, ενώ είχαν αναπτύξει πολύ 

ισχυρούς δεσμούς με την οικογένειά τους. Οι παντρεμένοι θαλασσαιμικοί δεν διέφεραν 

στη συμπεριφορά από τους υγιείς παντρεμένους. Οι ερευνητές κατέληξαν στο ότι όταν οι 

θαλασσαιμικοί λαμβάνουν τη θεραπευτική τους αγωγή καταφέρνουν να αντιμετωπίσουν 

τις δυσκολίες της ζωής που ανακύπτουν στην εφηβεία τους ή στην ενήλικη ζωή τους. 

 Στην έρευνά τους σε θαλασσαιμικούς με απώτερη καταγωγή την Ελλάδα και την 

Ιταλία που έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι Bush και συν.,
342

 το 1998 αξιολόγησαν προς 

τα που προσανατολίζονταν ως προς το μέλλον και πως λειτουργούσαν σε ψυχικό επίπεδο 

οι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία σε ό, τι αφορά μεταξύ άλλων στις μελλοντικές τους 

προσδοκίες και το πως αντιλαμβάνονταν την κοινωνική στήριξη. Διαπιστώθηκε η 

σπουδαιότητα των στρατηγικών αντιμετώπισης στο πλαίσιο της χρονιότητας μιας νόσου, 

όπως είναι η μεσογειακή αναιμία, που θεωρείται ότι προκαλεί αναπηρία, ενώ βρέθηκε ότι 

οι θαλασσαιμικοί ασθενείς είχαν όπως οι συνομήλικοί τους προσδοκίες για το μέλλον 

τους, κοινωνική ένταξη και αυτό-εικόνα. 

 Στην τελευταία έρευνα που αφορούσε, εκτός των άλλων, στις προσδοκίες και έγινε 

πριν από 12 χρόνια στην Κρήτη, βρέθηκε ότι οι προσδοκίες των θαλασσαιμικών ενηλικών 

επηρεάζονταν από το φύλο και την εισαγωγή στο νοσοκομείο. Οι στάσεις και οι 

προσδοκίες σε σχέση την εμπειρία που είχαν από τη θεραπευτική τους αντιμετώπιση 

ανέδειξε την ανάγκη που είχαν οι χρονίως πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία να τους 

παρέχεται καλύτερη αγωγή υγείας και ψυχολογική υποστήριξη.
 343
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθούν η εκπλήρωση των 

προσδοκιών των νεαρών ενήλικων θαλασσαιμικών, οι προσδοκίες τόσο των νεαρών 

ενηλίκων όσο και των παιδιών και εφήβων με μεσογειακή αναιμία, καθώς και το 

ενδεχόμενο κατάθλιψή τους. 

Οι στόχοι της μελέτης ήταν: 

1. να αναπτυχθεί και να αξιολογηθεί ένα ερωτηματολόγιο πολλών διαστάσεων 

που αφορούσε στις προσδοκίες νεαρών ενηλίκων με μεσογειακή αναιμία, 

2. να εφαρμοστεί το ερωτηματολόγιο των προσδοκιών σε μεγαλύτερο πληθυσμό 

νεαρών ενηλίκων με μεσογειακή αναιμία και να επεκταθεί με την εκπλήρωση 

των προσδοκιών τους, 

3. να περιγραφεί η εκπλήρωση των προσδοκιών των νεαρών ενηλίκων με 

μεσογειακή αναιμία και να αναλυθούν οι μεταξύ τους διαφορές, 

4. να εκτιμηθεί κατά πόσο τα χαρακτηριστικά (κοινωνικο-δημογραφικά, 

κατάσταση υγείας) των νεαρών ενηλίκων με μεσογειακή αναιμία και ο βαθμός 

κατάθλιψής τους συσχετίζονταν με την εκπλήρωση των προσδοκιών τους και 

τις μεταξύ τους διαφορές, καθώς και τους παράγοντες αυτών, 

5. να εκτιμηθεί κατά πόσο τα χαρακτηριστικά (κοινωνικο-δημογραφικά, 

κατάσταση υγείας) των νεαρών ενηλίκων με μεσογειακή αναιμία, 

συσχετίζονταν με το ενδεχόμενο κατάθλιψής τους, 

6. να προσαρμοσθεί το ερωτηματολόγιο των προσδοκιών των νεαρών ενηλίκων 

με μεσογειακή αναιμία σε παιδιά και εφήβους με μεσογειακή αναιμία, 

7. να εκτιμηθεί κατά πόσο τα χαρακτηριστικά (κοινωνικο-δημογραφικά, 

κατάσταση υγείας) των παιδιών και εφήβων με μεσογειακή αναιμία και ο 

βαθμός κατάθλιψής τους συσχετίζονταν με τις προσδοκίες τους και τους 

παράγοντες αυτών, 

8. να εκτιμηθεί κατά πόσο τα χαρακτηριστικά (κοινωνικο-δημογραφικά, 

κατάσταση υγείας) των παιδιών και εφήβων με μεσογειακή αναιμία 

συσχετίζονταν με το ενδεχόμενο κατάθλιψής τους, και,τέλος, 
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9. να εισηγηθούν νοσηλευτικές ενέργειες που θα μπορούσαν να βελτιώσουν ή να 

ενισχύσουν την εκπλήρωση των προσδοκιών των νεαρών ενηλίκων με 

μεσογειακή αναιμία, να ενδυναμώσουν τις προσδοκίες των παιδιών και εφήβων 

με μεσογειακή αναιμία, καθώς και να μετριάσουν τον κίνδυνο ενδεχόμενης 

κατάθλιψης αυτών.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

 

5.1 Σχεδιασμός και ανάπτυξη ερωτηματολογίου προσδοκιών νεαρών 

ενήλικων με μεσογειακή αναιμία 

 

 Το προς αξιολόγηση εργαλείο ήταν ένα ερωτηματολόγιο για τις προσδοκίες των 

νεαρών ενήλικων με μεσογειακή αναιμία. Επρόκειτο για νέο ερωτηματολόγιο που 

σχεδιάστηκε εξ’ υπαρχής στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας. Περιλάμβανε κλειστού 

τύπου ερωτήσεις που καλούνταν να συμπληρώνουν μόνοι τους το ερωτηματολόγιο 

προσδοκιών όσοι νεαροί ενήλικες θαλασσαιμικοί συμμετείχαν στο στάδιο ανάπτυξής του. 

Το ερωτηματολόγιο των προσδοκιών προσφέρθηκε τυπωμένο, πληρούσε τις απαιτήσεις 

της παρούσας μελέτης και συνίστατο από ερωτήσεις που αφορούσαν στις προσδοκίες των 

νεαρών ενήλικων θαλασσαιμικών για το μέλλον τους. Είχε συμπεριληφθεί, επίσης, 

παράρτημα που ήταν αφιερωμένο σε κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά των νεαρών 

ενήλικων με μεσογειακή αναιμία. 

 Για να συνταχθεί ένας κατάλογος υποθετικών θεματικών ενοτήτων που θα τίθεντο 

προς χρήση στο υπό ανάπτυξη ερωτηματολόγιο για τις προσδοκίες των νεαρών ενηλίκων 

με μεσογειακή αναιμία, 1. λήφθηκε υπόψη ερωτηματολόγιο προσδοκιών 12 ερωτήσεων
344 

που είχε διανεμηθεί σε 341 Έλληνες υγιείς φοιτητές με μέσο όρο ηλικίας τα 21,47±3,82 

έτη και διάμεσο ηλικία τα 21 έτη και διέθετε δύο διαστάσεις που αφορούσαν στη στήριξη 

από το κοινωνικό και οικογενειακό περιβάλλον τους και στο επάγγελμά τους με αξιοπιστία 

0,901 και 2. προηγήθηκε λεπτομερής ανασκόπηση της υπάρχουσας διεθνούς 

βιβλιογραφίας που αφορούσε στους θαλασσαιμικούς. Αρχικά επιλέχτηκαν τρεις πολύ 

ευρείες εννοιολογικές κατασκευές, πηγές έμπνευσης των οποίων υπήρξαν μία έρευνα για 

την υγεία των θαλασσαιμικών,
343

 μια έρευνα σχετικά με τους μηχανισμούς αντιμετώπισης 

που διαθέτουν,
342

 και παλαιότερες μελέτες σχετικά με τις ψυχοκοινωνικές πτυχές των 

θαλασσαιμικών.
151,152

 Οι εννοιολογικές κατασκευές αναφέρονταν στις προσδοκίες των 

νεαρών ενηλίκων με μεσογειακή αναιμία ως προς τη λειτουργικότητά τους στον 

κοινωνικό, οικογενειακό και εργασιακό τομέα. Για κάθε εννοιολογική κατασκευή 

παρήχθησαν 13 με 15 θέματα ερωτήσεων. 
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 Ακολούθως, διενεργήθηκε ποιοτική μελέτη μικρής κλίμακας ώστε να γίνουν 

βελτιώσεις με βάση τα όσα γνωστοποιήθηκαν από 10 νεαρούς ενήλικες με μεσογειακή 

αναιμία που απάντησαν σε ερωτήσεις ανοικτού τύπου σε συνέντευξή τους διάρκειας 20 με 

30 min. Προστέθηκε, κατ’ αυτόν τον τρόπο, η έννοια της σωματικής λειτουργικότητας. 

Κατόπιν, προτάθηκαν τέσσερις θεματικές ενότητες που αντανακλούσαν τις προσδοκίες 

που είχαν οι νεαροί ενήλικες με μεσογειακή αναιμία αναφορικά με 1. την κοινωνική 

στήριξη, 2. την οικογενειακή αποκατάσταση, 3. την καθημερινότητά τους και 4. την 

επαγγελματική ανέλιξη. Εντέλει, με βάση αυτές τις θεματικές ενότητες, αναπτύχθηκε 

δεξαμενή από 20 ενδεχόμενες ερωτήσεις (Εικόνα 3). Η βαθμολόγηση των ερωτήσεων 

έγινε με τετράβαθμη κλίμακα τύπου Likert από το 1 (=καθόλου) ως το 4 (=πάρα πολύ).  

 

5.2 Αξιολόγηση ερωτηματολογίου προσδοκιών νεαρών ενήλικων με 

μεσογειακή αναιμία  

 

5.2.α Εγκυρότητα περιεχομένου και όψης  

 Μία πενταμελής επιτροπή από επαγγελματίες υγείας με διεπιστημονικό χαρακτήρα 

ανάλαβε να βεβαιώσει τη σχετικότητα του περιεχομένου του ερωτηματολογίου 

προσδοκιών νεαρών ενήλικων με μεσογειακή αναιμία. Οι εμπειρογνώμονες κριτές είχαν 

πολυετή εμπειρία ως εργαζόμενοι με νεαρούς ενήλικες θαλασσαιμικούς. Ζητήθηκε από 

κάθε εμπειρογνώμονα να ελέγξει τις ενδεχόμενες 20 ερωτήσεις και να αξιολογήσει αν 

ήταν αντιπροσωπευτικές των προσδοκιών που είχαν στη ζωή τους οι νεαροί ενήλικες με 

μεσογειακή αναιμία ή αν θα έπρεπε να προστεθούν θέματα ερωτήσεων, να τροποποιηθούν 

ή ακόμη και να αφαιρεθούν κάποια από τα ήδη υπάρχοντα θέματα.  

 Για να διασφαλιστεί η εγκυρότητα όψης του ερωτηματολογίου, διενεργήθηκαν 

γνωστικές συνεντεύξεις με 15 νεαρούς ενήλικες θαλασσαιμικούς, οι οποίοι επιλέχθηκαν 

τυχαία. Τους ζητήθηκε να συμπληρώσουν το προσχέδιο του ερωτηματολόγιου και 

ακολούθως τους έγινε συνέντευξη για να εκτιμηθεί αν η κάθε υποψήφια ερώτηση ήταν 

κατανοητή, αν το περιέχομενο των ερωτήσεων δεν έθιγε την προσωπικότητα τους και αν 

οι ερωτήσεις είχαν λογικό ειρμό.  



 

Εικόνα 3. Θεματικές ενότητες (Θ.Ε.) με υποψήφιες ερωτήσεις (Ερ.) για τη διερεύνηση των προσδοκιών σε νεαρούς ενήλικες με μεσογειακή αναιμία.  
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5.2.β Εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής και αξιοπιστία  

 Ο έλεγχος της εγκυρότητας της δομής και της αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου 

προσδοκιών έγινε σε δείγμα νεαρών ενηλίκων με μεσογειακή αναιμία που πληρούσαν 

μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαΐου 2014 τα κριτήρια που τέθηκαν στη μελέτη: 1. να έχουν 

συμπληρώσει τα 18 έτη τη στιγμή της διανομής του ερωτηματολογίου και να μην 

υπερβαίνουν την ηλικία των 40 ετών ώστε να έχουν γεννηθεί μετά το 1974 όταν η 

αποσιδήρωση έγινε μέρος της συνολικής διαχείρισης της μεσογειακής αναιμίας στην 

Ελλάδα,
345

 2. να μεταγγίζονται σε τακτική βάση και να υποβάλλονται σε αποσιδήρωση 

από την παιδική ηλικία στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» που διέθετε τη 

μεγαλύτερη σχετική μονάδα στη χώρα, 3. να μην πάσχουν από άλλο υποκείμενο νόσημα 

και 4. να καλύπτει η αναγνωστική ικανότητά τους την ανάγκη κατανόησης του γραπτού 

ερωτηματολογίου που καλούνταν να συμπληρώσουν μόνοι τους. Για να υπολογιστεί το 

μέγεθος του δείγματος,
346

 λήφθηκε υπόψη περιθώριο σφάλματος 5% και διάστημα 

εμπιστοσύνης 95%.  

 Οι υποψήφιες ερωτήσεις που περιλαμβάνονταν στο προσχέδιο του 

ερωτηματολογίου προσδοκιών νεαρών ενηλίκων με μεσογειακή αναιμία όφειλαν να 

μετρούν τις εννοιολογικές κατασκευές που είχαν στόχο να αντιπροσωπεύσουν. Τούτο 

βεβαιώθηκε ότι πράγματι συνέβαινε, αφού διερευνήθηκε με βάση τις πλήρεις 

παρατηρήσεις η εγκυρότητα της εννοιολογικής κατασκευής του εργαλείου στον υπό 

μελέτη πληθυσμό. Για τη διερεύνηση της άγνωστης δομής των ερωτήσεων του 

ερωτηματολογίου, χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση των κύριων συνιστωσών που ως 

παραλλαγή της ανάλυσης παραγόντων συνιστούσε μια διαδικασία μείωσης των 

μεταβλητών από τη φύση της διερευνητική. Για να επιτραπεί η ανάλυση των κύριων 

συνιστωσών ώστε να ταυτοποιηθούν οι ομάδες των ερωτήσεων που διαμόρφωναν τις 

υποκλίμακες του ερωτηματολογίου, έγινε έλεγχος της κανονικότητας της κατανομής των 

παρατηρήσεων του δείγματος με τη βοήθεια διαγραμμάτων απεικόνισης και αριθμητικών 

δεδομένων ανάλυσης με αποδεκτό εύρος ±2 για τις τιμές ασυμμετρίας και κύρτωσης.
347,348

 

Εφαρμόστηκε, επίσης, ο μη παραμετρικός έλεγχος K-S των Kolmogorov-Smirnov, αφού 

όλες οι μεταβλητές που συμπεριλήφθηκαν στην ανάλυση των κύριων συνιστωσών ήταν 

έμμεσα παρατηρούμενες, βαθμολογούνταν με διατακτική κλίμακα και αντιμετωπίσθηκαν 

ως συνεχείς.
348

  

Προτού γίνει η εξαγωγή των συνιστωσών, εξετάσθηκε αν άξιζε να μειωθούν τα 

δεδομένα των ερωτηθέντων μέσω: 1. της μέτρησης της επάρκειας της δειγματοληψίας των 
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Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) και 2. της δοκιμασίας σφαιρικότητας του Bartlett.
349,350

 

Θεωρήθηκε ότι τιμές στη δοκιμασία KMO που υπερέβαιναν την τιμή 0,70 ήταν 

ενδεικτικές επαρκούς συσχέτισης ανάμεσα στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. Ως εκ 

τούτου, η εφαρμογή της ανάλυσης των κύριων συνιστωσών στη μελέτη θα απόβαινε 

χρήσιμη. Η δοκιμασία του Bartlett όφειλε να απορρίψει σε επίπεδο σημαντικότητας 

P<0,001 την αρχική, μηδενική υπόθεση Η0: «Η μήτρα των συσχετίσεων είναι μία μήτρα 

ταυτότητας». Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα καταδεικνυόταν ότι οι μεταβλητές συσχετίζονταν 

και, ως εκ τούτου, θα θεωρούνταν κατάλληλες να ανιχνεύσουν τη δομή των ερωτήσεων 

του ερωτηματολογίου προσδοκιών νεαρών ενηλίκων με μεσογειακή αναιμία  

Για την εκτίμηση του αριθμού των συνιστωσών που επρόκειτο να εξαχθούν, 

χρησιμοποιήθηκε το κριτήριο του Kaiser, στη βάση του να είναι ο αριθμός των ιδιοτιμών 

πάνω από 1, και η θεώρηση του διαγράμματος κατολίσθησης του Cattell των ιδιοτιμών 

καθεμιάς συνιστώσας.
351,352

 Όσο αφορούσε στον έλεγχο της συνεισφοράς των μεταβλητών 

στο σχηματισμό των συνιστωσών, η τιμές φόρτωσης (λ), που είναι ο συντελεστής 

συσχέτισης μεταξύ του εκάστοτε παράγοντα (συνιστώσας) και της καθεμιάς μεταβλητής, 

αντιστοιχούσε στο συγκεκριμένο μέγεθος του δείγματος και όφειλαν να είναι υψηλότερες 

από την τιμή του κατά περίπτωση προεπιλεγμένου ορίου.
353,354

 Μετρήθηκε με τους 

κοινούς παράγοντες (communalities) η κοινή παραγοντική διασπορά που ήταν το ποσοστό 

της διακύμανσης κάθε μεταβλητής που εξηγείτο από όλες τις συνιστώσες ώστε να 

εκτιμηθεί αν ο βαθμός συσχέτισης των μεταβλητών από κάποια άλλη μεταβλητή είχε 

μέγεθος τουλάχιστο μεγαλύτερο από 0,4.
355,356

 Επίσης, έγινε ανάκτηση της αθροιστικής 

αναλογίας της ολικής διακύμανσης. Για να απλοποιηθεί η ερμηνεία των συνιστωσών, 

επιλέχθηκε η μέθοδος varimax rotation, εφόσον θεωρήθηκε ότι ήταν η τεχνική ορθογώνιας 

περιστροφής των αξόνων που έχει χρησιμοποιηθεί περισσότερο.
357 

 

 Για να ελεγχθεί αν τα αποτελέσματα που παράχθηκαν από τις ερωτήσεις είχαν 

συνοχή εντός του ερωτηματολογίου, υπολογίστηκε ο συντελεστής άλφα του Cronbach.
358 

Ο συγκεκριμένος συντελεστής θεωρήθηκε ότι είναι ο πιο ευρέως αποδεκτός δείκτης 

εσωτερικής συνοχής και εκφράζει τον πολλαπλό συντελεστή συσχέτισης μεταξύ των 

μεταβλητών για ολόκληρη την κλίμακα του ερωτηματολογίου προσδοκιών νεαρών 

ενηλίκων με μεσογειακή αναιμία, καθώς και για καθεμία από τις υποκλίμακες 

(παράγοντες). Για ένα νέο εργαλείο που μόλις έχει αναπτυχτεί, όπως ήταν το προς 

αξιολόγηση ερωτηματολόγιο προσδοκιών νεαρών ενηλίκων με μεσογειακή αναιμία, 

θεωρήθηκε αποδεκτό να είναι ο συντελεστής άλφα του Cronbach άλφα πάνω από 0,70 
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ώστε να θεωρηθεί κατάλληλος για ερευνητική χρήση.
359 

Ελέγχθηκε, επίσης, αν υπήρχαν 

ερωτήσεις που πλεόναζαν και υπολογίστηκε η επίδραση που θα είχε η αφαίρεση της κάθε 

ερώτησης πάνω στο συντελεστή άλφα του Cronbach.
347

 Στην περίπτωση που κάποιος 

παράγοντας περιλάμβανε δύο, αντί για τρεις τουλάχιστον, ερωτήσεις, εφαρμόσθηκε η 

τεχνική της ανάλυσης των δύο ημίσεων (split-half) για να βρεθεί ο συντελεστής 

συσχέτισης των δύο ημίσεων τμημάτων της υποκλίμακας (παράγοντα) και να εκτιμηθεί η 

εσωτερική της συνέπεια με τον τύπο των Spearman-Brown.
360

 Ως προς την εκτίμηση του 

βαθμού συμφωνίας των απαντήσεων ανάμεσα στους ερωτηθέντες (ανεξάρτητοι 

βαθμολογητές), τιμή ενδοταξικού συντελεστή συσχέτισης που προσέγγιζε την τιμή 0,80 

θεωρήθηκε ως ένδειξη της καλής επαναληπτότητας.
361

 Για την εξέταση της σταθερότητας 

του ερωτηματολογίου στο χρόνο, εφαρμόστηκε η τεχνική της επανεξέτασης μετά από 

χρονικό διάστημα δύο εβδομάδων.
362

 Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να 

συμπληρώσουν μόνοι τους το ερωτηματολόγιο προσδοκιών μετά από δύο εβδομάδες και 

οι συντελεστές συσχέτισης διατάξεων του Spearman χρησίμευσαν ως δείκτες της χρονικής 

αξιοπιστίας ελέγχου-επανελέγχου.  

 

5.2.γ Λειτουργικότητα  

 Η λειτουργικότητα του ερωτηματολογίου των προσδοκιών σε νεαρούς ενήλικες με 

μεσογειακή αναιμία μελετήθηκε:  

 1. Με περιγραφική ανάλυση των δεδομένων (μεταβλητών) όσων συμμετείχαν στο 

στάδιο ανάπτυξης του ερωτηματολογίου. Για να γίνει εκτίμηση της κατανομής των 

βαθμολογιών προχώρησε ο υπολογισμός του μέσου όρου των βαθμολογιών, της τυπική 

απόκλιση και των ορίων τους. Έγινε επίσης καταγραφή, για κάθε υποκλίμακα, των 

εκατοστιαίων ποσοστών των βαθμολογιών που έδωσαν οι ερωτηθέντες. Θεωρήθηκε ότι 

υπήρχαν φαινόμενα οροφής και βάσης όταν πάνω από το 15% των ερωτηθέντων 

(βαθμολογητών) ανέφερε το καλύτερο ή το χειρότερο δυνατό αποτέλεσμα.
363

 

 2. Με εκτίμηση της ικανότητας του ερωτηματολογίου να διακρίνει ανάμεσα σε 

υποομάδες νεαρών ενηλίκων με μεσογειακή αναιμία που διέφεραν ως προς τα κοινωνικο-

δημογραφικά τους χαρακτηριστικά (φύλο, μορφωτικό επίπεδο, έγγαμη ζωή, εργασιακή 

απασχόληση). Η εκτίμηση της λειτουργικότητας του ερωτηματολογίου προσδοκιών 

νεαρών ενηλίκων με μεσογειακή αναιμία, η οποία βασίστηκε στο ότι οι βαθμολογίες των 
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υποομάδων των νεαρών ενήλικων θαλασσαιμικών διέφεραν κατά τους μέσους όρους τους, 

υπολογίστηκε με δοκιμασία t για δύο ανεξάρτητα δείγματα.
364 

 

 

5.3 Εκπλήρωση προσδοκιών νεαρών ενηλίκων με μεσογειακή αναιμία 

και κατάθλιψη 

 

Μεταξύ Σεπτεμβρίου 2014 και Ιανουαρίου 2015, το ερωτηματολόγιο προσδοκιών 

που είχε αναπτυχθεί και ήταν έτοιμο προς ερευνητική χρήση, εφόσον είχε κριθεί ως 

λειτουργικό (Κεφάλαιο 5.2.γ) και είχαν ληφθεί υπόψη τυχόν σχόλια όσων συμμετείχαν 

στο στάδιο ανάπτυξής του, αποφασίστηκε να εφαρμοστεί σε ευρεία κλίμακα και να 

επεκταθεί με το βαθμό εκπλήρωσης προσδοκιών, ώστε να προχωρήσει η έρευνα για την 

εκπλήρωση προσδοκιών των νεαρών ενηλίκων με μεσογειακή αναιμία.  

Οι συμμετέχοντες νεαροί ενήλικες θαλασσαιμικοί όφειλαν να πληρούν τα κριτήρια 

εκείνα που είχαν τεθεί κατά την αξιολόγηση του ερωτηματολογίου και αφορούσαν στα 

εξής: 1. να έχουν συμπληρώσει τα 18 έτη τη στιγμή της διανομής του ερωτηματολογίου 

και να φτάνουν την ηλικία των 40 ετών ώστε να έχουν γεννηθεί μετά το 1974 όταν η 

αποσιδήρωση έγινε μέρος της συνολικής διαχείρισης της μεσογειακής αναιμίας στην 

Ελλάδα,
345

 2. να μεταγγίζονται σε τακτική βάση και να υποβάλλονται σε αποσιδήρωση 

από την παιδική ηλικία σε νοσοκομεία που διέθεταν σχετική μονάδα, εν προκειμένω στο 

Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου και το 

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, 3. να μην πάσχουν από άλλο υποκείμενο 

νόσημα, 4. να καλύπτει η αναγνωστική ικανότητά τους την ανάγκη κατανόησης του 

γραπτού ερωτηματολογίου που καλούνταν να συμπληρώσουν μόνοι τους και 5. να μην 

έχουν συμμετάσχει στο στάδιο ανάπτυξης του ερωτηματολογίου προσδοκιών σε νεαρούς 

ενήλικες με μεσογειακή αναιμία.  

 

5.3.α Εφαρμογή ερωτηματολογίου προσδοκιών σε ευρεία κλίμακα και 

επέκταση με βαθμό εκπλήρωσης προσδοκιών 

Ελέγχθηκε η κανονικότητα της κατανομής των παρατηρήσεων και ακολούθησε ο 

έλεγχος της εγκυρότητας της δομής και της αξιοπιστίας αφενός του ερωτηματολογίου 

προσδοκιών αφετέρου της επέκτασής του με το βαθμό εκπλήρωσης προσδοκιών που 
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αντιστοιχούσε σε καθεμιά από τις ερωτήσεις του με τις μεθόδους που περιεγράφηκαν 

ανωτέρω στην ανάπτυξη του ερωτηματολογίου (Κεφάλαιο 5.2.β).  

 

5.3.β Έρευνα για την εκπλήρωση προσδοκιών και το ενδεχόμενο 

κατάθλιψη 

Στην έρευνα διανεμήθηκαν προς συμπλήρωση τα ερωτηματολόγια των 

προσδοκιών και της εκπλήρωσής τους μαζί με το καθιερωμένο ερωτηματολόγιο 

κατάθλιψης για ενήλικες (Κεφάλαιο 5.3.γ), ενώ συμπεριλήφθηκαν επί τούτω (ad hoc) 

δημογραφικά, κοινωνικά χαρακτηριστικά (ρόλοι ενήλικης ζωής, κοινωνική ενσωμάτωση), 

καθώς και χαρακτηριστικά της κατάστασης υγείας τους (εμπλεκόμενοι με την κατάσταση 

υγείας, ιδία εμπλοκή στην κατάσταση υγείας, πνευματική θεώρηση κατάστασης υγείας, 

προβληματισμοί για την ασθένεια). Ακολούθησε η περιγραφική ανάλυση των δεδομένων 

και η εφαρμογή πολλαπλή γραμμικής παλινδρόμησης. 

 

5.3.γ Ερωτηματολόγιο κατάθλιψης ενηλίκων 

 Στην παρούσα έρευνα, για την ανίχνευση της όποιου βαθμού κατάθλιψης θα 

ανέφεραν τυχόν οι νεαροί ενήλικες με μεσογειακή αναιμία, επιλέχτηκε να χρησιμοποιηθεί 

το ερωτηματολόγιο του Beck (Beck Depression Inventory, BDI) που κατασκευάστηκε από 

τους Beck και συν. (1974 και 1961)
365,366 

και μετρά το βαθμό κατάθλιψης σε ενήλικες. Στη 

συνέχεια προχώρησε ο έλεγχος της αξιοπιστίας του BDI στον ερευνώμενο πληθυσμό των 

νεαρών ενηλίκων με μεσογειακή αναιμία με υπολογισμό του συντελεστή εσωτερικής 

συνοχής άλφα του Cronbach που όφειλε να είναι πάνω από 0,70, ώστε να θεωρηθεί 

κατάλληλος για ερευνητική χρήση.
359

  

 Το ερωτηματολόγιο BDI συμπληρώνεται από τους ίδιους τους συμμετέχοντες 

εύκολα και σύντομα μέσα σε 10-20 min. Πρόκειται για τετράβαθμη κλίμακα τύπου Likert 

από το 0 ως το 3 με 21 ερωτήσεις για τη μέτρηση των γνωστικών, συναισθηματικών, 

συμπεριφορικών και σωματικών εκδηλώσεων της κατάθλιψης του ατόμου κατά τη 

διάρκεια της εβδομάδας που προηγήθηκε της συμπλήρωσής του: λύπη, απαισιοδοξία, 

αίσθημα αποτυχίας, απώλεια ικανοποίησης, αίσθημα ενοχής, αίσθημα τιμωρίας, απέχθεια 

προς τον εαυτό, αυτό-μομφή, αυτοκτονικός ιδεασμός, κλάμα, ευερεθιστότητα, κοινωνική 

απόσυρση, αναποφασιστικότητα, σωματικό εγώ, μείωση ικανότητας εργασίας, διαταραχή 

ύπνου, εύκολη κόπωση, απώλεια όρεξης, απώλεια βάρους, σωματική ενασχόληση, 
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απώλεια της λίμπιντο. Η συνολική βαθμολογία που κυμαίνεται μεταξύ 0 και 63 προκύπτει 

μετά από την άθροιση των βαθμών των 21 ερωτήσεων. Η κλίμακα κατάθλιψης του Beck 

χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φόρα από τους Liakos και συν. το 1972,
367

 μεταφράστηκε και 

προσαρμόστηκε στα ελληνικά από τους Ντώνια και Δεμερτζή το 1983.
368,369

 Τα ευρήματα 

κατά τη στάθμιση του στον Ελληνικό πληθυσμό από τον Τζέμο το 1984
370 

βρέθηκαν 

συμβατά με εκείνα των Beck και συν.,
365,366 

οι οποίοι είχαν διαπιστώσει καλή αξιοπιστία. 

Στην Ελλάδα, η χρήση της κλίμακας BDI είναι ευρέως διαδεδομένη για ειδικές ομάδες 

πληθυσμού.
371-378

 Στην παρούσα έρευνα, περιγράφηκαν τα επίπεδα κατάθλιψης και 

υπολογίστηκε η μέση βαθμολογία της κλίμακας.
370,379

  

 

5.3.δ Διαφορές εκπλήρωσης και προσδοκιών  

 Εφόσον, κατά την αξιολόγηση σε ευρεία κλίμακα των προσδοκιών και της 

εκπλήρωσης, βρισκόταν αντιστοιχία αμφοτέρων ως προς τις διαστάσεις (παράγοντες) που 

αναφέρονταν και τις ερωτήσεις που περιλάμβαναν, θα μπορούσε να περιγραφεί η 

απόκλιση που τυχόν θα προέκυπτε ανάμεσά τους. Για την εκτίμηση της κατανομής των 

βαθμολογιών στις απαντήσεις υπολογίστηκε με περιγραφική στατιστική ο μέσος όρος και 

η τυπική απόκλιση συνολικά και επιμέρους ανά ερώτηση και ανά παράγοντα. Η ανάλυση 

του πόσο απείχε η εκπλήρωση από τις προσδοκίες χρησιμοποιήθηκε για να επισημανθούν 

τα σημεία που έχρηζαν βελτίωσης ή ενίσχυσης ώστε να επιτευχθεί η κατά το δυνατό 

μεγαλύτερη προσέγγιση εκπλήρωσης και προσδοκιών.
380

  

 Για να αξιολογηθεί η σημασία των διαφορών στους μέσους όρους της εκπλήρωσης 

και των προσδοκιών διεξάχθηκαν ζευγωτές δοκιμασίες t σε επίπεδο σημαντικότητας 5% 

ώστε να ελεγχθούν οι υποθέσεις που είχαν εν προκειμένω διατυπωθεί. 

 

5.3.ε Πολλαπλά γραμμικά υποδείγματα παλινδρόμησης  

 Στην παρούσα έρευνα, εξετάστηκε με πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση η 

επιρροή που είχαν τα χαρακτηριστικά (κοινωνικο-δημογραφικά, κατάσταση υγείας) και ο 

βαθμός κατάθλιψής τους στο πλαίσιο της χρονιότητας του νοσήματός τους στο κατά πόσο:  

1. οι νεαροί ενήλικες με μεσογειακή αναιμία είχαν εκπληρώσει τις προσδοκίες τους 

2. οι νεαροί ενήλικες με μεσογειακή αναιμία είχαν προσδοκίες στη ζωή τους και  

3. απέκλιναν τα ανωτέρω μεταξύ τους 

τόσο στο συνολικά όσο και στις υποκείμενες διαστάσεις (παράγοντες) τους.  
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 Αναλύθηκε, επίσης, με πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση η επιρροή που 

ασκούσαν τα χαρακτηριστικά (κοινωνικο-δημογραφικά, κατάσταση υγείας) στο κατά 

πόσο οι χρονίως πάσχοντες νεαροί ενηλίκες από μεσογειακή αναιμία ανέφεραν κατάθλιψη.  

 

5.4 Προσδοκίες παιδιών και εφήβων με μεσογειακή αναιμία και 

κατάθλιψη 

 

Ο αριθμός των παιδιών και εφήβων με μεσογειακή αναιμία έχει πλέον περιοριστεί 

και μειοψηφούσε σε σύγκριση με τον πληθυσμό των αντίστοιχων νεαρών ενηλίκων. Γι’ 

αυτό, είχε ληφθεί η απόφαση να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη του ερωτηματολογίου 

των προσδοκιών ως πληθυσμός στόχος, για τον πληθυσμό των θαλασσαιμικών παιδιών και 

εφήβων, ο σχεδόν δεκαπλάσιος πληθυσμός των νεαρών ενηλίκων θαλασσαιμικών.
381

 

Μεταξύ Σεπτεμβρίου 2014 και Ιανουαρίου 2015, το ερωτηματολόγιο προσδοκιών 

που είχε αναπτυχθεί και ήταν έτοιμο προς ερευνητική χρήση προσαρμόστηκε σε παιδιά 

και εφήβους με μεσογειακή αναιμία, ώστε να προχωρήσει η έρευνα για τις προσδοκίες 

στον ανωτέρω υποπληθυσμό των θαλασσαιμικών. Τα παιδιά και οι έφηβοι με μεσογειακή 

αναιμία που συμμετείχαν όφειλαν 1. να έχουν κλείσει τα οκτώ έτη και να είναι μέχρι και 

17 ετών, 2. να μεταγγίζονται σε τακτική βάση και να υποβάλλονται σε αποσιδήρωση σε 

νοσοκομεία που διέθεταν σχετική μονάδα, εν προκειμένω στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων 

«Η Αγία Σοφία», το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης, το Γενικό Νοσοκομείο 

Παίδων «Καραμανδάνειο» Πατρών, το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων 

και το Γενικό Νοσοκομείο «Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκης, 3. να μην πάσχουν από άλλο 

υποκείμενο νόσημα και 4. να καλύπτει η αναγνωστική ικανότητά τους την ανάγκη 

κατανόησης του γραπτού ερωτηματολογίου που καλούνταν να συμπληρώσουν μόνα τους.  

   

5.4.α Προσαρμογή ερωτηματολογίου προσδοκιών σε παιδιά και εφήβους 

με μεσογειακή αναιμία   

Η προσμονή για το μέλλον διαφέρει ανάμεσα στις διαφορετικές ηλικιακές 

ομάδες.
382 

Ως εκ τούτου, έγινε προσαρμογή του ερωτηματολογίου των προσδοκιών που 

εφαρμόστηκε σε νεαρούς ενήλικες θαλασσαιμικούς στον κατά πολύ μικρότερο πληθυσμό 

των παιδιών και εφήβων με μεσογειακή αναιμία,
381 

ώστε να κατασκευαστεί ένα νέο 

εργαλείο για την εκτίμηση των προσδοκιών που είχαν για το μέλλον τους ως έννοια με 
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πολλές διαστάσεις από τη δική τους σκοπιά. Για να προσαρμοσθεί στον συγκεκριμένο 

υπό-πληθυσμό, χρειάστηκε να γίνει έλεγχος της εγκυρότητας περιεχομένου, όψης και 

δομής, καθώς και της αξιοπιστίας, του ερωτηματολογίου προσδοκιών των νεαρών 

ενήλικων θαλασσαιμικών σε παιδιά και εφήβους με μεσογειακή αναιμία,
383

 με τις 

μεθόδους που περιεγράφηκαν ανωτέρω στην ανάπτυξη του αρχικού ερωτηματολογίου. 

Έγινε, επίσης, εκτίμηση του βαθμού συμφωνίας ανάμεσα στους ερωτηθέντες, καθώς και 

προσπάθεια προσέλκυσής τους ώστε να επαναλάβουν τη συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου δύο εβδομάδες αργότερα. 

 Στον υπό-πληθυσμό των παιδιών και εφήβων με μεσογειακή αναιμία δεν 

επιχειρήθηκε επέκταση του ερωτηματολογίου με το βαθμό εκπλήρωσης των προσδοκιών 

στο μέλλον γιατί στο συγκεκριμένο στάδιο ανάπτυξης τα παιδιά και οι έφηβοι, μολονότι 

έχουν αρχίσει ολοένα και περισσότερο να αναπτύσσουν την ικανότητα της αφηρημένης 

σκέψης, δεν έχουν αναπτύξει ακόμη, σε αντίθεση με τους ενήλικες, την έννοια του 

χρόνου.
384,385

  

 Ο σπάνιος χαρακτήρας που έχει πλέον το νόσημα στην παιδική ηλικία κατέστησε 

δύσκολη τη στρατολόγηση ικανού αριθμού παιδιών και εφήβων με μεσογειακή αναιμία 

που θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στην έρευνα ανεξάρτητα από όσους θα έπαιρναν 

μέρος στο στάδιο αξιολόγησης του ερωτηματολογίου των προσδοκιών. Ως εκ τούτου, η 

έρευνα των προσδοκιών σε παιδιά και εφήβους με μεσογειακή αναιμία διενεργήθηκε κατ’ 

οικονομία στον ίδιο αριθμό που συμμετείχε στην αξιολόγηση του ερωτηματολογίου των 

προσδοκιών τους, χωρίς να γίνει έλεγχος της λειτουργικότητας του ερωτηματολογίου ως 

προς την ικανότητά του να διακρίνει διαφορές ανάμεσα σε ομάδες παιδιών και εφήβων με 

μεσογειακή αναιμία με διαφορετικά δημογραφικά χαρακτηριστικά, σε αντίθεση με τη 

μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στην αντίστοιχη έρευνα που έγινε την ίδια περίοδο στον 

σχεδόν δεκαπλάσιο πληθυσμό των νεαρών ενήλικων θαλασσαιμικών.
381

 Παρά ταύτα, 

προχώρησε η εκτίμηση της κατανομής των βαθμολογιών με υπολογισμό του μέσου όρου, 

της τυπικής απόκλισης και των ορίων τους με την ίδια μέθοδο που περιεγράφηκε ανωτέρω 

στην ανάπτυξη του ερωτηματολογίου (Κεφάλαιο 5.2.γ).  

 Ελέγχθηκε η κανονικότητα της κατανομής των παρατηρήσεων και ακολούθησε ο 

έλεγχος της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας του προσαρμοσθέντος ερωτηματολογίου των 

προσδοκιών με τις μεθόδους που περιεγράφηκαν ανωτέρω στην ανάπτυξη του 

ερωτηματολογίου (Κεφάλαιο 5.2.β). 
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5.4.β Έρευνα προσδοκιών και παιδικής κατάθλιψης 

Στην έρευνα διανεμήθηκαν προς συμπλήρωση το ερωτηματολόγιο των 

προσδοκιών μαζί με το καθιερωμένο ερωτηματολόγιο παιδικής κατάθλιψης (Κεφάλαιο 

5.4.β), ενώ συμπεριλήφθηκαν επί τούτω (ad hoc) δημογραφικά, κοινωνικά (κοινωνικο-

οικονομικά χαρακτηριστικά γονικής οικογένειας, κοινωνική ενσωμάτωση), καθώς και 

χαρακτηριστικά της κατάστασης υγείας τους (εμπλεκόμενοι με την κατάσταση υγείας, ιδία 

εμπλοκή στην κατάσταση υγείας, πνευματική θεώρηση κατάστασης υγείας, 

προβληματισμοί για την ασθένεια). Ακολούθησε η περιγραφική ανάλυση των δεδομένων 

και η εφαρμογή πολλαπλή γραμμικής παλινδρόμησης.  

 

5.4.γ Ερωτηματολόγιο παιδικής κατάθλιψης  

 Στην παρούσα έρευνα, για την ανίχνευση της όποιου βαθμού κατάθλιψης θα 

ανέφεραν τυχόν τα παιδιά και οι έφηβοι με μεσογειακή αναιμία, επιλέχτηκε να 

χρησιμοποιηθεί το ερωτηματολόγιο που μετρά το βαθμό κατάθλιψης σε παιδιά και 

εφήβους ηλικίας 7 με 17 ετών (Children’s Depression Inventory, CDI) που δημιουργήθηκε 

από την Kovacs (1992, 1985)
386,387

 ως προσαρμογή του BDI. Στη συνέχεια προχώρησε ο 

έλεγχος της αξιοπιστίας του CDI στον ερευνώμενο πληθυσμό των παιδιών και των εφήβων 

με μεσογειακή αναιμία με υπολογισμό του συντελεστή εσωτερικής συνοχής άλφα του 

Cronbach που όφειλε να είναι πάνω από 0,70, ώστε να θεωρηθεί κατάλληλος για 

ερευνητική χρήση.
359

 

 Το ερωτηματολόγιο CDI συμπληρώνεται από τους ίδιους τους συμμετέχοντες 

εύκολα και σύντομα μέσα σε 10-20 min. Πρόκειται για κλίμακα τύπου Likert, όπου 0 (= 

απουσία συμπτώματος), 1 (= παρουσία ήπιου συμπτώματος) ή 2 (= έντονη παρουσία 

συμπτώματος) με 27 ερωτήσεις που αφορούν στην παρουσία ενός ευρέως φάσματος 

καταθλιπτικών συμπτωμάτων κατά τη διάρκεια του μήνα που προηγήθηκε της 

συμπλήρωσής του: λύπη, αίσθημα ασφάλειας-αυτοεκτίμησης, δυνατότητα λάθους, 

έλλειψη ευχαρίστησης, αίσθημα κακίας, απαισιοδοξία, εικόνα εαυτού, αίσθημα ενοχής, 

αυτοκτονικός ιδεασμό, κλάμα, ανησυχία, προβλήματα στις διαπροσωπικές σχέσεις, λήψη 

απόφασης, φυσική εμφάνιση, μελέτη για το σχολείο, διαταραχή ύπνου, υπερβολική 

κόπωση, διαταραχή λήψης τροφής, ανησυχία για σωματικούς πόνους, μοναξιά, 

διασκέδαση στο σχολείο, ύπαρξη φιλικού περιβάλλοντος, σχολική επίδοση, αυτό-

αξιολόγηση της σχέσης με άλλα παιδιά, λαμβάνουσα αγάπη, πρακτική και λεκτική 
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προσαρμογή σε σχέση με τους άλλους. Η συνολική βαθμολογία που κυμαίνεται μεταξύ 0 

και 54 προκύπτει μετά από την άθροιση των βαθμών των 27 ερωτήσεων. Σε γενικό 

πληθυσμό επιλέγεται μεγαλύτερη βαθμολογία CDI ως διαχωριστικό όριο ώστε να 

ελαχιστοποιηθούν τα ψευδώς θετικά αποτελέσματα, ενώ σε κλινικό πληθυσμό απαιτείται 

μικρότερη βαθμολογία ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα.
386 

Χρησιμοποιήθηκε και σταθμίστηκε στον Ελληνικό παιδιατρικό πληθυσμό, με καλή 

αξιοπιστία.
388,389

 Η κλίμακα CDI χρησιμοποιήθηκε ευρέως στην Ελλάδα, επίσης, σε 

ειδικές ομάδες πληθυσμού.
390-393

 Στην παρούσα έρευνα, περιγράφηκαν τα επίπεδα 

κατάθλιψης και υπολογίστηκε η μέση βαθμολογία της κλίμακας.
394-398

  

 

5.4.δ Πολλαπλά γραμμικά υποδείγματα παλινδρόμησης  

 Στην παρούσα έρευνα, εξετάστηκε με πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση η 

επιρροή που είχαν τα χαρακτηριστικά (κοινωνικο-δημογραφικά, κατάσταση υγείας) και ο 

βαθμός κατάθλιψής στο πλαίσιο της χρονιότητας του νοσήματός τους στο κατά πόσο τα 

παιδιά και οι έφηβοι με μεσογειακή αναιμία είχαν προσδοκίες για τη ζωή τους τόσο στο 

συνολικά όσο και στις υποκείμενες διαστάσεις (παράγοντες) τους.  

 Αναλύθηκε, επίσης, με πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση η επιρροή που 

ασκούσαν τα χαρακτηριστικά (κοινωνικο-δημογραφικά, κατάσταση υγείας) στο κατά 

πόσο τα χρονίως πάσχοντα παιδιά και έφηβοι από μεσογειακή αναιμία ανέφεραν 

κατάθλιψη.  

 

5.5 Εφαρμογή πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης 

 

Έγινε έλεγχος της απόφασης να εφαρμοστεί πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση. Η 

ορθότητά της θα διασφαλιζόταν, εφόσον θα ικανοποιούταν η προϋπόθεση της 

κανονικότητας των καταλοίπων. Τα κατάλοιπα θεωρήθηκαν ότι ήταν ανεξάρτητα με τιμές 

του δείκτη Durbin-Watson κοντά στο 2 και είχαν σταθερή διακύμανση.
399

 Απαραίτητο 

ήταν να μην υπάρχει συγγραμμικότητα ή πολυσυγγραμμικότητα, με άλλα λόγια να μην 

υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των ανεξάρτητων μεταβλητών.
399

 Ανοχή θα υφίστατο μόνο 

εφόσον ήταν μικρός ο όγκος της διακύμανσης μιας ανεξάρτητης μεταβλητής που εξηγείτο 

από τις εναπομείνασες ανεξάρτητες μεταβλητές. Ως μέτρα διάγνωσης της 

συγγραμμικότητας χρησιμοποιήθηκαν ο συντελεστής ανοχής και ο αντίστροφος 
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συντελεστής διόγκωσης της διακύμανσης (variation inflation factor VIF). Με βάση 

εμπειρικό κανόνα, οι τιμές του συντελεστή ανοχής δεν θα έπρεπε να είναι μικρότερες του 

0,4, ειδάλλως θα υπήρχε ένδειξη συγγραμμικότητας, ενώ τιμές του VIF μεγαλύτερες από 

2,5 θα θεωρούνταν ως ένδειξη συγγραμμικότητας και από 5 θα δήλωναν πιθανό πρόβλημα 

συγγραμμικότητας.
400,401

 Σε έλεγχο με ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα των μητρών 

συσχετίσεων, τιμές του δείκτη κατάστασης (condition index) μεγαλύτερες του 15 θα 

φανέρωναν πιθανό πρόβλημα συγγραμμικότητας και τιμές άνω του 30 σοβαρό πρόβλημα 

συγγραμμικότητας.
399

 

 Ως στατιστικό μέτρο για το πόσο καλά προσαρμοσμένο στα δεδομένα ήταν το 

εκάστοτε πολλαπλό γραμμικό υπόδειγμα παλινδρόμησης χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής 

πολλαπλής συσχέτισης στο τετράγωνο (R
2
) που αντιπροσώπευε το ποσοστό της 

διακύμανσης της απόκρισης που εξηγείτο από το συνδυασμό των ερμηνευτικών 

μεταβλητών.
402

 Όσο πλησιέστερα στη μονάδα ήταν ο R
2
, τόσο καλύτερα θα ήταν 

προσαρμοσμένο το ερμηνευτικό υπόδειγμα στα δεδομένα. Με τον έλεγχο F καθορίστηκε 

αν η παράλειψη μιας ερμηνευτικής μεταβλητής από το εκάστοτε υπόδειγμα, με παρούσες 

τις εναπομείνασες ανεξάρτητες μεταβλητές, θα μείωνε σημαντικά την ερμηνευτική 

ικανότητα του υποδείγματος.
403

 

 Για να επιλεγεί το υποσύνολο των ανεξάρτητων μεταβλητών που θα ήταν χρήσιμες 

στην ερμηνεία της εξαρτημένης μεταβλητής κάθε υποδείγματος με βάση τα διαθέσιμα 

δεδομένα, εφαρμόστηκε η τεχνική της βηματικής πολλαπλής παλινδρόμησης. Έγινε 

προσπάθεια ο αριθμός των παρατηρήσεων (συμμετεχόντων) να υπερέχει του αριθμού των 

ανεξάρτητων μεταβλητών τουλάχιστον κατά 50.
404,405

 Αρχικά, έγινε επί τούτω (ad hoc) 

ομαδοποίηση των ανεξάρτητων μεταβλητών και στη συνέχεια αφέθηκε το στατιστικό 

πακέτο να αποφασίσει βήμα-βήμα ποια θα ήταν η σειρά των ανεξάρτητων μεταβλητών 

εντός των ομάδων.
406 

Στο πρώτο βήμα προτεινόταν το βέλτιστο υπόδειγμα με μία 

μεταβλητή, ενώ στα βήματα που ακολουθούσαν προτείνονταν βέλτιστα υποδείγματα με 

δύο μεταβλητές, τρεις μεταβλητές και ούτω καθεξής.
407

 Η συνεισφορά που είχαν οι 

ανεξάρτητες μεταβλητές στο εκάστοτε πολλαπλό γραμμικό υπόδειγμα διερευνήθηκε με τη 

χρήση των τυποποιημένων συντελεστών παλινδρόμησης Beta. Οι συντελεστές Beta 

διευκόλυναν τη σύγκριση ανάμεσα στις μεταβλητές του εκάστοτε υποδείγματος που οι πιο 

πολλές τους είχαν βαθμολογηθεί αυθαίρετα, από κοινού με την εξέταση των ημι-μερικών 

συσχετίσεων μεταξύ τους.
408,409
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 Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν ως τυποποιημένοι συντελεστές παλινδρόμησης 

Beta σύμφωνα με την εξίσωση: 

 

  y= Beta1*x1 + Beta*2x2 + … + Betak*xk  

 όπου y είναι η εκάστοτε εξαρτημένη μεταβλητή, x1,k είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή, 

 Beta1,k είναι τυποποιημένος συντελεστής παλινδρόμησης,  

 

ούτως ώστε οι ερμηνείες να βασίζονται στις τυπικές αποκλίσεις των μεταβλητών, αφού ο 

εκάστοτε συντελεστής Beta έδειχνε τον αριθμό των τυπικών αποκλίσεων που άλλαζαν 

στην ερμηνευθείσα εξαρτημένη μεταβλητή όταν άλλαζε κατά μια μονάδα η τυπική 

απόκλιση της αντίστοιχης ερμηνευτικής μεταβλητής, με την προϋπόθεση ότι οι άλλες 

παρέμεναν σταθερές.
408

 Έγινε έλεγχος της ευαισθησίας των εναπομεινάντων συντελεστών 

Beta με προσθαφαίρεση των υπόλοιπων ανεξάρτητων μεταβλητών στο εκάστοτε 

ερμηνευτικό υπόδειγμα
410

 στη βάση του εμπειρικού κανόνα ότι διαφορά μεγαλύτερη από 

20% είναι δυνατό να επιφέρει σύγχυση στην ερμηνεία των δεδομένων.
410,411

  

 Η σπουδαιότητα της επίδρασης που είχε η καθεμιά ανεξάρτητη μεταβλητή x στο 

εκάστοτε ερμηνευτικό υπόδειγμα εξετάσθηκε με αφαίρεση της επιρροής της ώστε να 

βρεθεί η συνεισφορά της στην ερμηνευθείσα εξαρτημένη μεταβλητή y πέρα και πάνω από 

τις εναπομείνασες ανεξάρτητες μεταβλητές αφού εξουδετερωθεί με διαμερισμό (partialling 

out) η επίδραση αυτών.
412

 Έγινε παλινδρόμηση κάθε νέας ανεξάρτητης μεταβλητής x στις 

εναπομείνασες ανεξάρτητες μεταβλητές, στη συνέχεια συσχετίστηκε το υπόλοιπο της x με 

την y και υπολογίστηκε ο συντελεστής ημι-μερικής (semi-partial ή part) συσχέτισης (sr). Ο 

συντελεστής sr έδειξε τη διακύμανση της εκάστοτε εξαρτημένης μεταβλητής y που 

εξηγείτο από τη δεδομένη ανεξάρτητη μεταβλητή x και, ως εκ τούτου, την επιρροή που 

ασκούσε η x στην y επιπλέον της επιρροής που ασκείτο από τις υπόλοιπες ανεξάρτητες 

μεταβλητές που απέμειναν.
409 

Το ποσοστό της ασκούμενης από τη x επιρροής στην y 

εκφράστηκε ως το τετράγωνο της ημι-μερικής συσχέτισης (sr
2
) επί τοις εκατό. 

 

5.6. Στατιστική ανάλυση 

 

 Για να υπολογιστεί το μέγεθος του δείγματος των συμμετεχόντων στην ανάπτυξη 

του ερωτηματολογίου χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό Raosoft.
413 

Τα δεδομένα 



78 

επεξεργάσθηκαν με τις μεθόδους που περιγράφηκαν ανωτέρω με χρήση του στατιστικού 

πακέτου για τις Κοινωνικές Επιστήμες SPSS version21.
414

 Ως κατώφλι στατιστικής 

σημαντικότητας, όταν δεν οριζόταν διαφορετικά, θεωρήθηκε η τιμή P<0,05. 

 

5.7. Έγκριση και παρακολούθηση έρευνας 

 

 Η έγκριση για διενέργεια της ερευνητικής μελέτης είχε δοθεί ήδη στο πλαίσιο από 

τις αρμόδιες νοσοκομειακές αρχές και παρακολουθείτο σε όλη τη διάρκειά της. Η 

συμμετοχή ήταν σε εθελοντική βάση και σε οποιοδήποτε στάδιο της μελέτης είχαν οι 

ερωτηθέντες το δικαίωμα, χωρίς αιτιολόγηση, να αποσυρθούν χωρίς να υπάρχει οιαδήποτε 

αρνητική συνέπεια. Η ανωνυμία του ερωτηματολογίου της έρευνας που διανεμήθηκε 

ευρέως, σε μη προσωπική βάση διασφάλιζε την εμπιστευτικότητα και την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων. Η ανωτέρω διαδικασία εμπόδιζε, με έγκυρες μεθόδους 

γενίκευσης σε λιγότερο ειδικές κατηγορίες και γραμμικού μετασχηματισμού, τη 

μελλοντική δυνατότητα ταυτοποίησης. Η εν επί γνώσει συναίνεσή των ενηλίκων και η 

σύμφωνη άδεια παιδιών και έφηβων με μεσογειακή αναιμία με σύμφωνη γνώμη των 

κηδεμόνων τους τεκμαιρόταν από το ότι επέστρεψαν απαντημένο το ερωτηματολόγιο 

εθελοντικά, χωρίς έξωθεν παρεμβάσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

 

6.1 Ανάπτυξη και αξιολόγηση ερωτηματολογίου προσδοκιών σε νεαρούς 

ενήλικες με μεσογειακή αναιμία 

 

6.1.α Εγκυρότητα περιεχομένου και όψης  

 Οι εμπειρογνώμονες συναίνεσαν στο ότι οι 17 από τις 20 υποψήφιες ερωτήσεις 

(Εικόνα 3) που διαμορφώθηκαν μετά τη βιβλιογραφική ανασκόπηση και την ποιοτική 

μελέτη μικρής κλίμακας ήταν κατάλληλες γιατί της θεώρησαν ενδεικτικές των 

εννοιολογικών κατασκευών. Όσο αφορά στην υποψήφια θεματική ενότητα σχετικά με την 

οικογενειακή αποκατάσταση, αφαίρεσαν την ερώτηση Ερ.10 που αναφερόταν στο ότι «θα 

έχω μελλοντικά σύντροφο ανεξάρτητα από την απόκτηση παιδιών» γιατί θεώρησαν ότι 

υπονόμευε τη συνεκτικότητα του ερωτηματολογίου. Με τον ίδιο τρόπο, παραλείφθηκαν, 

επίσης, από την υποθετική εννοιολογική κατασκευή της επαγγελματικής ανέλιξης ως 

περιττές η ερώτηση Ερ.16 που αφορούσε στο ότι «θα κατορθώνω μελλοντικά 

επαγγελματικά να επιλέγω ανάλογα με τις ικανότητες μου» και η ερώτηση Ερ.17 

αναφορικά με το ότι «θα κατορθώνω μελλοντικά επαγγελματικά να επιλέγω ότι αναμένει 

η οικογένειά μου». Οι εμπειρογνώμονες έκριναν ότι μπορούσε να προχωρήσει η περικοπή 

ερωτήσεων από το ερωτηματολόγιο, εφόσον δεν χάνονταν σημαντικά δεδομένα, γεγονός 

που πίστευαν ότι θα παρακινούσε περισσότερο τους νεαρούς ενήλικες με μεσογειακή 

αναιμία να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο. Στη συνέχεια πρότειναν η διατύπωση των 

ερωτήσεων να διαθέτει θετικό πρόσημο για να διασφαλιστεί η προσεχτική απάντηση των 

ερωτήσεων από τους ερωτώμενους. Ο μέσος όρος ηλικίας των νεαρών ενηλίκων με 

μεσογειακή αναιμία, οι οποίοι έλαβαν μέρος στη συνέντευξη, ήταν τα 34,07±6,10 έτη και 

η διάμεσος ηλικία τους τα 34 έτη. Οι επτά στους 15 (46,67%) ήταν άντρες. Ο τυπικός 

χρόνος που απαιτείτο για να απαντηθούν και οι 17 ερωτήσεις, στις οποίες συναίνεσαν οι 

εμπειρογνώμονες, ανερχόταν στα 10 με 15 min. Οι συνεντευξιαζόμενοι κατανόησαν 

εύκολα τις 17 ερωτήσεις, δεν επισήμαναν κάτι που να έθιγε την προσωπικότητά τους και 

δεν συνάντησαν καμία δυσκολία να συμπληρώσουν πλήρως το προσχέδιο του 

ερωτηματολογίου που τους είχε δοθεί. Παρά ταύτα, μετά από προτάσεις ορισμένων από 
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όσους είχαν λάβει μέρος στη συνέντευξη, έγιναν κάποιες, ελάχιστες, διορθώσεις στη 

διατύπωση των ερωτήσεων ώστε να καταστούν περισσότερο σαφείς.  

  

6.1.β Εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής και αξιοπιστία  

 Το ερωτηματολόγιο το συμπλήρωσαν και το επέστρεψαν οι 109 (70,32%) στους 

155 νεαρούς ενήλικες με μεσογειακή αναιμία που προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν στην 

ανάπτυξη του ερωτηματολογίου προσδοκιών από τους 257 που βρέθηκαν να πληρούν τα 

κριτήρια της μελέτης. Οι 52 (47,71%) ήταν άντρες και οι 57 (52,29%) ήταν γυναίκες. Ο 

μέσος όρος ηλικίας ανερχόταν στα 35,60±2,67 έτη και η διάμεσος ηλικία τους τα 36 έτη. 

Τριτοβάθμια εκπαίδευση διέθετε το 62,39% (68/109), σε γάμο ή συμβίωση ήταν το 

36,69% (40/109), ενώ το 77,06% (84/109) εργαζόταν.  

 Κατέστη δυνατό να γίνει ανάλυση των κύριων συνιστωσών αφού με μη 

παρεμετρικό έλεγχο K-S δεν απορρίφθηκε η κανονικότητα στην κατανομή των 

παρατηρήσεων του δείγματος (P=0,608). Τα αποτελέσματα της αρχικής ανάλυσης των 

κύριων συνιστωσών ήταν ικανοποιητικά, με τιμή 0,787 μεγαλύτερη από 0,70 στη 

δοκιμασία KMO και απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης (H0) στη δοκιμασία 

σφαιρικότητας του Bartlett (χ
2
=758,636, β.ε.=136, P<0,001). Τα αποτελέσματα 

επιβεβαίωσαν ότι στο αναθεωρημένο ερωτηματολόγιο μπορούσε να προχωρήσει η 

εξαγωγή παραγόντων από τις συσχετίσεις των 17 ερωτήσεων. Όσο αφορούσε στον έλεγχο 

της συνεισφοράς των μεταβλητών στο σχηματισμό των συνιστωσών, οι τιμές φόρτωσης 

(λ) των μεταβλητών που βρέθηκαν μεταξύ 0,593 και 0,835 ήταν υψηλότερες της τιμής 

0,50 του προεπιλεγμένου ορίου που αντιστοιχούσε στο συγκεκριμένο μέγεθος του 

δείγματος.
353,354

 Όλα τα λήμματα συσχετίζονταν σε ικανοποιητικό βαθμό πάνω από 0,4 με 

κάποια συνιστώσα. Η ανάλυση των κύριων συνιστωσών αποκάλυψε πέντε συνιστώσες με 

ιδιοτιμές μεγαλύτερες από 1. Τη συγκεκριμένη λύση που δόθηκε υποστήριξε, επίσης, 

οπτικά η ανάλυση του διαγράμματος κατολίσθησης. Η ολική διακύμανση ανερχόταν στο 

67,558%, εύρημα το οποίο θεωρήθηκε λογικό.
415

 Ο συντελεστής άλφα του Cronbach 

υπολογίστηκε στο 0,817. Η ανωτέρω τιμή κατέδειξε υψηλή συσχέτιση μεταξύ των 17 

ερωτήσεων στο αναθεωρημένο προσχέδιο του ερωτηματολογίου. Κατόπιν, έγινε έλεγχος 

για το ποιες από τις 17 ερωτήσεις πλεόναζαν με υπολογισμό της επίδρασης που είχε η 

αφαίρεση της κάθε ερώτησης στην τιμή του συντελεστή άλφα του Cronbach. Η αφαίρεση 

της ερώτησης Ερ.13 που αναφερόταν στο ότι «θα δυσκολεύομαι μελλοντικά σε πράγματα 
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που κάνουν οι φίλοι μου χωρίς να έχουν το ίδιο πρόβλημα υγείας με εμένα» και της 

ερώτησης Ερ.14 που αφορούσε στο ότι «θα ανησυχώ μελλοντικά για την υγεία μου 

περισσότερο από ότι οι περισσότεροι άνθρωποι» αύξησε τον συντελεστή άλφα του 

Cronbach από 0,817 σε 0,843 και σε 0,836, αντίστοιχα. Ως εκ τούτου, οι ερωτήσεις Ερ.13 

και Ερ.14 που κρίθηκαν ως πλεονάζουσες όφειλαν να αποσυρθούν από το 

ερωτηματολόγιο.  

 Στις εναπομείνασες 15 ερωτήσεις, επαναλήφθηκε η ανάλυση των κύριων 

συνιστωσών. Στη δοκιμασία KMO, βρέθηκε τιμή 0,807 μεγαλύτερη από 0,70, η οποία 

κατέδειξε ότι υπήρχε καλή συσχέτιση ανάμεσα στις εναπομείνασες 15 ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου. Στη δοκιμασία του Bartlett, βρέθηκε αποτέλεσμα στατιστικά σημαντικό 

(χ
2
=706,438, β.ε.=105, P<,0,001), το οποίο επιβεβαίωσε ότι τα ανωτέρω δεδομένα ήταν 

κατάλληλα για να προχωρήσει η εφαρμογή της ανάλυσης των κύριων συνιστωσών. Με 

βάση το κριτήριο του Kaiser, προκρίθηκε, τούτη τη φορά, η επίλυση με τέσσερις κύριες 

συνιστώσες (Παράρτημα: Πίνακας 1). Τη βιωσιμότητα του υποδείγματος των τεσσάρων 

συνιστωσών υποστήριξε, επίσης, η επιθεώρηση του διαγράμματος κατολίσθησης, το οποίο 

προέκυψε κατά την επαναληπτική ανάλυση των κύριων συνιστωσών. Η ολική διακύμανση 

ανερχόταν στο 66,324%, εύρημα το οποίο θεωρήθηκε λογικό.
415 

Όλες οι τιμές φόρτωσης 

(λ) των ερωτήσεων βρέθηκαν μεταξύ 0,581 και 0,833 και ήταν υψηλότερες της τιμής 0,50 

του προεπιλεγμένου ορίου.
354

 Όλα τα λήμματα συσχετίζονταν σε ικανοποιητικό βαθμό 

πάνω από 0,4 με κάποια συνιστώσα.
355,356

 Ο συντελεστής άλφα για την κλίμακα των 15 

ερωτήσεων υπολογίστηκε στο 0,865 και υπερέβαινε κατά πολύ την ελάχιστη τιμή 0,70, 

την οποία οφείλει να έχει ο συντελεστής άλφα σε ένα νέο εργαλείο. Ο συντελεστής 

αξιοπιστίας άλφα ελαττωνόταν στην περίπτωση που διαγραφόταν κάποια από τις 15 

ερωτήσεις. Η αξιοπιστία του παράγοντα 4 που αναφερόταν στην καθημερινότητα των 

νεαρών ενήλικων θαλασσαιμικών και περιλάμβανε δύο λήμματα εκτιμήθηκε ως 

ικανοποιητική, όπως φάνηκε από τον τύπο των Spearman-Brown που βρέθηκε ότι ήταν 

0,800.
360 

Ως εκ τούτου, αποφασίστηκε η διακοπή της εξάλειψης των ερωτήσεων και το 

ερωτηματολόγιο να παραμείνει με 15 αξιόπιστες ερωτήσεις με αποδεκτό συντελεστή άλφα 

για κάθε έναν από τους τέσσερις παράγοντές του ερωτηματολογίου (Παράρτημα: Πίνακας 

1). Ο ενδοταξικός συντελεστής συσχέτισης ήταν 0,865 (Δ.Ε. 95%: 0,825-0,900) και έδειξε 

καλή επαναληπτότητα απαντήσεων στους ερωτηθέντες.
361

 Το 37,61% (41/109) των 

ερωτηθέντων αποδέχτηκε να συμμετάσχει στον επανέλεγχο που γινόταν δύο εβδομάδες 

μετά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, με το 80,98% (25/41) να το επιστρέφει 
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απαντημένο. Στον επανέλεγχο οι συντελεστές συσχέτισης διατάξεων του Spearman είχαν 

τιμές μεταξύ 0,514 και 0,959 που ήταν όλες τους στατιστικά σημαντικές (P<0,001), 

εύρημα το οποίο φανέρωσε τη σταθερότητα στο χρόνο των απαντήσεων στο 

ερωτηματολόγιο των συμμετεχόντων.  

 

6.1.γ Το προς ερευνητική χρήση ερωτηματολόγιο 

 Το ερωτηματολόγιο προσδοκιών για νεαρούς ενήλικες με μεσογειακή αναιμία 

(Εικόνα 4) περιλάμβανε 15 ερωτήσεις και τέσσερις υποκλίμακες που πήραν το όνομά τους 

μετά από εξέταση της συνεισφοράς (φόρτιση λ) του περιεχομένου των ερωτήσεων σε κάθε 

συνιστώσα (Παράρτημα: Πίνακας 1).  

 Ο παράγοντας 1 (Παρ.1) ονομάστηκε «Κοινωνική στήριξη» από την ερώτηση 

Ερ.01 με την υψηλότερη φόρτωση λ=0,833 που αφορούσε στην προσδοκία τους να έχουν 

κοντά τους άτομα εμπιστοσύνης. Η υποκλίμακα αυτή κατέδειξε ότι η προσδοκία των 

νεαρών ενηλίκων με μεσογειακή αναιμία να έχουν κοινωνική στήριξη αποτελείτο από 

πέντε θέματα ερωτήσεων και εξηγούσε το μεγαλύτερο μέρος (22,006%) της ολικής 

διακύμανσης. Ο παράγοντας 2 (Παρ.2) που ονομάστηκε «Οικογενειακή αποκατάσταση» 

από την ερώτηση Ερ.09 με την υψηλότερη φόρτωση λ=0,817 που εξέφρασε την 

προσδοκία των νεαρών ενηλίκων με μεσογειακή αναιμία να κάνουν οικογένεια, 

περιλάμβανε τέσσερις ερωτήσεις και ερμήνευε το 17,425% της διακύμανσης. Ο 

παράγοντας 3 (Παρ.3) ονομάστηκε «Επαγγελματική ανέλιξη» από την ισχυρότερη 

ερώτηση (λ=0,847), την Ερ.19, που αναφερόταν στην προσδοκία τους για εύκολη 

επαγγελματική αποκατάσταση. Η υποκλίμακα αυτή αναφερόταν στην προσδοκία των 

νεαρών ενηλίκων με μεσογειακή αναιμία να κάνουν σταδιοδρομία, περιλάμβανε τέσσερις 

ερωτήσεις και υπολογίστηκε στο 14,891% της ολικής διακύμανσης. Ο παράγοντας 4 

(Παρ.4) που ονομάστηκε «Καθημερινότητα» εστίασε στην προσδοκία των νεαρών 

ενηλίκων με μεσογειακή αναιμία να έχουν την ικανότητα να ανταπεξέρχονται στις 

προκλήσεις της καθημερινότητας αποτελείτο από δύο ερωτήσεις, την Ερ.11 και την Ερ.12, 

και εξηγούσε το 12,003% της ολικής διακύμανσης. 
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Εικόνα 4. Προτεινόμενο ερωτηματολόγιο εκπλήρωσης προσδοκιών για νεαρούς ενήλικες με μεσογειακή αναιμία. 
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Οι μέσοι όροι των βαθμολογιών στις 15 ερωτήσεις και οι τυπικές απόκλισεις 

παρουσιάζονται στο Παράρτημα (Πίνακας 2). Όσο αφορούσε στη διερεύνηση του 

ενδεχομένου να εμφανίζονται κατά τη χρήση του ερωτηματολογίου προσδοκιών για 

νεαρούς ενήλικες με μεσογειακή αναιμία φαινόμενα οροφής και βάσης, παρατηρήθηκε 

στην κατανομή των συνολικών βαθμολογίων για κάθε παράγοντα (Παράρτημα: Πίνακας 

3) ότι ο παράγοντας 4 που αναφερόταν στην «Καθημερινότητα» είχε το μεγαλύτερο 

φαινόμενο οροφής (28%), ενώ δεν ανιχνεύθηκε κανένα φαινόμενο βάσης.  

 Τα αποτελέσματα της σχέσης των εννοιολογικών κατασκευών του προς χρήση 

ερωτηματολογίου ανά ομάδα των νεαρών ενηλίκων με μεσογειακή αναιμία ανάλογα με τα 

κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά τους (Παράρτημα: Πίνακας 4) παρουσιάζονται 

στο Παράρτημα (Πίνακας 5). Τα αποτελέσματα συνηγορούσαν στο ότι το τελικό 

ερωτηματολόγιο με τέσσερις διαστάσεις διέθετε την ικανότητα να διακρίνει διαφορές 

μεταξύ των διαφόρων υποομάδων τους και, ως εκ τούτου, θα ήταν χρήσιμο να διανέμεται 

σε νεαρούς ενήλικες με μεσογειακή αναιμία για τη μελέτη των προσδοκιών τους. 

  

6.2 Εκπλήρωση προσδοκιών νεαρών ενηλίκων με μεσογειακή αναιμία 

και κατάθλιψη 

 

6.2.α Εφαρμογή ερωτηματολογίου και επέκταση με βαθμό εκπλήρωσης 

προσδοκιών  

Κατέστη δυνατό να προχωρήσει η ανάλυση των κύριων συνιστωσών, αφού δεν 

απορρίφθηκε με μη παραμετρικό έλεγχο K-S η κανονικότητα στην κατανομή των 

παρατηρήσεων του πληθυσμού τόσο στις 15 ερωτήσεις του ερωτηματολογίου των 

προσδοκιών όσο και στην επέκτασή τους με το βαθμό εκπλήρωσης (P=0,087 και P=0,195, 

αντίστοιχα). Υπήρξε μερική αναδιατύπωση της Ερ.15 αναφορικά με το ότι «θα έχω 

ενεργητικότητα στις δραστηριότητές μου» μετά από σχόλια που έγιναν κατά την 

αξιολόγηση του ερωτηματολογίου για την αποσαφήνιση των οποίων χρειάστηκε να 

παρασχεθούν προφορικές εξηγήσεις. Αφού λήφθηκε υπόψη, επίσης, ότι είχε τη μικρότερη 

συνεισφορά (λ=0,583), η Ερ.15 αναδιατυπώθηκε ως «θα έχω ενεργητικότητα στη ζωή 

μου». 

Όταν εφαρμόστηκαν το ερωτηματολόγιο προσδοκιών και η επέκτασή του με το 

βαθμό εκπλήρωσής τους, βρέθηκαν στη δοκιμασία KMO τιμές 0,841 και 0,835, 
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αντίστοιχα, που ήταν μεγαλύτερες από 0,70 και κατέδειξαν ότι υπήρχε καλή συσχέτιση 

ανάμεσα στις 15 ερωτήσεις του ερωτηματολογίου που προτάθηκαν προς εφαρμογή. Στη 

δοκιμασία του Bartlett, βρέθηκαν αποτελέσματα στατιστικά σημαντικά (χ
2
=1764,868, 

β.ε.=105, P<0,001 και χ
2
=1808,976, β.ε.=105, P<0,001, αντίστοιχα), τα οποία 

επιβεβαίωσαν ότι τα ανωτέρω δεδομένα ήταν κατάλληλα ώστε να προχωρήσει η ανάλυση 

των κύριων συνιστωσών.  

 Με βάση το κριτήριο του Kaiser, προκρίθηκε η επίλυση με τέσσερις κύριες 

συνιστώσες που ταυτίζονταν με εκείνες που είχαν προκριθεί κατά το στάδιο ανάπτυξης 

τους ερωτηματολογίου (Παράρτημα: Πίνακας 2). Τη βιωσιμότητα του υποδείγματος των 

τεσσάρων συνιστωσών τόσο στις προσδοκίες όσο και στην εκπλήρωσή τους υποστήριξε, 

επίσης, η επιθεώρηση του διαγράμματος κατολίσθησης, το οποίο προέκυψε κατά την 

επαναληπτική ανάλυση των κύριων συνιστωσών (Παράρτημα: Πίνακες 6 και 7). Η ολική 

διακύμανση ανερχόταν στο 64,301% των προσδοκιών και 65,763% της εκπλήρωσης 

προσδοκιών, εύρημα το οποίο θεωρήθηκε λογικό.
415 Όλες οι τιμές φόρτισης (λ) των 

ερωτήσεων των προσδοκιών που βρέθηκαν μεταξύ 0,533 και 0,839 και της εκπλήρωσής 

τους που βρέθηκαν μεταξύ 0,511 και 0,877 ήταν κατά πολύ υψηλότερες της τιμής 0,40 του 

προεπιλεγμένου ορίου που αντιστοιχήθηκε με αυστηρότητα στο συγκεκριμένο μέγεθος του 

δείγματος.
353,354

 Όλα τα λήμματα συσχετίζονταν σε ικανοποιητικό βαθμό πάνω από 0,4 

από κάποια συνιστώσα.
355,356 Ο συντελεστής άλφα για την κλίμακα των 15 ερωτήσεων 

υπολογίστηκε στο 0,859 και 0,846, αντίστοιχα, και υπερέβαινε κατά πολύ την ελάχιστη 

τιμή 0,70, την οποία όφειλε να έχει ο συντελεστής άλφα σε ένα νέο εργαλείο (Παράρτημα: 

Πίνακες 6 και 7). Ο συντελεστής αξιοπιστίας άλφα ελαττωνόταν στην περίπτωση που 

διαγραφόταν κάποια από τις 15 ερωτήσεις. Ως εκ τούτου, δεν υπήρξε ανάγκη εξάλειψης 

οποιασδήποτε ερώτησης και το ερωτηματολόγιο παρέμεινε, τόσο για τις προσδοκίες όσο 

και την εκπλήρωσή τους, με το σύνολο των 15 αξιόπιστων ερωτήσεων με αποδεκτό 

συντελεστή άλφα για κάθε έναν από τους νέους τέσσερις παράγοντές Ι-ΙV του 

ερωτηματολογίου, οι οποίοι περιλάμβαναν τουλάχιστον τρία λήμματα ο καθένας τους, 

συμπεριλαμβανομένου και του παράγοντα της «καθημερινότητας» που αρχικά διέθετε 

αποτελείτο από δύο λήμματα (Παράρτημα: Πίνακας 2). Ο ενδοταξικός συντελεστής 

συσχέτισης ήταν 0,859 (Δ.Ε. 95%: 0,835-0,882) και 0,846 (Δ.Ε. 95%: 0,819 -0,870),361 

αντίστοιχα, και έδειξε καλή επαναληπτότητα απαντήσεων που έδωσαν οι ερωτηθέντες στις 

ερωτήσεις που αντιστοιχούσαν στις προσδοκίες και στην εκπλήρωσή τους. 
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6.2.β Αξιοπιστία ερωτηματολογίου κατάθλιψης για ενήλικες 

 Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 10.γ (Παράρτημα), η τιμή του συντελεστή 

εσωτερικής συνοχής άλφα του Cronbach είναι 0,863, κάτι που επιβεβαίωσε την εξαιρετική 

αξιοπιστία των δεδομένων του ερωτηματολογίου BDI στον πληθυσμό των νεαρών 

ενηλίκων με μεσογειακή αναιμία, αφού οι τιμές του συντελεστή άλφα του Cronbach 

υπερβαίναν κατά πολύ την τιμή 0,70, η οποία επιτρέπει τη χρήση της κλίμακας BDI για 

διερευνητικούς σκοπούς. 

 

6.2.γ Περιγραφική ανάλυση 

 Στην έρευνα για την εκπλήρωση προσδοκιών νεαρών ενηλίκων με μεσογειακή 

αναιμία και κατάθλιψη, ο αριθμός των συμμετεχόντων ήταν 303 και προσέγγιζε το 25% 

όσων δεν είχαν συμμετάσχει στο στάδιο ανάπτυξης του ερωτηματολογίου των προσδοκιών 

και το 20% του εκτιμώμενου συνολικού αριθμού των νεαρών ενήλικων θαλασσαιμικών.
381  

 Ο Πίνακας 10.α (Παράστημα) περιγράφει την κατανομή των νεαρών ενηλίκων με 

μεσογειακή αναιμία με βάση τα κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά τους. Ο Πίνακας 

10.β (Παράρτημα) περιγράφει την κατανομή των νεαρών ενηλίκων με μεσογειακή αναιμία 

με βάση τα χαρακτηριστικά της κατάστασης υγείας τους. Ο Πίνακας 10.γ (Παράρτημα) 

περιγράφει την κατανομή των νεαρών ενηλίκων με μεσογειακή αναιμία με βάση το βαθμό 

κατάθλιψής τους. 

Οι 142 (46,86%) ήταν άντρες και οι 161 (53,14%) ήταν γυναίκες. Ο μέσος όρος 

ηλικίας ανερχόταν στα 33,26±5,84 έτη και η διάμεσος ηλικία τους τα 35 έτη. Οι νεαροί 

ενήλικες διέθεταν Τριτοβάθμια εκπαίδευση και συγκεκριμένα οι 195 (64,36%), οι 218 

(71,95%), ενώ οι 100 (33,11%) ήταν παντρεμένοι ή συμβίωναν. Το 30,98% των νεαρών 

θαλασσαιμικών ανδρών και το 45,96% των νεαρών θαλασσαιμικών γυναικών είχαν 

παντρευτεί ή συμβίωναν. Παιδιά είχαν οι 19/142 (13,38%) νέοι θαλασσαιμικοί άνδρες και 

οι 38/161 (23,60%) νέες θαλασσαιμικές. Οι 35/38 (92,11%) νέες θαλασσαιμικές με παιδιά 

ήταν έγγαμες ή συμβίωναν και κατά τη γέννηση του πρώτου παιδιού είχαν ηλικία 

29,99±5,89. Επιπλοκές ανέφεραν οι 47 (15,56%) των νεαρών θαλασσαιμικών της μελέτης. 

Ενδοκρινολογικά προβλήματα εμφάνιζαν οι 28, από τους οποίους οι 20 (71,43%) ήταν 

άρρενες. Οι νεαρές θαλασσαιμικές γυναίκες και οι νεαροί θαλασσαιμικοί άντρες είχαν 

εισέλθει στον επαγγελματικό στίβο σε ποσοστό 72,67% (117/161) και 71,13% (101/142). 
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 Φυσιολογικά επίπεδα κατάθλιψης ανέφεραν οι 218 (71,95%) νεαροί θαλασσαιμικοί 

της παρούσας μελέτης. Οι 97/142 (68,31%) ήταν άντρες και οι 121/161 (75,16%) ήταν 

γυναίκες νεαρές θαλασσαιμικές. Οριακού έως σοβαρού βαθμού κατάθλιψη ανέφεραν οι 

28/303 (9,24%), το ίδιο οι 14/142 (9,86%) νεαροί θαλασσαιμικοί άνδρες και οι 14/161 

(8,70%) νεαρές θαλασσαιμικές. Οι 105/303 (34,65%) νεαροί ενήλικες με μεσογειακή 

αναιμία ανέφεραν αλλαγή στην εικόνα σώματός τους. Την ανέφεραν αμφότεροι οι 50/142 

(35,21 %) νεαροί θαλασσαιμικοί και οι 55/161 (34,16%) νεαρές θαλασσαιμικές. 

 

6.2.δ Ευρήματα ανάλυσης μέσων όρων προσδοκιών, εκπλήρωσης και των 

διαφορών τους 

Οι μέσοι όροι των απαντήσεων που έδωσαν οι 303 συμμετέχοντες νεαροί ενήλικες 

με μεσογειακή αναιμία στις 15 ερωτήσεις για την εκπλήρωση των προσδοκιών τους 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 8 (Παράρτημα). Ο μέσος όρος της εκπλήρωσης προσδοκιών 

ήταν 3,054 (=η προσδοκία εκπληρώθηκε παρά πολύ). Ο μέσος όρος των προσδοκιών ήταν 

3,023 (=προσδοκώ παρά πολύ). Όσο αφορά στην εκπλήρωση των προσδοκιών, οι μέσοι 

όροι κυμάνθηκαν σε υψηλά επίπεδα από 2,590 (=η προσδοκία εκπληρώθηκε πολύ) έως 

3,339 (=η προσδοκία εκπληρώθηκε πάρα πολύ). Ο χαμηλότερος μέσος όρος αφορούσε 

στην ερώτηση Ερ.07 της οικογενειακής αποκατάστασης. Ο υψηλότερος μέσος όρος 

αφορούσε στην ερώτηση Ερ.11 της καθημερινότητας των νεαρών ενηλίκων με μεσογειακή 

αναιμία. Οι μέσοι όροι των απαντήσεων που αντιστοιχούσαν στις προσδοκίες κυμάνθηκαν 

σε υψηλά επίπεδα από 2,438 (=προσδοκώ πολύ) έως 3,412 (=προσδοκώ πάρα πολύ). Ο 

χαμηλότερος μέσος όρος βρέθηκε στη διάσταση της επαγγελματικής ανέλιξης και 

αφορούσε στην ερώτηση Ερ.20. Ο υψηλότερος μέσος όρος εξάχθηκε και πάλι από την 

ερώτηση Ερ.11 στη διάσταση της καθημερινότητας των νεαρών ενηλίκων με μεσογειακή 

αναιμία. Όσο αφορά στα μεγέθη των διαφορών εκπλήρωσης και προσδοκιών, οι μέσοι 

όροι που αντιστοιχούσαν στις ερωτήσεις κυμάνθηκαν από -0,376 έως 0,251. Η μεγαλύτερη 

αρνητική διαφορά που διαπιστώθηκε ήταν στην ερώτηση Ερ.07 που αφορούσε στην 

απόκτηση παιδιών. Η μεγαλύτερη θετική διαφορά καταγράφηκε στην ερώτηση Ερ.20 που 

αφορά στην επίτευξη επαγγελματικής αποκατάστασης. Οι παράγοντες των εκπληρώσεων 

και των προσδοκιών αφορούσαν στις ίδιες διαστάσεις και περιλάμβαναν τις ίδιες 

ερωτήσεις και κατά συνέπεια κατέστη δυνατή η ανάλυση των διαφορών μεταξύ 
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εκπληρώσεων και προσδοκιών συνολικά και ανά παράγοντα, (Παρ.) αφού προχώρησε εν 

προκειμένω η διατύπωση σχετικών υποθέσεων (Εικόνα 5). 

Παρ.Ι: Ο μέσος όρος της εκπλήρωσης των προσδοκιών για κοινωνική στήριξη 

(Μ.Ο.= 3,15±0,603) δεν διαφέρει στατιστικά σημαντικά (t=0,721, P=0,472) από το μέσο 

όρο των προσδοκιών για κοινωνική στήριξη (Μ.Ο.=3,133±0,618) των ενηλίκων με 

μεσογειακή αναιμία και γίνεται δεκτή η αρχική, μηδενική υπόθεση (Παράρτημα: Πίνακας 

9). 

Παρ.ΙΙ: Ο μέσος όρος της εκπλήρωσης των προσδοκιών για οικογενειακή 

αποκατάσταση (Μ.Ο.=2,880±0,882) ήταν μικρότερος με μεγάλη στατιστικά σημαντική 

διαφορά (t= -4,482, P<0,001) από το μέσο όρο των προσδοκιών για οικογενειακή 

αποκατάσταση (Μ.Ο.=3,078±0,737) των νεαρών ενηλίκων με μεσογειακή αναιμία και 

απορρίπτεται η αρχική, μηδενική υπόθεση (Παράρτημα: Πίνακας 9). 

Παρ.ΙΙΙ: Ο μέσος όρος της εκπλήρωσης των προσδοκιών για την καθημερινότητα 

(Μ.Ο.=3,158±0,649) δεν διαφέρει στατιστικά σημαντικά (t= -0,158, P=0,874) από το μέσο 

όρο των προσδοκιών για την καθημερινότητα (Μ.Ο.=3,164±0,662) των νεαρών ενηλίκων 

με μεσογειακή αναιμία και γίνεται δεκτή η αρχική, μηδενική υπόθεση (Παράρτημα: 

Πίνακας 9). 

Παρ.ΙV: Ο μέσος όρος της εκπλήρωσης των προσδοκιών για επαγγελματική 

ανέλιξη (Μ.Ο.=2,867±0,855) ήταν στατιστικά σημαντικά αυξημένος (t= -2,132, P=0,034) 

σε σύγκριση με το μέσο όρο των προσδοκιών για επαγγελματική ανέλιξη 

(Μ.Ο.=2,782±0,805) των νεαρών ενηλίκων με μεσογειακή αναιμία και απορρίπτεται η 

αρχική, μηδενική υπόθεση (Παράρτημα: Πίνακας 9). 
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Εικόνα 5. Υποθέσεις για αξιολόγηση των διαφορών (Δ) εκπληρώσεων και πρσδοκιών 

νεαρών ενηλίκων με μεσογειακή αναιμία. 

 

6.2.ε Πολλαπλά γραμμικά υποδείγματα παλινδρόμησης εκπλήρωσης 

προσδοκιών 

Όσο αφορά στην ερμηνεία της συνολικής εκπλήρωσης των προσδοκιών των 

νεαρών ενηλίκων με μεσογειακή αναιμία, το υπόδειγμα που τελικά επιλέχθηκε 

(Παράρτημα: Πίνακας 11) ήταν στατιστικά σημαντικό (F=34,115, P<0,001) και ερμήνευε 

το 31,6% (R
2
=0,316) της διακύμανσης της συνολικής εκπλήρωσης:  
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 ΣΒ(Εκπλ)= −0,405*ΚΑ + 0,251*ΕΖ + 0,132*ΠΜ −0,115*ΔΠ,  

 όπου ΣΒ: συνολική βαθμολογία, ΚΑ: κατάθλιψη, ΕΖ: έγγαμη ζωή,  

 ΠΜ: πληροφόρηση περί μεσογειακής αναιμίας, ΔΠ: δυσκολίες στην προμήθεια αίματος  

 

Ο μικρότερος βαθμός κατάθλιψης, όπως προέκυψε από τη βαθμολόγηση της κλίμακας 

ΒDI, είχε τη μεγαλύτερη επιρροή στο προτεινόμενο υπόδειγμα για την ερμηνεία της 

συνολικής εκπλήρωσης και ερμήνευε το 15,5% (sr
2
=0,155) της διακύμανσης των 

ανεξάρτητων μεταβλητών που είχαν εισαχθεί. Ακολουθούσε η έγγαμη ζωή/συμβίωση που 

ερμήνευε το 6,2% (sr
2=0,062). 

Το υπόδειγμα που τελικά επιλέχθηκε (Παράρτημα: Πίνακας 12)για την ερμηνεία 

της εκπλήρωσης των προσδοκιών των νεαρών ενηλίκων με μεσογειακή αναιμία για 

κοινωνική στήριξη (Παρ.I) ήταν στατιστικά σημαντικό (F=40,651, P<0,001) και ερμήνευε 

το 21,4% (R
2=0,214) της διακύμανσης της εκπλήρωσης: 

 

  ΚΣ(Εκπλ)= −0,0434*ΚΑ −0,130*ΔΠ,  

 όπου ΚΣ: κοινωνική στήριξη, ΔΠ: δυσκολίες στην προμήθεια αίματος 

 

Ο μικρότερος βαθμός κατάθλιψης είχε τη μεγαλύτερη επιρροή στο προτεινόμενο 

υπόδειγμα για την ερμηνεία της εκπλήρωσης προσδοκιών για κοινωνική στήριξη και 

ερμήνευε το 18,7% (sr
2
=0,187) της διακύμανσης των ανεξάρτητων μεταβλητών που είχαν 

εισαχθεί. Τα λιγότερα προβλήματα στην εύρεση αίματος για μετάγγιση ερμήνευαν το 

1,7% (sr2=0,017).  

Αναφορικά με την ερμηνεία της εκπλήρωσης των προσδοκιών των νεαρών 

ενηλίκων με μεσογειακή αναιμία για οικογενειακή αποκατάσταση (Παρ.II), το υπόδειγμα 

που τελικά επιλέχθηκε (Παράρτημα: Πίνακας 13) ήταν στατιστικά σημαντικό (F=22,627, 

P<0,001) και ερμήνευε το 23,6% (R2=0,236) της διακύμανσης της εκπλήρωσης:  

 

 ΟΑ(Εκπλ)= 0,272*ΕΖ −0,188*ΚΑ + 0,196*ΑΠ + 0,106*ΠΜ,  

 όπου ΟΑ: οικογενειακή αποκατάσταση, ΕΖ: έγγαμη ζωή, ΚΑ: κατάθλιψη,  

 ΑΠ: απόκτηση παιδιών, ΠΜ: πληροφόρηση περί μεσογειακής αναιμίας 

 

Τη μεγαλύτερη επιρροή στην εκπλήρωση των προσδοκιών για οικογενειακή 

αποκατάσταση είχε η έγγαμη ζωή/συμβίωση (sr2=0,052) και ακολούθως ο μικρότερος 
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βαθμός κατάθλιψης (sr2=0,033). Έπαιζε, επίσης, κάποιο ρόλο (sr2=0,011) η πληρέστερη 

ενημέρωση περί μεσογειακής αναιμίας. 

Για την ερμηνεία της εκπλήρωσης των καθημερινών προσδοκιών (Παρ.III) των 

νεαρών ενηλίκων με μεσογειακή αναιμία το υπόδειγμα που τελικά επιλέχθηκε 

(Παράρτημα: Πίνακας 14) ήταν στατιστικά σημαντικό (F=20,847, P<0,001) και ερμήνευε 

το 21,9% (R
2=0,219) της διακύμανσης της εκπλήρωσης: 

  

 ΚΘ(Εκπλ)= −0,378*ΚΑ −0,133*ΑΝ + 0,110*ΠΜ + 0,106*ΦΥ,  

 όπου ΚΘ: καθημερινότητα, ΚΑ: κατάθλιψη, AN: ανησυχίες κατά τη μετάγγιση,  

 ΠΜ: πληροφόρηση περί μεσογειακής αναιμίας, ΦΥ: φύλο 

 

Ο μικρότερος βαθμός κατάθλιψης είχε τη μεγαλύτερη επιρροή στο προτεινόμενο 

υπόδειγμα για την ερμηνεία της εκπλήρωσης καθημερινών προσδοκιών και ερμήνευε το 

13,3% (sr2
=0,133) της διακύμανσης των ανεξάρτητων μεταβλητών που είχαν εισαχθεί, 

ενώ το αν ανησυχούσαν λιγότερο κατά τη μετάγγιση ερμήνευε το 1,7% (sr
2=0,017). 

Σε ό,τι αφορά στην ερμηνεία της εκπλήρωσης των προσδοκιών των νεαρών 

ενηλίκων με μεσογειακή αναιμία για επαγγελματική ανέλιξη (Παρ.IV), το υπόδειγμα που 

τελικά επιλέχθηκε για (Παράρτημα: Πίνακας 15). 

 

 ΕΑ(Εκπλ)= 0,215*ΕΡ + 0,175*ΜΕ −0,158*ΚΑ −0,150*ΔΠ + 0,115*ΔΜ,  

 όπου ΕΑ: επαγγελματική ανέλιξη, ΕΡ: εργασιακή απασχόληση, ΜΕ: μορφωτικό επίπεδο,  

ΚΑ: κατάθλιψη, ΔΠ: δυσκολίες στην προμήθεια αίματος, ΔΜ: διαβίωση κατά μόνας  

 

Το υπόδειγμα ήταν στατιστικά σημαντικό (F=12,690, P<0,001) και ερμήνευε το 17,7% 

(R2
=0,177) της διακύμανσης της εκπλήρωσης: Μεγαλύτερη επιρροή (sr

2
=0,045) που είχε η 

εργασιακή απασχόληση. Το υψηλό μορφωτικό επίπεδο και τα λιγότερα προβλήματα στην 

εύρεση αίματος για μετάγγιση ερμήνευαν το 2,8% (sr2=0,028) και το 2,2% (sr2=0,022), 

αντίστοιχα, της διακύμανσης των ανεξάρτητων μεταβλητών που είχαν εισαχθεί στο 

προτεινόμενο υπόδειγμα για την ερμηνεία της εκπλήρωσης των προσδοκιών 

επαγγελματικής ανέλιξης. 

 

 

 



92 

6.2.στ Πολλαπλά γραμμικά υποδείγματα παλινδρόμησης προσδοκιών 

Το υπόδειγμα, το οποίο τελικά επιλέχθηκε για την ερμηνεία των συνολικών 

προσδοκιών των νεαρών ενηλίκων με μεσογειακή αναιμία (Παράρτημα: Πίνακας 16) ήταν 

στατιστικά σημαντικό (F=23,246, P<0,001) και ερμήνευε το 24% (R
2
=0,240) της 

διακύμανσης των συνολικών προσδοκιών: 

 

  ΣΒ(Προσ)= −0,346*ΚΑ −0,215*ΔΠ + 0,153*ΕΖ + 0,130*ΤΔ,  

 όπου ΣΒ: συνολική βαθμολογία, ΚΑ: κατάθλιψη, ΔΠ: δυσκολίες στην προμήθεια  αίματος,  

 ΕΖ: έγγαμη ζωή, ΤΔ: τόπος διαμονής 

 

Ο μικρότερος βαθμός κατάθλιψης είχε τη μεγαλύτερη επιρροή στο προτεινόμενο 

υπόδειγμα για την ερμηνεία των προσδοκιών συνολικά και ερμήνευε το 11,6% (sr
2
=0,116) 

της διακύμανσης των ανεξάρτητων μεταβλητών που είχαν εισαχθεί. Ακολουθούσαν τα 

λιγότερα προβλήματα στην εύρεση αίματος για μετάγγιση που ερμήνευαν το 4,6% 

(sr
2=0,046). 

Για την ερμηνεία των προσδοκιών για κοινωνική στήριξη (Παρ.I) σε νεαρούς 

ενήλικες με μεσογειακή αναιμία το υπόδειγμα που τελικά επιλέχθηκε (Παράρτημα: 

Πίνακας 17) ήταν στατιστικά σημαντικό (F=31,660, P<0,001) και ερμήνευε το 17,5 % 

(R
2=0,175) της διακύμανσης των προσδοκιών:  

 

 ΚΣ(Προσ)= −0,383*ΚΑ −0,142*ΔΠ, 

 όπου ΚΣ: κοινωνική στήριξη, ΚΑ: κατάθλιψη, ΔΠ: δυσκολίες στην προμήθεια αίματος 

 

Ο μικρότερος βαθμός κατάθλιψης είχε τη μεγαλύτερη επιρροή στο προτεινόμενο 

υπόδειγμα για την ερμηνεία προσδοκιών κοινωνικής στήριξης και ερμήνευε το 14,6% 

(sr2=0,146) της διακύμανσης των ανεξάρτητων μεταβλητών που είχαν εισαχθεί. Τα 

λιγότερα προβλήματα στην εύρεση αίματος για μετάγγιση ερμήνευαν το 2% (sr2=0,020).  

Όσο αφορά στην ερμηνεία των προσδοκιών για οικογενειακή αποκατάσταση 

(Παρ.II) των νεαρών ενηλίκων με μεσογειακή αναιμία, το υπόδειγμα που τελικά 

επιλέχθηκε (Παράρτημα: Πίνακας 18) ήταν στατιστικά σημαντικό (F=21,758 P<0,001), 

ερμήνευε το 22,7% (R2=0,227) της διακύμανσης των προσδοκιών:  
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ΟΑ(Προσ)= −0,260*ΚΑ +0,243ΕΖ*−0,181*ΕΠ −0,176*ΑΝ, 

 όπου ΟΑ: οικογενειακή αποκατάσταση, ΚΑ: κατάθλιψη, ΕΖ: έγγαμη ζωή,  

 ΕΠ: επιπλοκές, ΑΝ: ανησυχίες κατά τη μετάγγιση 

 

Μεγάλη επιρροή στο προτεινόμενο υπόδειγμα για την ερμηνεία των προσδοκιών για 

οικογενειακή αποκατάσταση είχε ο μικρότερος βαθμός κατάθλιψης, που ερμήνευε το 6,5% 

(sr
2
=0,065). Όταν είχαν λιγότερες επιπλοκές και όταν ανησυχούσαν λιγότερο κατά τη 

μετάγγιση ερμήνευαν το 3,2% (sr
2
=0,032) και το 3% (sr

2
=0,030) της διακύμανσης των 

ανεξάρτητων μεταβλητών που είχαν εισαχθεί.  

Σε ό,τι αφορά στην ερμηνεία των καθημερινών προσδοκιών (Παρ.III) στους 

νεαρούς ενήλικες με μεσογειακή αναιμία το υπόδειγμα που τελικά επιλέχθηκε 

(Παράρτημα: Πίνακας 19) ήταν στατιστικά σημαντικό (F=15,158, P<0,001) και ερμήνευε 

το 13,2 % (R
2=0,132) της διακύμανσης των προσδοκιών: 

 

 ΚΘ(Προσ)= −0,262*ΚΑ −0,170*ΑΝ + 0,111*ΤΔ, 

 όπου ΚΘ: καθημερινότητα, ΚΑ: κατάθλιψη,  

 ΑΝ: ανησυχίες κατά τη μετάγγιση, ΤΔ: τόπος διαμονής 

 

Ο μικρότερος βαθμός κατάθλιψης είχε τη μεγαλύτερη επιρροή 6,7% (sr
2
=0,067) στις 

προσδοκίες της καθημερινότητας. Έπαιζε ρόλο, επίσης, όταν ανησυχούσαν λιγότερο κατά 

τη μετάγγιση (sr
2
=0,028). 

Αναφορικά με την ερμηνεία των προσδοκιών των νεαρών ενηλίκων με μεσογειακή 

αναιμία για επαγγελματική ανέλιξη (Παρ.IV), το υπόδειγμα που τελικά επιλέχθηκε για την 

ερμηνεία των προσδοκιών των ενηλίκων με μεσογειακή αναιμία για επαγγελματική 

ανέλιξη (Παράρτημα: Πίνακας 20) ήταν στατιστικά σημαντικό (F=10,824, P<0,001) και 

ερμήνευε το 9,8% (R
2
=0,098) της διακύμανσης των προσδοκιών:   

 

 ΕΑ(Προσ)= 0,184*ΜΕ −0,161*ΔΠ + 0,144*ΤΔ, 

 όπου ΕΑ: επαγγελματική ανέλιξη, ΜΕ: μορφωτικό επίπεδο,  

 ΔΠ: δυσκολίες στην προμήθεια αίματος, ΤΔ: τόπος διαμονής 

 

Το υψηλό μορφωτικό επίπεδο και τα λιγότερα προβλήματα στην εύρεση αίματος για 

μετάγγιση ερμήνευαν το 3,2% (sr2=0,032) και το 2,6% (sr2=0,026), αντίστοιχα, της 
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διακύμανσης των ανεξάρτητων μεταβλητών που είχαν εισαχθεί στο προτεινόμενο 

υπόδειγμα για την ερμηνεία των προσδοκιών επαγγελματικής προοπτικής. 

 

6.2.ζ Πολλαπλά γραμμικά υποδείγματα παλινδρόμησης διαφορών 

εκπλήρωσης και προσδοκιών 

 Για την ερμηνεία της υφιστάμενης αλλά μη στατιστικά σημαντικής (Παράρτημα: 

Πίνακας 9), συνολικής διαφοράς εκπλήρωσης και προσδοκιών των νεαρών ενηλίκων με 

μεσογειακή αναιμία, το υπόδειγμα που τελικά επιλέχθηκε (Παράρτημα: Πίνακας 21) ήταν 

στατιστικά σημαντικό (F=12,781, P<0,001) και ερμήνευε το 4,1% (R
2=0,041) της 

συνολικής διαφοράς. 

  

 ΣΒ(Εκπλ-Προσ)= 0,202*ΗΛ, όπου ΣΒ: συνολική βαθμολογία, ΗΛ: ηλικία 

 

Η μεγαλύτερη ηλικία συσχετιζόταν θετικά με μεγαλύτερη συνολική διαφορά μεταξύ 

εκπλήρωσης και προσδοκιών. 

 Αναφορικά με την ερμηνεία της υφιστάμενης αλλά μη στατιστικά σημαντικής 

(Παράρτημα: Πίνακας 9), διαφοράς εκπλήρωσης και προσδοκιών κοινωνικής στήριξης 

(Παρ.I) των νεαρών ενηλίκων με μεσογειακή αναιμία, το υπόδειγμα που τελικά 

επιλέχθηκε (Παράρτημα: Πίνακας 22) ήταν στατιστικά σημαντικό (F=6,241, P=0,013) και 

ερμήνευε το 2% (R
2=0,020):  

 

 ΚΣ(Εκπλ-Προσ)= 0,143*ΔΜ, όπου ΚΣ: κοινωνική στήριξη, ΔΜ: διαβίωση κατά μόνας 

 

Η ανεξάρτητη ζωή χωρίς δεσμεύσεις συσχετιζόταν θετικά με μεγαλύτερη διαφορά. 

 Σε ό,τι αφορά στην ερμηνεία των διαφορών εκπλήρωσης και προσδοκιών για 

οικογενειακή αποκατάσταση (Παρ.II) σε νεαρούς ενήλικες με μεσογειακή αναιμία το 

υπόδειγμα που τελικά επιλέχθηκε (Παράρτημα: Πίνακας 23) ήταν στατιστικά σημαντικό 

(F=15,445, P<0,001) και ερμήνευε το 9,3% (R2=0,093) της διακύμανσης των διαφορών:  

 

 ΟΑ(Εκπλ-Προσ)= 0,172*ΕΖ + 0,144*ΑΝ + 0,141*ΗΛ, 

 όπου ΟΑ: οικογενειακή αποκατάσταση, ΕΖ: έγγαμη ζωή,  

 ΑΝ: ανησυχίες κατά τη μετάγγιση, ΗΛ: ηλικία 
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Η έγγαμη ζωή/συμβίωση και όταν ανησυχούσαν περισσότερο κατά τη μετάγγιση σήμαιναν 

μεγαλύτερη διαφορά και ερμήνευαν το 2,9% (sr
2
=0,029) και το 2,2% (sr

2
=0,022), 

αντίστοιχα, της διακύμανσης των ανεξάρτητων μεταβλητών που είχαν εισαχθεί.  

 Για την ερμηνεία της υφιστάμενης αλλά μη στατιστικά σημαντικής (Παράρτημα: 

Πίνακας 9), διαφοράς στην εκπλήρωση των καθημερινών προσδοκιών (Παρ.III) των 

νεαρών ενηλίκων με μεσογειακή αναιμία το υπόδειγμα που τελικά επιλέχθηκε 

(Παράρτημα: Πίνακας 24) ήταν στατιστικά σημαντικό (F=5,905, P=0,003) και ερμήνευε 

το 5,4% (R
2
=0,054) της διακύμανσης των διαφορών:  

 

 ΚΘ(Εκπλ-Προσ)= 0,149*ΔΠ −0,161*ΚΑ + 0,125*ΔΜ, 

 όπου ΚΘ: καθημερινότητα, ΔΠ: δυσκολίες στην προμήθεια αίματος,  

 ΚΑ: κατάθλιψη, ΔΑ: διαβίωση κατά μόνας 

 

Λιγότερα προβλήματα στην εύρεση αίματος για μετάγγιση και ο μικρότερος βαθμός 

κατάθλιψης ερμήνευαν το 2,2% (sr2=0,022) και το 2% (sr2=0,020), αντίστοιχα της 

διακύμανσης των ανεξάρτητων μεταβλητών που είχαν εισαχθεί.  

 Όσο αφορά στην ερμηνεία των διαφορών εκπλήρωσης και προσδοκιών για 

επαγγελματική ανέλιξη (Παρ.IV) των νεαρών ενηλίκων με μεσογειακή αναιμία το 

υπόδειγμα που τελικά επιλέχθηκε (Παράρτημα: Πίνακας 25) ήταν:  

 ΕΑ(Εκπλ-Προσ)= −0,184*ΔΠ - 0,141*ΔΜ, 

όπου ΕΑ: επαγγελματική ανέλιξη, ΔΠ: δυσκολίες στην προμήθεια αίματος, ΔΜ: διαβίωση 

κατά μόνας,  

 

Το υπόδειγμα ήταν στατιστικά σημαντικό (F=8,900, P<0,001) και ερμήνευε το 5,6% 

(R
2
=0,056) της διακύμανσης των διαφορών. Η ανεργία και η μεγαλύτερη γνώση για νέες 

θεραπείες σήμαιναν μεγαλύτερη διαφορά και ερμήνευαν το 3,4% (sr2=0,034) και το 2,1% 

(sr2=0,021), αντίστοιχα, της διακύμανσης των ανεξάρτητων μεταβλητών που είχαν 

εισαχθεί.  

 

6.2.η Πολλαπλά γραμμικά υποδείγματα παλινδρόμησης βαθμού 

κατάθλιψης 

 Για την ερμηνεία του όποιου βαθμού κατάθλιψης ανέφεραν οι νεαροί ενήλικες με 

μεσογειακή αναιμία το υπόδειγμα που τελικά επιλέχθηκε (Παράρτημα: Πίνακας 26) ήταν: 
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 ΣΒ(Κατα)= 0,224*ΓΡ +0,217*ΕΣ −0,168*ΠΕ  

 όπου ΣΒ: συνολική βαθμολογία, ΓΡ: γραφειοκρατικές δυσχέρειες, ΕΣ: αλλαγή εικόνας 

σώματος,  

 ΠΕ: συστηματική παρουσίας στην εργασία  

 

Το υπόδειγμα ήταν στατιστικά σημαντικό (F=17,585, P<0,001) και ερμήνευε το 16% 

(R
2
=0,160) της διακύμανσης των προσδοκιών. Οι γραφειοκρατικές δυσχέρειες, η αλλαγή 

στην εικόνα σώματος και η συστηματική παρουσία στην εργασία ερμήνευαν το 9,56% 

(sr
2=0956), το 9,01% (sr2=0,901) και το 8,97% (sr2=0,897), αντίστοιχα, της διακύμανσης 

των ανεξάρτητων μεταβλητών που είχαν εισαχθεί.  

 

6.3 Προσδοκίες παιδιών και εφήβων με μεσογειακή αναιμία και 

κατάθλιψη 

 

6.3.α Προσαρμογή ερωτηματολογίου προσδοκιών νεαρών ενηλίκων σε 

παιδιά και εφήβους με μεσογειακή αναιμία  

Οι εμπειρογνώμονες συναίνεσαν στο ότι οι 14 από τις 15 υποψήφιες ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου προσδοκιών των νεαρών ενηλίκων θαλασσαιμικών (Παράρτημα: 

Πίνακας 27), ήταν κατάλληλες να δοθούν με μικρές αναδιατυπώσεις προς συμπλήρωση 

στα παιδιά και εφήβους με μεσογειακή αναιμία γιατί τις θεώρησαν ενδεικτικές των 

εννοιολογικών κατασκευών. Από την εννοιολογική κατασκευή της οικογενειακής ζωής 

παραλείφθηκε ως περιττή η ερώτηση Ερ.07 που αφορούσε στο ότι «θα φτιάξω μελλοντικά 

οικογένεια ο ίδιος για να κάνω παιδιά», εφόσον κρίθηκε ότι τα παιδιά και οι έφηβοι δεν 

έχουν αναπτύξει την ικανότητα τόσο μακροπρόθεσμου σχεδιασμού. Ως εκ τούτου, οι 

εμπειρογνώμονες έκριναν ότι μπορούσε να προχωρήσει η περικοπή του ερωτηματολογίου 

κατά μία ερώτηση, στο πλαίσιο, μάλιστα, της επιδίωξης να είναι το δοθέν ερωτηματολόγιο 

βραχύ ώστε να παρακινηθούν περισσότερο τα παιδιά και οι έφηβοι με μεσογειακή αναιμία 

να το συμπληρώσουν. Η διατύπωση των ερωτήσεων διέθετε θετικό πρόσημο και 

διασφάλιζε την προσεχτική απάντηση των ερωτήσεων από τους ερωτώμενους. Ο μέσος 

όρος ηλικίας των θαλασσαιμικών παιδιών και εφήβων που έλαβαν μέρος στη συνέντευξη, 

ήταν τα 13,20±3,70έτη. Τα τρία στα πέντε (60%) ήταν κορίτσια. Ο τυπικός χρόνος που 

απαιτείτο για να απαντηθούν και οι 14 ερωτήσεις, στις οποίες συναίνεσαν οι 
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εμπειρογνώμονες, ανερχόταν στα 10 με 15 min. Οι συνεντευξιαζόμενοι κατανόησαν 

εύκολα τις 14 ερωτήσεις και δεν συνάντησαν καμία δυσκολία να συμπληρώσουν πλήρως 

το ερωτηματολόγιο που τους είχε δοθεί.  

 

6.3.β Εγκυρότητα δομής και αξιοπιστία ερωτηματολογίου  

 Κατέστη δυνατό να προχωρήσει η ανάλυση των κύριων συνιστωσών στις 

ερωτήσεις του ερωτηματολογίου των προσδοκιών, αφού δεν απορρίφθηκε με μη 

παραμετρικό έλεγχο K-S η κανονικότητα στην κατανομή των παρατηρήσεων του 

πληθυσμού (P=0,413). Η ανάλυση των κύριων συνιστωσών στηρίχτηκε στις 14 από τις 15 

ερωτήσεις των νεαρών ενηλίκων θαλασσαιμικών (Κεφάλαιο 6.3.α) και βάση αυτών 

πραγματοποιήθηκε η διαδικασία των κύριων συνιστωσών, της οποίας τα αποτελέσματα 

ήταν ικανοποιητικά, με τιμή 0,709 στη δοκιμασία KMO και απόρριψη της μηδενικής 

υπόθεσης (H0) στη δοκιμασία σφαιρικότητας του Bartlett (χ2=510,123, β.ε.=91, P<0,001). 

Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν ότι στο προσαρμοσθέν ερωτηματολόγιο μπορούσε να 

προχωρήσει η εξαγωγή παραγόντων από τις συσχετίσεις των 14 ερωτήσεων. Η ανάλυση 

των κύριων συνιστωσών αποκάλυψε τρεις συνιστώσες με ιδιοτιμές μεγαλύτερες από 1 

(Παράρτημα: Πίνακας 27). Τη συγκεκριμένη λύση που δόθηκε υποστήριξε, επίσης, οπτικά 

η ανάλυση του διαγράμματος κατολίσθησης. Η ολική διακύμανση ανερχόταν στο 

63,344%, εύρημα το οποίο θεωρήθηκε λογικό.
415 

Για το συγκεκριμένο μέγεθος του 

δείγματος όλες οι τιμές φόρτωσης (λ) των ερωτήσεων των προσδοκιών βρέθηκαν μεταξύ 

0,651 και 0,971 ήταν υψηλότερες, ως όφειλαν, της τιμής 0,65 του προεπιλεγμένου 

ορίου.
354 Ως εκ τούτου, δεν αποσύρθηκε καμιά ερώτηση από το ερωτηματολόγιο των 14 

ερωτήσεων. Όλα τα λήμματα συσχετίζονταν σε ικανοποιητικό βαθμό πάνω από 0,4 από 

κάποια συνιστώσα. 

Ο συντελεστής άλφα για την κλίμακα των 14 ερωτήσεων υπολογίστηκε στο 0,812 

και υπερέβαινε κατά πολύ την ελάχιστη τιμή 0,70, την οποία οφείλει να έχει ο 

συντελεστής άλφα σε ένα νέο εργαλείο, όπως το προσαρμοσθέν ερωτηματολόγιο 

(Παράρτημα: Πίνακας 27). Κατά τον έλεγχο πλεοναζόντων ερωτήσεων, δεν υπήρξε 

εμφανής επίδραση από την αφαίρεση κάποιας ερώτησης πάνω στο συντελεστή άλφα του 

Cronbach και, ως εκ τούτου, παρέμειναν ως αξιόπιστες οι 14 ερωτήσεις στο 

ερωτηματολόγιο.347 Ο ενδοταξικός συντελεστής συσχέτισης ήταν 0,812 (Δ.Ε. 95%: 0,743 -

0,869) και έδειξε καλή επαναληπτότητα στις απαντήσεις των ερωτηθέντων. 361 Μόλις 10 
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παιδιά και έφηβοι συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο δύο εβδομάδες μετά την πρώτη 

συμπλήρωση και, ως εκ τούτου, δεν κατέστη δυνατή η εξαγωγή ασφαλών αποτελεσμάτων 

όσο αφορά στη σταθερότητα του ερωτηματολογίου στο χρόνο. 

 

6.3.γ Το προσαρμοσθέν ερωτηματολόγιο προσδοκιών 

Το προτεινόμενο ερωτηματολόγιο προσδοκιών, όπως προσαρμόσθηκε στα παιδιά 

και εφήβους με μεσογειακή αναιμία (Εικόνα 6), περιλάμβανε 14 ερωτήσεις και τρεις 

υποκλίμακες που πήραν το όνομά τους μετά από εξέταση της συνεισφοράς (φόρτιση λ) 

του περιεχομένου των ερωτήσεων σε κάθε συνιστώσα (Παράρτημα: Πίνακας 27). 

 Ο παράγοντας 1ος (Παρ.1ος) που ονομάστηκε «Οικογενειακή προοπτική και 

καθημερινότητα» από την ερώτηση Ερ.09 με την υψηλότερη φόρτωση λ= 0,817 που 

εξέφρασε την προσδοκία των παιδιών και εφήβων με μεσογειακή αναιμία να κάνουν 

οικογένεια, περιλάμβανε επίσης τις ερωτήσεις Ερ.06 και Ερ.08 που αναφέρονταν στην 

οικογενειακή ζωή και τις ερωτήσεις Ερ.11, Ερ.12 και Ερ.15 που αφορούσαν στην 

καθημερινή ζωή και έδινε ερμηνεία στο 23,537% της διακύμανσης.  

 Ο παράγοντας 2
ος (Παρ.2ος) που ονομάστηκε «Κοινωνική στήριξη» από την 

ερώτηση Ερ.01 με την υψηλότερη φόρτωση λ=0,784 που εξέφρασε την προσδοκία των 

παιδιών και εφήβων με μεσογειακή αναιμία να έχουν έμπιστα άτομα, αποτελείτο επίσης 

από τις ερωτήσεις Ερ.02, Ερ.03, Ερ.04 και Ερ.05 και εξηγούσε το 20,027% της ολικής 

διακύμανσης.  

 Ο παράγοντας 3
ος

 (Παρ.3
ος

) που ονομάστηκε «Επαγγελματική προοπτική» από την 

ερώτηση Ερ.19 με την υψηλότερη φόρτωση λ=0,860 που εξέφρασε την προσδοκία των 

παιδιών και εφήβων με μεσογειακή αναιμία ότι θα έχουν εύκολη επαγγελματική 

αποκατάσταση, αποτελείτο επίσης από τις ερωτήσεις Ερ.18 και Ερ.20 και εξηγούσε το 

19,781% της ολικής διακύμανσης. 
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Εικόνα 6. Προτείνομενο ερωτηματολόγιο προσδοκιών για παιδιά και εφήβους με 

μεσογειακή αναιμία 

 

Δεν ανιχνεύθηκε κανένα φαινόμενο οροφής και βάσης κατά την καταγραφή των 

εκατοστιαίων ποσοστών των βαθμολογιών που έδωσαν τα ερωτηθέντα παιδιά και έφηβοι 

με μεσογειακή αναιμία για κάθε υποκλίμακα του ερωτηματολογίου. 

 

6.3.δ Ευρήματα ανάλυσης μέσων όρων προσδοκιών 

 Οι μέσοι όροι των απαντήσεων που έδωσαν τα 74 παιδιά και έφηβοι με μεσογειακή 

αναιμία που συμμετείχαν στις 10 ερωτήσεις για τις προσδοκίες τους παρουσιάζονται στον 
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(Παράρτημα: Πίνακας 28). Ο μέσος όρος των προσδοκιών ήταν 3,075 (=προσδοκώ παρά 

πολύ). 

Οι μέσοι όροι των απαντήσεων που αντιστοιχούσαν στις προσδοκίες κυμάνθηκαν 

σε υψηλά επίπεδα από 2,550 (=προσδοκώ πολύ) έως 3,450 (=προσδοκώ πάρα πολύ). Ο 

χαμηλότερος μέσος όρος βρέθηκε στη διάσταση της επαγγελματικής προοπτικής και 

αφορούσε στην ερώτηση Ερ.18. Ο υψηλότερος μέσος όρος εξάχθηκε από την ερώτηση 

Ερ.09 στη διάσταση της οικογενειακής προοπτικής και καθημερινότητας των παιδιών και 

εφήβων με μεσογειακή αναιμία.  

Οι μέσοι όροι στους παράγοντες των προσδοκιών κυμάνθηκαν σε υψηλά επίπεδα 

από 2,685 (=προσδοκώ πολύ) έως 3,222 (=προσδοκώ πάρα πολύ). Ο χαμηλότερος μέσος 

όρος βρέθηκε στη διάσταση της επαγγελματικής προοπτικής. Ο υψηλότερος μέσος όρος 

εξάχθηκε από τη διάσταση της κοινωνικής στήριξης των παιδιών και εφήβων με 

μεσογειακή αναιμία (Παράρτημα: Πίνακας 28).  

 

6.3.στ Αξιοπιστία ερωτηματολογίου παιδικής κατάθλιψης 

 Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 30.γ (Παράρτημα), η τιμή του συντελεστή 

εσωτερικής συνοχής άλφα του Cronbach είναι 0,817, κάτι που επιβεβαίωσε την εξαιρετική 

αξιοπιστία των δεδομένων του ερωτηματολογίου CDI στον πληθυσμό των παιδιών και 

εφήβων με μεσογειακή αναιμία, αφού οι τιμές του συντελεστή άλφα υπερβαίναν κατά 

πολύ την τιμή 0,70, η οποία επιτρέπει τη χρήση της κλίμακας CDI για διερευνητικούς 

σκοπούς. 

 

6.3.ζ Περιγραφική ανάλυση  

 Στην έρευνα για τις προσδοκίες των παιδιών και εφήβων με μεσογειακή αναιμία 

και κατάθλιψη, ο αριθμός των συμμετεχόντων ήταν 74 και προσέγγιζε το 30% του 

εκτιμώμενου συνολικού αριθμού των ανήλικων θαλασσαιμικών.381  

 Ο Πίνακας 30.α (Παράρτημα) περιγράφει την κατανομή των παιδιών και εφήβων 

με μεσογειακή αναιμία με βάση τα κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά τους. Ο 

Πίνακας 30.β (Παράρτημα) περιγράφει την κατανομή των παιδιών και εφήβων με 

μεσογειακή αναιμία με βάση τα χαρακτηριστικά της κατάστασης υγείας τους. Ο Πίνακας 

30.γ (Παράρτημα) περιγράφει την κατανομή των παιδιών και εφήβων με μεσογειακή 

αναιμία με βάση το βαθμό κατάθλιψής τους. 
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Τα 33 (44,59%) ήταν αγόρια και τα 41 (55,41%) ήταν κορίτσια. Ο μέσος όρος 

ηλικίας ανερχόταν στα 13,39±3,19 έτη και η διάμεσος ηλικία τους τα 14 έτη. Ήταν όλοι 

μαθητές των τελευταίων τάξεων του δημοτικού (24/74, 32,43%), του γυμνασίου (19/74, 

25,68) και το λυκείου (31/74, 41,89%). Τα 66 παιδιά και οι έφηβοι με μεσογειακή αναιμία 

(90,41%) δεν ανέφεραν επιπλοκές. Το 91,89% (68/74) δεν ανέφεραν αλλαγή στην εικόνα 

σώματός τους. Φυσιολογικά επίπεδα κατάθλιψης ανέφεραν τα 65/74 (87,84%) και 

αυξημένα επίπεδα κατάθλιψη ανέφεραν τα 9/74 (12,16%). 

 

6.3.η Πολλαπλά γραμμικά υποδείγματα παλινδρόμησης προσδοκιών  

Για την ερμηνεία των προσδοκιών των παιδιών και εφήβων με μεσογειακή 

αναιμία, το υπόδειγμα που τελικά επιλέχθηκε ότι (Παράρτημα: Πίνακας 31) ήταν 

στατιστικά σημαντικό (F=8,948 P=0,004) και ερμήνευε το 12,4% (R
2=0,124) αυτών: 

 

 ΣΒ(Προσ)= 0,353*ΓΝ, 

 όπου ΣΒ: συνολική βαθμολογία,  

 ΓΝ: γνώση για μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων/νέες θεραπείες.  

 

Η καλύτερη γνώση για τη μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων και νέες 

θεραπείες συσχετιζόταν θετικά (sr2=0,124), με το να έχουν μεγαλύτερες προσδοκίες 

συνολικά 

 Αναφορικά με την ερμηνεία των προσδοκιών για οικογενειακή προοπτική και 

καθημερινότητα (Παρ.1ος) των παιδιών και εφήβων με μεσογειακή αναιμία, υποδείχθηκε 

τελικά ότι (Παράρτημα: Πίνακας 32): 

 

 ΟΠ-ΚΘ(Προσ)= 0,381*ΓΝ, 

 όπου ΟΠ-ΚΘ: οικογενειακή προοπτική-καθημερινότητα,  

 ΓΝ: γνώση για μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων/νέες θεραπείες.  

 

Το υπόδειγμα ήταν στατιστικά σημαντικό (F=10,729 P=0,002) και ερμήνευε το 14,6% 

(R2=0,146) αυτών. Η καλύτερη πληροφόρηση για τη μεταμόσχευση μυελού αρχέγονων 

αιμοποιητικών κυττάρων και τις νέες θεραπείες συσχετιζόταν θετικά (sr2=0,146), με το να 

έχουν μεγαλύτερες προσδοκίες στην οικογενειακή και καθημερινή ζωή τους.  
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 Για την ερμηνεία των προσδοκιών για δίκτυο φίλων (Παρ.2ος) σε παιδιά και 

εφήβους με μεσογειακή αναιμία το υπόδειγμα που τελικά επιλέχθηκε (Παράρτημα: 

Πίνακας 33) ήταν στατιστικά σημαντικό (F=8,148, P=0,001) και ερμήνευε το 18,9% 

(R
2
=0,189) της διακύμανσης των προσδοκιών:  

  

 ΔΦ(Προσ)= −0,313*ΚΑ - 0,259*ΚΧ, 

 όπου ΔΦ: δίκτυο φίλων, ΚΑ: κατάθλιψη, ΚΧ: καταπόνηση από χορήγηση αποσιδήρωσης,  

 

Ο μικρότερος βαθμός κατάθλιψης και η μη αποκλειστική χορήγηση αποσιδήρωσης με 

παρεμβατική μέθοδο ερμήνευαν το 9,5% (sr2=0,095) και το 6,5% (sr2=0,065), αντίστοιχα, 

της διακύμανσης των ανεξάρτητων μεταβλητών που είχαν εισαχθεί.  

 Σε ό,τι αφορά στην ερμηνεία των προσδοκιών για επαγγελματική προοπτική 

(Παρ.3
ος) σε παιδιά και εφήβους με μεσογειακή αναιμία το υπόδειγμα που τελικά 

επιλέχθηκε ότι (Παράρτημα: Πίνακας 34) ήταν στατιστικά σημαντικό (F=8,230 P=0,005) 

και ερμήνευε το 10,3% (R
2=0,103) αυτών:  

 

 ΕΠ(Προσ)= 0,320*ΣΝ, όπου ΕΠ: επαγγελματική προοπτική, ΣΝ: σχέση με νοσηλευτές 

 

Η σχέση με τους νοσηλευτές στις μονάδες μεσογειακής αναιμίας συσχετιζόταν (sr
2
=0,103) 

με τις επαγγελματικές τους προοπτικές.  

 

6.3.θ Πολλαπλά γραμμικά υποδείγματα παλινδρόμησης βαθμού 

κατάθλιψης  

 Για την ερμηνεία του όποιου βαθμού κατάθλιψης ανέφεραν τα παιδιά και οι έφηβοι 

με μεσογειακή αναιμία το υπόδειγμα που τελικά επιλέχθηκε (Παράρτημα: Πίνακας 35) 

ήταν στατιστικά σημαντικό (F=10,706 P<0,001) και ερμήνευε το 31,5% (R2=0,315) της 

διακύμανσης των προσδοκιών:  

 

 ΣΒ(Κατα)= 0,356*ΣΑ −0,273*ΣΙ +0,267*ΕΜ 

 όπου ΣΒ: συνολική βαθμολογία, ΣΑ: σχολικός απουσιασμός, ΣΙ: σχέση με ιατρούς,  

 ΕΜ: εργαζόμενη μητέρα 
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Ο σχολικός απουσιασμός επηρέαζε σε αξιοσημείωτο βαθμό, 12,3% (sr2=0,123), την 

ψυχική διάθεση των παιδιών και των εφήβων με μεσογειακή αναιμία. Η σχέση με τους 

θεράποντες ιατρούς τους και ότι η μητέρα τους που τους φρόντιζε εργαζόταν ερμήνευαν 

το 7,2% (sr
2
=0,072) και το 7,1% (sr

2
=0,071), αντίστοιχα, της διακύμανσης των 

ανεξάρτητων μεταβλητών που είχαν εισαχθεί.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

 

7.1 Εκπλήρωση προσδοκιών σε νεαρούς ενήλικες με μεσογειακή αναιμία 

 

7.1.α Ανάπτυξη και αξιολόγηση νέου ερωτηματολογίου προσδοκιών σε 

νεαρούς ενήλικες με μεσογειακή αναιμία  

Σήμερα η μεσογειακή αναιμία σπανίζει πλέον στην Ελλάδα σε σύγκριση με ό,τι 

συνέβαινε στο παρελθόν για λόγους που έχουν ήδη αναφερθεί ανωτέρω. (Κεφάλαιο 1.1.α). 

Γι’ αυτό, επιλέχθηκε το ερωτηματολόγιο για τις προσδοκίες των πασχόντων από 

μεσογειακή αναιμία να αναπτυχθεί αρχικά και να αξιολογηθεί στην ομάδα των νεαρών 

ενήλικων που συνιστούσε σύμφωνα με εκτιμήσεις
381

την πολυπληθέστερη μεταξύ τους 

ηλικιακή ομάδα. Αποτέλεσε ένα νέο εργαλείο για τη διερεύνηση των προσδοκιών που 

είχαν για το μέλλον τους ως έννοια με πολλές διαστάσεις από τη σκοπιά της ηλικίας τους. 

Η εξαγωγή των τεσσάρων διαστάσεων του ερωτηματολογίου προσδοκιών νεαρών 

ενήλικων με μεσογειακή αναιμία έγινε σε νεαρούς ενήλικες θαλασσαιμικούς που δέχτηκαν 

να συμμετάσχουν στο στάδιο ανάπτυξής του με την επαγωγική στατιστική τεχνική της 

ανάλυσης των κύριων συνιστωσών. Μέχρι τώρα, με τις προσδοκίες των θαλασσαιμικών 

νέων είχαν ασχοληθεί πριν από 18 χρόνια 1. η ερευνητική ομάδα των DiPalma και συν., 
151

 

από την Ιταλία που το 1998 είχε αναπτύξει ένα επί τούτω (ad hoc) ερωτηματολόγιο που 

μετρούσε μόνο τις προοπτικές που είχαν για να παντρευτούν και δεν είχε προχωρήσει στην 

αξιολόγηση της εγκυρότητας, αξιοπιστίας και χρησιμότητάς του και 2. η ερευνητική 

ομάδα των Bush και συν.342από τις Ηνωμένες Πολιτείες που, επίσης, το 1998, είχε 

διεξαγάγει διερευνητική ανάλυση παραγόντων σε ερωτηματολόγιο 13 ερωτήσεων για τις 

μελλοντικές προοπτικές των νεαρών θαλασσαιμικών, για το οποίο προτιμήθηκε, όμως, η 

λύση του ενός μοναδικού παράγοντα, σε αντίθεση με το ερωτηματολόγιο της παρούσας 

μελέτης. Πριν από 12 χρόνια, η έρευνα που διεξάχθηκε από τους Vardaki και συν.343 στην 

Ελλάδα το 2004 σε νέους θαλασσαιμικούς κατέληξε με την ίδια μέθοδο της ανάλυσης των 

κύριων συνιστωσών που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα μελέτη στην εξαγωγή μόλις δύο 

διαστάσεων που αντιστοιχούσαν στις μακροπρόθεσμες και τις πραγματιστικές προσδοκίες 
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που είχαν οι νέοι θαλασσαιμικοί της εποχής εκείνης και αποτελούντο από έξι μόνο 

ερωτήσεις που τις είχαν κατατάξει οι ερωτηθέντες κατά σειρά σπουδαιότητας. 

Κατά την έναρξη του σχεδιασμού του ερωτηματολογίου προσδοκιών για τους 

νεαρούς ενήλικες Έλληνες θαλασσαιμικούς επιχειρήθηκε, όπως γίνεται όταν σχεδιάζεται 

κάποιο ερωτηματολόγιο που πρόκειται να διανεμηθεί σε πάσχοντες, η παραγωγή σειράς 

από προκαταρκτικές υποθέσεις στη βάση, όχι μόνο της συστηματικής αναζήτησης της 

βιβλιογραφίας που αφορά την υπό μελέτη πάσχουσα ομάδα, όπως εκείνη που αναφέρθηκε 

ανωτέρω, αλλά και των τυχόν παραπλήσιων ερωτηματολογίων που έχουν δοθεί ήδη σε 

υγιείς με παρόμοια χαρακτηριστικά, όπως εκείνο που είχε δοθεί για τις προσδοκίες σε 

πληθυσμό υγιών Ελλήνων νέων.
343 Στη συνέχεια, οι εννοιολογικές κατασκευές 

βελτιώθηκαν περαιτέρω μέσω πιλοτικών συνεντεύξεων, ενώ λήφθηκε υπόψη το 

εκπαιδευτικό επίπεδο των ερωτηθέντων και η σαφήνεια των ενδεχόμενων ερωτήσεων 

ώστε οι τελευταίες να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη του 

ερωτηματολογίου των προσδοκιών σε νεαρούς ενήλικες θαλασσαιμικούς.  

Μετά την παραγωγή δεξαμενής ενδεχόμενων ερωτήσεων (Παράρτημα: Πίνακας 1), 

χρησιμοποιήθηκε μία ανεξάρτητη επιτροπή εμπειρογνωμόνων για να εκτιμήσει την 

εγκυρότητα περιεχομένου του ερωτηματολογίου και κατά αυτόν τον τρόπο να 

διαβεβαιώσει ότι οι θεματικές ενότητες που διερευνήθηκαν εκλαμβάνονταν ως συναφείς 

προς την έννοια των προσδοκιών ανάμεσα σε ενήλικες με μεσογειακή αναιμία. Παρά το 

ότι θεωρείται κατώτερο επίπεδο εγκυρότητας, η φαινομενική εγκυρότητα όψης παρείχε 

σημαντικές πληροφορίες για τη διαδικασία που αποσκοπούσε στο να οριστούν μεταβλητές 

μέσα στους μετρούμενους παράγοντες. Νεαροί ενήλικες με μεσογειακή αναιμία, όπως 

ήταν και όσοι θα συμμετείχαν στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης του ερωτηματολογίου 

της παρούσας μελέτης, πρότειναν αλλαγές ελάσσονος σημασίας. Ως εκ τούτου, θεωρήθηκε 

ότι το τροποποιημένο ερωτηματολόγιο θα μπορούσαν να το συμπληρώσουν μόνοι τους και 

να το απαντήσουν με σχετική ευκολία οι νεαροί ενήλικες με μεσογειακή αναιμία. Ο 

περιορισμένος αριθμός ερωτήσεων που περιλαμβανόταν στο ερωτηματολόγιο είχε ως 

αποτέλεσμα να χρειάζονται λίγο χρόνο, περί τα 15 min, για να το συμπληρώσουν.  

Βρέθηκε (Παράρτημα: Πίνακας 2) ότι οι τιμές των συντελεστών αξιοπιστίας που 

βρέθηκαν για δύο παράγοντες του ερωτηματολογίου ήταν μεγαλύτερες ακόμη και από την 

τιμή 0,80 που συστήνεται για κλινική χρήση.
416 Οι παράγοντες Παρ.3 και Παρ.4 

υπολείπονταν του 0,80 αλλά ήταν τουλάχιστο πάνω από 0,70 που συστήνεται για 

ερευνητικούς σκοπούς. Η συμφωνία των βαθμολογιών που επιτεύχθηκαν από τους 
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ερωτηθέντες ήταν υψηλή. Παρά τον μικρό αριθμό ερωτήσεων, ο έλεγχος-επανέλεγχος θα 

μπορούσε να χρησιμεύσει ως ένδειξη σταθερότητας των απαντήσεων στις ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου στο χρόνο. Οι βαθμολογητές δεν άλλαξαν τις κρίσεις τους, γεγονός που 

συνεπάγεται ότι το ερωτηματολόγιο θα μπορούσε να εφαρμοστεί ευρύτερα, όπως και έγινε 

στη συνέχεια (Κεφάλαιο 7.1.β). Το χρονικό διάστημα των δύο εβδομάδων μεταξύ των 

επισκέψεων ελέγχου και επανελέγχου φάνηκε ότι είχε αποτρέψει τους συμμετέχοντες από 

το να θυμηθούν τις απαντήσεις τους και να απαντήσουν με βάση το τι θα μπορούσαν να 

ανακαλέσουν στη μνήμη τους.  

Στην παρούσα μελέτη, το μέγεθος του δείγματος των νεαρών ενηλίκων με 

μεσογειακή αναιμία που συμμετείχαν στην ανάπτυξη του ερωτηματολογίου των 

προσδοκιών ακολούθησε τον εμπειρικό κανόνα που πρεσβεύει να είναι πάνω από 100 οι 

συμμετέχοντες στη μελέτη που θα ερωτώντο ώστε να μπορέσει να γίνει η διερεύνηση των 

ιδιοτήτων του νέου ερωτηματολογίου προσδοκιών με επαγωγική στατιστική.
354

 Η 

αναλογία ερωτηθέντων και μεταβλητών ήταν 6,4:1 και ήταν μεγαλύτερη από το 4:1 με 

συνέπεια να διασφαλίζεται η σταθερότητα της λύσης που θα έδινε η διερευνητική 

ανάλυση
417

 που έγινε με τη μέθοδο της ανάλυσης των κυρίων συνιστωσών. Η τελική 

ανάλυση με την ανωτέρω τεχνική πέτυχε μέσα από την εμπειρία που αποκτήθηκε από τη 

διανομή του ερωτηματολογίου να ενισχύσει τη δομή των τεσσάρων θεματικών ενοτήτων 

που είχαν υποτεθεί όταν σχεδιαζόταν το ερωτηματολόγιο. Όλες οι ερωτήσεις είχαν τιμές 

φόρτωσης (λ) πάνω από το προεπιλεγόμενο όριο στον παράγοντα, στον οποίο 

αντιστοιχούσαν. Ιδανική θα θεωρείτο η κατάσταση εφόσον υπήρχαν τουλάχιστο τρεις 

ερωτήσεις σε κάθε εννοιολογική κατασκευή. Εν τέλει, όμως, στον Παρ.4 

συμπεριλήφθηκαν μόνο δύο ερωτήσεις, η Ερ.11 και η Ερ.12, που, όμως, είχαν ισχυρή 

συνεισφορά (φόρτωση) στη διάσταση της «καθημερινότητας» και θεωρήθηκε ότι αφού τα 

πήγαιναν καλά μεταξύ τους προβλεπόταν ότι η εσωτερική συνοχή του παράγοντα θα 

επαρκούσε (Παράρτημα: Πίνακας 2).  

Ως αποτέλεσμα, με την παρούσα μελέτη έγινε για πρώτη φορά εισαγωγή της 

καθημερινότητας ως ειδική εννοιολογική κατασκευή σε ερωτηματολόγιο που αφορούσε 

πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία. Η ανάδειξη, ως συνιστώσας, των προσδοκιών που 

έχουν για την καθημερινότητά τους αποτέλεσε ένα στοιχείο των προσδοκιών των νεαρών 

ενήλικων θαλασσαιμικών που ήταν διαφορετικό από τις υπόλοιπες συνιστώσες του 

ερωτηματολογίου που άλλοτε άλλως είχαν διαπραγματευτεί οι παλαιότερες έρευνες επί 

του θέματος. Ήταν, όμως, συμβατό με την ηλικία τους, αφού για να ζουν ανεξάρτητα ως 
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ενήλικες εντός του κοινωνικού πλαισίου, προϋπόθεση ήταν να έχουν κατορθώσει να 

διαχειρίζονται τα της καθημερινότητάς τους.
418-420 

Ως εκ τούτου, κρίθηκε ότι η διατήρηση 

των συγκεκριμένων δύο ερωτήσεων θα εμπλούτιζε το ερωτηματολόγιο των προσδοκιών 

τους. Η αποκάλυψη της διάστασης της καθημερινής ζωής των νεαρών ενήλικων 

θαλασσαιμικών διευκόλυνε να αναδειχθούν περισσότερο οι προοπτικές που είχαν για το 

μέλλον, εφόσον το προσδόκιμο επιβίωσής τους ήταν μεγάλο εξαιτίας της προόδου στη 

θεραπευτική τους αντιμετώπισης.
37,345

Είχαν, όπως καταδείχτηκε (Παράρτημα: Πίνακας 3), 

υψηλή βαθμολογία όσο αφορούσε στην προσδοκία τους να έχουν στην καθημερινότητά 

τους μια, όσο γίνεται δυνατό, κανονική, «φυσιολογική» ζωή,
421

 καθώς ξεπερνούσαν το 

κοινωνικό στίγμα της σωματικής αναπηρίας που υπήρχε τις παλαιότερες δεκαετίες.
152  

Η λειτουργικότητα του ερωτηματολογίου φάνηκε από τις διαφορετικές 

βαθμολογίες που έβαζαν οι νεαροί ενήλικες με μεσογειακή αναιμία που συμμετείχαν στο 

στάδιο ανάπτυξης τους ερωτηματολογίου των προσδοκιών, όταν διακρίνονταν σε ομάδες 

με βάση δημογραφικά τους χαρακτηριστικά (Παράρτημα: Πίνακες 4 και 5). Πράγματι, οι 

νεαροί ενήλικες με μεσογειακή αναιμία, με βάση τις απαντήσεις τους, διακρίθηκαν σε 

εκείνους που ήταν έγγαμοι (ή σε συμβίωση) και ανέμεναν να έχουν κοινωνική 

υποστήριξη. Το εύρημα ήταν στατιστικά σημαντικό και βρισκόταν σε συμφωνία με την 

άποψη ότι οι στενοί δεσμοί επιτρέπουν στους ανθρώπους να διαμορφώνουν ένα δυνατό 

κοινωνικό δίκτυο.
422  

Οι νεαροί ενήλικες θαλασσαιμικοί, επίσης, προσδοκούσαν να φέρουν σε πέρας 

καθήκοντα που αναλογούσαν στην ηλικία τους, όπως ήταν εκείνα της δημιουργίας της 

δικής τους οικογένειας και της επαγγελματικής τους αποκατάστασης.
418,423 Είτε ήταν 

παντρεμένοι είτε συμβίωναν, οι νεαροί ενήλικες θαλασσαιμικοί, πρόσμεναν ότι θα έκαναν 

οικογένεια, όπως και οι συνομήλικοί τους που δεν έπασχαν από μεσογειακή αναιμία. 

Διακρίθηκαν, μάλιστα, σε όσους ανέμεναν περισσότερο να κάνουν οικογένεια εφόσον 

αποκτούσαν εργασία που τους έδινε τουλάχιστο τα απαραίτητα προς το ζην. Το εύρημα 

ήταν στατιστικά σημαντικό και συνάδε με τη διαδεδομένη άποψη ότι θα ήταν προτιμότερο 

να γίνεται κάποιος γονέας όταν έχει εργασία και δεν είναι άνεργος.424  

Στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα, στις νεαρές ηλικίες οι γυναίκες 

συναγωνίζονται, τουλάχιστο, επάξια τους άντρες στον επαγγελματικό τομέα.425 Στην 

παρούσα μελέτη φάνηκε ότι οι νέες θαλασσαιμικές γυναίκες διακρίνονταν από τους 

αντίστοιχους άντρες εφόσον επιθυμούσαν διακαώς να προχωρήσουν επαγγελματικά. Έχει 

διατυπωθεί η άποψη ότι οι επαγγελματικές επιτυχίες στην ενήλικη ζωή συνδέονται με τις 
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βλέψεις που έχει κάποιος στην εφηβεία του για το μελλοντικό του επάγγελμα αναλόγως, 

μεταξύ άλλων, του επιπέδου εκπαίδευσής του. 
426,427 

Στο ίδιο μήκος κύματος φάνηκε ότι οι 

προσδοκίες των νεαρών ενηλίκων με μεσογειακή αναιμία να έχουν πετυχημένη 

σταδιοδρομία διακρίνονταν στατιστικά σημαντικά ανάλογα με το αν είχαν αποκτήσει 

υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο σε νεαρότερη ηλικία.  

Έχει βρεθεί, επίσης, ότι το υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο σχετίζεται με λιγότερους 

λειτουργικούς περιορισμούς στην καθημερινότητά των ατόμων.
428

 Πράγματι, οι 

απαντήσεις που έδωσαν οι νεαροί ενήλικες θαλασσαιμικοί κατάφεραν να τους διακρίνουν 

με βάση το στατιστικά σημαντικό εύρημα ότι όσοι είχαν καλύτερη μόρφωση κατάφερναν 

να αυτενεργούν, όπως αναμενόταν για την ηλικία τους και να ανταπεξέρχονται στις 

καθημερινές απαιτήσεις της ζωής.  
 

 

7.1.β Ερωτηματολόγιο προσδοκιών και εκπλήρωσης σε νεαρούς ενήλικες 

με μεσογειακή αναιμία  

Η εφαρμογή του ερωτηματολογίου των προσδοκιών νεαρών ενηλίκων με 

μεσογειακή αναιμία έγινε σε ευρεία κλίμακα στην προσπάθεια να απαντηθεί το αίτημα να 

υπάρξει μια συνολικότερη εικόνα για το τι προσδοκούσαν στη ζωή τους οι νεαροί ενήλικες 

Έλληνες θαλασσαιμικοί, αφού τούτο δεν είχε καταστεί δυνατό τόσο στο στάδιο της 

ανάπτυξής του αρχικού ερωτηματολογίου που είχε εστιαστεί στην περιοχή της 

πρωτεύουσας (Κεφάλαιο 5.2.β) όσο και παλαιότερα με την έρευνα που είχε γίνει στην 

Κρήτη.
343

 Το ερωτηματολόγιο των προσδοκιών που εφαρμόστηκε αποτελείτο από 15 

ερωτήσεις και αναπαρήγαγε κατά το πλείστο τα ευρήματα της αξιολόγησης του 

ερωτηματολογίου που διενεργήθηκε κατά το στάδιο ανάπτυξής του ως προς την 

εγκυρότητα και την αξιοπιστία του. Αποκάλυψε τις ίδιες τέσσερις διαστάσεις της 

«κοινωνικής στήριξης», της «οικογενειακή αποκατάστασης», της «καθημερινότητας» και 

της «επαγγελματικής ανέλιξης» με ακόμη μεγαλύτερη αξιοπιστία. Μόνο η ερώτηση Ερ.15, 

που συνιστούσε μόλις το 6,67% (1/15) των ερωτήσεων383 και συνεισέφερε λιγότερο 

αναδιατυπώθηκε μερικώς αφού λήφθηκαν υπόψη προφορικά σχόλια των 109 

ερωτηθέντων. Όταν στη συνέχεια εφαρμόστηκε το ερωτηματολόγιο στους 303 νεαρούς 

ενήλικες με μεσογειακή αναιμία, η ανάλυση των κύριων συνιστωσών κατέληξε στην 

προσθήκη της Ερ.15 στον παράγοντα της «καθημερινότητας» με επαλήθευση της 

εσωτερικής συνοχής του, χωρίς να απωλέσουν οι υπόλοιποι παράγοντες τη συνεκτικότητά 
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τους, αφού ανέβασε σε τρεις,383 αντί για τις αρχικές δύο, τις ερωτήσεις στον παράγοντα 

(Παράρτημα: Πίνακας 6). 

Η επέκτασή των 15 ερωτήσεων με το βαθμό εκπλήρωσης ήταν έγκυρη, είχε τις 

ίδιες με το ερωτηματολόγιο προσδοκιών διαστάσεις με τις ίδιες ερωτήσεις σε κάθε 

παράγοντα και διέθετε, επίσης, μεγάλη αξιοπιστία (Παράρτημα: Πίνακας 7). Ως 

αποτέλεσμα, κατέστη δυνατό να χρησιμοποιηθούν αμφότερα στη διερεύνηση της 

εκπλήρωσης προσδοκιών στον υπό-πληθυσμό των νεαρών ενηλίκων με μεσογειακή 

αναιμία. 

 

7.1.γ Εκπλήρωση προσδοκιών νεαρών ενηλίκων με μεσογειακή αναιμία 

και κατάθλιψη 

Συνολική εκπλήρωση προσδοκιών  

Οι νεαροί ενήλικες με μεσογειακή αναιμία ένιωθαν, όπως έδειξαν τα 

αποτελέσματα της παρούσας μελέτης (Παράρτημα: Πίνακας 9), ότι βρίσκονταν σε καλό 

δρόμο ώστε να κάνουν πραγματικότητα [Συνολική εκπλήρωση: Μ.Ο.=3,023] όσα 

προσδοκούσαν από τη ζωή τους [Σύνολο προσδοκιών: Μ.Ο.=3,054, P=0,162]. Νόμιζαν, όπως 

διαφάνηκε (Παράρτημα: Πίνακας 16), ότι αν ζούσαν στην πόλη θα τα περνούσαν 

καλύτερα [Σύνολο προσδοκιών: sr2
(Προσ)=0,017], πιθανώς λόγω της διαδεδομένης άποψης ότι 

στις πόλεις οι συνθήκες ζωής είναι καλύτερες.
429 Επιπρόσθετα, όμως, όπως φάνηκε 

(Παράρτημα: Πίνακας 16), εκείνο που προσδοκούσαν κατά πολύ περισσότερο ήταν να 

βρουν εύκολα [Σύνολο προσδοκιών: sr2=0,046] το αίμα που χρειάζονταν για να μεταγγισθούν 

και ακολούθως να επιτελέσουν καλύτερα [Σύνολο προσδοκιών: sr2=0,023] τον κοινωνικό τους 

ρόλο ως οικογενειάρχες.418,423
 Πράγματι, όπως αποκαλύφτηκε (Παράρτημα: Πίνακας 11), 

όχι μόνο κατάφερναν να προχωρήσουν σε γάμο ή συμβίωση [Συνολική εκπλήρωση: sr2=0,062], 

αλλά και να επιδείξουν ως ενήλικες την απαιτούμενη ευθύνη προκειμένου να 

πληροφορηθούν430-433 κατάλληλα για το νόσημά τους [Συνολική εκπλήρωση: sr2=0,017] και στη 

συνέχεια να φροντίσουν να εξασφαλίσουν το αίμα που χρειάζονται για τη μετάγγισή τους 

[Συνολική εκπλήρωση: sr2=0,013] ώστε να διασφαλιστεί η «κανονικότητα» της ζωής τους.421  

 

Εκπλήρωση προσδοκιών κοινωνικής στήριξης  

 Τα κοινωνικά δίκτυα θεωρούνται ότι είναι κεντρικής σημασίας για το πώς οι 

ασθενείς ζουν και διαχειρίζονται το χρόνιο νόσημά τους.434 Στην παρούσα μελέτη, όπως 
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φάνηκε (Παράρτημα: Πίνακες 6 και 7), εκείνο που μετρούσε το περισσότερο στη ζωή των 

νεαρών ενηλίκων με μεσογειακή αναιμία ήταν να απολαμβάνουν στενούς κοινωνικούς 

δεσμούς που ήδη από την παιδική ηλικία ανέπτυσσαν
435

 [Παρ.Ι: Διακύμανση(%)(Εκπλ)=21,462% 

και Διακύμανση(%)(Προσ)= 20,965%]. Είναι ενδιαφέρον ότι από τις απαντήσεις που έδωσαν όταν 

ρωτήθηκαν φάνηκε ότι ένιωθαν σε μεγάλο βαθμό [Ερ.03: Μ.Ο.(Εκπλ)=3,300] να περιβάλλονται 

από κύκλο φίλων (Παράρτημα: Πίνακας 8) σε αντίθεση με παλαιότερη έρευνα από την 

Ιταλία, των Messina και συν.(2008)
145

 στην οποία βρέθηκε ότι οι 147 θαλασσαιμικοί που 

συμμετείχαν αντιμετώπιζαν προβλήματα στην προσαρμογή τους και την κοινωνική τους 

λειτουργικότητα. 

Δεν θα πρέπει, όμως, να παραγνωριστεί ότι για τους νεαρούς Έλληνες 

θαλασσαιμικούς της παρούσας μελέτης, εκείνο που έπαιζε ρόλο στο κατά πόσο θα ήταν 

λειτουργικοί ως ενήλικες από κοινωνικής πλευράς
418,423

 ήταν να έχουν αίσιο αποτέλεσμα 

[Παρ.I: sr2
(Εκπλ)=0,01], όπως επιθυμούσαν [Παρ.I: sr2

(Προσ)=0,020], οι προσπάθειες που κατέβαλαν 

όταν αναζητούσαν το απαραίτητο αίμα που χρειάζονταν για τη μετάγγισή τους, ώστε να 

μπορέσουν να εκπληρωθούν οι προσδοκίες που είχαν στη ζωή τους (Παράρτημα: Πίνακες 

12 και 17). Το ότι συναντούσαν δυσκολίες στην προσπάθειά τους να βρεθεί αίμα φάνηκε 

(Παράρτημα: Πίνακα 10.β) από το ότι οι περισσότεροι, 205/303 (67,66%), δεν είχαν 

υιοθετηθεί από συγκεκριμένους εθελοντές δότες 
136

 που θα τους συνέδραμαν στις ανάγκες 

τους και θα τους πρόσφεραν το δώρο της ζωής.
436 

Παρότι η Ελλάδα, σύμφωνα με το Ευροβαρόμετρο (2010),437 κατέχει την τρίτη 

θέση στην Ευρώπη σε άτομα που έδωσαν αίμα έστω και μία φορά στο παρελθόν με 51 

αιμοδότες ανά 100 κατοίκους, οι ανάγκες για αίμα παραμένουν και απαιτείται η περαιτέρω 

κινητοποίηση εθελοντών αιμοδοτών. Είναι σημαντικό, ωστόσο, ότι παρόλο που μόνο ένας 

στους τέσσερις αιμοδότες συμμετέχει σε σύλλογο που διαθέτει τράπεζα αίματος, βρέθηκε 

ότι όσοι συμμετέχουν είναι συστηματικοί και όχι περιστασιακοί αιμοδότες.438 

Έχει επισημανθεί ότι όσοι υποβάλλονται σε χρόνιες θεραπείες χρειάζονται τη 

στήριξη που τους παρέχει το κοινωνικό και φιλικό τους δίκτυο ώστε να μπορέσουν να 

διαχειριστούν τη χρόνια κατάστασή τους.439,440 Πράγματι, κατ’ αναλογία στην παρούσα 

μελέτη, εκείνο που φάνηκε (Παράρτημα: Πίνακας 8) ότι ευελπιστούσαν περισσότερο οι 

νεαροί χρονίως πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, κατ’ αναλογία με ήταν να έχουν στο 

πλάι τις τράπεζες αίματος που συνδράμουν όσους πάσχουν από μεσογειακή αναιμία, τους 

συλλόγους και τις οργανώσεις των ομοιοπαθόντων (προσωπική παρατήρηση), με άλλα 

λόγια τον κύκλο των δικών τους φίλων [Ερ.03: Μ.Ο.(Προσ)=3,293], οι οποίοι θα τους στήριζαν 
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και θα ενεργοποιούνταν προς χάριν τους ώστε να προσελκύσουν εθελοντές αιμοδότες που 

θα τους διευκόλυναν να προμηθευτούν αίμα.
441

 Το ευτύχημα ήταν ότι παρότι δεν ήταν 

στατιστικά σημαντικό, η πραγματικότητα, όπως φάνηκε (Παράρτημα: Πίνακας 8), ήταν 

καλύτερη από ό,τι ανέμεναν [Ερ.03: Μ.Ο.(Εκπλ-Προσ)=0,006] με τους συλλόγους
442

 να 

δραστηριοποιούνται με ζήλο και να διοργανώνουν εκστρατείες αιμοδοσίας όχι μόνο σε 

τοπικό αλλά και σε Πανελλαδικό επίπεδο με ένταξη στις δράσεις τους ιδεών, όπως είναι η 

Αμφικτιονία και η Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομία Εθελοντών Αιμοδοτών, ώστε να έρθουν 

κοντά οι Σύλλογοι Εθελοντών Αιμοδοτών και οι φορείς που έχουν τμήμα αιμοδοσίας και 

να ανταλλάξουν απόψεις για να αυξηθεί το εθελοντικά προσφερόμενο αίμα.
442

  

 Παρότι, όμως, θεωρούσαν, όπως φάνηκε (Παράρτημα: Πίνακας 9), τους εαυτούς 

τους ότι ήταν τόσο κοινωνικοί όσο το προσδοκούσαν [Παρ.I: M.O.(Εκπλ)=3,150, M.O.(Προσ)=3,133, 

P= 0,472], θεωρούσαν παράλληλα ότι ήταν αρκετά δυνατοί ώστε να επιχειρήσουν και από 

μόνοι τους, σε κάποιο βαθμό [Ερ.01: Μ.Ο.(Εκπλ)= 2,950], να επιλύσουν τα όποια πιθανά 

προβλήματα είχαν να αντιμετωπίσουν στην κοινωνική τους ζωή. Σε αντίθεση με μελέτη 

που διεξάχθηκε προ δεκαπενταετίας σε θαλασσαιμικούς που μεταγγίζονταν στη Γερμανία, 

από τους Goldbeck και συν. (2000)
86

 οι οποίοι δεν είχαν κατορθώσει να αναπτύξουν 

παρόμοιες στρατηγικές για τη διαχείριση της ασθένειάς τους, το παρόν εύρημα φάνηκε να 

συνάδει με ευρήματα από πρόσφατες ποιοτικές μελέτες στην Ελλάδα
443

 και τη 

Βραζιλία,
444στις οποίες διαφάνηκε ότι οι θαλασσαιμικοί στην προσπάθειά τους να 

προσαρμοστούν ανέπτυσσαν στρατηγικές αντιμετώπισης των προβλημάτων τους  

  

Εκπλήρωση προσδοκιών οικογενειακής αποκατάστασης 

 Κατά τον Knowles (1998)445 «Γινόμαστε ενήλικες από κοινωνική άποψη, όταν 

αρχίζουμε να αναλαμβάνουμε ρόλους ενηλίκων, όπως τους ρόλους του πλήρως 

απασχολούμενου, του συζύγου, γονέα. Γινόμαστε ενήλικοι από ψυχολογική άποψη, όταν 

φτάνουμε στην αυτοαντίληψη ότι εμείς είμαστε οι υπεύθυνοι για τη ζωή μας, ότι είμαστε 

αυτό-προσδιοριζόμενοι». Ουσιώδες μέρος της ταυτότητας των νεαρών ενηλίκων κατά τον 

Levinson (1986)446 είναι να παίρνουν την πλήρη ευθύνη της ζωής τους. Όπως 

παρατήρησαν οι Vaillant και Milofsky το 1980,447 οι νεαροί ενήλικες μοχθούν να 

παγιώσουν τους στόχους που έχουν θέσει σε απάντηση της πραγματικότητας που βιώνουν. 

Ως εκ τούτου, οι προσδοκίες τους τείνουν να είναι προσανατολισμένες, σύμφωνα με τον 

Seginer (2008),448 στα καθήκοντα που απορρέουν από την ηλικία τους. Η παρούσα μελέτη 

φάνηκε να τεκμηριώνει την άποψη της Laurice M. Compagno (2000),449 ζώντας η ίδια με 
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μεσογειακή αναιμία, αφού βρέθηκε ότι οι νεαροί ενήλικες θαλασσαιμικοί στα 35 τους 

προσδοκούσαν να φέρουν σε πέρας καθήκοντα που αναλογούσαν στην ηλικία τους. Όσο 

αφορά στην ανάληψη από μεριάς τους των ευθυνών της οικογενειακής ζωής, τα 

αποτελέσματα της παρούσας μελέτης έδειξαν (Παράρτημα: Πίνακας 9). ότι οι νεαροί 

ενήλικες θαλασσαιμικοί δεν ανταποκρίνονταν [Παρ.II: M.O.(Εκπλ-Προσ)=-0,201, P<0,001] στο 

συγκεκριμένο κοινωνικό ρόλο ως ενήλικες
385,418,423,445

[Παρ.II: M.O.(Εκπλ)=2,880], όσο το 

επιθυμούσαν [Παρ.II: M.O.(Προσ)=3,078]. Παρόλα αυτά, είχαν την επιθυμία, όπως φάνηκε 

(Παράρτημα: Πίνακας 8) να κάνουν οικογένεια [Ερ.09: M.O.(Προσ)=2,837] και να αποκτήσουν 

παιδιά [Ερ.07: [M.O.(Προσ)=2,590]. Το ότι είχαν προχωρήσει σε γάμο ή συμβίωση έκανε όσους 

το αποτολμούσαν να ευελπιστούν [Παρ.II: sr2
(Προσ)= 0,058] ότι θα ολοκλήρωναν την 

οικογένειά τους στο μέλλον. Πράγματι, έπρεπε στη συνέχεια να γίνουν γονείς ώστε να 

νιώσουν ότι είχαν πετύχει [Παρ.II: sr2
(Εκπλ)= 0,027] στον κοινωνικό τους ρόλο ως 

οικογενειάρχες
418,423,445

 (Παράρτημα: Πίνακες 13 και 18). Στο πλαίσιο, μάλιστα, της 

παραδοσιακής Ελληνικής κοινωνίας, στην οποία κυριαρχεί ακόμη και σήμερα το μοντέλο 

της πυρηνικής οικογένειας που εδράζεται στον γάμο,
450,451φάνηκε (Παράρτημα: Πίνακες 6 

και 7) ότι εκείνο που μετρούσε για τους νεααρούς ενήλικες με μεσογειακή αναιμία, όταν 

ρωτήθηκαν, πολύ ήταν να πετύχουν την ποθητή οικογενειακή τους αποκατάσταση [Παρ.II: 

Διακύμανση(%)(Εκπλ)=17,157% και Διακύμανση(%)(Προσ)=16,380%]. 

Από τους θαλασσαιμικούς που διάνυαν την τρίτη και τέταρτη δεκαετία της ζωής 

τους, οι 100 (33,11%) των θαλασσαιμικών ήταν έγγαμοι ή συμβίωναν (Παράρτημα: 

Πίνακα 10.α), ποσοστό μειωμένο κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 43,09% 

του Ελληνικού πληθυσμού στις ίδιες ηλικίες που κατεγράφησαν ως έγγαμοι ή με σύμφωνο 

συμβίωσης στο Δελτίο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το 2013.
452 Σε αντίθεση στο 

Ιράκ, μια αναπτυσσόμενη χώρα, το ποσοστό το 2015 ήταν 9% παντρεμένοι και 91% 

ανύπαντροι, εύρημα που δείχνει τη δυσκολία τους για τη δημιουργία οικογένειας.453 Είναι 

ενδιαφέρον, ωστόσο, ότι οι Έλληνες θαλασσαιμικοί εισέρχονταν στη γαμήλια αγορά με 

μεγαλύτερη επιτυχία σε σύγκριση με το παρελθόν, αφού καταγράφηκε στην ευρείας 

κλίμακας παρούσα έρευνα αύξηση του ποσοστού κατά 4 και 8 ποσοστιαίες μονάδες σε 

σχέση με το 29% και το 25,3% που είχαν καταγραφεί στην Αθήνα454 και την Κρήτη,455 

αντίστοιχα, προ επταετίας. Σε σχέση, όμως, με το 14,3% των Κρητικών θαλασσαιμικών 

που είχαν αποκτήσει παιδιά, σε μελέτη που είχε γίνει στη νήσο Κρήτη το 2009456 η 

αύξηση του ποσοστού ήταν της τάξης των 5 ποσοστιαίων μονάδων, αφού οι 57 (19,06%) 

νεαροί ενήλικες θαλασσαιμικοί που συμμετείχαν στην παρούσα μελέτη είχαν αποκτήσει 
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ήδη παιδιά, ενώ στην Κύπρο βρέθηκε πρόσφατα ότι 50 θαλασσαιμικοί είχαν 29 παιδιά.457 

Στο πλαίσιο της χρονιότητας του νοσήματός τους, τους απασχολούσε το κατά πόσο θα 

μπορούσε να τους συμβεί κάτι κατά τη μετάγγιση και, ως εκ τούτου, δεν αποτολμούσαν 

[Παρ.II: sr2
(Προσ)=0,030] να κάνουν σχέδια μακράς πνοής

458 
και να δημιουργήσουν οικογένεια, 

παρεκτός και διέθεταν [Παρ.II: sr2
(Εκπλ)=0,011] πληρέστερη πληροφόρηση

430,432,433,459
για τις 

προκλήσεις της μεσογειακής αναιμίας, η οποία τους βοηθούσε να επιχειρήσουν την 

οικογενειακή ζωή (Παράρτημα: Πίνακες 13 και 18). 

 Από τη βαθμολογία, ωστόσο, της ερώτησης Ερ.07 φάνηκε ότι μόλις το 12,20% 

όσων νεαρών ενήλικων θαλασσαιμικών δεν είχαν παιδιά δεν επιθυμούσε να αποκτήσει 

παιδιά 
1. Ένα ποσοστό βελτιωμένο κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 20% των 

θαλασσαιμικών στην πολυκεντρική μελέτη των Caro και συν. (2002)460 που διεξάχθηκε 

πριν 13 χρόνια σε 10 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, που ένιωθαν την εποχή 

εκείνη ότι ήταν απαράδεκτο (‘not acceptable’) να κάνουν παιδιά. Ως δικαιολογία 

αναφερόταν σε παλαιότερες έρευνες
62,461 ότι οι επιπλοκές της νόσου δυσκόλευαν τους 

θαλασσαιμικούς να δημιουργήσουν οικογένεια και να κάνουν παιδιά αφού ήταν κάτι που 

το βίωναν ως ένα επιπρόσθετο ψυχολογικό βάρος στην ήδη επιβαρυμένη ζωή τους.  

 Από τους νεαρούς ενήλικες θαλασσαιμικούς που συμμετείχαν στην παρούσα 

μελέτη και οι 47 (15,56%) ανέφεραν κάποια από τις επιπλοκές
15,51,462

 που σχετίζονταν με 

την ίδια την πάθηση ή τη διαδικασία της αποσιδήρωσης (Παράρτημα: Πίνακας 10.β). 

Παρόλα αυτά, τους απασχολούσε το ενδεχόμενο, αφού θεωρούσαν ότι τυχόν επιπλοκές θα 

τους δυσκόλευαν [Παρ.II: sr2
(Προσ)=0,032] στη δημιουργία οικογένειας (Παράρτημα: Πίνακας 

18). Ενδοκρινολογικά προβλήματα ανέφερε οι 28 (9,27%) νεαροί ενήλικες με μεσογειακή 

αναιμία (Παράρτημα: Πίνακας 10.β). Ωστόσο, σε δείγμα 3.817 θαλασσαιμικών από 29 

χώρες
15 βρέθηκε μεγαλύτερο ποσοστό υπογοναδισμού που ανερχόταν στο 15,6%, με το 

43,3% των περιπτώσεων να αφορά σε άνδρες και το 37,7% σε γυναίκες. Είναι πιθανό, 

όμως, οι νεαροί άντρες με μεσογειακή αναιμία που ούτως ή άλλως αποτελούσαν την 

πλειονότητα (71,43%) όσων ανέφεραν στην παρούσα μελέτη ενδοκρινολογικά 

προβλήματα να μην δήλωναν όλοι το πρόβλημά τους, όπως έχει παρατηρηθεί να 

συμβαίνει, εν γένει, στον ανδρικό πληθυσμό σε θέματα που άπτονται της σεξουαλικής 

                                                            

1
 Στην ερώτηση Ερ.07 που αναφερόταν στο ότι «θα φτιάξω μελλοντικά οικογένεια ο ίδιος/α για να κάνω 

παιδιά» από τους 242 (80,94%) που δεν είχαν αποκτήσει παιδιά οι 30 (12,40%) δεν προσδοκούσαν καθόλου, 

οι 62 (25,62%) προσδοκούσαν λίγο, οι 70 (28,93%) προσδοκούσαν πολύ και οι 80 (33,06%) προσδοκούσαν 

πάρα πολύ να κάνουν παιδιά. 
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λειτουργίας.463,464 Μάλιστα, έχει διαπιστωθεί ότι στην περίπτωση των θαλασσαιμικών 

αντρών η ορμονική υποκατάσταση δεν είναι πάντα αρκετή. Εξαιτίας της υπερφόρτωσης 

σιδήρου που προκαλείται από τις μεταγγίσεις, έχει βρεθεί ότι μπορεί να εμφανισθεί 

ολιγοσπερμία και ασθενοσπερμία σε πάνω από τους μισούς άντρες με μεσογειακή αναιμία 

και να ελαττωθεί η κινητικότητα του σπέρματος,
465,466

 ενώ το οξειδωτικό στρες που 

προκαλείται αλλοιώνει την ποιότητα του σπέρματος.467,468 Επιπλέον, η χορήγηση 

δεσφερριοξαμίνης μπορεί αφ’ εαυτής να προκαλέσει αλλοίωση του DNA στο 

σπέρμα.
469,470

  

 Από την άλλη μεριά, την τελευταία δεκαετία, δεν συνιστά πλέον ασυνήθιστο 

γεγονός η εγκυμοσύνη μεταξύ των θαλασσαιμικών γυναικών. Στη βιβλιογραφία 

αναφέρεται ότι το 50-75% των θαλασσαιμικών γυναικών με αμηνόρροια τελικά 

κατορθώνουν να εγκυμονήσουν μετά από ορμονική θεραπεία.
15,471-473

 Στην παρούσα 

μελέτη, βρέθηκε ότι ήταν στην πλειοψηφία τους (92,11%) οι νέες Ελληνίδες 

θαλασσαιμικές που είχαν παντρευτεί ή συμβίωναν είχαν καταφέρει να αποκτήσουν παιδιά 

(Παράρτημα: Πίνακας 10.α). Θα μπορούσε, κάλλιστα, να ειπωθεί ότι ενστερνίζονταν 

οικογενειακές αξίες που χαρακτηρίζουν ακόμη και σήμερα την Ελληνική κοινωνία
474,475

 

και αναλάμβαναν τους ρόλους που απορρέουν παραδοσιακά από το θεσμό του γάμου
476με 

αποτέλεσμα να τηρούν τις κατά τον Καναδό κοινωνιολόγο Erving Gofman (1969)
477

 τις 

κοινωνικές συμβάσεις περί φυσιολογικής ύπαρξης. Είναι ενδιαφέρον ότι παρόμοιο 

ποσοστό βρέθηκε, πολύ πρόσφατα, σε έρευνα στο Ιράν,
 μια επίσης παραδοσιακή κοινωνία, 

στην οποία το 38% των έγγαμων γυναικών με μεσογειακή αναιμία είχαν κατορθώσει να 

μείνουν έγκυοι.
478 Από την άλλη μεριά, τρεις ήταν οι Ελληνίδες θαλασσαιμικές που στην 

παρούσα μελέτη είχαν παιδιά χωρίς να είναι επί του παρόντος παντρεμένες ή να 

συμβιώνουν συνάδε με την αυξητική τάση των διαζυγίων και το φαινόμενο των εκούσιων 

εκτός γάμου γεννήσεων που έχει αρχίσει να κάνει πρόσφατα την εμφάνισή του στην 

Ελληνική κοινωνία.479  

Ωστόσο, η ηλικία που είχαν οι Ελληνίδες με μεσογειακή αναιμία κατά τη γέννηση 

του πρώτου παιδιού τους στην παρούσα μελέτη υπολογίστηκε κατά μέσο όρο στα 29,9 έτη 

που ήταν μικρότερη από εκείνη των 31,2 ετών στον Ελληνικό πληθυσμό, την οποία 

αναφέρει η πλέον πρόσφατη έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη του 

Ο.Η.Ε. του 2013.480 Το εύρημα τούτο βρίσκεται σε αντιστοιχία με εκείνο πρόσφατης 

μελέτης που διενεργήθηκε στη Μεγάλη Βρετανία από τον Waynforth το 2012481 και 

διαπίστωσε ότι οι πάσχοντες από σοβαρό χρόνιο νόσημα (εκτός του καρκίνου) που 
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κατάφερναν να φτάσουν σε αναπαραγωγική ηλικία αποκτούσαν το πρώτο τους παιδί μέχρι 

να γίνουν 30 χρονών. Παρά τον κίνδυνο που διατρέχουν να υποστούν κάποια σοβαρή 

επιπλοκή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η 

επιθυμία τους να κάνουν παιδί αποτελούσε απόρροια της θέλησης που είχαν, όπως 

επισήμαναν η Compagno (2000)
449

 και η Georganda (1990),
421

 να προλάβουν, σαν τους 

περισσότερους θαλασσαιμικούς που ενηλικιώνονται, να ζήσουν μια ζωή γεμάτη, με νόημα 

και να ζήσουν όπως ανέφερε έρευνα σε νεαρούς ενήλικες με θαλασσαιμία από την 

Φερράρα της Ιταλίας μια φυσιολογική οικογενειακή ζωή.
151

  

  

Εκπλήρωση προσδοκιών καθημερινότητας 

Στην παρούσα έρευνα φάνηκε (Παράρτημα: Πίνακες 6 και 7) ότι η διαχείριση της 

καθημερινότητας μετρούσε αρκετά για τους νεαρούς θαλασσαιμικούς που ρωτήθηκαν, 

τόσο στο παρόν τους [Παρ.III: Διακύμανση(%)(Εκπλ)=13,825%] όσο για το μέλλον 

[Διακύμανση(%)(Προσ)=14,152%]. Οι νεαροί ενήλικες με μεσογειακή αναιμία φάνηκε 

(Παράρτημα: Πίνακας 9) ότι διαχειρίζονταν την καθημερινότητά τους τουλάχιστο στο 

βαθμό που περίμεναν, αφού θεωρούσαν ότι ήταν λειτουργικοί στην καθημερινή ζωή τους 

[Παρ.III: M.O.(Εκπλ)=3,158] και δεν απόκλιναν [P=0,974] από εκείνο που προσδοκούσαν [Παρ.III: 

M.O.(Προσ)=3,163] που ήταν να συμπεριφέρονται πλέον στην καθημερινόητά τους ως 

«κανονικοί», φυσιολογικοί άνθρωποι.
444

 Πιθανώς τούτο να μπορεί να ερμηνεύσει 

περαιτέρω γιατί στην παρούσα μελέτη οι 260 (85,81%), κατοικούσαν στις μεγάλες πόλεις 

(Παράρτημα: Πίνακας 10), μιας και προσδοκούσαν ότι η διαμονή τους κοντά στις καλά 

οργανωμένες εξειδικευμένες μονάδες μεσογειακής αναιμίας που εδράζονται στα αστικά 

κέντρα θα διαδραμάτιζαν σημαντικό ρόλο στην βελτίωση της επιβίωσης τους,482 χωρίς να 

έχουν δυσκολίες μετακίνησης και προσκόμματα στην πρόσβασή τους483 για τη μετάγγισή 

τους και θα τους διευκόλυνε περισσότερο [Παρ.III: sr2
(Προσ)=0,012] την καθημερινότητά τους 

(Παράρτημα: Πίνακας 19). Πράγματι, όπως διαπιστώθηκε σε πολύ πρόσφατη μελέτη από 

την Ιταλία από τους Benedetto και συν. (2015)484 που διενεργήθηκε σε 18 ασθενείς με 

μεσογειακή αναιμία ηλικίας 33,50±7,16 ετών, η μετάγγιση αίματος στους θαλασσαιμικούς 

βελτίωνε σημαντικά τόσο την καθημερινή δραστηριότητα στο σύνολό της όσο και τη 

μέγιστη απόδοση στην άσκηση. Σημαντικό πρόβλημα για τους ασθενείς με μεσογειακή 

αναιμία στην καθημερινότητά τους αποτελεί η οστεοπόρωση, που οφείλεται σε έκπτωση 

της λειτουργίας των οστεοβλαστών, λόγω της άμεσης τοξικής δράσης του σιδήρου, που 
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συνοδεύεται από μια έντονη αύξηση της δραστηριότητας των οστεοκλαστών.485,486 Από 

την άλλη πλευρά, η συσσώρευση σιδήρου στο μυοκάρδιο επιδρά στην ικανότητα 

άσκησης.
487,488

  

Στην παρούσα μελέτη, φάνηκε ότι η σωματική καταπόνηση ήταν κάτι που 

ανέφεραν οι νεαροί ενήλικες με μεσογειακή αναιμία ότι τους απασχολούσε [Ερ.12(Εκπλ): 

φόρτιση (λ)=0,839], όταν ρωτήθηκαν (Παράρτημα: Πίνακας 7). Παρόλο που έχουν τη δύναμη 

να ανταπεξέλθουν [Ερ.11: Μ.Ο. (Εκπλ)=3,339] στα ζητήματα που ανακύπτουν καθημερινά, δεν 

είχαν την πεποίθηση ότι δεν θα απόκλιναν [P=0,015] στο μέλλον και θα εξακολουθούσαν να 

ανταπεξέρχονται [Ερ.11: Μ.Ο. (Εκπλ)=3,33]. Ωστόσο, οι προσπάθειες τους τελεσφορούσαν 

[Ερ.12: Μ.Ο.(Εκπλ)=3,099 και Μ.Ο. (Προσ)=3,125] και παρέμεναν εναργείς [Ερ.15: Μ.Ο. (Εκπλ)=3,036 και 

Μ.Ο. (Προσ)=2,950] στην καθημερινή τους ζωή (Παράρτημα: Πίνακας 8). Σε επίρρωση, 

διαπιστώθηκε πρόσφατα ότι όταν ο θαλασσαιμικός ασθενής διάγει ένα βίο ομαλό, τότε το 

σύνολο δράσεων και του επιτρέπει να ζει «κανονικά» με τρόπο που να αντιστοιχεί όσο 

γίνεται με τον φυσιολογικό τρόπο ζωής των υγιών ατόμων του περιβάλλοντός 

του.
15,33,51,162,489

 Σε αντίθεση οι 111 Κύπριοι Θαλασσαιμικοί από τη Λάρνακα ανέφεραν 

ότι διαταράσσονταν ο καθημερινός τρόπος ζωής τους λόγω της πολύπλοκης και 

μακροχρόνιας θεραπείας.
490 

 Οι 265 (87,46%), που ήταν και οι περισσότεροι μάλιστα, νεαροί ενήλικες με 

μεσογειακή αναιμία που συμμετείχαν στην παρούσα μελέτη (Παράρτημα: Πίνακας 10.β) 

είχαν αναλάβει την πλήρη ευθύνη φροντίδας τους εαυτού τους στο πλαίσιο της ανάληψης 

του κοινωνικού τους ρόλου ενήλικες.
385

 Για τα άτομα με χρόνιες ασθένειες, η αυτό-

αποτελεσματικότητα είναι άμεσα συνδεδεμένη με την απόδοση, την εμπιστοσύνη στον 

εαυτό τους και τον έλεγχο επί των αποτελεσμάτων.491,492 Η αυτό-φροντίδα συνιστά το 

βαθμό εμπλοκής των ιδίων των ασθενών στη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη θεραπεία 

τους.493,494 Η ενίσχυση της συμμετοχής στη θεραπεία και της αυτό-φροντίδας απαιτεί 

στρατηγικές που κινητοποιούν, ενδυναμώνουν και ενθαρρύνουν τους ασθενείς να 

αναλάβουν οι ίδιοι τη φροντίδα τους και πρέπει να είναι συνεχής και ανάλογη με το στάδιο 

της νόσου για την επίτευξη του καλύτερου θεραπευτικού αποτελέσματος,495,496
 με το 

σκεπτικό ότι η διαδικασία της σκόπιμης ανάληψη δράσης από την πλευρά των 

θαλασσαιμικών να αναλάβουν τη φροντίδα τους και να τηρήσει τις συμπεριφορές θα του 

βελτίωνε εν γένει την υγεία τους. Κατ’ αναλογία, όσο αφορούσε στη διακράτηση της 

πίστης τους σε ανώτερη δύναμη και την εμπλοκή της στην κατάσταση υγείας τους497 

φάνηκε ότι στην παρούσα μελέτη (Παράρτημα: Πίνακας 10.β), οι 219 (73,24%) οι νεαροί 
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ενήλικες θαλασσαιμικοί στην πλειονότητα τους, θεωρούσαν, όπως δίδαξε ο Αίσωπος στο 

μύθο «Ανήρ ναυαγός», ότι «Σὺν Ἀθηνᾷ καὶ σὺ χεῖρα κίνει». 

 Σε επίρρωση, φάνηκε στην παρούσα μελέτη (Παράρτημα: Πίνακες 14 και 19) ότι 

οι νεαροί ενήλικες κατόρθωναν να διασκεδάσουν τις ανησυχίες που είχαν για τυχόν 

αντιδράσεις κατά τη μετάγγιση [Παρ.III: sr2
(Εκπλ)= 0,017 και sr2

(Προσ)= 0,028], εφόσον τους 

προσφερόταν η δυνατότητα πληροφόρησης [Παρ.III: sr2
(Εκπλ)= 0,011]. Στην πλειονότητά τους 

οι 249 (82,18%) δεν ανησυχούσαν παρά μόνο σπάνια (Παράρτημα: Πίνακα 10.β). Ο 

όποιος, πάντως, προβληματισμός τους 
431-433

 για τη μετάγγιση αίματος δεν αφορούσε τόσο 

στο ενδεχόμενο λοιμώξεων που μεταδίδονται με το αίμα όσο στον έλεγχο της 

συμβατότητας του αίματος και τις παρεπόμενες, πιθανώς έντονες, καταστάσεις.
15,51  

 Συν τοις άλλοις, όπως φάνηκε από τα αποτελέσματα της βηματικής πολλαπλής 

παλινδρόμησης, οι επιπλοκές δεν επηρέαζαν την καθημερινότητα των νεαρών ενήλικων με 

μεσογειακή αναιμία. Πράγματι, οι 255 (84,44%), δεν ανέφεραν οιαδήποτε επιπλοκή
15,51,462

 

που να σχετίζεται με την ίδια την πάθηση ή την αποσιδήρωση (Παράρτημα: Πίνακα 10.β). 

Αμφότερα συνιστούσαν ευρήματα ευοίωνα, αν ληφθεί υπόψη ότι η ζωή των 

θαλασσαιμικών επηρεάζεται από επιπλοκές της υπερφόρτωση σιδήρου, αφού επιδρά, 

κυρίως, στην καρδιακή λειτουργία.
7,498,499,500 Στην παρούσα έρευνα, είναι άξιο λόγου ότι 

καρδιολογικά προβλήματα ανέφεραν μόνο τα 11 (3,64%) των νεαρών ενήλικων 

θαλασσαιμικών που συμμετείχαν. 

 Οι Caro και συν. (2002),
460 αντίθετα, έδειξαν ότι το 34% των θαλασσαιμικών 

σταματούσε σε κάποιο βαθμό τις δραστηριότητες του λόγω της ασθένειας, των επιπλοκών 

και της παρεμβατικής υποδόριας χορήγησης δεσφερριοξαμίνης. Η αποτελεσματικότητα 

της θεραπείας βελτιώθηκε με τη συνδυαστική χορήγηση σιδηροδεσμευτικών παραγόντων 

που επέτρεψε την καλύτερη συμμόρφωσή των χρονίως πασχόντων από μεσογειακή 

αναιμία και οδήγησε τα τελευταία χρόνια να μειωθεί το ποσοστό των θανάτων λόγω της 

υπερφόρτωσης σιδήρου από 7,9 ανά 1000 θαλασσαιμικούς το 2007
501 σε 2,3 ανά 1000 

πάσχοντες το 2008.41 Στα χρόνια νοσήματα, η μη συμμόρφωση στη θεραπεία αποτελεί 

μείζον πρόβλημα. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στη μεσογειακή αναιμία, αφού η 

θεραπεία είναι εφ’ όρου ζωής. Οι παράγοντες, οι οποίοι επιδρούν στη συμμόρφωση, είναι 

αρκετοί, ψυχολογικοί, κοινωνικοί, περιβαλλοντικοί, και διαμορφώνονται ανάλογα με την 

προσωπικότητα του ασθενούς και της θεραπευτικής του αγωγής.502 Γι’ αυτό, οι 

προσπάθειες είναι καλό να αντανακλούν τη βελτίωση της αποδοχής και της ικανοποίησης 

από τις αποτελεσματικές μεθόδους θεραπείας,503 με δεδομένο ότι όσο καλύτερη είναι η 



119 

συμμόρφωση των θαλασσαιμικών στη θεραπεία τους τόσο λιγότερες είναι οι επιπλοκές 

από την υπερφόρτωση σιδήρου.
504,505

 Στην παρούσα μελέτη (Παράρτημα: Πίνακα 10.β), οι 

219 νεαροί ενήλικες με μεσογειακή αναιμία λάμβαναν σε ποσοστό 72,76% νεότερους 

χηλικούς παράγοντες στο πλαίσιο της θεραπευτικής χορήγησης αποσιδήρωσης, με 

αποτέλεσμα να μην αναφέρουν, όπως ήδη επισημάνθηκε, κάποια επιπλοκή, κάτι που 

σίγουρα συνέβαλε να βιώνουν χωρίς προσκόμματα, την καθημερινή τους ζωή.   

 

Εκπλήρωση προσδοκιών επαγγελματικής ανέλιξης 

Ως προς την επιτέλεση του κοινωνικού τους ρόλου ως ενήλικες,385,418οι νεαροί 

θαλασσαιμικοί που συμμετείχαν στην παρούσα μελέτη είχαν μάλλον μειωμένες 

προσδοκίες [Παρ.IV: M.O.(Προσ)=2,782] όσο αφορά στις δυνατότητες που είχαν να 

αποκατασταθούν επαγγελματικά (Παράρτημα: Πίνακας 9). Μάλιστα, όταν ρωτήθηκαν, 

φάνηκε (Παράρτημα: Πίνακες 6 και 7) ότι δεν μετρούσε η επίτευξη των επαγγελματικών 

τους στόχων [Παρ.IV: Διακύμανση(%)(Εκπλ)=13,319%] όσο αναμενόταν 

[Διακύμανση(%)(Προσ)=12,804%]. Πιθανή εξήγηση θα μπορούσε να δώσει η διάχυτη 

ανασφάλεια που υπάρχει τις μέρες μας σε καθεστώς οικονομικής κρίσης
506 με το 44,88% 

από τους 136 να αναφέρουν ότι ανησυχούσαν για τη συνέχιση της οικονομικής τους 

ενίσχυσης από την Πολιτεία (Παράρτημα: Πίνακας 10.α) παρά το θεσμικό πλαίσιο που την 

εξασφαλίζει, όπως και την προτεραιότητά τους στη διαδικασία διορισμού στο δημόσιο και 

τις προσλήψεις τους μέσω του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού. Παρά 

ταύτα, η πραγματικότητα για την επαγγελματική τους προοπτική [Παρ.IV: Μ.Ο.(Εκπλ)=2,867] 

τους διάψευσε θετικά [Παρ.IV: Μ.Ο.(Εκπλ-Προσ)=0,089, P=0,034], σε αντίθεση με ό,τι ανέφεραν για 

την οικογενειακή τους αποκατάσταση που υπολειπόταν, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω 

(Παράρτημα: Πίνακας 9). Πράγματι, μολονότι, όπως επισημάνθηκε, ανέμεναν τα 

χειρότερα, το ποσοστό των 85 (28,05%) νεαρών θαλασσαιμικών ήταν 

άνεργοι.(Παράρτημα: Πίνακας 10.α). Παρότι το ποσοστό 28,05% ήταν υψηλό, δεν διέφερε 

από εκείνο του ενεργού πληθυσμού στην Ελλάδα, το οποίο όσο διήρκησε η παρούσα 

μελέτη (τέλη του 2014 έως τις αρχές του 2015) είχε σκαρφαλώσει στο 26,06% κατά μέσο 

όρο, σύμφωνα με τα στοιχεία τριμήνων που δημοσίευσε η Ελληνική Στατιστική 

Αρχή.507,508  

Στις αναπτυγμένες χώρες, όπως είναι η Ελλάδα, οι θαλασσαιμικοί όχι μόνο ζουν 

περισσότερο σήμερα, αλλά τους παρέχεται και η δυνατότητα να ανελιχθούν 

επαγγελματικά χωρίς να στιγματίζονται.509 Τα ανωτέρω συνηγορούν τα ευρήματα 
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ποιοτικής μελέτης που διενεργήθηκε από την Compagno (2005)62 σε Αμερικανούς με 

μεσογειακή αναιμία. Αντίθετα, σε χώρες με χαμηλότερο επίπεδο κοινωνικοοικονομικής 

ανάπτυξης, συνεχίζει να υπάρχουν προβλήματα συμπεριφοράς ήδη από την παιδική 

ηλικίας με χαμηλά επίπεδα αιμοσφαιρίνης, όπως στην περίπτωση της Ινδίας
161

 και να 

υφίσταται ακόμη το κοινωνικό στίγμα με τη νομοθεσία να τους αποκλείει από το να 

σταδιοδρομήσουν επαγγελματικά, όπως συμβαίνει σε Αραβικές χώρες.
510 Πράγματι, στην 

Ελλάδα το ποσοστό ενεργού επαγγελματικής απασχόλησης (Παράρτημα: Πίνακα 10.α) 

των 218 νεαρών θαλασσαιμικών της μελέτης ανερχόταν στο 71,95% και ήταν παρόμοιο με 

εκείνο (70%) των θαλασσαιμικών στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, τις 

αναπτυγμένες χώρες της Βόρειας Αμερικής.
511  

Στις σύγχρονες Δυτικές κοινωνίες, οι γυναίκες διεκδικούν ίσες ευκαιρίες 

επαγγελματικής σταδιοδρομίας με τους άντρες.
512

 Παρόλα αυτά, στις αναπτυγμένες χώρες 

της Βόρειας Αμερικής, υφίστανται ανισότητες μεταξύ των φύλων: από όσους 

θαλασσαιμικούς δεν είχαν προσληφθεί το 53% ήταν άνδρες, ενώ από όσους είχαν 

προσληφθεί το 54% ήταν γυναίκες.
511 Σε αντίθεση, τα ευρήματα της παρούσας μελέτης 

έδειξαν ότι στην Ελλάδα όπου έχει υιοθετηθεί η οικονομική ενίσχυση από το 1982 δεν 

υπήρχαν κατ’ ουσία ανισότητες μεταξύ των φύλων, με τους νεαρούς Έλληνες και τις 

νεαρές Ελληνίδες με μεσογειακή αναιμία να απασχολούνται σε ποσοστά άνω του 70%.  

Η επαγγελματική εξέλιξη συνδέεται με τη δυνατότητα εκπαίδευσης.513Στην 

Ελλάδα υιοθετήθηκε και εφαρμόζεται, εδώ και 33 χρόνια, εκτός από την οικονομική 

ενίσχυση, η καθιέρωση της άνευ εξετάσεων εισαγωγής των θαλασσαιμικών στα ανώτατα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα, τεχνολογικά ή μη, τη σπουδαιότητα των οποίων τόνισαν οι 

Έλληνες θαλασσαιμικοί σε ποιοτική έρευνα που διεξάχθηκε σε βάθος τετραετίας από το 

2003 έως και το 2006.
443 Πράγματι, στην παρούσα έρευνα (Παράρτημα: Πίνακας 10.α), οι 

195 (64,36%) νεαροί ενήλικες με μεσογειακή αναιμία ήταν φοιτητές ή απόφοιτοι 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο ήταν παρόμοιο με εκείνο (60%) των Αμερικανών 

θαλασσαιμικών που είχε ανώτερη μόρφωση.511 Στην παρούσα έρευνα, φάνηκε 

(Παράρτημα: Πίνακες 15και 20) ότι το υψηλό μορφωτικό επίπεδο βοήθησε τους νεαρούς 

ενήλικες με μεσογειακή αναιμία να κυνηγήσουν την επαγγελματική τους ανέλιξη [Παρ.IV: 

sr2
(Προσ)= 0,032] και να την επιτύχουν [Παρ.IV: sr2

(Εκπλ)= 0,028]. Υπολογίζονται, μάλιστα, πάνω 

από 20, σύμφωνα με τη Διεθνή Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας το 2013,514 οι Έλληνες 

θαλασσαιμικοί εκείνοι που επέλεξαν να γίνουν ιατροί, ένα από τα κατ’ εξοχήν επίπονα 

επαγγέλματα μετά από πολυετείς σπουδές με υψηλές απαιτήσεις. Σε αντίθεη με 
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αναπτυσσόμενη χώρα όπου που το ποσοστό του αναφαλβητισμού σε νεαρούς ενήλικες 

θαλασσαιμικούς για το 2015 άγγιξε το 54%.
453

  

Επιπλέον, την επαγγελματική ανέλιξη των νεαρών ενηλικών με μεσογειακή 

αναιμία, φάνηκε από τα ευρήματα της παρούσας έρευνας (Παράρτημα: Πίνακες 15 και 20) 

ότι την διευκολύνει η απρόσκοπτη προμήθεια αίματος για μετάγγιση [Παρ.IV: sr2
(Προσ)= 0,026 

και sr2
(Εκπλ)= 0,022]. Με άλλα λόγια, η επίτευξη και η πρόθεση των θαλασσαιμικών για 

επαγγελματική σταδιοδρομία ερμηνεύονταν όχι μόνο από την απόκτηση ακαδημαϊκών 

προσόντων, αλλά και από την αδιάκοπη αναζήτηση αίματος που χρειάζονταν για τη 

μετάγγισή τους ώστε να τους παρέχεται η δυνατότητα να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις 

που έχει η επαγγελματική αρένα. Έχει διαπιστωθεί σε σχετικά πρόσφατες έρευνες
511,515 ότι 

στις αναπτυγμένες χώρες οι ενήλικες θαλασσαιμικοί ακολουθούσαν κανονικό πρόγραμμα 

μεταγγίσεων και είχαν περισσότερες πιθανότητες να αποκτήσουν τριτοβάθμια εκπαίδευση, 

άρα και μεγαλύτερη πιθανότητα επαγγελματικής αποκατάστασης, σε αντίθεση με τις 

απτυσσόμενες χώρες όπως στο Ιράκ που 78% των νεαρών θαλασσαιμικών μεταγγίζονταν 

μία φορά το μήνα.
453 Οι τακτικές μεταγγίσεις15,51 είναι εκείνες που επιτρέπουν στους 

θαλασσαιμικούς από μικρή ηλικία να διατηρούν την ενεργητικότητά τους και να είναι 

πνευματικά δραστήριοι με συνέπεια να τα καταφέρνουν καλά στην εκπαίδευσή τους και 

να μορφωθούν,
516

 σε αντίθεση πάλι με το Ιράκ που το 73% των νεαρών θαλασσαιμικών 

εμποδίζονταν για την επίτευξη της εκπαίδευσης τους λόγω προβλημάτων από τη θεραπεία 

μετάγγισης και της αποσιδήρωσης.
453 Είναι χαρακτηριστικό ότι στην παρούσα μελέτη δεν 

βρέθηκε αυξημένη συχνότητα απουσιασμού από την εργασία τους στους νεαρούς ενήλικες 

με μεσογειακή αναιμία (Παράρτημα: Πίνακας 10.α). Πράγματι, οι 224 (78,59%) 

απουσίαζαν από την εργασία τους στο πλαίσιο των τακτικών μεταγγίσεων, χωρίς να 

προβαίνουν σε επιπλέον χρήση άδειας πέρα από τις δύο ημέρες που απαιτούνται κάθε 

μήνα. Το παρόν εύρημα συμφωνεί με εκείνο πολυκεντρικής μελέτης που διενεργήθηκε 

από τους Caro και συν. (2002)
460 σε 10 χώρες, συμπεριλαμβανομένης, όπως ήδη 

αναφέρθηκε, της Ελλάδας.  

 

Ενδεχόμενη κατάθλιψη 

 Παρότι οι χρόνιες παθήσεις συχνά συνοδεύονται από ψυχικά νοσήματα, δεν 

υπήρχαν στη διεθνή βιβλιογραφία παρά ελάχιστες πληροφορίες που να αφορούν στους 

χρονίως πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία και κατάθλιψη145,149 Στη μελέτη που 

διεξάχθηκε στην Ιταλία το 2008 σε 136 ενήλικες με μεσογειακή αναιμία ηλικίας 18-73 
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ετών διαπιστώθηκε ότι το 30% (41/136) παρουσίαζαν κάποια ψυχική διαταραχή, 

συμπεριλαμβανομένης της κατάθλιψης.
145

 Αντίθετα, στη παρούσα έρευνα, είναι 

εξαιρετικά ενδιαφέρον ότι η μεγάλη πλειοψηφία των 218 (71,95%), των νεαρών ενηλίκων 

με μεσογειακή αναιμία που συμμετείχαν δεν εμφάνιζε κατάθλιψη, ενώ 15 (4,95%) όσων 

τα επίπεδα κατάθλιψης έχρηζαν περαιτέρω διερεύνησης.
365

 (Παράρτημα: Πίνακας 10.γ). 

Το συγκεκριμένο ποσοστό, μολονότι φαίνεται μικρότερο από εκείνο της πολυκεντρικής, 

πολυεθνικής μελέτης των Mednick και συν. (2010)
149

 που ανέφεραν ότι το 11% των 276 

θαλασσαιμικών ενηλίκων από αναπτυγμένες χώρες που συμμετείχαν εμφάνισαν 

σημαντική κατάθλιψη, δεν είναι άμεσα συγκρίσιμο αφού έχουν χρησιμοποιηθεί 

διαφορετικά εργαλεία εκτίμησης του βαθμού κατάθλιψης. Σύγκριση μπόρεσε να γίνει με 

μελέτες, στις οποίες δόθηκε προς συμπλήρωση το ίδιο ερωτηματολόγιο ΒDI για την 

κατάθλιψη ενηλίκων (που διανεμήθηκε στην παρούσα έρευνα) σε πληθυσμούς με 

μεσογειακή αναιμία σε αναπτυσσόμενες χώρες. Στις εν λόγω μελέτες από το Λίβανο των 

Khoury και συν.(2012)
517 και το Ιράν των Izadyar και συν.(2006)285 βρέθηκε ότι το 

ποσοστό των ενήλικων θαλασσαιμικών με επίπεδα κατάθλιψης που έχρηζαν περαιτέρω 

διερεύνησης ανερχόταν στο 6,20% και το 12%, αντίστοιχα. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο 

πλαίσιο της κανονικότητας την οποία βίωναν οι νεαροί ενήλικες της παρούσας μελέτης, το 

ανωτέρω ποσοστό (4,95%) μόλις υπερέβαινε, κατά 2,05 ποσοστιαίες μονάδες, το ποσοστό 

της κλινικής κατάθλιψης που βρέθηκε να είναι 2,90% σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 4.894 

ατόμων του Ελληνικού πληθυσμού κατά την πρόσφατη έρευνα των Skapinakis και συν. 

(2013).
518 

 Παραδοσιακά θεωρείτο ότι το γυναικείο φύλο είναι πιο επιρρεπές στην εκδήλωση 

της κατάθλιψης.519,520 Στο ίδιο συμπέρασμα είχαν καταλήξει οι Madianos και 

συν.(2011),521 Madianos και συν.(1992)522 σε έρευνές τους που είχαν διεξαγάγει στην 

ηπειρωτική Ελλάδα και είχαν βρει ποσοστά κατάθλιψης στις γυναίκες 4,5% και 6,6% 

έναντι ποσοστών 2,4% και 3,8% στους άντρες το 1978 και 1984, αντίστοιχα. Παρόμοια 

ήταν τα ευρήματα από την πλέον πρόσφατη έρευνα που αναφέρθηκε ανωτέρω και 

διεξάχθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα από τους Skapinakis και συν. (2013) 518 σε 

αντιπροσωπευτικό δείγμα του γενικού πληθυσμού, τόσο από την ηπειρωτική όσο και από 

τη νησιωτική χώρα. Η συγκεκριμένη έρευνα βρήκε ότι οι γυναίκες εμφάνιζαν κατάθλιψη 

σε ποσοστό 3,68% έναντι ποσοστού 2,10% στους άντρες. Ωστόσο, στην παρούσα έρευνα, 

όπως και στη μόνη προγενέστερη, πολυκεντρική έρευνα των Mednick και συν. (2010)149 

που ασχολήθηκε με το θέμα, δεν φάνηκε το φύλο των νεαρών θαλασσαιμικών να 
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επηρεάζει την εμφάνιση κατάθλιψης, εύρημα που χρήζει περαιτέρω, μελλοντικής 

διερεύνησης ώστε να ερμηνευθεί διεξοδικά.  

 Στο πλαίσιο της όσο δυνατό γίνεται κανονικότητας την οποία βίωναν στη ζωή τους 

οι νεαροί ενήλικες θαλασσαιμικοί της παρούσας μελέτης, εκείνο που, όπως φάνηκε 

(Παράρτημα: Πίνακας 26), τους απασχολούσε, όπως όλους τους πολίτες στη σύγχρονη 

Ελληνική πραγματικότητα,
523 και τους αποθάρρυνε πιο πολύ ήταν οι γραφειοκρατικές 

δυσχέρειες που αντιμετώπιζαν κατά την επαφή τους με το σύστημα υγείας [Κατάθλιψη: 

sr2=0,956]. Πράγματι, το σύστημα υγείας στην Ελλάδα θεωρείται κατά κοινή ομολογία ότι 

μαστίζεται από κακοδαιμονία που υποθάλπει η γραφειοκρατική αντίληψη των παρόχων 

υγείας και έχει ως αποτέλεσμα την ταλαιπωρία των πολιτών όταν βρίσκονται στην ανάγκη 

να προστρέξουν στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας.
523 Είναι, πάντως, ενδιαφέρον ότι 

παρόμοιες επισημάνσεις είχε κάνει η Compagno το 2005
62

 αναφορικά με την εμπλοκή της 

γραφειοκρατίας στις ζωές των θαλασσαιμικών στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία επίσης 

αποδόθηκε στη δομή του συστήματος υγείας της χώρας.  

 Είναι άξιο απορίας, ωστόσο, το ακόλουθο εύρημα της παρούσας μελέτης ότι στη 

σημερινή εποχή που η χορήγηση αποσιδήρωσης είναι συστηματική, η ψυχική διάθεση των 

νεαρών θαλασσαιμικών επηρεαζόταν, επιπλέον, [Κατάθλιψη: sr2=0,901] από τις όποιες 

ανησυχίες μπορεί να είχαν για την εικόνα του σώματός τους μολονότι στη μεγάλη τους 

πλειονότητα οι 198 (65,35%) ανέφεραν ως παγιωμένη την εικόνα τους (Παράρτημα: 

Πίνακας 10.α). Πράγματι, οι θαλασσαιμικοί που υποβάλλονταν σε αποσιδήρωση με 

χηλικούς παράγοντες ήταν συμβιβασμένοι με την εικόνα του σώματός τους, όπως έχει 

παρατηρηθεί σε ποιοτική μελέτη που διεξάχθηκε στην Ελλάδα από το 2003 έως το 

2006,
443 αφού μάλιστα ήδη από το τέλος της εφηβείας τους, όπως είχε προλάβει να 

επισημάνει έρευνα στον Ελληνικό χώρο το 2001 από την Πάνιτς-Τζούφρα,524 δεν 

παραπονιόνταν για ό,τι αφορούσε στην εμφάνισή τους. Ως εκ τούτου, οι τυχόν ανησυχίες 

των νεαρών θαλασσαιμικών για την εικόνα σώματος τους θα μπορούσαν ίσως να 

αποδοθούν, αντί στην απώλεια που ενδεχομένως βίωναν στο πλαίσιο της χρονιότητας της 

νόσου τους,525,526 στο ότι ζώντας μια κανονική ζωή 162, 421 στο πλαίσιο των σύγχρονων 

Δυτικών κοινωνιών τους έχει δημιουργηθεί ως άτομα, όπως υποστήριξε ο Γάλλος 

κοινωνιολόγος Bourdieu το 1984,527η αίσθηση της αβεβαιότητας και της ρευστότητας της 

μετά-νεωτερικής ταυτότητας σε ό,τι αφορά στην έννοια του εαυτού που βασική της πτυχή 

το σώμα που είναι ανοιχτό σε παρεμβάσεις με όρια που συνεχώς επαναπροσδιορίζονται.528  
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 Η συστηματική τους παρουσία στην εργασία ενδυνάμωνε τους νεαρούς ενήλικες 

με μεσογειακή αναιμία [Κατάθλιψη: sr2=0,897] ώστε να διατηρούν θετική διάθεση για ζωή 

(Παράρτημα: Πίνακας 26). Αντίθετα, όπως έδειξαν οι Hendriks και συν. (2015)
529

 στην 

πρόσφατη έρευνά τους, η ανικανότητα προς εργασία και ο απουσιασμός σχετίζονταν με 

καταθλιπτικές διαταραχές. Ωστόσο, στην παρούσα μελέτη (Παράρτημα: Πίνακας 10.α), 

όμως, φάνηκε ότι ο αδικαιολόγητος απουσιασμός των 61 (21,4
ο%) νεαρών ενήλικων με 

μεσογειακή αναιμία, με άλλα λόγια όταν παίρνουν την άδεια που προνοεί στο θεσμικό 

πλαίσιο για τις τακτικές τους μεταγγίσεις, οι νέοι θαλασσαιμικοί στην παρούσα μελέτη 

βίωναν την κατάστασή τους ως ασθενείς και ίσως να επιζητούσαν δευτερογενή οφέλη
530

 

χρησιμοποιώντας την πάθησή τους για να μην προσέρχονται στην εργασία τους.
531  

Εκείνο που ουσιαστικά αναδείχθηκε στην παρούσα μελέτη (Παράρτημα: Πίνακες 

11 και 16) ήταν η αξιοσημείωτη επιρροή που ασκούσε η κατάθλιψη, ως ενδεχόμενο, στους 

νέους θαλασσαιμικούς στην προσπάθειά τους να είναι λειτουργικοί για να ζήσουν, όσο 

γίνεται, τη «φυσιολογική» ζωή
33,162,421 [Συνολική εκπλήρωση: R2=31,6%] που επιθυμούσαν 

[Σύνολο προσδοκιών: R2=24%]. Ένα ενδεχόμενο που επηρέαζε, εν γένει, τις προσδοκίες που 

είχαν στη ζωή τους και το βαθμό που εκπληρώθηκαν πολύ περισσότερο από οτιδήποτε 

άλλο φάνηκε να συνεισφέρει στην εκπλήρωση των προσδοκιών τους. Αποτελεί κοινό τόπο 

ότι η εμφάνιση κατάθλιψης επηρεάζει στη λειτουργικότητα του ατόμου σε όλες τις 

εκφάνσεις της ζωής του.
532,533 Είναι αξιοσημείωτο ότι τούτο παρατηρήθηκε τόσο στο 

παρόν των νεαρών θαλασσαιμικών της παρούσας μελέτης, όπως το βίωναν [Συνολική 

εκπλήρωση: sr2=0,155], όσο και στο μέλλον τους, όπως το σχεδίαζαν [Σύνολο προσδοκιών: 

sr2=0,116]. Είναι, μάλιστα, χαρακτηριστικό ότι οι νεαροί θαλασσαιμικοί τελικά 

επηρεάζονταν συναισθηματικά [sr2
(Εκπλ)=0,024] και δεν κατόρθωναν στο σημερινό 

κοινωνικο-οικονομικό πλαίσιο της Ελλάδας της κρίσης518,534 να λειτουργήσουν,535 όπως 

και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι, για να συντηρήσουν την οικογένειά τους (bread-

winners)535και να υλοποιήσουν τα επαγγελματικά τους σχέδια (Παράρτημα: Πίνακας 15), 

μολονότι έδειχναν μάλλον να κατανοούν τον αρνητικό αντίκτυπο που έχει συγκεκριμένο 

πλαίσιο518,534στην απασχόληση των νέων κατά το Ινστιτούτο Εμπορίου536 με συνέπεια να 

μην φορτίζονται αρνητικά και να μην τρέφουν υπέρμετρες προσδοκίες αναφορικά με την 

επαγγελματική τους αποκατάσταση. Τα δυσάρεστα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης 

είναι πλέον ορατά στην Ελληνική κοινωνία με αύξηση της ανεργίας, ιδιαίτερα της, και 

αύξηση εκείνων που σε συναισθηματική υπερχείλιση φτάνουν στο απονενοημένο διάβημα 

και αυτοκτονούν518,534 στη χώρα μας που θεωρείτο μέχρι πρόσφατα ότι χαρακτηριζόταν 
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από χαμηλά ποσοστά αυτοκτονιών.518 Από τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας 

(Παράρτημα: Πίνακες 13 και 18), φάνηκε ότι η θετική δυναμική ανατροφοδότηση που είχε 

στους νεαρούς ενήλικες θαλασσαιμικούς, η απουσία κατάθλιψης στην οικογενειακή τους 

ζωή. Σε ποιοτική μελέτη που έγινε στη Σουηδία το 2009
537

σκιαγραφήθηκε η επιβάρυνση 

που δέχονταν τα μέλη μιας οικογένειας στην καθημερινότητα που ένα από τα μέλη της 

έπασχε από κατάθλιψη. Χωρίς στη μεγάλη τους πλειοψηφία να ταλανίζονται από 

συναισθηματικές αναταράξεις, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, οι νεαροί ενήλικες 

θαλασσαιμικοί ένιωθαν ότι σε γενικές γραμμές κατάφερναν [Παρ.II: sr2
(Εκπλ)= 0,033] να 

εξασφαλίσουν μια ομαλή οικογενειακή ζωή με τον/την σύντροφό τους, όπως ακριβώς το 

επιθυμούσαν [Παρ.II: sr2
(Προσ)=0,065].15,51  

Σε αντίθεση, όπως έχουν διαπιστώσει οι Zlotnick και συν. (2000),538 τα άτομα που 

εκδηλώνουν κατάθλιψη αναφέρουν διαταραγμένες διαπροσωπικές σχέσεις με τον/την 

σύντροφό τους. Ακόμη περισσότερο, πάντως, φάνηκε (Παράρτημα: Πίνακες 14 και 19) ότι 

η ψυχική διάθεση των νεαρών ενηλίκων με μεσογειακή αναιμία επηρέαζε τη 

λειτουργικότητα τους στην καθημερινή τους ζωή. Πράγματι, όπως επισήμανε ο Harvey 

(2011)
532

 οι άνθρωποι που έχουν κατάθλιψη εμφανίζουν προβλήματα στην καθ’ ημέρα 

λειτουργία τους. Έχει διαπιστωθεί η συσχέτιση που υπάρχει ανάμεσα στην εκδήλωση 

συμπτωμάτων κατάθλιψης και την έλλειψη φυσικής δραστηριότητας στους ενήλικες.
539

 Η 

όποια συναισθηματική φόρτιση είχαν επιδρούσε αρνητικά στις καθημερινές, σωματικές 

δραστηριότητες που έκαναν [Παρ.III: sr2
(Εκπλ)=0,133] ή που σχεδίαζαν να κάνουν [Παρ.III: 

sr2
(Προσ)=0,06], γεγονός που από μελέτη των AzarKeyvan και συν.(2009) σε νεαρούς 

θαλασσαιμικούς τονίστηκε ότι η κατάθλιψη συνδεόταν με μειωμένη φυσική και ψυχική 

διάθεση, όπως και σε άλλα χρόνια νοσήματα.148,540
 

Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης, τέλος, έδειξαν (Παράρτημα: Πίνακες 12 και 

17) ότι ήταν, κατά κύριο λόγο, η κατάθλιψης των νεαρών ενηλίκων με μεσογειακή αναιμία 

εκείνο που ανέφεραν οι ίδιοι ότι επηρέαζε, τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον, την 

προσπάθεια που έκαναν να λειτουργήσουν στο κοινωνικό γίγνεσθαι και να αποκτήσουν 

δεσμούς που να τους στηρίζουν συναισθηματικά στη ζωή τους,541 αποφεύγοντας αρνητικά 

συναισθήματα.542 Έχει διαπιστωθεί ότι η κοινωνική λειτουργικότητα καθορίζει την 

αλληλεπίδραση του ατόμου με το περιβάλλον του και την ικανότητα του να επιτελέσει τον 

ρόλο του στον κοινωνικό του περίγυρο άτομο μέσα από τις κοινωνικές του 

συναναστροφές, σχέσεις και από άλλα σημαντικά άτομα.543,544 Όσο λιγότερο κατάθλιψη 

εμφάνιζαν οι νεαροί ενήλικες θαλασσαιμικοί τόσο πιο κοινωνικοί γίνονταν [Παρ.I: 
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sr2
(Εκπλ)=0,187], όπως το προσδοκούσαν πολύ [Παρ.I: sr2

(Προσ)=0,146]. Οι λίγοι, όμως, που δεν 

ένιωθαν καλά συναισθηματικά κοινωνικοποιούνταν λιγότερο, αφού η παρουσία 

κατάθλιψης μπορεί να οδηγήσει το άτομο σε κοινωνική απόσυρση.
545

 Την καλή διάθεση 

των νεαρών ενηλίκων με μεσογειακή αναιμία συνέδραμε κάπως, αναφορικά με την 

κοινωνικότητά τους, η χωρίς μεγάλα προβλήματα προμήθεια του αίματος για τη μετάγγισή 

τους. Όσο λιγότερες δυσχέρειες αντιμετώπιζαν στις ενέργειες που έκαναν για να 

προμηθευτούν το απαραίτητο για να διατηρηθούν στη ζωή αίμα για τις μεταγγίσεις τους, 

τόσο ελαττωνόταν ως ένα βαθμό το συναισθηματικό τους φορτίο και τους επέτρεπε [Παρ.I: 

sr2
(Εκπλ)=0,017] να συνεχίσουν να είναι λειτουργικοί στο κοινωνικό πλαίσιο,

546 
όπως το 

επιθυμούσαν [Παρ.I: sr2
(Προσ)=0,020]. Παρότι η συναισθηματική τους αποφόρτιση από την 

απρόσκοπτη προμήθεια αίματος δεν φάνηκε ότι επηρέαζε ιδιαίτερα τους νεαρούς 

θαλασσαιμικούς της παρούσας μελέτης σε ό,τι αφορά στην κοινωνική στήριξη που 

δέχονταν (Παράρτημα: Πίνακες 12 και 17), συνιστούσε, εν τούτοις, ένδειξη του ότι ακόμη 

και σήμερα σε αναπτυγμένες χώρες, όπως είναι η Ελλάδα, όπου υπάρχουν καλά 

οργανωμένες μονάδες μεσογειακής αναιμίας, οι θαλασσαιμικοί εξακολουθούν να 

κατατρύχονται από το ενδεχόμενο της έλλειψης αίματος που αποτελεί το δώρο της ζωής 

τους.
436 (Γράφημα 1). 

 

7.2 Προσδοκίες παιδιών και εφήβων με μεσογειακή αναιμία και 

κατάθλιψη 

 

7.2.α Ερωτηματολόγιο προσδοκιών σε παιδιά και εφήβους με μεσογειακή 

αναιμία 

Για πρώτη φορά, το παρόν ερωτηματολόγιο πολλών διαστάσεων, όπως 

προσαρμόστηκε από το αντίστοιχο ερωτηματολόγιο για νεαρούς ενήλικες θαλασσαιμικούς 

στην παρούσα μελέτη, χρησιμοποιήθηκε για να διερευνηθούν για πρώτη φορά οι 

προσδοκίες των παιδιών και εφήβων με μεσογειακή αναιμία στην Ελλάδα, ενώ 

υποβλήθηκε σε αξιολόγηση (Παράρτημα: Πίνακας 27). Η μόνη παρόμοια προσπάθεια που 

αφορούσε στις προσδοκίες των εφήβων θαλασσαιμικών ήταν εκείνη που είχε κάνει προ 

20ετίας η ομάδα μελέτης από τη Φεράρα της Ιταλίας151,152 είχε δημιουργήσει, όμως, ένα 

επί τούτω (ad hoc) ερωτηματολόγιο, το οποίο ουδέποτε αξιολογήθηκε ως προς την 

εγκυρότητα, την αξιοπιστία και τη χρησιμότητά του και κάλυπτε ανάγκες συνυφασμένες 
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με την ηλικία τους, όπως είναι οι οικογενειακές σχέσεις, η κοινωνική ενσωμάτωση, η 

ετερόφυλες σχέσεις, η αυτοσυνειδησία και οι μηχανισμοί άμυνας.  

Σε σύγκριση με το αντίστοιχο ερωτηματολόγιο για νεαρούς ενήλικες με 

μεσογειακή αναιμία, είχε μία ερώτηση λιγότερη που κρίθηκε ως περιττή από τους 

εμπειρογνώμονες (Κεφάλαιο 6.3.α). Η ανάλυση των κύριων συνιστωσών που έγινε σε 

διερευνητική βάση κατάληξε σε λύση τριών διαστάσεων που περιλάμβανε όλες τις άλλες 

14 ερωτήσεις. Είναι ενδιαφέρον ότι οι διαστάσεις του προσαρμοσθέντος, έγκυρου νέου 

ερωτηματολογίου προσδοκιών, οι οποίες αφορούσαν στην «οικογενειακή αποκατάσταση 

και καθημερινότητα», το «δίκτυο φίλων» και την «επαγγελματική προοπτική», ήταν 

παρόμοιες με εκείνες του ερωτηματολογίου προσδοκιών για την ηλικιακή ομάδα των 

νεαρών ενήλικων θαλασσαιμικών. Η σύμπτυξη των διαστάσεων που αναφέρονταν στην 

οικογενειακή και καθημερινή ζωή αποδόθηκε πιθανώς στο ότι η προσμονή για το μέλλον 

διαφοροποιείται ανάλογα με την ηλικία.
382

 Σε επίρρωση, στην ηλικία τους τα παιδιά και οι 

έφηβοι δεν είχαν αυτονομηθεί ακόμη σε αντίθεση με τους νεαρούς ενήλικες
385,418,423,445και 

τα καθημερινά ζητήματα που τους αφορούσαν τα φρόντιζε η οικογένειά τους (Παράρτημα: 

Πίνακας 30.β). Παρά ταύτα, θα μπορούσαν μαζί με το ερωτηματολόγιο προσδοκιών των 

νεαρών ενηλίκων να μελετηθούν περαιτέρω και να επεξεργαστούν διεξοδικότερα στο 

πλαίσιο της διαχρονικής σύγκρισης των προσδοκιών που έχουν οι πάσχοντες από 

μεσογειακή αναιμία καθώς θα μεγαλώνουν.  

Η αξιοπιστία του προσαρμοσθέντος ερωτηματολογίου ήταν μεγάλη (Παράρτημα: 

Πίνακας 27). Ως αποτέλεσμα, κατέστη δυνατό να χρησιμοποιηθεί στη διερεύνηση των 

προσδοκιών των παιδιών και εφήβων με μεσογειακή αναιμία.  

 

7.2.β Προσδοκίες σε παιδιά και εφήβους με μεσογειακή αναιμία και 

κατάθλιψη 

Συνολικές προσδοκίες  

Πρόκειται για την πρώτη μελέτη που έγινε στην Ελλάδα αναφορικά με τις 

προσδοκίες που είχαν τα παιδιά και οι έφηβοι με μεσογειακή αναιμία. Όπως αναφέρθηκε, 

οι έφηβοι έχουν αρχίσει ολοένα και περισσότερο να αναπτύσσουν την ικανότητα της 

αφηρημένης σκέψης, μολονότι διακατέχονται από έντονη παρορμητικότητα, η οποία 

τροφοδοτείται από έλλειψη εμπειρίας και γνώσης και ενδυναμώνεται από τη βιολογική 

τάση της ανάπτυξης.384,385,547-549 Στην πρώιμη εφηβεία (<13 ετών), το μέλλον δεν φαίνεται 
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να τους απασχολεί ολωσδιόλου, ενώ στην όψιμη εφηβεία (16-18 ετών), το μέλλον 

φαίνεται να το αντιμετωπίζουν χωρίς να νιώθουν απειλή. Στη μέση εφηβεία (13-15 ετών), 

φαίνεται να επικεντρώνουν το μέλλον εξολοκλήρου στο τώρα.
550

 Στο πλαίσιο τούτο, είναι 

ενδιαφέρον ότι οι συμμετέχοντες στην παρούσα μελέτη (Παράρτημα: Πίνακας 28) που 

είχαν μέσο όρο ηλικίας τα 13,39 και διάμεσο ηλικία τα 14 έτη πίστευαν πολύ [Σύνολο 

προσδοκιών: Μ.Ο.=3,075] ότι επρόκειτο να ζήσουν ως υγιείς σε αντίθεση με ότι συνέβαινε στο 

παρελθόν, πριν από περίπου 25 χρόνια,
421,551

 όταν οι θαλασσαιμικοί έφηβοι στην Ελλάδα 

δεν έκαναν κατ’ ουσία σχέδια για το μέλλον τους. Στην παρούσα μελέτη (Παράρτημα: 

Πίνακας 28), θεωρούσαν, μάλιστα, σήμερα ότι θα κατορθώσουν να φτιάξουν 

μεγαλώνοντας τη δική τους οικογένεια [Ερ.09: Μ.Ο.(Προσ)=3,446], μολονότι εξακολουθούσε να 

υπάρχει το ενδεχόμενο να αντιμετωπίσουν κάποια εμπόδια λόγω της κατάστασής τους 

[Ερ.06: Μ.Ο.(Προσ)= 2,932], κάτι που ήταν και επιθυμία των γονέων τους.
552,553

 Εν ολίγοις, τα 

παιδιά και οι έφηβοι με μεσογειακή αναιμία στην Ελλάδα δεν φοβούνται το μέλλον γιατί 

υπάρχουν πλήρως οργανωμένες μονάδες μεσογειακής αναιμίας
482 σε αντίθεση με την 

σκληρή πραγματικότητα των αναπτυσσόμενων χωρών, όπως είναι η Ινδία,304 όπου το 89% 

των θαλασσαιμικών παιδιών πεθαίνουν χωρίς διάγνωση, ενώ το 60% που αρχίζουν 

τακτικές μεταγγίσεις ή υποβάλλονται σε λάθος θεραπευτική αντιμετώπιση ή δεν τους 

χορηγείται καμία αγωγή ή αντιμετωπίζουν δυσχέρειες στην πρόσβαση της θεραπείας 

αποσιδήρωσης.
17,554-556  

 Επιπλέον, φαίνεται σήμερα ότι οι προσπάθειες τριών δεκαετιών που χρειάστηκαν 

για την επίτευξη της μεταφοράς του θεραπευτικού γονιδίου αιμοσφαιρίνης στα κύτταρα 

αποφέρουν πλέον καρπούς,
557 μολονότι υπήρξαν περίοδοι, στις οποίες η επιτυχία φαινόταν 

αρκετά μακρινή. Η γονιδιακή θεραπεία, όπως ανέφεραν οι Λαδής και Γραφάκος (2011),34 

σηματοδοτεί τη σύγχρονη αιτιολογική θεραπευτική πρόκληση με προοπτική να υπάρξει 

οριστική θεραπεία στο εγγύς μέλλον. Από στοιχεία34 της επίσημης Μονάδας 

Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία» 

έχουν πραγματοποιηθεί από το 1994 σε παιδιά με μεσογειακή αναιμία πάνω από 115 

μεταμοσχεύσεις αιμοποιητικών κυττάρων με αποτελέσματα ικανοποιητικά κυρίως για 

τους ασθενείς χαμηλού κινδύνου με την επιβίωση να ανέρχεται στο 93%, ενώ η επιβίωση 

χωρίς νόσο ανερχόταν στο 85%, το ποσοστό απόρριψης ήταν 5-10% και η θνητότητα 5-

15%. Παράλληλα, η μέθοδος κινητοποίησης των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων που 

πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά παγκοσμίως στην Ελλάδα στο Γενικό Νοσοκομείο 

Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» για να υιοθετηθεί στη συνέχεια σε κλινικές μελέτες σε 
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Ευρώπη και Αμερική και αύξησε τις προσδοκίες για το μέλλον των ανήλικων κυρίως 

θαλασσαιμικών.
558

 Παρόλα αυτά στην παρούσα μελέτη (Παράρτημα: Πίνακας 30.β), τα 51 

(69,86%) που ήταν τα πιο πολλά από τα παιδιά και τους εφήβους με μεσογειακή αναιμία 

(52/74, 70,27%) δεν σκέφτονταν, τουλάχιστον ακόμη, τη μεταμόσχευση ή τη γονιδιακή 

θεραπεία, εύρημα που συμβάδιζε με εκείνο της ποιοτικής έρευνας που διεξάχθηκε από τη 

Χατζούλη το 2012
68 που έδειξε ότι δεν επιδίωκαν άμεσα να υποβληθούν σε μεταμόσχευση 

αιμοποιητικών κυττάρων. Στην πλειονότητά τους γύρω στο 55% τα παιδιά και οι έφηβοι 

παρά την ηλικία τους γνώριζαν κάτι για τη δυνατότητά να υποβληθούν σε μεταμόσχευση ή 

σε καινοτόμες θεραπείες του μέλλοντος (Παράρτημα: Πίνακας 30.β). Από ό,τι φάνηκε 

(Παράρτημα: Πίνακας 31), όσα περισσότερα γνώριζαν
430,432,433,459 για τη δυνατότητα 

υποβολής τους σε μεταμόσχευση και νέες θεραπείες τόσο περισσότερο πίστευαν σε ένα 

καλύτερο αύριο εφόσον επρόκειτο να γίνουν καλά [Σύνολο προσδοκιών: sr2
(Προσ)=0,124]. 

 

Προσδοκίες οικογενειακής προοπτικής και καθημερινότητας 

 Τα παιδιά και οι έφηβοι με μεσογειακή αναιμία που συμμετείχαν στην παρούσα 

μελέτη φάνηκε ότι ήταν έτοιμα μεγαλώνοντας να αναλάβουν πλήρως τις ευθύνες που 

αναλογούν παραδοσιακά στην ενήλικη ζωή κάνοντας οικογένεια και να ανταπεξέρχονται 

στην καθημερινότητά τους, εφόσον μπορούσαν να γνωρίζουν όσα περισσότερα γίνεται 

[Παρ.1ος: sr2
(Προσ)=0,146] για τη δυνατότητά τους να υποβληθούν σε μεταμόσχευση και νέες 

θεραπείες (Παράρτημα: Πίνακας 32). Φάνηκε, επίσης, ότι η ιδέα που είχαν τα παιδιά και οι 

έφηβοι με μεσογειακή αναιμία για την οικογένεια ακολουθούσε το κλασικό, στερεοτυπικό 

μοντέλο της πυρηνικής οικογένειας που χαρακτηρίζει την Ελληνικής κοινωνία,451,474,475με 

δεδομένο ότι προέρχονταν κυρίως (62/74, 83,78%) από παραδοσιακές, συνεκτικές 

οικογένειες, με απουσία διαζυγίων (Παράρτημα: Πίνακας 30.α). Παρόμοια αποτελέσματα 

για την οικογένεια αναφέρονται από μελέτες που έδειξαν ότι οι έφηβοι με θαλασσαιμία 

μπορούσαν να σκέφτονταν μια φυσιολογική οικογενειακή ζωή.151,559
 Όταν ρωτήθηκαν, 

μάλιστα, έδωσαν ως απάντηση που συνιστούσε μια σαφώς εκφρασμένη προσδοκία τους 

[Παρ.1ος: Μ.Ο.(Προσ)= 3,148] ότι για τους ίδιους πιο πολύ μετρούσε [Παρ.1ος: 

Διακύμανση(%)(Προσ)=23,537%] να αποκατασταθούν, όπως οι περισσότεροι άνθρωποι, 

οικογενειακά όταν μεγαλώσουν (Παράρτημα: Πίνακες 27 και 29). Παράλληλα, η 

πεποίθηση που είχαν ότι θα ανταποκρίνονταν σωματικά στις απαιτήσεις της καθημερινής 

ζωής ήταν ουσιώδης [Ερ.12: λ=0,702], ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη ότι σε παλαιότερες 

μελέτες560,561 είχε διαπιστωθεί ότι τα θαλασσαιμικά παιδιά είχαν μειωμένη καθημερινή 
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δραστηριότητα αφού ήταν εξασθενημένα σωματικά και παρουσίαζαν μεγαλύτερο ποσοστό 

σωματικών ενοχλημάτων σε σχέση με τα υγιή παιδιά. Στην παρούσα μελέτη (Παράρτημα: 

Πίνακας 30.β), οι 49 (66,23%) μάλιστα οι ανήλικοι θαλασσαιμικοί, ανέφεραν ότι 

μπορούσαν σε κάποιο βαθμό να αναλάβουν τη φροντίδα του εαυτού τους, αφού στους 

κόλπους της οικογένειας τους συμπεριφέρονταν ως να ήταν ήδη υγιείς, σε αντιπαράθεση 

με ό,τι γινόταν παλαιότερα που οι γονείς ήταν υπερπροστατευτικοί απέναντί τους εξαιτίας 

του ευάλωτου της κατάστασής τους.
562

 Τα παιδιά και οι έφηβοι με μεσογειακή αναιμία, 

κατά συνέπεια, φρόντιζαν οι ίδιοι των εαυτό τους και επιδείκνυαν ιδία εμπλοκή στον 

έλεγχο της υγείας τους
493,494

 και συμμετείχαν σε μεγάλο βαθμό ενεργά στη φροντίδα και 

την καθημερινή διαχείριση της δικής τους υγείας. Πιθανώς, γι’ αυτό και στη συντριπτική 

τους πλειοψηφία οι 70 (94,60%,) ανήλικοι θαλασσαιμικοί δεν ανησυχούσαν ιδιαίτερα 

κατά τη μετάγγιση (Παράρτημα: Πίνακας 30.β), όπως και οι νεαροί ενήλικες 

θαλασσαιμικοί (Παράρτημα: Πίνακας 10.β).  

Είναι ενδιαφέρον ότι τα παιδιά και οι 66 (90,41%) έφηβοι και παιδιά με 

μεσογειακή αναιμία που, ειρήσθω εν παρόδω, στη συντριπτική τους πλειοψηφία δεν είχαν 

επιπλοκές, είχαν οι 61 (82,44%) στην πλειονότητά τους καλή ή πολύ καλή πληροφόρηση 

για το νόσημα τους
430,432,433,459 που τους ευνοούσε στη διαχείριση της κατάστασής τους 

(Παράρτημα: Πίνακας 30.β). Σε αντίθεση, στις αναπτυσσόμενες χώρες παρατηρήθηκε ότι 

τα περισσότερα από τα θαλασσαιμικά παιδιά είχαν λανθασμένες πληροφορίες ως προς τη 

νόσο τους και χρειάζονταν εφαρμογή προγράμματος εκπαίδευσης.
563,564 

 

Προσδοκίες δικτύου φίλων 

Όπως έδειξαν τα ευρήματα της παρούσας μελέτης (Παράρτημα: Πίνακες 27 και 

29), τα παιδιά και οι έφηβοι με μεσογειακή αναιμία έδιναν μεγάλη σημασία στο να έχουν 

παρέες [Παρ.2ος: Διακύμανση(%)(Προσ)=20,027%] για να αποκτήσουν, όπως επιθυμούσαν [Παρ.2ος: 

Μ.Ο.(Προσ)=3,221], κοινωνικό δίκτυο. Φαίνεται ότι πλέον η ενσωμάτωσή τους στις παρέες των 

συνομηλίκων τους δεν παρουσιάζει τις δυσκολίες που υφίσταντο παλαιότερα,150 όταν δεν 

ήταν εφικτή η ομαλή τους ένταξη στο σχολικό περιβάλλον. Αντίθετα, στις 

αναπτυσσόμενες χώρες, Cakaloz και συν. (2009) 140 οι σχέσεις των θαλασσαιμικών 

παιδιών με τους συνομηλίκους τους εξακολουθούν ακόμη και σήμερα να παρουσιάζουν 

σημαντικά προβλήματα λόγω της διαφορετικότητά τους σε σχέση με τους φίλους και 

συμμαθητές τους. Μια διαφορετικότητα, την οποία επιτείνει ο περιορισμός του χρόνου και 
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των κινήσεών τους με τη συσκευή αποσιδήρωσης, όταν η χορήγηση γίνεται υποδορίως, με 

επακόλουθο περιορισμό των κοινωνικών τους συναναστροφών έναντι των υγιών 

συνομηλίκων τους, πρόβλημα που φαίνεται να επιλύει πρακτικά η συνδυαστική χορήγηση 

ή η μονοθεραπεία με σιδηροδεσμευτικούς παράγοντες από το στόμα.
15,51

 Πράγματι, όπως 

φάνηκε από τα ευρήματα της παρούσας μελέτης (Παράρτημα: Πίνακας 30.β), η 

πλειονότητα των 61 (83,56%), των ανήλικων θαλασσαιμικών στην Ελλάδα προτιμούσε να 

υποβάλλονται τουλάχιστον σε συνδυαστική θεραπεία αποσιδήρωσης, αφού τους 

διευκόλυνε να εμφανίζονται ως «φυσιολογικοί» στους συνομηλίκους τους. Τούτο τους 

επέτρεπε να ελπίζουν σε μεγάλο βαθμό ότι θα μπορούν και στο μέλλον να εντάσσονται με 

επιτυχία στις παρέες τους, όπως προσέβλεπαν (Παράρτημα: Πίνακας 33), ενώ στην 

αντίθετη περίπτωση [Παρ.2ος: sr2
(Προσ)=0,065] αντιμετώπιζαν δυσκολίες στην κοινωνικοποίησή 

τους. Παρόμοια ήταν η προτίμηση που έδειξαν οι 14 θαλασσαιμικοί έφηβοι που 

συμμετείχαν σε πρόσφατη έρευνα από τη Βόρεια Ελλάδα.
565

 Σε πολύ πρόσφατη, μάλιστα, 

μελέτη εννέα θαλασσαιμικών παιδιών που διεξάχθηκε από τους Makis και συν. (2013)
566 

στη Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου 

Ιωαννίνων διαπιστώθηκε ότι η δεφεριπρόνη γίνεται καλά ανεκτή στην από του στόματος 

χορήγηση. Να τονιστεί ότι η συνδυαστική θεραπεία αποσιδήρωσης όλο και υποστηρίζεται 

διότι μπορεί να είναι ευεργετική μειώνοντας την υπερφόρτωση του σιδήρου και να 

βελτιώνει την καρδιακή λειτουργία.567 

 Παρόμοιες μελέτες επιβεβαιώνουν ότι ο συνδυασμός μειώνει σημαντικά το σίδηρο 

καρδιάς και ήπατος.

501,568
 Συνάμα, φάνηκε (Παράρτημα: Πίνακας 30.β) ότι σε αντίθεση με 

τις αναπτυσσόμενες χώρες χωρίς οργανωμένες μονάδες μεσογειακής αναιμίας όπου η 

προμήθεια αίματος παραμένει σοβαρό πρόβλημα,17,555,556 τα 21 (28,38%) Ελληνόπουλα με 

μεσογειακή αναιμία δεν βίωναν παρά σπάνια δυσκολίες στην προμήθεια αίματος για τη 

μετάγγισή τους. Μάλιστα, σε πάνω από τις μισές περιπτώσεις (56,16%,) είχαν υιοθετηθεί 

από συγκεκριμένους εθελοντές δότες με συνέπεια η προμήθεια αίματος να συνεχίζει 

απρόσκοπτα,516 σε αντιδιαστολή με τους νεαρούς ενήλικες θαλασσαιμικούς που δεν είχαν 

οι περισσότεροι υιοθετηθεί και αντιμετώπιζαν ελλείψεις σε κάποιες περιπτώσεις 

(Παράρτημα: Πίνακας 10.β). 
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Προσδοκίες επαγγελματικής προοπτικής 

Λόγω του νεαρού της ηλικίας τους, 385 οι ανήλικοι θαλασσαιμικοί με διάμεσο 

ηλικία τα 14 έτη που συμμετείχαν στην παρούσα μελέτη δεν έδειχναν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον [Παρ.3ος: Διακύμανση(%)(Προσ)=19,781] και δεν σκέφτονταν ακόμη σοβαρά [Παρ.3ος: 

Μ.Ο.(Προσ)=2,684] για το τι θα κάνουν επαγγελματικά στο μέλλον (Παράρτημα: Πίνακες 27 

και 29). Ωστόσο, όπως φάνηκε (Παράρτημα: Πίνακας 34), η άριστη σχέση και η 

εξοικείωση των θαλασσαιμικών παιδιών και εφήβων με τους νοσηλευτές στις μονάδες 

μεσογειακής αναιμίας συσχετιζόταν θετικά [Παρ.3ος: sr2
(Προσ)= 0,103] με τον επαγγελματικό 

τους προσανατολισμό, αφού με την πάροδο των χρόνων τους βοηθούσε να αποκτήσουν 

ιδία αντίληψη του νοσηλευτικού επαγγέλματος.
569

 

Η ασφάλεια που τους πρόσφερε η κοντινή τους επαφή με τους νοσηλευτές που 

τους φρόντιζαν αντιστοιχούσε στο προφίλ του λειτουργού εκείνου που συνδύαζε τη γνώση 

με τη συναισθηματική εγγύτητα
570 με συνέπεια να χρησιμεύουν οι νοσηλευτές ως 

ανθρωπιστικά πρότυπα για τις μελλοντικές τους επαγγελματικές αναζητήσεις,579 ιδιαίτερα 

σε ό,τι αφορά σε επαγγέλματα, όπως είναι τα παιδαγωγικά και τα επαγγέλματα υγείας. Σε 

σχετικά πρόσφατη έρευνα
571 που αναφερόταν στην επαγγελματική αποκατάσταση που 

είχαν στην Ελλάδα οι πτυχιούχοι των παιδαγωγικών τμημάτων με αναπηρίες, βρέθηκε ότι 

74,1% έπασχαν από μεσογειακή αναιμία. Σε παλαιότερη, μάλιστα, έρευνα που είχε 

διενεργηθεί προ δωδεκαετία, βρέθηκε ότι το νοσηλευτικό λειτούργημα το είχε 

ακολουθήσει το 6,2% των 162 Κρητικών θαλασσαιμικών που συμμετείχαν στη μελέτη.
572 

Αξίζει να σημειωθεί, όπως ήδη αναφέρθηκε, ότι σε αναφορά της Διεθνούς Ομοσπονδίας 

Θαλασσαιμίας το 2013514 υπήρχαν πάνω από 20 Έλληνες θαλασσαιμικοί που είχαν 

ακολουθήσει το ιατρικό λειτούργημα. Από την άλλη, τα ευρήματα της παρούσας μελέτης 

θα μπορούσαν να ερμηνευθούν από το ότι δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις, όπως 

επισήμαναν οι Hockenberry και Wilson (2009),573
 που ο νοσηλευτής αναγνωρίζει τις 

δεξιότητες και τις ιδιαίτερες τάσεις που του εκμυστηρεύεται το πάσχον παιδί. Ως εκ 

τούτου, θα μπορούσε, κάλλιστα, να ειπωθεί ότι, εφόσον ο βαθμός επικοινωνίας τους το 

επιτρέπει, συζητεί με το παιδί και τον έφηβο με μεσογειακή αναιμία τα επαγγελματικά του 

όνειρα.  
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Ενδεχόμενη κατάθλιψη 

Παραδοσιακά, θεωρείτο ότι ο πληθυσμός των ανήλικων θαλασσαιμικών ήταν 

πλέον ευάλωτος κατά την ψυχολογική προσαρμογή του και εμφάνιζε ψυχοκοινωνικά 

προβλήματα, όπως είναι και η κατάθλιψη, 
79,134,136,138,145,150,574

με συνέπεια οι πάσχοντες 

από μεσογειακή αναιμία να χρήζουν δια βίου ψυχολογικής υποστήριξης για την πρόληψη 

της ψυχικής τους υγείας.
79

 Η ανωτέρω θεώρηση απείχε από εκείνη που υπάρχει για το 

γενικό πληθυσμό περί του ότι οι ψυχολογικές διαταραχές είναι πιο διαδεδομένες στους 

ενήλικες από ό, τι σε εφήβους,
575,576 μολονότι τις τελευταίες δεκαετίες ο επιπολασμός των 

καταθλιπτικών συμπτωμάτων στην εφηβική ηλικία δείχνει γενικά
272,273,577 να έχει αυξηθεί 

με ποσοστό που κυμαίνεται μεταξύ 17,43% και 26,2%. Μολαταύτα, είναι ενδιαφέρον ότι 

στο πλαίσιο της προσομοίωσης με την κανονικότητα,
162

 την οποία βιώνουν πλέον οι 

θαλασσαιμικοί στις αναπτυγμένες χώρες, τα ευρήματα της παρούσας μελέτης 

συμφωνούσαν με ό, τι παρατηρήθηκε στο γενικό παιδιατρικό πληθυσμό. Πράγματι, στην 

Ελλάδα, η συντριπτική πλειοψηφία της μελέτης που προσέγγιζε το 90% των 65 (87,84%) 

παιδιών και των εφήβων με μεσογειακή αναιμία δεν παρουσίασε αυξημένα επίπεδα 

κατάθλιψης (Παράρτημα: Πίνακας 30.γ), ενώ μόνο στο 12,16% περίπου των ερωτηθέντων 

(9/74) αναφέρθηκε καταθλιπτική τάση. Το παρόν εύρημα συμβάδιζε με εκείνο σχετικά 

πρόσφατης μελέτης που έδειξε ότι το 90% του γενικού παιδιατρικού πληθυσμού στην 

Ελλάδα δεν εμφάνιζε αυξημένα επίπεδα κατάθλιψης.
388 Συνάμα, αμφότερες οι έρευνες 

βρήκαν παραπλήσιες χαμηλές μέσες τιμές κατάθλιψης. Η παρούσα έρευνα βρήκε μέση 

τιμή 7,89, ενώ η έρευνα στο γενικό παιδιατρικό πληθυσμό
388

 είχε βρει 7,11. Αντίθετα, στο 

Ιράν, οι Ghaffari συν. (2004)289σε μια αναπτυσσόμενη χώρα, ανέφεραν ότι το ποσοστό 

κατάθλιψης σε θαλασσαιμικούς ασθενείς ηλικίας 9-16 ετών ανερχόταν στο 14% και ήταν 

περίπου 2,5 φορές μεγαλύτερο από εκείνο (5,5%) των υγιών μαρτύρων.  

 Σε επίρρωση των ανωτέρω, όταν δόθηκε προς συμπλήρωση το ίδιο 

ερωτηματολόγιο CDI για την παιδική κατάθλιψη (που διανεμήθηκε στην παρούσα έρευνα) 

σε παιδιατρικούς πληθυσμούς με μεσογειακή αναιμία βρέθηκε ότι σε αναπτυγμένες 

περιοχές το ποσοστό κατάθλιψης κυμάνθηκε από 0 έως 10%. Οι Duman και συν. 

(2011)287, στην περιοχή της Αττάλειας, μιας από τις πλέον αναπτυγμένες της γειτονικής 

Τουρκίας, βρήκαν μηδενικό ποσοστό κατάθλιψης επί συνόλου 20 θαλασσαιμικών παιδιών, 

ενώ οι Mazzone και συν. (2009),
52

 στην αναπτυγμένη Ιταλία βρήκαν ποσοστό κατάθλιψη 

10%. Αντίθετα στις αναπτυσσόμενες χώρες, το ποσοστό κατάθλιψης των ανήλικων 

θαλασσαιμικών κυμάνθηκε πάνω από το το 21%.137,285,578 Αναλυτικά στο Ιράν, οι Behdani 
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και συν. (2015) 137 βρήκαν ποσοστό κατάθλιψης 26, 7%, ενώ οι Izadyar και συν. (2006) 285 

ανέφεραν ποσοστό 22%. Επίσης, στην Ταϊλάνδη, οι Sitthikhungaew και συν. (2012)
578

 

βρήκαν κατάθλιψη σε ποσοστό 28% των ανήλικων θαλασσαιμικών που συμμετείχαν στη 

μελέτη. των συμμετεχόντων με βαθμολογία CDI 17,54. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι 

στην Αίγυπτο οι Sabry και Salama (2009)
284

 όπου ο μέσος όρος ηλικίας των 

θαλασσαιμικών ήταν μόλις τα 9,5 έτη, το 89% των παιδιών με μεσογειακή αναιμία βίωνε 

καταθλιπτικά συμπτώματα με βαθμολογία CDI 24.1±7.57. Σε μελέτη των Abyad και 

συν.(2014)
579 

στα Hνωμένα Εμιράτα βρέθηκε 17,5% του μαθητικού πληθυσμού να 

εμφανίζει καταθλιπτικά συμπτώματα. 

 Η έναρξη από μικρή ηλικία της αποσιδήρωσης έχει ως αποτέλεσμα να εκλείπει 

πλέον το χαρακτηριστικό προσωπείο της θαλασσαιμίας
15,51 με συνέπεια στις αναπτυγμένες 

χώρες σήμερα να μην γίνονται οι διακρίσεις εκείνες που υφίσταντο οι πάσχοντες από 

μεσογειακή αναιμία στο παρελθόν,
496,580

 όταν οι αλλαγές στην εικόνα του σωματικού τους 

ειδώλου ήταν εμφανείς και δεν μπορούσαν εύκολα να τις διαχειριστούν με συνέπεια την 

κοινωνική τους απομόνωση
343  

Ήδη από το 1984,
127

 με την παρέλευση 10ετίας από την εισαγωγή της 

αποσιδήρωσης,
345 είχε παρατηρηθεί στην Ελλάδα βελτίωση στην εικόνα των παιδιών με 

μεσογειακή αναιμία στη θεραπευτική φαρέτρα στη χώρα τόσο ώστε να μην διαφέρουν από 

τους υγιείς μάρτυρες, εύρημα το οποίο επαναλήφθηκε το 1996 με τις παρατηρήσεις της 

Κυρίτση.
581 Αντίθετα, στις υπό ανάπτυξη χώρες που έχουν δυσχέρεια πρόσβασης στη 

θεραπεία αποσιδήρωσης,
564

 οι έφηβοι με μεσογειακή αναιμία δεν ένιωθαν καλά με τον 

εαυτό τους.
582 Παρότι, στην παρούσα μελέτη, τα παιδιά και οι έφηβοι με μεσογειακή 

αναιμία δεν ανέφεραν, όπως αναμενόταν εξάλλου από τη συστηματική αποσιδήρωση που 

γίνεται στη χώρα μας, στη συντριπτική τους πλειοψηφία τα 68 (91,89%) ανήλικα 

θαλασσαιμικά δεν κάποια αλλαγή στην εικόνα σώματός τους (Παράρτημα: Πίνακας 30.α), 

είναι ενδιαφέρον ότι από την αδρή παρατήρηση των ευρημάτων φάνηκε ότι σε ένα 

ποσοστό 10% περίπου ανέφεραν αλλαγή στην εικόνα σώματος και, παρομοίως, 

μεγαλύτερη κατάθλιψη, χωρίς, όμως, να καταστεί δυνατό να εδραιωθεί κάποια μεταξύ 

τους συσχέτιση583 πιθανώς εξαιτίας του μικρού αριθμού των συμμετεχόντων. Στον ίδιο 

λόγο πιθανώς να οφείλεται το ότι στον μικρό πληθυσμό της παρούσας μελέτης δεν φάνηκε 

το φύλο να επηρεάζει την εμφάνιση κατάθλιψης.388 Τα κορίτσια θεωρούντο παραδοσιακά 

πιο επιρρεπή στο να εκδηλώσουν συμπτώματα κατάθλιψης.584-587Παρόλα αυτά, τα 

αποτελέσματα πρόσφατων μελετών που έγιναν στην Ελλάδα273,577,588 και αφορούσαν στην 
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κατάθλιψη που παρουσιάζει ο γενικός παιδιατρικός πληθυσμός ήταν συχνά αντικρουόμενα 

όσο αφορά στη σχέση που είχε το φύλο με την κατάθλιψη, γεγονός που κατά μία άποψη 

αποδόθηκε στα διαφορετικά εργαλεία μέτρησης που χρησιμοποιήθηκαν.
589,590

  

Εκείνο που ουσιαστικά αναδείχθηκε στην παρούσα μελέτη (Παράρτημα: Πίνακας 

35) ήταν η μεγάλη επιρροή που ασκούσαν στο ενδεχόμενο να εκδηλωθεί κατάθλιψη 

[Παιδική κατάθλιψη: R2=31,5%] στα παιδιά και τους εφήβους με μεσογειακή αναιμία, κατά 

σειρά σπουδαιότητας, αν απουσίαζαν υπέρμετρα από το σχολείο τους, αν είχαν αναπτύξει 

σχέση με τους θεράποντες ιατρούς τους και αν η μητέρα τους εργαζόταν.  

Όλα τα παιδιά και οι έφηβοι με μεσογειακή αναιμία που συμμετείχαν στην 

παρούσα μελέτη φοιτούσαν στο σχολείο. Ήταν μαθητές των τελευταίων τάξεων δημοτικού 

(27/74, 36,49%), του Γυμνασίου (23/74, 31,08%) και του λυκείου (24/74, 32,43%), όπως 

προέκυψε από τις ηλικίες τους. Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας συμβάδιζαν με εκείνα 

παλαιότερης έρευνας στον Ελληνικό χώρο που έδειξε ότι η εκπαίδευση των 

θαλασσαιμικών δεν επηρεαζόταν από τη νόσο τους.
343 Αντίθετα, στη Βαγδάτη, σύμφωνα 

με έρευνα που διενεργήθηκε το 2015,453 το 39,4% των θαλασσαιμικών διέκοψε τη σχολική 

φοίτηση λόγω της νόσου, ενώ οι Hongally και συν.(2012),
161

 Canatan και συν. (2003) 
136

 

έδειξαν αντίστοιχα ότι στην Ινδία και Τουρκία η εκπαίδευση της πλειονότητας των 

θαλασσαιμικών παιδιών σχολικής ηλικίας (60%) είχε κακή σχολική απόδοση και 

επηρεαζόταν, κυρίως, λόγω των συχνών εισαγωγών στο νοσοκομείο για τη διερεύνηση της 

νόσου και τις μεταγγίσεις. Παρόμοια αποτελέσματα έδειξε μελέτη στην Ινδία το 2013 

όπου σε όλες τις ηλικιακές ομάδες από 10 έως 25 ετών η πλειονότητα των θαλασσαιμικών 

αντιμετώπιζε σχολικά προβλήματα.
304

  

Σχετικά πρόσφατα, οι Monastero και συν. (2000)297 επισήμαναν ότι στην Ιταλία τα 

θαλασσαιμικά παιδιά και οι έφηβοι κάνουν απουσίες στο σχολείο, ενώ παρόμοιο σχόλιο 

έκαναν πιο πρόσφατα οι Yahia και συν. (2013)582 από την Αίγυπτο. Σε παλαιότερη, 

μάλιστα, μελέτη από την Ινδία Ratip και συν. (1995)150 το ποσοστό των θαλασσαιμικών 

παιδιών που απουσίαζαν ανερχόταν στο 90%. Αντίθετα, στην παρούσα μελέτη, βρέθηκε 

ότι ήταν αρκετά μικρότερο αφού οι 34 (45,95%) των παιδιών και εφήβων με μεσογειακή 

αναιμία που απουσίαζε από το σχολείο (Παράρτημα: Πίνακας 30.α).  

Θα μπορούσε, εν πρώτοις, να ειπωθεί, ότι ο ένας στους τέσσερις (25,68%), 

ανήλικους θαλασσαιμικούς απουσίαζε μερικές φορές από το σχολείο (Παράρτημα: 

Πίνακας 30.α), αφού ζούσαν τη ζωή τους ως υγιείς. Βρίσκονταν, άλλωστε, σε εφηβική 

ηλικία με αποτέλεσμα και η συμπεριφορά τους να είναι προκλητική και ρηξικέλευθη, 
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όπως των περισσοτέρων εφήβων της ίδιας ηλικίας.591 Παρασύρονταν, συνεπώς, οι 

θαλασσαιμικοί ανήλικοι της παρούσας μελέτης από το νεαρό της ηλικίας τους κατά 

αντιστοιχία με τους μαθητές του γενικού πληθυσμού και προέβαιναν σε απουσίες 

αδικαιολόγητες. Σε επίρρωση, η έρευνα του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου 

Ψυχικής Υγιεινής από τους Κοκκέβη και συν. (2011)
592

 επισήμανε ότι στους μαθητές του 

γενικού πληθυσμού ο απουσιασμός έφτανε μέχρι το 28% (με αδικαιολόγητη απουσία δύο 

φόρες το μήνα). Συμπερασματικά, το ανωτέρω εύρημα της παρούσας μελέτης θα 

μπορούσε κάλλιστα να αποτελεί απλώς στοιχείο της επαναστατικής συμπεριφοράς που 

εκδηλώνει ο κάθε ατίθασος έφηβος, χωρίς κάποιο πρόβλημα υγείας, όταν αποπειράται να 

προσχωρήσει στην παρέα των συνομήλικων φίλων του.
591 

Από την άλλη μεριά, όμως, παρατηρήθηκε στην παρούσα μελέτη ότι όσα παιδιά 

και έφηβοι με μεσογειακή αναιμία υποβάλλονταν σε υποδόρια χορήγηση αποσιδήρωσης 

(7/12, 58,33%) απουσίαζαν περισσότερο από το σχολείο τους, ενώ όσα λάμβαναν 

αποσιδήρωση μόνο από στόματος (20/35, 57,14%) δεν απουσίαζαν παρά σπάνια 

(Παράρτημα: Πίνακας 30.α,β). Έχει βρεθεί ότι πολλά παιδιά με θαλασσαιμία εκδήλωναν 

σοβαρά προβλήματα λόγω των δυσκολιών που αντιμετώπιζαν όσο αφορά στη 

συμμόρφωση με τη θεραπεία της αποσιδήρωσης με αποτέλεσμα να απουσιάζουν συχνά 

από το σχολείο.
81,130,140 

Γι’ αυτό, η χορήγηση αποσιδήρωσης υποδορίως συστήνεται να 

εφαρμόζεται το βράδυ, ώστε να μην παρακωλύει τις δραστηριότητες της υπόλοιπης 

ημέρας.
515  

Στην Αίγυπτo από τους Qadir και Hussein,(2014),
593

παρατηρήθηκε ότι ο σχολικός 

απουσιασμός έφτανε στο 58,3% των θαλασσαιμικών παιδιών για πάνω από δύο μέρες σε 

αντιπαραβολή με το 56,5% των υγιών μαθητών που απουσίαζε μόνο για μια ημέρα. Στην 

παρούσα έρευνα, όπως διαπιστώθηκε (Παράρτημα: Πίνακας 30.α), από τα 26 παιδιά και 

εφήβους με μεσογειακή αναιμία που λάμβαναν συνδυαστική θεραπεία, τα 13 (44,44%) 

απουσίαζαν λόγω της κατάστασής τους, ποσοστό που δεν απέχει από εκείνο που 

παρατηρήθηκε στα Ελληνόπουλα σχολικής ηλικίας από την έρευνα του Ερευνητικού 

Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής Κοκκέβη και συν. (2011),592 η οποία 

βρήκε ότι το 44,42% των μαθητών ανέφερε ότι απουσίαζε έστω και μια φορά το μήνα 

λόγω ασθένειας.  

Στα παιδιά με μεσογειακή αναιμία έχει βρεθεί ότι ο σχολικός απουσιασμός 

φορτίζει έντονα τον συναισθηματικό τους κόσμο.139,297,594 Mελέτη από τους Egger και συν, 

(2003)595 βρήκε ότι ο σχολικός απουσιασμός συνδέεται με την εμφάνιση ψυχολογικών 
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προβλημάτων, κυρίως κατάθλιψης. Στην παρούσα μελέτη, οι 2/4 (50%) θαλασσαιμικούς 

εφήβους ηλικίας 11 και 13 ετών που απουσίαζαν συνεχώς ανέφεραν αυξημένα επίπεδα 

κατάθλιψης (Παράρτημα: Πίνακας 30.α,γ). Στις ανωτέρω περιπτώσεις, ο σχολικός 

απουσιασμός συνιστούσε (Παράρτημα: Πίνακας 35) αξιοσημείωτη ένδειξη [Παιδική 

κατάθλιψη: sr2=0,123] των προβλημάτων που πιθανώς βάραιναν συναισθηματικά τους 

θαλασσαιμικούς μαθητές και όφειλαν σε κάθε περίπτωση να αναγνωρίζονται από το 

νοσηλευτικό προσωπικό που έχει την εποπτεία και τη φροντίδα τους καθ’ όλη τη διάρκεια 

της μετάγγισής τους για να ενημερώσει τη θεραπευτική ομάδα ώστε να διερευνηθούν 

περαιτέρω από τους ειδικούς.  

Έχει τονισθεί ότι η καλή συμπεριφορά του ιατρικού προσωπικού που επενδύεται 

με ουσιαστικό ενδιαφέρον και ευαισθησία ως προς τα ψυχοκοινωνικά θέματα που 

ταλανίζουν τους ασθενείς συμβάλουν στην ικανοποίηση των τελευταίων.
596

 Συγκεκριμένα 

οι παιδίατροι, όπως παλαιότερα είχε αναφέρει ο Vida από το 1969,
597

 είναι εκείνοι που 

όταν προσέφεραν ουσιαστικό χρόνο στους μικρούς ασθενείς τους είχαν καλύτερα 

αποτελέσματα στην πορεία της ασθένειας τους. Στην πολυκεντρική μελέτη που 

διενεργήθηκε από τους Tsiantis και συν.
598

 το 1996 σε παιδιά με μεσογειακή αναιμία 

ηλικίας μέχρι 14 ετών από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Κύπρο και τη Μεγάλη Βρετανία, 

επισημάνθηκαν και επιβεβαιώθηκε ότι η σχέση των μικρών ασθενών με το ιατρικό 

προσωπικό ξεκινούσε από τη στιγμή της διάγνωσης που συνήθως τίθετο εντός του πρώτου 

έτους. Γι’ αυτό, η ανάπτυξη μιας μεταξύ τους υποστηρικτικής σχέσης θα συνέβαλε 

ουσιαστικά στη διαχείριση του χρόνιου νοσήματος.
598

 Ωστόσο, οι επαγγελματίες υγείας 

που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους στις μονάδες μεσογειακής αναιμίας βίωναν, εξαιτίας 

της μακροχρόνιας σχέσης που έχουν αναπτύξει με τα θαλασσαιμικά παιδιά, καταστάσεις 

έντονης πίεσης που σχετίζονταν με τις απαιτήσεις ή τις επιπλοκές της νόσου. Η πίεση που 

συχνά δέχονταν οι επαγγελματίες υγείας επηρέαζε αρνητικά την ποιότητα της εν λόγω 

σχέσης και συνεπώς το βαθμό προσαρμογής των παιδιών με μεσογειακή αναιμία και την 

έκβαση της νόσου.598 Πολύ συχνά, οι επαγγελματίες υγείας, υπό την πίεση και το φόρτο 

εργασίας, υιοθετούσαν απρόσωπη συμπεριφορά ή απαιτούσαν από το θαλασσαιμικό παιδί 

πλήρη συμμόρφωση598 στο πλαίσιο μιας σχέσης στη βάση του ιατρικού πατερναλιστικού 

προτύπου (medical paternalism), το οποίο υιοθετούσαν. Επρόκειτο για το αρχέγονο εκείνο 

πατερναλιστικό πρότυπο, στο οποίο βασίστηκε στην πορεία των χρόνων η ιατρική για 

πολλούς αιώνες.599 Στο συγκεκριμένο πρότυπο, ο ιατρός ήταν το άτομο ευθύνης. Ήταν 

εκείνος που λάμβανε τις αποφάσεις για λογαριασμό του αρρώστου, αφού ήταν ο μόνος 
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που γνώριζε τι ήταν καλό και τι όχι για τον ασθενή του, χωρίς να είναι υποχρεωμένος να 

αιτιολογήσει και να απολογηθεί για τις αποφάσεις του.
599,600

 Βρέθηκε, όμως, ότι όταν η 

παρουσία του ιατρού γίνεται στο πλαίσιο εξουσίας και πατερναλιστικής σχέσης
601

 με 

ελλιπή ενημέρωση προς τον ασθενή τότε η μεταξύ τους σχέση χειροτερεύει και οδηγεί σε 

χαμηλή ικανοποίηση από πλευράς του ασθενή.
602

  

Όταν οι ιατροί διαθέτουν ενσυναίσθηση, έχουν καλή επικοινωνία με τους ασθενείς 

τους με συνέπεια την καλύτερη διαχείρηση της νόσου.
603

 Η διαπροσωπική σχέση που 

αναπτύσσεται ανατανακλά την προσοχή που δίνουν οι παιδίατροι στο πως νιώθουν οι 

ασθενείς τους.
604 

Στη παρούσα μελέτη, στη συντριπτική τους πλειονότητα (66/74, 

89,19%), τα παιδιά και οι έφηβοι με μεσογειακή αναιμία ανέφεραν ότι διατηρούσαν από 

καλή έως πολύ καλή σχέση με τους θεράποντες ιατρούς τους (Πίνακας 30.β). Η 

επικοινωνία των θαλασσαιμικών παιδιών και εφήβων με τους παιδιάτρους τους στις 

μονάδες μεσογειακής αναιμίας φάνηκε να βελτιώνει [Παιδική κατάθλιψη: sr2=-0,072] την 

συναισθηματική διάθεση των μικρών ασθενών. Τα παιδιά αντιλαμβάνονται τον παιδίατρό 

τους ως τον κατ’ εξοχήν προστάτη της υγείας τους605 και επικοινωνούν μαζί του ενεργά 

για τα θέματα υγείας που τα αφορούν.
606

. 

Θα μπορούσε, με σχετική ενδεχομένως σιγουριά, να ειπωθεί ότι στην περίπτωση 

των θαλασσαιμικών παιδιών και εφήβων που συμμετείχαν στην παρούσα μελέτη, οι 

θεράποντες ιατροί ακολούθησαν τα κελεύσματα της προ εικοσαετίας περίπου 

πολυκεντρικής μελέτης των Tsiantis και συν.
598 στην οποία έγινε αναφορά ανωτέρω. 

Όντας, πλέον σήμερα, ευαισθητοποιημένοι στις ανάγκες των μικρών τους ασθενών, 

έδειχναν, σύμφωνα με το ανθρωποκεντρικό πρότυπο, εξατομικευμένη προσοχή και τους 

συμπαραστέκονταν ουσιαστικά με φιλικότητα και ζεστασιά και διερευνούσαν τις 

προσδοκίες που είχαν ώστε η θεραπευτική τους αντιμετώπιση να αποβεί πιο 

αποτελεσματική.607,608 Ως αποτέλεσμα, οι μεταξύ τους σχέσεις έβαιναν βελτιούμενες και 

τα θαλασσαιμικά παιδιά και έφηβοι ένιωθαν καλά.598  

Πράγματι, σήμερα, η εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης και οι κοινωνικές εξελίξεις 

που συντελέστηκαν εν τω μεταξύ έχουν οδηγήσει από το επί αιώνες πατερναλιστικό, 

εξουσιαστικό πρότυπο που θεωρείται πια ξεπερασμένο στο συνεταιρικό πρότυπο της 

μοιρασιάς (reciprocity) που σιγά σιγά γίνεται όλο και περισσότερο αποδεκτό ως το 

καλύτερα εφαρμόσιμο.599,600 Σύμφωνα με το συγκεκριμένο πρότυπο, ο ασθενής 

συμμετέχει ενεργά στη λήψη ιατρικών αποφάσεων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, αντί για την 

προτεραία σχέση εξάρτησης από τους κατά Rotter (1954)609 ισχυρούς άλλους που ασκούν 
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εξωτερικό έλεγχο στην κατάσταση υγείας των ανήλικων θαλασσαιμικών, όπως είχαν 

διαπιστώσει οι Bush και συν. το 1998,
342

 αναπτύσσεται, μια ισότιμη, συνεταιρική σχέση 

(partnership) μεταξύ του ιατρού και του ανήλικου θαλασσαιμικού ασθενούς. Πρόκειται για 

μια σχέση που αφενός κατοχυρώνεται, μάλιστα, νομοθετικά στην περίπτωση που δεν 

υπάρξει ικανοποιητική έκβαση στη θεραπεία αφετέρου απομακρύνει τον ιατρό από τον 

πατερναλιστικό ρόλο, αφού δίνεται πλέον η δυνατότητα συμμετοχής του ασθενούς στη 

θεραπευτική διαδικασία.
599,600 

Η συζήτηση του αρρώστου με τον ιατρό οφείλει να είναι 

πάντα εποικοδομητική ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη επικοινωνία. Η σχέση στο δίπολο 

ιατρού-ασθενούς επιβάλλεται να είναι μια σχέση αυτό-καθορισμού.
610

 Τούτο θα σήμανε 

ότι αμφότερες οι πλευρές θα είχαν τόσο δικαιώματα όσο και υποχρεώσεις, ενώ στην 

περίπτωση που οι ηθικές τους αξίες συγκρούονταν θα μπορούσαν να λύσουν τη μεταξύ 

τους σχέση, υπό την προϋπόθεση, βεβαίως, ότι τους έχει προσφερθεί η δυνατότητα 

σύναψης μιας νέας, ευνοϊκότερης σχέσης.
 610

 

Πρόκειται για μια πολύπλοκη και πολυδιάστατη σχέση με συγκεκριμένη δυναμική 

που καθορίζεται από το ρόλο που ο καθένας από τους συμμετέχοντες καλείται να παίξει 

στη συγκεκριμένη θεραπευτική συνθήκη.
 611-615

 Η διαμόρφωση μιας στενής, θετικής και 

σταθερής σχέσης ανάμεσα στους επαγγελματίες υγείας και τον άρρωστο, ιδιαίτερα όταν 

πάσχει από χρόνιο νόσημα, όπως είναι η μεσογειακή αναιμία, από μικρή ηλικία έχει 

θεραπευτική σημασία. Η θεραπευτική σχέση της διεπιστημονικής ομάδας φροντίδας 

εξασφαλίζει τη συμμόρφωση στη θεραπεία, αφού υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να 

τροποποιήσει την αποτελεσματικότητα μιας θεραπείας, να μειώσει την πιθανότητα 

εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών και να αμβλύνει τις επιπτώσεις από μια αποτυχημένη 

θεραπευτική παρέμβαση.611-615 Στο πλαίσιο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού 

διατυπώθηκε η άποψη ότι το παιδί που ασθενεί θα πρέπει να εμπλέκεται στη λήψη 

απόφάσεων όσο αφορά στη διαχείρηση της νόσου τους και η απόφαση του να 

αναγνωρίζεται από τους ενήλικες.606  

 Στο πλαίσιο τούτο, οι ευαισθητοποιημένοι επαγγελματίες υγείας598 έχουν 

ενσυναίσθηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι μικροί ασθενείς τους με μεσογειακή 

αναιμία και τους διευκολύνουν ώστε να μην υιοθετούν δυσπροσαρμοστικές στρατηγικές 

αντιμετώπισης, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, που θα επέφεραν δυσλειτουργία σε 

ψυχοκοινωνικό επίπεδο.52,116 Για την καλύτερη προσφορά των υπηρεσιών τους στους 

μικρούς θαλασσαιμικούς, αιτούνται, επιπλέον, την αρτιότερη οργάνωση των κέντρων 
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μεσογειακής αναιμίας και στελέχωσή τους από εξειδικευμένο προσωπικό ώστε να 

μπορέσει να βελτιωθεί η συμμόρφωση των ασθενών τους.
616 

 

 Με δεδομένο ότι η προσαρμογή των παιδιών στη νόσο σχετίζεται με το βαθμό 

αποδοχής της νόσου από την οικογένεια συμπεριλαμβανομένου του βαθμού κατανόησης 

των θεραπευτικών οδηγιών, έχει καταστεί σήμερα σαφές ότι οι γονείς οφείλουν να 

ενσωματώνονται στη διαμορφούμενη θεραπευτική σχέση
598 Στην παρούσα μελέτη 

(Παράρτημα: Πίνακας 30.α), το 80% περίπου των πατέρων και το 75% περίπου των 

μητέρων των παιδιών και των εφήβων με μεσογειακή αναιμία δεν είχαν τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, εύρημα που θα μπορούσε πιθανώς να δικαιολογήσει το ότι δεν είχαν λάβει 

την απαραίτητη γενετική συμβουλευτική προτού γεννήσουν παιδί με μεσογειακή 

αναιμία.
18 Η κατάλληλη προγεννητική συμβουλευτική είναι το κλειδί για την έγκαιρη 

διάγνωση και πρόληψη της θαλασσαιμίας στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος 

Πρόληψης των Αιμοσφαιρινοπαθειών που έχει ξεκινήσει στη χώρα από το 1980, μολονότι 

δεν είναι υποχρεωτική στην Ελλάδα.
20 Άλλωστε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, από 

το 1998, έχει αναφέρει ότι δεν υποχρεωτικός ο γενετικός έλεγχος για τον 

προσυμπτωματικό έλεγχο για αιμοσφαιρινοπάθειες.
617

 Παρόλα αυτά, ορισμένες χώρες 

όπως είναι το Ιράν, η Σαουδική Αραβία, τα Παλαιστινιακά Εδάφη και η Κύπρος έχουν 

θεσπίσει νόμους που κάνουν υποχρεωτικό τον έλεγχο σε όλα τα ζευγάρια πριν το γάμο 

τους.
617  

 Μεταξύ, μάλιστα, των Κυπρίων, η προγαμιαία εξέταση επιβάλλεται να 

τεκμηριωθεί με πιστοποιητικό όταν θελήσουν να προβούν σε γάμο.
618

 Η μεσογειακή 

αναιμία διαφέρει από τις άλλες χρόνιους νόσους γιατί είναι κληρονομική και συνεπώς 

προσδίδει στους γονείς περισσότερη ενοχή και τύψεις,598 με συνέπεια να προστρέχουν για 

στήριξη στη Θεία Δύναμη, μια πίστη που μεταλαμπαδεύουν στα πάσχοντα παιδιά τους.619 

Πιθανώς τούτο να εξηγεί το μεγάλο αριθμό των 64 (86,49%) των παιδιών και εφήβων με 

μεσογειακή αναιμία που στην παρούσα έρευνα ανέφεραν ότι πίστευαν πολύ ή πάρα πολύ 

στη Θεία Πρόνοια (Παράρτημα: Πίνακας 30.β), Η αποδοχή από τους γονείς τους της 

κατάστασης των τα παιδιών τους που πάσχουν από μεσογειακή αναιμία παραμένει παρά 

τον αρχικό τους κλονισμό που δέχονταν κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους όταν 

εμφανίστηκαν οι κλινικές εκδηλώσεις της νόσου.598 Στη σύγχρονη πραγματικότητα, η 

συμβολή της οικογένειας στη νοσηλεία, στη φροντίδα και στην πορεία των 

νοσηλευόμενων παιδιών είναι σημαντική, αφού οι γονείς αποτελούν την κύρια πηγή 

συναισθηματικής και ψυχολογικής τους στήριξης.620,621  
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Οι Kuo και συν. (2006)622 τόνισαν ότι η καλύτερη προσαρμογή των γονέων και 

κυρίως της μητέρας στην κατάσταση των παιδιών τους με μεσογειακή αναιμία είχε 

ευεργετική επίδραση στην ποιότητα ζωής των θαλασσαιμικών παιδιών και στην επίτευξη 

μιας κατά το δυνατό φυσιολογικής ζωής. Στην πολυκεντρική μελέτη των Tsiantis και συν. 

(1998),
598

 που προαναφέρθηκε, βρέθηκε ότι σε όλες τις χώρες που έλαβε χώρα η 

συγκεκριμένη μελέτη η μεσογειακή αναιμία ήταν μια νόσος που φαινόταν να έχει 

δεσμευτικό χαρακτήρα για την οικογένεια του πάσχοντος και κινητοποιούσε πλήθος 

προσαρμοστικών μηχανισμών.
623

  

Στην Ελλάδα και την Κύπρο, το παιδί με μεσογειακή αναιμία συνήθως ενισχύει το 

δέσιμο της οικογένειας εγείροντας έτσι την αμοιβαία στήριξη.598 Συγκριτικά με άλλες 

χώρες, στην Ελλάδα οι μητέρες δεν συνοδεύονταν από τους πατέρες στη θεραπευτική 

διαδικασία, το οποίο οφείλεται στη κουλτούρα των πατέρων να μην συμμετέχουν ενεργά 

στην ανατροφή των παιδιών.
598

 Παρότι αμφότεροι οι γονείς ευθύνονταν για την γέννηση 

παιδιού με μεσογειακή αναιμία, στην Ελλάδα η επικρατούσα τάση ήταν να δίνεται η 

ευθύνη περισσότερο στη μητέρα, η οποία επιβαρυνόταν με τη φροντίδα του παιδιού. Δεν 

συνιστά, ως εκ τούτου, έκπληξη το γεγονός ότι ήταν η μητέρα εκείνη που επιδρούσε στο 

θαλασσαιμικό παιδί ώστε να αποκτήσει γνώση της ασθένειάς του καθώς η μητέρα 

ενεργούσε ως ο κύριος φροντιστής.
52

  

 Πολύ πρόσφατα, η μελέτη των Sehlo και συν. (2015)624 διαπίστωσε ότι η 

μεγαλύτερη στήριξη των παιδιών με αιμοσφαιρινοπάθεια από τους γονείς τους μειώνει την 

εκδήλωση συμπτωμάτων κατάθλιψης και συνιστά σημαντική παράμετρο της θεραπευτικής 

τους αντιμετώπισης. Στην παρούσα μελέτη, πάντως, η μητέρα εργαζόταν στο 35,14% 

(26/74) των περιπτώσεων με συνέπεια να περιορίζεται ακόμη περισσότερο ο χρόνος που 

θα μπορούσε να τους διαθέσει κατ’ αποκλειστικά,
625 με συνέπεια, όπως φάνηκε, να 

επηρεάζεται η συναισθηματική κατάσταση [Παιδική κατάθλιψη: sr2=0,071] των θαλασσαιμικών 

παιδιών και εφήβων (Παράρτημα: Πίνακας 35).  

 Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης, τέλος, έδειξαν ότι στην περίπτωση που 

εμφανίσουν συμπτώματα παιδικής κατάθλιψης επηρεαζόταν αξιοσημείωτα [Παρ.2ος: 

sr2
(Προσ)=0,095] η προσπάθεια που κατέβαλαν τα Ελληνόπουλα με μεσογειακή αναιμία ώστε 

να μπορέσουν να κοινωνικοποιηθούν,149,304,582 μολονότι, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, είχαν 

καλή διάθεση και ήταν ευχαριστημένα από την ένταξη τους στις φιλικές τους παρέες 

(Παράρτημα: Πίνακας 27, 30.γ και 33). Όπως, έχει σχετικά πρόσφατα βρεθεί από τους 

Skapinakis και συν. (2011),626 η συναισθηματική καταπόνηση συντρέχει την εκδήλωση 



142 

συμπτωμάτων άγχους και κατάθλιψης σε Έλληνες εφήβους. Το ίδιο φάνηκε να συνέβαινε 

στον πληθυσμό της παρούσας μελέτης που ζούσαν της ζωή τους ως να ήταν υγιείς. Όσο 

πιο παρεμβατική ήταν η μέθοδος που τους χορηγείτο η αποσιδήρωση τόσο περισσότερο 

δημιουργείτο από μεριάς των θαλασσαιμικών παιδιών και εφήβων δυσανασχέτηση αφού 

δεν τους επέτρεπε, όπως παρατήρησαν οι Telfer και συν. (2005),
515

 να εκλαμβάνονται ως 

φυσιολογικοί από τους συνομηλίκους τους και ευνοούσε τον απομονωτισμό τους. 

Ερχόταν, με άλλα λόγια, όπως αναφέρθηκε, να επιδεινώσει [Παρ.2ος: sr2
(Προσ)=0,065] την όποια 

συναισθηματική επιβάρυνση είχαν (Παράρτημα: Πίνακας 33). Πράγματι, έχει βρεθεί ότι 

εκείνο που συμβάλλει στο να υιοθετούν συχνά τα θαλασσαιμικά παιδιά 

δυσπροσαρμοστικές στρατηγικές αντιμετώπισης, εκτός από την ίδια τους την ασθένεια, 

ήταν η παρεμβατική μέθοδος αποσιδήρωσης που τους καταπονούσε.
66,496,622 Σε αντίθεση 

με μελέτη από το Ιράν Izadyar M και συν. (2006),
285

 που εξέτασε 205 θαλασσαιμικά 

παιδιά και δεν συσχέτισε τη συμμόρφωσή τους στην παρεμβατική χορήγηση 

δεσφερριοξαμίνης με το βαθμό κατάθλιψης, πιθανώς γιατί στις αναπτυσσόμενες χώρες 

εκείνο που προέχει είναι να γίνεται η αποσιδήρωση,
554 μελέτη που διεξάχθηκε προ 15ετίας 

σε 43 θαλασσαιμικά παιδιά και εφήβους που λάμβαναν αγωγή στη Γερμανία, μια 

αναπτυγμένη χώρα ικανή να παρέχει άρτια θεραπευτική αγωγή στους λίγους 

θαλασσαιμικούς που διαβιούσαν στη χώρα, διαπίστωσε ότι οι ασθενείς πιο πολύ ένιωθαν 

συναισθηματική καταπόνηση από τη θεραπεία τους παρά από την ίδια την πάθησή τους.
86 

Παρόμοια, όπως φάνηκε από τα ανωτέρω, ήταν η κατάσταση των θαλασσαιμικών παιδιών 

και εφήβων στην Ελλάδα όπου, επίσης, τους παρέχεται άρτια θεραπευτική φροντίδα. 

(Γράφημα 2). 

 

7.3 Νοσηλευτικές ενέργειες 

 

7.3.α Για την εκπλήρωση προσδοκιών νεαρών ενηλίκων με μεσογειακή 

αναιμία και κατάθλιψη 

 Για να μετριαστεί ο κίνδυνος που διατρέχουν οι νεαροί ενήλικες με μεσογειακή 

αναιμία να μην εκπληρωθούν και διαψευστούν οι προσδοκίες που έχουν για τη ζωή τους, 

το νοσηλευτικό προσωπικό απαιτείται να προβεί σε ενέργειες που θα βελτίωναν ή θα 

ενίσχυαν τα εξής:  
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1. Ανάπτυξη ισότιμης σχέσης νοσηλευτή - θαλασσαιμικού: Ο νοσηλευτής 

οφείλει με ενσυναίσθηση
627,628

 να κατανοεί τον θαλασσαιμικό, να δημιουργεί 

μαζί του σχέση εμπιστοσύνης που να στηρίζεται στην εχεμύθεια, σύμφωνα με τον 

Κώδικα Νοσηλευτικής Δεοντολογίας,
629

να είναι δεκτικός στην ανατροφοδότηση 

από εκείνον ως γνώση της κατάστασής του και να διερευνά στη βάση του 

ολιστικού σχεδίου φροντίδας με ενεργητική ακρόαση,
630,631 αφενός τις ελπίδες 

που έχουν οι νεαροί θαλασσαιμικοί ώστε να τους ενισχύσει να φτιάξουν τη ζωή 

τους καθώς μεγαλώνουν [Συνολική διαφορά εκπλήρωσης-προσδοκιών: sr2=0,041] όπως 

ακριβώς το επιθυμούν [Συνολική διαφορά εκπλήρωσης-προσδοκιών: t=-1,402, P=0,162] 

αφετέρου τον τρόπο ζωής τους για να βελτιωθούν καθώς μεγαλώνουν [Παρ.II: 

sr2
(Εκπλ-Προσ)=0,019, αντίστοιχα] ώστε να μην παρουσιάζουν έλλειμα [Παρ.II(Εκπλ-Προσ): t=-

0,482, P˂0,001] στον κοινωνικό ρόλο που ευελπιστούν να επιτελέσουν και να 

προχωρήσουν τελικά στη δημιουργία οικογένειας. 
440

 (Πίνακες 9, 21 και 23 

(Παράρτημα).  

2. Παροχή ασφαλούς χορήγησης αίματος: Ο νοσηλευτής δεν θα πρέπει μόνο 

να παρέχει ως οφείλει καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας μετάγγισης ασφάλεια 

στον μεταγγιζόμενο θαλασσαιμικό
440,632 μετά από προηγούμενη ενημέρωσή του 

και επίδειξη των ασκών που πρόκειται να του χορηγηθούν, αλλά και να λαμβάνει 

υπόψη του τις ανησυχίες του [Παρ.II(Εκπλ-Προσ): t=-0,482, P˂0,001], να απαντά στους 

προβληματισμούς του και να του εμπνέει εμπιστοσύνη ώστε να διασκεδάζονται οι 

τυχόν φόβοι του μήπως κάτι ανεπιθύμητο του συμβεί
440,633

 [Παρ.II: sr2
(Εκπλ-

Προσ)=0,022] και απειληθεί η οικογένειά του [Παρ.II: sr2
(Εκπλ-Προσ)=0,029] που απέναντί 

της νιώθει ως ενήλικας υπεύθυνος (Παράρτημα: Πίνακες 9 και 23).  

3. Εντόπιση κενών στην εφοδιαστική αλυσίδα: Ο νοσηλευτής οφείλει να 

επιβλέπει την απρόσκοπτη προμήθεια αίματος για τη μετάγγιση των 

θαλασσαιμικών ασθενών και να κινητοποιεί, όταν κρίνει απαραίτητο, τους 

μηχανισμούς εκείνους που θα το εξασφαλίσουν στη βάση συνεργασίας και 

διασύνδεσης με τους εμπλεκόμενους 440,633 ώστε να μπορούν οι θαλασσαιμικοί να 

βρίσκουν αίμα και, όντας λειτουργικοί στη ζωή τους, να τα πηγαίνουν 

επαγγελματικά ακόμη καλύτερα [Παρ.IV: sr2
(Εκπλ-Προσ)=0,034] από ό, τι ήδη τα 

πηγαίνουν [Παρ.IV(Εκπλ-Προσ): t=2,132, P=0,034] και να μην αντιμετωπίζουν [Παρ.III(Εκπλ-

Προσ): sr2
(Εκπλ-Προσ)=0,022] το παραμικρό θέμα [Παρ.III(Εκπλ-Προσ): t=-0,158, P=0,874] στην 

καθημερινότητά τους162,634 (Πίνακες 9, 24, και 25). 
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4. Συνεχής ανοικτή επικοινωνία και εποπτεία με τον θαλασσαιμικό που 

ζει μόνος: Ο νοσηλευτής θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του ότι στην 

πλειονότητά τους (229/303, 75,58%) οι νεαροί ενήλικες με μεσογειακή αναιμία 

ζουν μόνοι τους (Παράρτημα: Πίνακας 10.α) και, παρά το χρόνιο νόσημά τους, 

αγωνίζονται περισσότερο ή λιγότερο να ζήσουν μια κανονική ζωή,
162

 στην 

καθημερινότητά τους [Παρ.III(Εκπλ-Προσ): t=-0,158, P=0,874], τον χώρο της εργασίας τους 

[Παρ.IV(Εκπλ-Προσ): t=2,132, P=0,034] και στο κοινωνικο πεδίο [Παρ.I(Εκπλ-Προσ): t=0,721, 

P=0,472], όπως φαίνεται στον Πίνακα 9 (Παράρτημα). Ο νοσηλευτής, ως 

απόρροια, οφείλει να επικοινωνεί ουσιαστικά και να στηρίζει τον νεαρό 

θαλασσαιμικό που ζει μόνος
15,51,635 και, ίσως, νιώθει κοινωνικά απομονωμένος.636 

Αφενός του υποδεικνύει ότι θα ήταν προς όφελός του να παραμένει σε επαφή με 

τους συλλόγους των πασχόντων από μεσογειακή αναιμία και να τον παρωθεί να 

συμμετάσχει σε υποστηρικτικές ομάδες αυτοβοήθειας ώστε να υπάρξει 

κινητοποίηση για μεγαλύτερη λήψη κοινωνικής υποστήριξης
153,637 

[Παρ.I: sr2
(Εκπλ-

Προσ)=0,020]. Αφετέρου αναγνωρίζει και να αξιολογεί τις πραγματικές ή 

ενδεχόμενες δυσκολίες, ώστε να βελτιωθεί, όντας αυτόνομος, όταν κληθεί να τις 

αντιμετωπίσει στη δουλειά του [Παρ.IV: sr2
(Εκπλ-Προσ)=0,021], ή τα ενδεχόμενα 

προβλήματα που μπορεί να προκύψουν όταν ζει μόνος του ώστε να ενισχυθεί για 

να ανταπεξέρχεται στην καθημερινή του ζωή, [Παρ.III: sr2
(Εκπλ-Προσ)=0,016], χωρίς να 

επιβαρύνεται [Παρ.III: sr2
(Εκπλ-Προσ)=0,020] η διάθεσή του. (Παράρτημα: Πίνακες 22, 

24, και 25). 

5. Συμβολή στη διατήρηση καλής διάθεσης του θαλασσαιμικού: Ο 

νοσηλευτής οφείλει να μεταδώσει θετική σκέψη στο νεαρό θαλασσαιμικό και να 

τον κάνει να νιώθει καλά, ανάμεσα στους «δικούς του ανθρώπους», σε ένα 

περιβάλλον οικείο, «οικογενειακό», για το διάστημα παραμονής του κατά την 

επίσκεψή του στη μονάδα μεσογειακής αναιμίας που δεν θα διαταράσσει [Παρ.III: 

sr2
(Εκπλ-Προσ)=0,020] παρά ελάχιστα [Παρ.III(Εκπλ-Προσ): t=-0,158, P=0,874] την 

καθημερινότητά του.440,633 (Παράρτημα: Πίνακας 24).  

Για να μετριαστεί ο κίνδυνος που διατρέχουν οι νεαροί ενήλικες με μεσογειακή 

αναιμία να εμφανίσουν κατάθλιψη που θα αντέστρεφε την καλή διάθεση που 

επιδεικνύουν, ζώντας μια φυσιολογική, κανονική ζωή, το νοσηλευτικό προσωπικό θα ήταν 

χρήσιμο να προχωρήσει στα ακόλουθα: 
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1. Εντόπιση των αδυναμιών του συστήματος παροχής υπηρεσιών υγείας: 

Ο νοσηλευτής καλό θα ήταν να διερευνήσει με συνεντεύξεις και έρευνες, 

ποιοτικές και ποσοτικές, για την ποιότητα της παροχής υπηρεσιών υγείας και να 

αποκαλύψει τα προβλήματα εκείνα που αντιμετωπίζει ο θαλασσαιμικός με τη 

γραφειοκρατία που είναι εγγενής στο σύστημα υγείας της χώρας, τον δυσχεραίνει 

στη ζωή του και τον φορτίζει αρνητικά [Κατάθλιψη: sr2=0,956] 

συναισθηματικά.
15,51,62,440,635

 (Παράρτημα: Πίνακας 26). 

2. Έγκαιρη αναγνώριση και αξιολόγηση αλλαγής στην εμφάνιση του 

θαλασσαιμικού : Ο νοσηλευτής καλό θα ήταν να καταλάβει γρήγορα 

οποιαδήποτε αλλαγή στην εμφάνιση του θαλασσαιμικού που θα επηρέαζε το πώς 

βλέπει το σώμα του και θα μπορούσε ενδεχομένως να επιδράσει αρνητικά 

[Κατάθλιψη: sr2=0,901] την, κατά πως φαίνεται, καλή ψυχική του διάθεση σώματος 

του ψυχικής διάθεσης των νεαρών θαλασσαιμικών στην περίπτωση αλλαγής 

εικόνας σώματος (Παράρτημα: Πίνακες 10.γ και 26) για να προωθήσει την 

αποδοχή εκ μέρους του θαλασσαιμικού ασθενούς της νέας κατάστασης που θα 

τον βοηθήσει να ανασυγκροτήσει τη λειτουργία και τα όρια του εγώ ώστε να 

καταστούν συμβατά με τη διαμορφούμενη, νέα πραγματικότητα, στην οποία 

καλείται να προσαρμοστεί.
524,591,638

  

3. Ανγαγνώριση προβλημάτων που απορρέουν από τον ενήλικο ρόλο: Ο 

νοσηλευτής θα ήταν χρήσιμο να έχει κτίσει με τα χρόνια σχέση εμπιστοσύνης με 

τον νεαρό θαλασσαιμικό που φροντίζει που θα του επιτρέψει να αναγνωρίζει και 

να τον ενθαρρύνει, μέσα από την ειλικρινή, ανθρώπινη επικοινωνία, να μοιραστεί 

μαζί του ουσιώδεις υπαρξιακές του ανησυχίες και να εκφράσει τις ανάγκες και 

τους φόβους που απορρέουν από την τυχόν αδυναμία του να επιτελέσει στις 

εκφάνσεις της ζωής του όσα απορρέουν από κοινωνικό του ρόλο ως 

ενήλικα
153,162,634 και τον επιβαρύνουν συναισθηματικά. Ο νοσηλευτής καλό θα 

ήταν να πληροφορείται τα καθέκαστα για την επαγγελματική του πορεία και 

τυχόν συστηματική απουσία από την εργασία του [Κατάθλιψη: sr2=0,0897], αφού 

υπάρχει το ενδεχόμενο να υποκρύπτονται ψυχολογικά προβλήματα ώστε να 

μπορεί να ενεργοποιήσει υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης για την πρόληψη 

ενδεχόμενης εκδήλωσης κατάθλιψης.639 (Παράρτημα: Πίνακας 26).  
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7.3.β Για τις προσδοκίες παιδιών και εφήβων με μεσογειακή αναιμία και 

κατάθλιψη 

 Για να μετριαστεί ο κίνδυνος που διατρέχουν τα παιδιά και οι έφηβοι με μεσογειακή 

αναιμία να μην ευοδωθούν στο μέλλον οι προσδοκίες που έχουν για τη ζωή τους και να 

εμφανίσουν κατάθλιψη που θα αντέστρεφε την καλή διάθεση που έχουν ζώντας τη ζωή 

τους ως υγιείς, το νοσηλευτικό προσωπικό θα ήταν χρήσιμο να προχωρήσει στα ακόλουθα:  

1. Παροχή έγκυρης γνώσης για τη δυνατότητα ίασης: Ο καταρτισμένος 

νοσηλευτής καλό θα ήταν να συνεισφέρει στο πλαίσιο της διεπιστημονικής 

ομάδας φροντίδας υγείας στο να αποκτήσει το θαλασσαιμικό παιδί και ο έφηβος 

κατάλληλη και σύγχρονη γνώση όσο αφορά στις δυνατότητες της προσφερόμενης 

βιοτεχνολογίας
443

 να του προσφέρει οριστική θεραπεία χωρίς να καλλιεργούνται 

φρούδες ελπίδες που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική κατάσταση της 

υγείας του [Σύνολο προσδοκιών: sr2=0,124], ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής 

του σε οικογενειακό επίπεδο για την καλύτερη διαχείριση της καθημερινής ζωής 

του
,51,118

 [Παρ.1ος: sr2
(Προσ)==0,146], όπως φαίνεται στον Πίνακα 32 (Παράρτημα).  

2. Συμμόρφωση με πειθώ στη θεραπευτική αγωγή: Ο νοσηλευτής θα ήταν 

χρήσιμο να επεξηγεί στον ανήλικο θαλασσαιμικό, μετά τη λήψη κατάλληλου 

νοσηλευτικού ιστορικού, τα οφέλη της συμμόρφωσής του στη θεραπεία 

αποσιδήρωσης 
616,640

 που επιλέχτηκε [Παρ.2ος: sr2
(Προσ)=0,065] ώστε να προχωρήσουν 

από κοινού στον σχεδιασμό της εξατομικευμένης νοσηλευτικής 

φροντίδας
440,633,641 για να κατορθώσει να διαχειριστεί ο ίδιος την ασθένειά του642 

με τρόπο που να μην επηρεάζονται οι κοινωνικές του συναναστροφές στο φιλικό 

του περιβάλλον ακόμη και στην περίπτωση που η ενδεδειγμένη μέθοδος 

αποσιδήρωσης θα τον καταπονούσε περισσότερο. Άλλωστε ο ασθενής που έχει 

την κατάλληλη εκπαιδευτική και ψυχολογική υποστήριξη έχει καλύτερη 

συμμόρφωση στη θεραπεία του.153,643 Παράλληλα η εφαρμογή εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων βοηθούν όχι μόνο τα θαλασσαιμικά παιδιά, εφήβους αλλά και 

στους γονείς τους ώστε να μειώνονται οι ψυχολογικές συνέπειες και η 

επιβάρυνση από τη θεραπεία.644 (Παράρτημα: Πίνακας 33).  

3. Προβολή θετικού νοσηλευτικού προτύπου : Ο νοσηλευτής θα ήταν χρήσιμο 

να καλλιεργεί το επαγγελματικό προφίλ του, να αναπτύσσει άριστες 

διαπροσωπικές σχέσεις στον εργασιακό του χώρο, στη μονάδα μεσογειακής 
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αναιμίας, με τους μικρούς θαλασσαιμικούς [Παρ.3ος: sr2
(Προσ)=0,103], όπως φαίνεται 

στον Πίνακα 34 (Παράρτημα), και να αποτελεί με τη συμπεριφορά και τις αξίες
645

 

του θετικό πρότυπο φροντίδας
646

 και ανθρωπιστικής προσφοράς που θα 

λειτουργήσει παιδευτικά για τη μελλοντική επαγγελματική ανέλιξη των ασθενών 

του.
569

  

4. Νοσηλευτική επαγρύπνηση για έγκαιρη επισήμανση αλλαγών στη 

συμπεριφορά και διάθεση: Ο νοσηλευτής καλό θα ήταν να εντοπίζει με 

νοσηλευτικά ερωτηματολόγια και να επισημαίνει στη διεπιστημονική ομάδα 

φροντίδα υγείας τυχόν αλλαγές στη διάθεση και τη συμπεριφορά του 

θαλασσαιμικού παιδιού και εφήβου, όπως είναι ο συχνός σχολικός απουσιασμός 

[Παιδική κατάθλιψη: sr2=0,123], όπως φαίνεται στον Πίνακα 35 (Παράρτημα), ώστε να 

διαφυλάσσεται η κοινωνική ενσωμάτωση [Παρ.2ος: sr2
(Προσ)=0,095] με τους 

συνομηλίκους τους.
145,153, 515

 (Παράρτημα: Πίνακας 33).  

5. Διαμεσολάβηση σχέσης ιατρού - μικρού θαλασσαιμικού ασθενή: Ο 

νοσηλευτής καλό θα ήταν να ενεργεί ως σύνδεσμος (liaison), διαμεσολαβητής 

(intermediary) και να συνηγορεί (patient advocate)
647 

στη σχέση του 

θαλασσαιμικού παιδιού και εφήβου με μεσογειακή αναιμία με τον θεράποντα 

ιατρό του στο πλαίσιο της διεπιστημονικής συνεργασίας στην ομάδα φροντίδας 

υγείας ώστε να διασφαλιστεί η θεραπευτική σχέση [Παιδική κατάθλιψη: sr2=0,072] 

που θα συμβάλλει στην καλύτερη προσαρμογή του σε ψυχοκοινωνικό επίπεδο 

όπως φαίνεται στον Πίνακα 35 (Παράρτημα). 

6. Στήριξη της σχέσης μητέρας - παιδιού χρονίως πάσχοντος από 

μεσογειακή αναιμία: Ο νοσηλευτής καλό θα ήταν να διερευνά τη σχέση 

μεταξύ μητέρας και του παιδιού της με μεσογειακή αναιμία και να ενθαρρύνει την 

όσο δυνατό περισσότερο διάθεση ποιοτικού χρόνου από τον ήδη περιορισμένο 

χρόνο της εργαζόμενης μητέρας648 ώστε να ικανοποιούνται ακόμη περισσότερο οι 

συναισθηματικές ανάγκες του παιδιού της και ελαχιστοποιείται η ψυχολογική του 

επιβάρυνση.649 [Παιδική κατάθλιψη: sr2=0,071], όπως φαίνεται στον Πίνακα 35 

(Παράρτημα). 
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Εικόνα 7. Νοσηλευτικές ενέργειες για τον μετριασμό του κινδύνου διάψευσης 

προσδοκιών και του ενδεχομένου κατάθλιψης σε θαλασσαιμικούς ασθενείς. 
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7.4 Δυνατά σημεία και περιορισμοί της μελέτης 

 

 Στην παρούσα μελέτη για την εκπλήρωση των προσδοκιών παιδιών, εφήβων και 

νεαρών ενηλίκων με μεσογειακή αναιμία και κατάθλιψη, χρησιμοποιήθηκαν τόσο η 

ποιοτική όσο και η ποσοτική έρευνα. Κατά το προκαταρκτικό στάδιο ανάπτυξης του 

ερωτηματολογίου των προσδοκιών σε νεαρούς ενήλικες με μεσογειακή αναιμία, 

διεξάχθηκε ποιοτική έρευνα μικρής κλίμακας ώστε να συλλεγούν πολύτιμα ποιοτικά 

στοιχεία για το σχεδιασμό του ερωτηματολογίου. Για να υπερπηδηθούν τα εγγενή 

ζητήματα εγκυρότητας και αξιοπιστίας της ποσοτικής έρευνας, πριν τη διεξαγωγή της 

στους υπό-πληθυσμούς των πασχόντων από μεσογειακή αναιμία διενεργήθηκε αξιολόγηση 

τόσο των νέων διερευνητικών εργαλείων (ερωτηματολόγια προσδοκιών και εκπλήρωσης) 

όσο και των καθιερωμένων ερωτηματολογίων κατάθλιψης που θα χρησιμοποιούνταν. 

 Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία του ερευνητικού ερωτηματολογίου προσδοκιών για 

νεαρούς ενήλικες με μεσογειακή αναιμία αναφέρθηκε στα λήμματα που συμπεριλήφθηκαν 

στην τελική, σύντομη εκδοχή του, ενώ έγινε μερική αναδιατύπωση μιας ερώτησης. Στην 

περίπτωση που γίνει στο μέλλον οιαδήποτε προσθήκη, απαλοιφή ή, έστω, αναδιατύπωση, 

οφείλει να γίνει εξ’ αρχής η αξιολόγηση του ερωτηματολογίου στη βάση των νέων 

δεδομένων. Παρότι δεν φάνηκε να περιέχει λήμματα που να απευθύνονται σε πρακτικές 

και γνώσεις που να συνάδουν ειδικά με την Ελληνική κουλτούρα, καλό θα ήταν να 

προχωρήσει η μετάφραση και η κατάλληλη γλωσσολογική απόδοση του ερωτηματολογίου 

προτού να μπορέσει με εγκυρότητα και αξιοπιστία να χρησιμοποιηθεί σε διεθνή δεδομένα.  

 Η υπό-κλίμακα της «καθημερινότητας» (παράγοντας 1) εμφάνισε φαινόμενο 

οροφής που συνεπαγόταν ότι στις υψηλές βαθμολογίες ο συγκεκριμένος παράγοντας δεν 

παρείχε τη δυνατότητα να αξιολογηθούν οι νεαροί ενήλικες θαλασσαιμικοί που 

συμμετείχαν στο στάδιο ανάπτυξης του ερωτηματολογίου ως προς την προσδοκία τους να 

ανταπεξέλθουν στα της καθημερινότητάς του όπως και οι συνομήλικοί τους υγιείς. Όμως, 

τούτο δεν ήταν ζητούμενο της παρούσας μελέτης και, ως εκ τούτου, δεν θα ήταν σκόπιμο 

να συμπεριληφθεί στους περιορισμούς της έρευνας, μολονότι χρήζει διόρθωσης με 

περαιτέρω διερεύνηση του φαινομένου στη βάση της πολυπλοκότητας ζητημάτων, με τα 

οποία έρχονται αντιμέτωποι καθημερινά οι θαλασσαιμικοί ασθενείς.  

 Δεν υπήρξε η δυνατότητα να εκτιμηθεί η εγκυρότητα του νέου ερωτηματολογίου 

προσδοκιών για νεαρούς ενήλικες με μεσογειακή αναιμία με την ταυτόχρονη συμπλήρωση 
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ενός υπάρχοντος ερωτηματολογίου, αφού δεν υπήρχε κάποιο ερωτηματολόγιο με 

αποδεδειγμένη εγκυρότητα και αξιοπιστία που θα χρησίμευε ως μέθοδος αναφοράς ή 

χρυσός κανόνας που να μετρά την ίδια ακριβώς έννοια με το ερωτηματολόγιο της 

παρούσας μελέτης με συνέπεια την πιθανή μεροληψία από τη μεριά του νέου 

ερωτηματολογίου.
650,651

 Ως εκ τούτου, δεν θα μπορούσε να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα 

ως προς το αν το νέο ερωτηματολόγιο συνιστούσε το πλέον κατάλληλο εργαλείο για τη 

μελέτη των προσδοκιών που είχαν για το μέλλον τους οι νεαροί ενήλικες με μεσογειακή 

αναιμία. Το ζήτημα τούτο αντιμετωπίστηκε, εν μέρει, στην παρούσα εργασία, εφόσον 

προχώρησε σε εφαρμογή της στρατηγικής που αφορούσε στη διερεύνηση των διαφορών 

που είχαν μεταξύ τους γνωστές (υπό) ομάδες των νεαρών ενήλικων θαλασσαιμικών. 652 

 Το μέγεθος του δείγματος των νεαρών ενηλίκων με μεσογειακή αναιμία που 

συμμετείχαν στην ανάπτυξη του ερωτηματολογίου των προσδοκιών θεωρήθηκε 

αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού τους. Επιπλέον, έγινε προσπάθεια, στη συνέχεια, να 

συμμετάσχει στην προσαρμογή και επέκταση του ερωτηματολογίου, καθώς και στην 

έρευνα για την εκπλήρωση των προσδοκιών, μεγάλο μέρος του υπό-πληθυσμού των 

νεαρών ενηλίκων με μεσογειακή αναιμία που άγγιξε το 20% του εκτιμώμενου συνολικού 

αριθμού τους. Παρόμοια προσπάθεια έλαβε χώρα για τον υπό-πληθυσμό των παιδιών και 

εφήβων με μεσογειακή αναιμία που συμμετείχαν στην προσαρμογή του ερωτηματολογίου 

και την έρευνα των προσδοκιών τους, με τον αριθμό των συμμετεχόντων να προσεγγίζει 

κατ’ εκτίμηση το 30% του συνόλου τους. Παρόλα αυτά, τo μέγεθος του δείγματος στο 

στάδιο ανάπτυξης του ερωτηματολογίου υπήρξε περιορισμένη αποδοχή και ατελής 

συμπλήρωση από μέρους των νεαρών ενηλίκων θαλασσαιμικών κατά την επανάληψη του 

ερωτηματολογίου δύο εβδομάδες μετά την αρχική συμπλήρωση που επέτρεψε μόνο την 

ενδεικτική αξιολόγηση της σταθερότητας των απαντήσεων τους στο χρόνο. Η ουσιαστική 

αδυναμία προσέλκυσης των αντίστοιχων παιδιών και εφήβων και των κηδεμόνων τους να 

επαναλάβουν τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου δύο εβδομάδες αργότερα δεν άφησε 

περιθώρια εξαγωγής ασφαλών συμπερασμάτων, μολονότι ήταν κατανοητό ακόμη και από 

τις μικρότερες ηλικίες και διασφάλιζε την ανωνυμία των ερωτηθέντων θαλασσαιμικών 

παιδιών.454 

 Για πρώτη φορά κατέστη δυνατό με την παρούσα μελέτη να κατασκευαστεί 

ερωτηματολόγιο προσδοκιών με πολλές διαστάσεις σε υπό-πληθυσμούς πασχόντων από 

μεσογειακή αναιμία που διαφοροποιούνταν ως προς την ηλικία τους. Οι σταθεροί 

παράγοντες είχαν, εν τέλει, τουλάχιστον τρία λήμματα. Όλα τα λήμματα είχαν 
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ικανοποιητική συνεισφορά και σχέση μεταξύ τους.355,356 Η ερμηνεία που πρόσφερε η 

ανάλυση παραγόντων έγινε δεκτή ως η πλέον εξυπηρετική, μολονότι δεν αποτελούσε τη 

μοναδική. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης παραγόντων, εν πολλοίς, βασίστηκαν σε 

δεδομένα που όφειλαν να προσεγγίζονται με προσοχή όσο αφορούσε στην εγκυρότητα και 

την αξιοπιστία τους με δεδομένο ότι επρόκειτο για αυτό-αναφορές των συμμετεχόντων 

καθόσον μεταγγίζονταν. Επιπρόσθετα, η ανάλυση των κύριων συνιστωσών που 

χρησιμοποιήθηκε στην ανάπτυξη, την επέκταση και την προσαρμογή του 

ερωτηματολογίου προσδοκιών στους υπό-πληθυσμούς των πασχόντων από μεσογειακή 

αναιμία θεωρήθηκε, όπως αναφέρθηκε, ως παραλλαγή της ανάλυσης παραγόντων. Δεν 

είχε στόχο να εξηγήσει τις μεταβλητές αλλά να προσδιορίσει κάποιους συνδυασμούς 

μεταβλητών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να ομαδοποιηθούν τα προς 

ερμηνεία δεδομένα χωρίς να υπάρξει απώλεια σημαντικών πληροφοριών. Γι’ αυτό, 

χρησίμευσε ως τεχνική για τη μείωση των μεταβλητών που θα περιλαμβάνονταν στα προς 

χρήση ερωτηματολόγια.653 Η ορθογώνια περιστροφή που εφαρμόστηκε, παρόλο που 

ακολουθήθηκε, όπως αναφέρθηκε, ως η πλέον χρησιμοποιούμενη δεν αποτελούσε, επίσης, 

τη μοναδική επίλυση για τη συγκεκριμένη ανάλυση.
654

  

 Η ποσοτική προσέγγιση που ακολουθήθηκε για τη διερεύνηση της εκπλήρωσης 

προσδοκιών στους πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία δεν είχε ιδιαίτερο κόστος πλην των 

τυπογραφικών εξόδων των ερωτηματολογίων, εφόσον είχε αποφασιστεί να διανεμηθούν 

τυπωμένα και έτοιμα προς συμπλήρωση. Εμφάνισε το πλεονέκτημα αφενός της σύντομης 

συμπλήρωσης αφετέρου της ταχείας βαθμολόγησης.655-657  

 Η διερεύνηση της εκπλήρωσης, των προσδοκιών και του βαθμού κατάθλιψης 

στους υπό-πληθυσμούς των πασχόντων από μεσογειακή αναιμία με ευρεία διανομή 

ερωτηματολογίων διενεργήθηκε σε δεδομένη χρονική στιγμή και δεν θα μπορούσε να 

αποτελέσει ένδειξη για την αλληλουχία των γεγονότων, μολονότι έθεσε με σαφείς όρους 

το προς επίλυση ερευνητικό ερώτημα.658,659 Οι παρατηρήσεις της ερευνητικής μελέτης, 

παρά τη μεγάλη συμμετοχή, συνιστούσαν στιγμιαία απεικόνιση και, ως εκ τούτου, δεν 

κατέστη δυνατό να συλλεγούν ασφαλείς πληροφορίες για τη σχέση αιτίου-αιτιατού.659 

Παρόλα αυτά, εξασφάλισε την αντικειμενικότητα των αποτελεσμάτων,660 ενώ οι 

συσχετίσεις που βρέθηκαν και η ερμηνεία τους μπόρεσαν να χρησιμεύσουν για να 

επισημανθούν τα σημεία που έχρηζαν βελτίωσης ή ενίσχυσης, ώστε να σχεδιαστούν τυχόν 

νοσηλευτικές ενέργειες. Η πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση επιλέχτηκε ως γενικευμένη 

προσέγγιση ώστε να εκτιμηθούν ταυτόχρονα οι σχέσεις της πληθώρας των ερμηνευτικών 
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μεταβλητών που εξετάστηκαν στην παρούσα μελέτη με την εκάστοτε εξαρτημένη 

μεταβλητή.
402,410

 Κρίθηκε, επίσης, ως η πλέον κατάλληλη, αφού περίπου οι μισές από τις 

μεταβλητές που εξετάσθηκαν ήταν έμμεσα παρατηρούμενες με συνέπεια, στην 

προσπάθεια να μην χαθούν σημαντικές πληροφορίες, να βαθμολογηθούν με διατακτική 

κλίμακα και να αντιμετωπισθούν ως συνεχείς.
402

 Οι τιμές του συντελεστή πολλαπλής 

συσχέτισης στο τετράγωνο ήταν κάτω του 50% και δεν επέτρεψαν να ευοδωθεί η 

προσπάθεια να προβλεφθούν η εκπλήρωση προσδοκιών και το ενδεχόμενο κατάθλιψης, 

αφού δεν είναι εύκολο να προβλεφθεί η ανθρώπινη συμπεριφορά.
661

 Η παρούσα έρευνα 

περιορίστηκε να ερμηνεύσει την όποια επιρροή, μεγαλύτερη ή μικρότερη, που ασκούσαν 

στα ανωτέρω κάποια από τα χαρακτηριστικά των όσων θαλασσαιμικών συμμετείχαν στη 

μελέτη. Παρότι το ενδεχόμενο σύγχυσης δεν υπεισήλθε στην ερμηνεία των δεδομένων, 

απομένει στους επόμενους ερευνητές να στηριχτούν στα παρόντα ευρήματα ώστε να 

διερευνήσουν και να σταθμίσουν τις επιμέρους αλληλεπιδράσεις.
410

 Μια μελλοντική 

προσέγγιση που θα έλυνε, εν μέρει, το ζήτημα θα μπορούσε να ήταν η επανάληψη 

παρόμοιων μελετών, ώστε να παρακολουθηθούν στο διάβα του χρόνου οι τάσεις στους 

ίδιους ή παρόμοιους υπό-πληθυσμούς των πασχόντων από μεσογειακή αναιμία. Χρήζει δε 

περαιτέρω έρευνας η αξιοποίηση του διερευνητικού νοσηλευτικού ερωτηματολογίου για 

τη διαχρονική αξιολόγηση της εκπλήρωσης προσδοκιών σε παρόμοιες ηλικιακές ομάδες 

χρονίως πασχόντων από σπάνια νοσήματα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 

 Η παρούσα μελέτη επέτρεψε να εξαχθούν για πρώτη φορά τα ακόλουθα αναφορικά 

με:  

A. Την ανάπτυξη και αξιολόγηση νοσηλευτικών ερωτηματολογίων για τη διερεύνηση 

της εκπλήρωσης προσδοκιών σε παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες με 

μεσογειακή αναιμία και τη συνδρομή ψυχομετρικών εργαλείων για την εκτίμηση 

βαθμού κατάθλιψης: 

1. Τόσο το νέο ερωτηματολόγιο με πολλές διαστάσεις για την εκπλήρωση 

προσδοκιών για νεαρούς ενήλικες με μεσογειακή αναιμία όσο και η εκδοχή του 

για παιδιά και εφήβους με μεσογειακή αναιμία αποδείχτηκαν έγκυρα και 

αξιόπιστα και, ως εκ τούτου, θεωρούνται κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν για 

διερευνητικούς σκοπούς στις αντίστοιχες ηλικιακές ομάδες των πασχόντων από 

μεσογειακή αναιμία. 

2. Το νέο ερωτηματολόγιο με τέσσερις διαστάσεις για την εκπλήρωση 

προσδοκιών για νεαρούς ενήλικες με μεσογειακή αναιμία μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί, όπως έγινε για πρώτη φορά στην παρούσα μελέτη, από 

νοσηλευτές και επαγγελματίες υγείας σε μονάδες μεσογειακής αναιμίας για τη 

συλλογή πληροφοριών και τη διερεύνηση της εκπλήρωσης προσδοκιών που 

έχουν οι χρονίως πάσχοντες νέοι θαλασσαιμικοί τόσο στο σύνολο όσο και στις 

πολλαπλές διαστάσεις της ζωής τους, όπως αντιστοιχούν στις ευθύνες και τις 

υποχρεώσεις που καλούνται να αναλάβουν ως ενήλικες. 

3. Η εκδοχή του ερωτηματολογίου προσδοκιών με τρεις διαστάσεις για τα παιδιά 

και εφήβους με μεσογειακή αναιμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί, όπως έγινε για 

πρώτη φορά στην παρούσα μελέτη, από παιδιατρικούς νοσηλευτές και 

επαγγελματίες υγείας σε μονάδες μεσογειακής αναιμίας για τη συλλογή 

πληροφοριών και τη διερεύνηση των προσδοκιών που έχουν τα χρονίως 

πάσχοντα θαλασσαιμικά παιδιά και έφηβοι τόσο στο σύνολο όσο και στις 

επιμέρους διαστάσεις της ζωής τους, όπως αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη 

ηλικιακή ομάδα. 
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4. Τόσο το καθιερωμένο ερωτηματολόγιο Beck Depression Inventory για την 

κατάθλιψη των ενηλίκων όσο και το επίσης καθιερωμένο ερωτηματολόγιο 

Children Depression Inventory για την παιδική κατάθλιψη αποδείχτηκαν 

αξιόπιστα και συνέδραμαν στην εκτίμηση του βαθμού κατάθλιψης στις 

αντίστοιχες ηλικιακές ομάδες των θαλασσαιμικών στην παρούσα μελέτη. 

B. Τους παράγοντες που επιδρούν στην εκπλήρωση προσδοκιών παιδιών, εφήβων και 

νεαρών ενηλίκων με μεσογειακή αναιμία και το βαθμό κατάθλιψης: 

1. Τόσο οι νεαροί ενήλικες όσο και τα παιδιά και οι έφηβοι με μεσογειακή 

αναιμία είχαν μεγάλες προσδοκίες στη ζωή τους. 

2. Οι νεαροί ενήλικες θαλασσαιμικοί είχαν κατορθώσει να εκπληρώσουν σε 

μεγάλο βαθμό ό, τι προσδοκούσαν. 

3. Τόσο οι νεαροί ενήλικες όσο και τα παιδιά και οι έφηβοι με μεσογειακή 

αναιμία επιθυμούσαν διακαώς να έχουν κοινωνικές και φιλικές 

συναναστροφές. 

4. Οι νεαροί ενήλικες θαλασσαιμικοί επιθυμούσαν πολύ και κατάφερναν σε 

μεγάλο βαθμό αφενός να διατηρήσουν τους κοινωνικές τους επαφές αφετέρου 

να είναι δραστήριοι στην καθημερινότητά τους. 

5. Οι νεαροί ενήλικες με μεσογειακή αναιμία τα πήγαιναν καλύτερα 

επαγγελματικά σε σχέση με ό,τι φαντάζονταν, αλλά όχι τόσο καλά όσο θα 

ήθελαν στο να κάνουν οικογένεια. 

6. Τόσο οι νεαροί ενήλικες όσο και τα παιδιά και οι έφηβοι με μεσογειακή 

αναιμία δεν εμφάνιζαν κατάθλιψη σε ιδιαίτερο βαθμό. 

7. Οι νεαροί ενήλικες θαλασσαιμικοί επιβαρύνονταν συναισθηματικά, έστω και 

σε μικρό βαθμό, από τις γραφειοκρατικές δυσχέρειες που αντιμετώπιζαν και 

την όποια αλλαγή στην εμφάνισή τους. 

8. Τόσο οι νεαροί ενήλικες όσο και τα παιδιά και οι έφηβοι με μεσογειακή 

αναιμία είχαν καλή διάθεση όταν εργάζονταν ή πήγαιναν σχολείο κανονικά. 

9. Τα παιδιά και οι έφηβοι με μεσογειακή αναιμία ένιωθαν καλύτερα 

συναισθηματικά όταν αναπτυσσόταν άριστη σχέση και επικοινωνία με τον 

θεράποντα ιατρό τους. 

10. Τα παιδιά και οι έφηβοι με μεσογειακή αναιμία τα προστάτευε σε κάποιο βαθμό 

από την εμφάνιση κατάθλιψης η ενασχόληση της μητέρας τους μαζί τους. 
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11. Οι νεαροί ενήλικες θαλασσαιμικοί που ένιωθαν, ως επί το πλείστο, καλά 

συναισθηματικά τα κατάφερναν και εκπλήρωναν τις προσδοκίες που είχαν στη 

ζωή τους, ανταπεξέρχονταν στις καθημερινές δραστηριότητες, όπως 

επιθυμούσαν, ενώ επιδίωκαν να κάνουν οικογένεια.  

12. Οι νεαροί ενήλικες θαλασσαιμικοί θεωρούσαν ότι μπορούσαν να πετύχουν όσα 

ήθελαν όταν, όπως επιθυμούσαν, είχαν σύντροφο και δεν συναντούσαν 

δυσκολίες να βρουν αίμα για τη μετάγγισή τους, καθώς και όταν είχαν επαρκή 

πληροφόρηση για την κατάστασή τους, ενώ νόμιζαν ως ένα βαθμό ότι θα είχαν 

καλύτερες ευκαιρίες στη ζωή τους αν διέμεναν στην πόλη. 

13. Οι νεαροί ενήλικες θαλασσαιμικοί ανησυχούσαν για το ενδεχόμενο 

προβλημάτων και επιπλοκών και απέφευγαν να σχεδιάζουν να κάνουν 

οικογένεια, ωστόσο όσο πιο ενδελεχή πληροφόρηση είχαν για την κατάσταση 

της υγείας τόσο ενδυναμώνονταν και αντιμετώπιζαν τις προκλήσεις της 

πάθησής τους, ενώ η λειτουργικότητά τους στην καθημερινή τους ζωή 

επηρεαζόταν από τυχόν προβλήματα στη μετάγγιση. 

14. Τα παιδιά και οι έφηβοι με μεσογειακή αναιμία, τα βοηθούσε η καλύτερη 

γνώση σε ό,τι αφορούσε στις νέες θεραπείες αφενός να έχουν προσδοκίες στη 

ζωή τους αφετέρου να προβάλλουν στο μέλλον το πώς θα επιθυμούσαν να είναι 

η οικογενειακή και καθημερινή τους ζωή. 

15. Οι νέοι ενήλικες θαλασσαιμικοί βοηθιούνταν να ξεπερνούν τα εμπόδια και να 

κυνηγούν την επαγγελματική τους ανέλιξη όταν διέθεταν υψηλό μορφωτικό 

επίπεδο και δεν είχαν δυσκολίες να προμηθευτούν αίμα για τη μετάγγισή τους, 

ενώ τους μικρότερους θαλασσσαιμικούς βοηθούσε η στενή τους σχέση με τους 

νοσηλευτές να βρουν τι θα ήθελαν να κάνουν στη ζωή τους και να προσφέρουν 

στο μέλλον. 

16. Τόσο οι νεαροί ενήλικες όσο και τα παιδιά και οι έφηβοι με μεσογειακή 

αναιμία που ένιωθαν, ως επί το πλείστο, καλά συναισθηματικά επένδυαν, οι 

μεγαλύτεροι, στις κοινωνικές επαφές που θα τους στήριζαν, όπως έλπιζαν, στη 

ζωή τους, ενώ οι μικρότεροι επιδίωκαν να βρίσκονται με τους φίλους τους.  

17. Οι μεγαλύτεροι διευκολύνονταν να έχουν κοινωνική ζωή όταν η προμήθεια 

αίματος γινόταν απρόσκοπτα, ενώ οι μικρότεροι βοηθιούνταν και δεν 

αποκόβονταν από τους φίλους τους όταν η αποσιδήρωση γινόταν με τρόπο που 

δεν τους καταπονούσε. 
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Γ. Τις νοσηλευτικές ενέργειες που θα μπορούσαν να γίνουν για να μετριαστεί ο 

κίνδυνος να διαψευστούν οι προσδοκίες τους και να εμφανίσουν κατάθλιψη τα παιδιά, 

οι έφηβοι και οι νεαροί ενήλικες με μεσογειακή αναιμία: 

1. Τις άμεσες ενέργειες απαιτούνται για να εκπληρωθούν οι προσδοκίες που 

έχουν για τη ζωή τους οι νεαροί ενήλικες με μεσογειακή αναιμία ώστε να 

συνεχίζουν να ζουν όσο γίνεται πιο φυσιολογικά τη ζωή τους. 

2. Τις προληπτικές ενέργειες είναι χρήσιμο να γίνονται για να αποτραπεί η 

εμφάνιση κατάθλιψης στους νεαρούς ενήλικες με μεσογειακή αναιμία ώστε να 

μην σταματήσουν να ζουν όσο γίνεται πιο φυσιολογικά τη ζωή τους. 

3. Τις προληπτικές ενέργειες είναι χρήσιμο να γίνονται για να ευοδωθούν στο 

μέλλον οι προσδοκίες που έχουν για τη ζωή τους και να αποτραπεί η εμφάνιση 

κατάθλιψης στα παιδιά και οι έφηβοι με μεσογειακή αναιμία ώστε να ζήσουν 

ως υγιείς τη ζωή τους. 

 Προτού προχωρήσουν σε μελέτες για την εκπλήρωση προσδοκιών των 

θαλασσαιμικών παιδιών, εφήβων και νεαρών ενηλίκων, καλό θα ήταν στο μέλλον οι 

ερευνητές να διενεργήσουν επιβεβαιωτική ανάλυση των παραγόντων που αποκαλύφτηκαν 

στα νοσηλευτικά διερευνητικά ερωτηματολόγια που αναπτύχθηκαν και αξιολογήθηκαν 

στην παρούσα μελέτη ώστε να ενισχυθεί ο σχεδιασμός των ερευνών. Η διενέργεια 

προοπτικών ερευνών σε όσο γίνεται μεγαλύτερο πληθυσμό θαλασσαιμικών θα πρόσφερε 

στη διαχρονική εξέταση όσων επηρεάζουν τις προσδοκίες τους και την εκπλήρωσή τους 

με την εγκατάσταση αιτιωδών σχέσεων. Θα ήταν χρήσιμη, επίσης, η διερεύνηση της 

εκπλήρωσης στους θαλασσαιμικούς μεγαλύτερης ηλικίας.  

Οι νεαροί ενήλικες με μεσογειακή αναιμία της μελέτης θεωρούσαν τους εαυτούς 

τους φυσιολογικούς και ελπίζαν να παραμείνουν και να ζουν όσο πιο κανονικά γίνεται. Τα 

θαλασσαιμικά παιδιά και οι έφηβοι ανάμεναν να ζουν και στο μέλλον ως υγιείς τη ζωή 

τους. Θα ήταν πρόσφορη μια συστηματική παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των 

όποιων παρεμβάσεων αποφασιστούν για τη βελτίωση και τη διατήρηση της ποιότητας της 

ζωής των θαλασσαιμικών σε οιαδήποτε ηλικιακή ομάδα και αν ανήκουν. Η αξιοποίηση 

των νοσηλευτικών ερωτηματολογίων θα απόβαινε έτσι περισσότερο χρήσιμη, αν 

επεκτεινόταν στην αξιολόγηση και παρακολούθηση της εκπλήρωσης προσδοκιών στους 

χρονίως πάσχοντες από άλλα σπάνια νοσήματα της παιδικής ηλικίας, μια προοπτική που 

χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και περαιτέρω διερεύνησης. 



 

Γράφημα 1. Σχέσεις μεταξύ της απρόσκοπτης προμήθειας 

αίματος για μετάγγιση, του μικρότερου βαθμού κατάθλιψης και 

της μεγαλύτερης εκπλήρωσης προσδοκιών για κοινωνική στήριξη 

των υπό μελέτη 303 νεαρών ενηλίκων με μεσογειακή αναιμία 

(1/9/2014-31/1/2015). 

 Γράφημα 2. Σχέσεις μεταξύ της λιγότερης καταπόνησης από 

την αποσιδήρωση, του μικρότερου βαθμού κατάθλιψης και των 

μεγαλύτερων προσδοκιών για φιλικό δίκτυο των υπό μελέτη 74 

παιδιών και εφήβων με μεσογειακή αναιμία (1/9/2014-

31/1/2015). 

 

 





 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 

Εισαγωγή 

Στην Ελλάδα, η θεραπεία αποσιδήρωσης εισήχθη πριν περίπου από 40 χρόνια και 

είχε ως αποτέλεσμα οι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία να επιβιώνουν σε μεγαλύτερες 

ηλικίες. Η κατάσταση της υγείας τους είναι δυνατό να επηρεάζει την ψυχική τους διάθεση 

με αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο να εμφανίσουν κατάθλιψη (Κατα). Ωστόσο οι 

διαθέσιμες πληροφορίες για την εκπλήρωση (Εκπλ) των προσδοκιών (Προς) που έχουν στη 

ζωή τους είναι ελάχιστες.  

 

Σκοπός 

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει τις προσδοκίες, την εκπλήρωση 

των προσδοκιών και τον βαθμό κατάθλιψης σε παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες με 

μεσογειακή αναιμία στον Ελληνικό χώρο. 

 

Μεθοδολογία  

Ανάπτυξη και αξιολόγηση νέων ερωτηματολογίων για τη διερεύνηση προσδοκιών και 

εκπλήρωσης 

Αρχικά η μελέτη επιδίωξε να αναπτύξει και να αξιολογήσει ένα νέο 

ερωτηματολόγιο για τις προσδοκίες με πολλές διαστάσεις κατάλληλο για νεαρούς ενήλικες 

με μεσογειακή αναιμία. Οι ιδιότητες του ερωτηματολογίου που βαθμολογήθηκε με 

τετράβαθμη κλίμακα διερευνήθηκαν σε πληθυσμό 109 νεαρών ενήλικων με μεσογειακή 

αναιμία (52 άνδρες και 57 γυναίκες ηλικίας 35,6±2,7) με χρήση του στατιστικού πακέτου 

SPSS.21. Η διερευνητική ανάλυση παραγόντων αποκάλυψε τέσσερις παράγοντες που 

αντιστοιχούσαν στις διαστάσεις των προσδοκιών που είχαν στη ζωή τους οι νεαροί 

ενήλικες με μεσογειακή αναιμία για την «κοινωνική στήριξη» (Παρ.1), την «οικογενειακή 

αποκατάσταση» (Παρ.2), την «καθημερινότητα» (Παρ.3) και την «επαγγελματική 

ανέλιξη» (Παρ.4). Η συμμετοχή των συγκεκριμένων διαστάσεων στο σύνολο των 

προσδοκιών των νεαρών ενηλίκων θαλασσαιμικών ανερχόταν στο 66,32%. Η αξιοπιστία 

του ερωτηματολογίου των 15 ερωτήσεων ήταν καλή με τον συντελεστή εσωτερικής 
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συνοχής Cronbach να είναι 0,87 για όλο το ερωτηματολόγιο και να κυμαίνεται μεταξύ 

0,73-0,85 για κάθε παράγοντα. Ο ενδοταξικός συντελεστής κυμαινόταν μεταξύ 0,83-0,90. 

Ακολούθως το νέο ερωτηματολόγιο προσδοκιών διερευνήθηκε όσο αφορά στη 

δυνατότητα αναπαραγωγής του σε μεγαλύτερο πληθυσμό από 303 νεαρούς ενήλικες με 

μεσογειακή αναιμία (142 άνδρες και 161 γυναίκες ηλικίας 33,3±5,8). Η ανάλυση 

παραγόντων με χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS.21 αποκάλυψε και πάλι τους 

τέσσερις ανωτέρω παράγοντες που αναφέρονται εφ’ εξής ως Παρ.Ι–IV. Η συμμετοχή των 

συγκεκριμένων διαστάσεων στο σύνολο των προσδοκιών τους ανέρχονταν στο 64,30%. Η 

αξιοπιστία του ερωτηματολογίου των 15 ερωτήσεων παρέμεινε στο εν λόγω μεγαλύτερο 

πληθυσμό καλή με τον συντελεστή εσωτερικής συνοχής του Cronbach να είναι 0,86 για 

όλο το ερωτηματολόγιο και να κυμαίνεται μεταξύ 0,66-0,85 για κάθε παράγοντα. Ο 

ενδοταξικός συντελεστής συσχέτισης κυμαινόταν μεταξύ 0,84-0,88. Στη συνέχεια, το 

ερωτηματολόγιο προσδοκιών διερευνήθηκε όσο αφορά στην εκπλήρωση των προσδοκιών 

τους. Η ανάλυση παραγόντων με χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS.21 αποκάλυψε 

τους ίδιους τέσσερις παράγοντες, Παρ.Ι–IV. Η συμμετοχή των συγκεκριμένων διαστάσεων 

στην εκπλήρωση των προσδοκιών τους ανερχόταν συνολικά στο 65,76%. Βρέθηκε ότι η 

αξιοπιστία του ερωτηματολογίου των 15 ερωτήσεων για την εκπλήρωση των προσδοκιών 

στους νεαρούς θαλασσαιμικούς ήταν καλή με τον συντελεστή εσωτερικής συνοχής 

Cronbach να είναι 0,85 για όλο το ερωτηματολόγιο και να κυμαίνεται μεταξύ 0,72-0,85 

για κάθε παράγοντα. Ο ενδοταξικός συντελεστής συσχέτισης κυμαινόταν μεταξύ 0,82-

0,87.  

Επιπλέον, προχώρησε η αξιολόγηση του ερωτηματολογίου προσδοκιών με πολλές 

διαστάσεις των νεαρών ενηλίκων με μεσογειακή αναιμία σε 74 παιδιά και εφήβους με 

μεσογειακή αναιμία (33 αγόρια και 41 κορίτσια ηλικίας 13,4±3,2). Η διερευνητική 

ανάλυση παραγόντων που διενεργήθηκε με χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS.21 

κατέληξε σε λύση τριών παραγόντων που περιλάμβαναν 14 ερωτήσεις. Ο παράγοντας 

«οικογενειακή προοπτική και καθημερινότητα» (Παρ.1ος) αντιστοιχούσε στις διαστάσεις 

«οικογενειακή αποκατάσταση» και «καθημερινότητα» των προσδοκιών των νεαρών 

θαλασσαιμικών. Οι παράγοντες του αρχικού ερωτηματολογίου «κοινωνική στήριξη» και 

«επαγγελματική ανέλιξη» που αποκαλύφθηκαν πάλι μετονομάστηκαν αντίστοιχα σε 

«δίκτυο φίλων» (Παρ.2ος). και «επαγγελματική προοπτική» (Παρ.3ος). Η συμμετοχή των 

συγκεκριμένων διαστάσεων στις προσδοκίες των ανήλικων θαλασσαιμικών ανερχόταν στο 

63,30%. Η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου ήταν καλή με τον συντελεστή εσωτερικής 
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συνοχής του Cronbach να είναι 0,81 για όλο το ερωτηματολόγιο και να κυμαίνεται μεταξύ 

0,78-0,92 για κάθε παράγοντα. Ο ενδοταξικός συντελεστής συσχέτισης κυμαινόταν μεταξύ 

0,74-0,87.  

 

Υλικό –Μέθοδος  

 Από τον Σεπτέμβριο του 2014 έως τον Ιανουάριο του 2015, οι 303 νεαροί ενήλικες 

με μεσογειακή αναιμία (142 άντρες και 161 γυναίκες ηλικίας 33,3±5.8) από μονάδες 

μεσογειακής αναιμίας της χώρας που συμμετείχαν στην έρευνα συμπλήρωσαν το νέο 

ερωτηματολόγιο πολλών διαστάσεων για τις προσδοκίες και την εκπλήρωσή τους για 

ασθενείς με μεσογειακή αναιμία, καθώς και το ερωτηματολόγιο Beck Depression 

Inventory του Beck για την κατάθλιψη των ενηλίκων, ώστε να διερευνηθεί η εκπλήρωση 

των προσδοκιών τους και η τυχόν κατάθλιψή τους. Η διερεύνηση έγινε με τη χρήση των 

ζευγωτών δοκιμασιών t για τις διαφορές των μέσων όρων των βαθμολογιών εκπλήρωσης 

και προσδοκιών και τη χρήση της τεχνικής της βηματικής πολλαπλής γραμμικής 

παλινδρόμησης που εκφράστηκε ως τετράγωνα των ημι-μερικών συσχετίσεων (sr2).  

 Από τον Σεπτέμβριο του 2014 έως τον Ιανουάριο του 2015, τα 74 παιδιά και 

έφηβοι με μεσογειακή αναιμία (33 αγόρια και 41 κορίτσια ηλικίας 13.4±3,2) από μονάδες 

μεσογειακής αναιμίας σε παιδιατρικές κλινικές και νοσοκομεία της χώρας συμπλήρωσαν 

την εκδοχή του ερωτηματολόγιο προσδοκιών πολλών διαστάσεων για παιδιά και εφήβους 

με μεσογειακή αναιμία, καθώς και το ερωτηματολόγιο Children Depression Inventory για 

την παιδική κατάθλιψη. Η διερεύνηση έγινε με τη χρήση των μέσων όρων των 

βαθμολογιών των προσδοκιών και τη χρήση της τεχνικής της βηματικής πολλαπλής 

γραμμικής παλινδρόμησης που εκφράστηκε ως sr2.  

 Για τις στατιστικές αναλύσεις χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS.21. 

Στην παρούσα έρευνα τηρήθηκε η δεοντολογικά ορθή ερευνητική πρακτική. 

  

Αποτελέσματα 

 Από τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, φάνηκε ότι οι 303 νεαροί ενήλικες 

με μεσογειακή αναιμία εκπλήρωναν το σύνολο των προσδοκιών τους [Μ.Ο.(Εκπλ)=3,05±0,02, 

Μ.Ο.(Προσ)=3,02±0,52, t=1,40, P=0,162]. Πετύχαιναν περισσότερα από ό,τι περίμεναν στον 

επαγγελματικό τομέα [Μ.Ο.(Εκπλ)=2,87±0,86, Μ.Ο.(Προσ)=2,78±0,81, t=-2,13, P=0,034]. Το υψηλό μορφωτικό 

επίπεδο και η απρόσκοπτη προμήθεια αίματος τους βοηθούσαν να ξεπερνούν τα εμπόδια 

[sr2(Εκπλ)=0,028 και sr2(Εκπλ)=0,022, αντίστοιχα] και να κυνηγούν την επαγγελματική τους ανέλιξη [sr2(Προσ)=0,032 
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και sr2(Προσ)=0,026, αντίστοιχα]. Οι νεαροί ενήλικες με μεσογειακή αναιμία που συμμετείχαν στην 

έρευνα, όμως, υπολείπονταν σε ό, τι προσδοκούσαν αναφορικά με την οικογενειακή τους 

αποκατάσταση [Μ.Ο.(Εκπλ)=2,88±0.88, Μ.Ο.(Προσ=3,08±0,74, t=4,48, P<0,001]. Ανησυχούσαν για το ενδεχόμενο 

προβλημάτων και επιπλοκών και φάνηκε ότι απέφευγαν να σχεδιάζουν να κάνουν 

οικογένεια [sr2(Προσ)=0,062], ωστόσο όσο πιο ενδελεχή πληροφόρηση είχαν για την κατάσταση 

της υγείας τόσο ενδυναμώνονταν και αντιμετώπιζαν τις προκλήσεις της πάθησής τους 

[sr2(Εκπλ)=0,011]. Από την άλλη πλευρά, η λειτουργικότητα των νεαρών ενήλικων 

θαλασσαιμικών στην καθημερινή τους ζωή επηρεαζόταν από τυχόν προβλήματα στη 

μετάγγιση [sr2(Προσ)=0,028 και sr2(Εκπλ)=0,017]. Το να βρίσκουν το αίμα που χρειάζονταν τους επέτρεπε 

να έχουν την κοινωνική ζωή και τους δεσμούς που προσδοκούσαν [sr2(Προσ)=0,020 και sr2(Εκπλ)=0,017]. 

Η γραφειοκρατία [sr2(Κατα)=0,956] και η αλλαγή στην εικόνα σώματος [sr2(Κατα)=0,901] σχετίζονταν 

θετικά με την πιθανότητα να εκδηλώσουν κατάθλιψη. Η συστηματική παρουσία στην 

εργασία [sr2(Κατα)=0,897] σχετιζόταν αρνητικά με την πιθανότητα να εμφανίσουν κατάθλιψη. 

Στην πλειοψηφία τους (71,95%) είχαν επίπεδα κατάθλιψης που ήταν φυσιολογικά με 

συνέπεια να επηρεάζεται θετικά συνολικά η εκπλήρωση [sr2(Εκπλ)=0,155] των προσδοκιών τους 

[sr2(Προσ)=0,116], να εξακολουθούν να αναμένουν στήριξη από τους κοινωνικό τους δίκτυο 

[sr2(Προσ)=0,146], όπως την είχαν [sr2(Εκπλ)=0,187], να ανταπεξέρχονται στις καθημερινές τους 

δραστηριότητες [sr2(Εκπλ)=0,133], όπως επιθυμούσαν [sr2(Προσ)=0,067], και να επιθυμούν να 

αποκατασταθούν οικογενειακά [sr2(Προσ)=0,065].  

 Τα 74 παιδιά και έφηβοι με μεσογειακή αναιμία που συμμετείχαν στην παρούσα 

έρευνα είχαν μεγάλες προσδοκίες [Μ.Ο.(Προσ)=3,07±0,51]. Η καλύτερη γνώση σε ό, τι αφορούσε 

στις νέες θεραπείες τους βοηθούσε να έχουν προσδοκίες [sr2(Προσ)=0,124] και να προβάλλουν 

στο μέλλον το πώς θα επιθυμούσαν να είναι η οικογενειακή και καθημερινή τους ζωή 

[sr2(Προσ)=0,146]. Η στενή τους σχέση με τους νοσηλευτές τους βοηθούσε να βρουν το τι θα 

ήθελαν να κάνουν στη ζωή τους στο μέλλον [sr2(Προσ)=0,103]. Στην πλειοψηφία τους (87,84%) 

είχαν επίπεδα κατάθλιψης που ήταν φυσιολογικά. Ο σχολικός απουσιασμός σχετιζόταν με 

την εμφάνιση καταθλιπτικών συμπτωμάτων [sr2(Κατα)=0,123]. Ο κίνδυνος κατάθλιψης 

αποσοβείτο όταν τα παιδιά και οι έφηβοι με τη μεσογειακή αναιμία ανάπτυσσαν άριστες 

σχέσεις με τον θεράποντα ιατρό τους [sr2(Κατα)=0,072] και όταν οι εργαζόμενες μητέρες είχαν 

περισσότερο διαθέσιμο χρόνο [sr2(Κατα)=0,071]. Την επιθυμία των 74 παιδιών και των εφήβων με 

μεσογειακή αναιμία να έχουν φιλικές συναναστροφές [Μ.Ο.(Προσ)=3,22±0,58] επηρέαζαν η καλή 

τους ψυχική διάθεση [sr2(Προσ)=0,095] και η λιγότερη καταπόνησή τους κατά την αποσιδήρωση 

[sr2(Προσ)=0,065]. 
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Συμπεράσματα 

 Το νέο ερωτηματολόγιο πολλών διαστάσεων για τις προσδοκίες και την 

εκπλήρωσή τους για νεαρούς ενήλικες με μεσογειακή αναιμία βρέθηκε ότι ήταν έγκυρο 

και αξιόπιστο και θα μπορούσε να επιτρέψει στους κλινικούς και τους ερευνητές να 

κατανοήσουν την οπτική γωνία που έχουν οι νεαροί ενήλικες θαλασσαιμικών στη ζωή 

τους καθώς προσαρμόζονται στη χρονιότητα της πάθησής τους. Η εκδοχή του 

ερωτηματολογίου για παιδιά και εφήβους με μεσογειακή αναιμία βρέθηκε, επίσης, ότι 

ήταν έγκυρη και αξιόπιστη και θα μπορούσε να παράσχει στο προσωπικό των 

παιδιατρικών κλινικών και τους ερευνητές αναλυτικές πληροφορίες για τις προσδοκίες 

των χρονίως πασχόντων παιδιών και εφήβων με μεσογειακή αναιμία. 

 Οι νεαροί ενήλικες με μεσογειακή αναιμία στην Ελλάδα είχαν πετύχει να 

αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούσαν ως ενήλικες. Παρότι, όμως, ζούσαν σε μια 

χώρα με καλά οργανωμένες μονάδες μεσογειακής αναιμίας, εξακολουθούσαν να 

κατατρύχονται από το ενδεχόμενο έλλειψης στην προμήθεια αίματος και να αναζητούν 

στήριξη από το ευρύτερο κοινωνικό τους περίγυρο. Στα παιδιά και τους εφήβους με 

μεσογειακή αναιμία, η γνώση για τη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων και τις νέες 

θεραπείες τους έκανε να έχουν αυξημένες προσδοκίες, ενώ οι φιλικές τους συναναστροφές 

επηρεάζονταν από την καλή συναισθηματική τους διάθεση και τη λιγότερη καταπόνησή 

τους κατά την αποσιδήρωση.  
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SUMMARY 

 

 

Introduction 

In Greece, chelation therapy was introduced 40 years ago; as a result, thalassaemia major 

patients survive into maturity and beyond. Psychological impact including, inter alia, 

depression score (Dep) has been also recognised. However, very little information is 

available on their life expectations (Exp) and fulfilment (Ful).  

 

Aim 

The present study investigated for the first time expectations, perceptions (fulfilment) and 

depression score among children, adolescent and young adult patients with thalassaemia 

major in Greece. 

 

Methodology 

Development and validation of novel instruments to explore expectations and fulfilment  

 In the beginning, this study sought to develop and validate a novel 

multidimensional expectation questionnaire suitable for young adult thalassaemia-major 

patients. In order to establish the properties of this 4-point–Likert-scale instrument, data 

analysis was carried out in 109 young adult thalassaemia-major patients; 57 females, 52 

male, mean age 35.6±2.7. Exploratory factor analysis revealed four dimensions: 

‘supportive social network’ (Factor 1); ‘raising one’s own family’ (Factor 2); ‘career 

advancement’ (Factor 3); ‘ability of daily activities’ (Factor 4). Their cumulative 

contribution rate was 66.32%. The reliability of the 15-item questionnaire was proved to be 
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good; Cronbach’s alpha for the total scale was 0.87 and for each subscale ranged from 

0.73-0.85. The intra-class correlation coefficient varied from 0.83-0.90.  

 The new questionnaire was then investigated in terms of the ability to replicate in a 

large population of 303 young adult thalassaemia-major patients; 161 females, 142 male, 

mean age mean age 33.3±5.8. Factor analysis revealed once more the four aforementioned 

dimensions, referred from now on Factors I–IV. Their cumulative contribution rate was 

64.30%. The reliability of the 15-item questionnaire remained good in this much larger 

population; Cronbach’s alpha for the total scale was 0.86 and for each subscale ranged 

from 0.66-0.85. The intra-class correlation coefficient varied from 0.84-0.88. 

Subsequently, the questionnaire was investigated in the context of their expectation 

fulfillment. Factor analysis revealed the same four aforementioned dimensions, Factors I–

IV. Their cumulative contribution rate was 65.76%. The reliability of the 15-item 

questionnaire was found to be good; Cronbach’s alpha for the total scale was 0.85 and for 

each subscale ranged from 0.72-0.85. The intra-class correlation coefficient varied from 

0.82-0.87. 

 In addition, the multidimensional expectation questionnaire suitable for young adult 

thalassaemia-major patients was validated in 74 thalassaemia-major children and 

adolescents; 33 boys, 41 girls; mean age: 13.4±3.2. Exploratory factor analysis was 

performed. The optimal three-factor solution explained 63.30% of variance. The ‘family 

and daily life aspirations’ (Factor 1st) included the former categories ‘raising one’s family’ 

and ‘ability of daily activities’. The original factors ‘supportive social network’ and ‘career 

advancement’ were replicated and re-named ‘friendship networking’ (Factor 2nd) and 

‘vocational aspirations’ (Factor 3rd), respectively. The ‘family and daily life aspirations’ 

included the former categories ‘raising one’s family’ and ‘ability of daily activities’. 

Reliability that is Cronbach alpha for the whole scale was 0.81 and for the subscales 

ranged from 0.78-0.92. The intra-class correlation coefficient varied from 0.74-0.87.  

 For statistical analyses, SPSS.21 was used. Ethical issues were addressed. 

 

Materials and methods 

 From September 2014–January 2015, a total of 303 young adult thalassaemia-

major patients (161 females, 142 male, mean age 33.3±5.8), recruited from thalassemia 

units in Greece, completed the new multidimensional expectation questionnaire suitable 

for young adult thalassaemia-major patients, which was also validated for expectations’ 
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fulfillment, as well as the Beck Depression Inventory in order to investigate their life 

expectations, fulfilment and depression. Paired t-test and squared semi-partial correlation 

(sr2) were used.  

 From September 2014–January 2015, a total of 74 children and adolescents with 

thalassaemia major (33 boys, 41 girls; mean age: 13.4±3.2;), recruited from thalassemia 

units at pediatric hospitals/clinics in Greece, completed the children and adolescent version 

of the Multidimensional Expectation Questionnaire for Thalassaemia Major Patients and 

the Children Depression Inventory. Mean scores and squared semi-partial correlation (sr2) 

were calculated.  

 For statistical analyses, SPSS.21 was used. Ethical issues were addressed. 

 

Results 

 Young adult thalassaemia-major patients (n=303) seemed to fulfil overall 

expectations [mean(Ful)=3.05±0.02; mean(Exp)=3.02±0.52; t=1.40; P=0.162]; they achieved more in their 

career [mean(Ful)=2.87±0.86; mean(Exp)=2.78±0.81; t=-2.13; P=0.034]. Higher education level and seamless 

blood provision helped them overcome obstacles [sr2(Ful)=0.028 and sr2(Ful)=0.022, respectively] to pursue 

career advancement [sr2(Exp)=0.032 and sr2(Exp)=0.026, respectively]. Participants fell short of marital 

expectations [mean(Ful)=2.88±0.88; mean(Exp)=3.08±0.74; t=4.48; P<0.001]. Fearing thalassaemia major 

complications prevent them from planning their own family [sr2(Exp)=0.062] unless gaining more 

awareness of thalassaemia major challenges [sr2(Ful)=0.011]. Transfusion reactions affected 

young adult thalassaemia-major-patients daily life functioning [sr2(Exp)=0.028, sr2(Ful)=0.017]. Finding 

themselves blood was correlated with perceived expectations on maintaining a large 

number of social ties [sr2(Exp)=0.020, sr2(Ful)=0.017]. Possible depression were positively associated 

with bureaucracy and altered body image [sr2(Dep)=0.91; sr2(Dep)=0.90]; and inversely related to 

regular presence at work [sr2(Dep)=0.90]. Most participants (71,95%) had minimal levels of 

depression that positively influenced their overall expectations [sr2(Exp)=0.116] and fulfilment 

[sr2(Ful)=0.155], made them anticipate a supportive social network [sr2(Exp)=0.146], as they had already 

had [sr2(Ful)=0,187], cope with everyday activities [sr2(Ful)=0.133], as they wished to do [sr2(Exp)=0.067], and 

longing for raising their own family [sr2(Exp)=0.065]. 

 Children and adolescents with thalassaemia major (n=74) had high overall 

expectations [mean(Exp)=3.07±0.51]. Gaining insight knowledge on modern therapies helped them 

having expectations [sr2(Exp)=0.124] and projecting their own family and daily life into the future 

[sr2(Exp)=0.146]. Good relation with nursing staff helped them to define their career path 
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[sr2(Exp)=0.103]. Most (87,84%) children and adolescents with thalassaemia major had minimal 

depression levels. Schooling absenteeism was related to depression [sr2(Dep)=0.123]. Risk of 

depression was reduced when children and adolescents with thalassaemia major had close 

relationship with treating physician [sr2(Dep)=0.072] and when working mothers brought 

workload down to size [sr2(Dep)=0.071]. In children and adolescents with thalassaemia major, 

pursuing friendship [mean(Exp)=3.22±0.58] was related to low depression [sr2(Exp)=0.095] and less 

stressful chelation [sr2(Exp)=0.065]. 

 

Conclusions 

 The novel multidimensional expectation questionnaire suitable for young adult 

thalassaemia-major patients, developed for young adult thalassaemia-major patients, 

proved to be a valid and reliable tool. It would allow clinical personnel and researchers to 

understand the adult thalassaemia-major patients’ outlook on life while adjusting to illness 

chronicity. The children and adolescent version of the multidimensional expectation 

questionnaire suitable for young adult thalassaemia-major patients with thalassaemia major 

also proved to be a valid and reliable instrument. It would provide pediatric personnel and 

researchers information on the as-yet not readily accessible expectations of chronically ill 

children and adolescents with thalassaemia major.  

 Greek adult thalassaemia-major patients accomplished tasks normative for their 

age; though living in a country with organized blood supply, they were still haunted by the 

spectre of blood supply shortage that made them count on their social network. Knowledge 

on modern therapies enhanced expectations of children and adolescents with thalassaemia 

major, while their friendship networking, depression and less stressful chelation taking 

were interrelated. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

Πίνακας 1. Αξιολόγηση του υπό ανάπτυξη ερωτηματολογίου τεσσάρων παραγόντων (Παρ.) για 

τις προσδοκίες σε 109 νεαρούς ενήλικες με μεσογειακή αναιμία (1/2-31/5/2014). 
 

 

 

 

Ερωτήσεις (Ερ.) 

 

Παράγοντες και  

φόρτιση ερωτήσεων 

 

 

Κοινή παραγοντική 

διασπορά Παρ.1 Παρ.2 Παρ.3 Παρ.4 

Ερ.01 0,833 0,105 0,088 0,018 0,713 

Ερ.02 0,802 0,106 0,085 0,163 0,689 

Ερ.03 0,715 0,165 0,231 0,183 0,612 

Ερ.04 0,680 0,137 0,068 0,199 0,525 

Ερ.05 0,735 0,134 0,113 0,115 0,584 

Ερ.06 0,381 0,715 -0,037 -0,012 0,658 

Ερ.07 0,054 0,725 0,212 0,063 0,578 

Ερ.08 0,111 0,728 0,163 0,427 0,750 

Ερ.09 0,147 0,817 0,131 0,272 0,780 

Ερ.11 0,229 0,356 0,125 0,789 0,818 

Ερ.12 0,305 0,130 0,119 0,816 0,791 

Ερ.15 0,180 0,336 0,583  -0,142 0,506 

Ερ.18 0,316 0,103 0,581 0,081 0,455 

Ερ.19 0,051 -0,056 0,847 0,327 0,829 

Ερ.20 0,028 0,152 0,796 0,058 0,661 

Διακύμανση (%) 22,006 17,425 14,891 12,003  

Cronbach α=0,865 0,848 0,813 0,728 0,800*  

Παρ.1 «Κοινωνική στήριξη», Παρ.2: «Οικογενειακή αποκατάσταση», Παρ.3: «Επαγγελματική 

ανέλιξη», Παρ.4: «Καθημερινότητα», *, συντελεστής Spearman-Brown 
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Πίνακας 2. Βαθμολογία των 109 ερωτηθέντων στις τελικές ερωτήσεις του υπό ανάπτυξη 

ερωτηματολογίου των προσδοκιών για νεαρούς ενήλικες με μεσογειακή αναιμία. 

 Προσδοκίες 

Ερωτήσεις (Ερ.) Μ.Ο. Τ.Α. 

Ερ.01 2,798 0,930 

Ερ.02 2,862 0,832 

Ερ.03 3,201 0,754 

Ερ.04 3,174 0,814 

Ερ.05 3,100 0,792 

Ερ.06 2,853 0,921 

Ερ.07 2,752 1,089 

Ερ.08 3,082 0,872 

Ερ.09 3,045 1,012 

Ερ.11 3,403 0,721 

Ερ.12 2,990 0,855 

Ερ.15 2,779 0,984 

Ερ.18 3,201 0,950 

Ερ.19 2,660 1,082 

Ερ.20 2,403 1,106 

Ολική βαθμολογία 2,954 0,543 

Μ.Ο.: μέσος όρος, Τ.Α.: τυπική απόκλιση 
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Πίνακας 3. Βαθμολογία των 109 ερωτηθέντων για κάθε παράγοντα του υπό ανάπτυξη 

ερωτηματολογίου των προσδοκιών για νεαρούς ενήλικες με μεσογειακή αναιμία (1/2-

31/5/2014). 

 Βαθμολογία 

Παράγοντες Μ.Ο. Τ.Α. Κ.Ο. Α.Ο. (%) ερωτηθέντων 

στη βάση 

(%) ερωτηθέντων 

στην οροφή 

1. Κοινωνική 

στήριξη 

3,028 0,652 1,60 4,00 4,587 11,927 

2. Οικογενειακή 

αποκατάσταση 

2,934 0,783 1,25 4,00 2,752 14,679 

3. Επαγγελματική 

ανέλιξη 

2,762 0,766 1,00 4,00 2,752 11,009 

4. Καθημερινότητα 3,197 0,720 1,00 4,00 0,917 28,440 

Μ.Ο.: μέσος όρος, Τ.Α.: τυπική απόκλιση, Κ.Ο.: κατώτερο όριο, Α.Ο.: ανώτερο όριο 

 

 

Πίνακας 4. Ομάδες των 109 ερωτηθέντων για την ανάπτυξη του ερωτηματολογίου προσδοκιών 

για νεαρούς ενήλικους με μεσογειακή αναιμία ανάλογα με τα κοινωνικο-δημογραφικά 

χαρακτηριστικά τους (1/2-31/5/2014). 
 

Κοινωνικο-δημογραφικά 

χαρακτηριστικά 

 

Ομάδες 

 

Ν 

  

(%) 

Φύλο Άντρες 52 (47,71) 

Γυναίκες 57 (52,29) 

Μορφωτικό επίπεδο Υψηλό (απόφοιτος πανεπιστημίου)  68 (62,39) 

Χαμηλό (απόφοιτος γυμνασίου/λυκείου) 41 (37,61) 

Έγγαμη ζωή (ή σε 

συμβίωση) 

Έγγαμοι (ή σε συμβίωση) 40 (36,70) 

Άγαμοι (ή ελεύθεροι) 69 (63,30) 

Ενεργός εργασιακή 

απασχόληση 

Εργαζόμενοι 84 (77,06) 

Άνεργοι 25 (22,94) 



 

Πίνακας 5. Μέσοι όροι παραγόντων του υπό ανάπτυξη ερωτηματολογίου προσδοκιών των 109 ερωτηθέντων νεαρών ενηλίκων με μεσογειακή 

αναιμία σε σχέση με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά τους (1/2-31/5/2014). 

 Φύλο Μορφωτικό επίπεδο  

 Άντρες Γυναίκες   Υψηλό Χαμηλό   

Παράγοντες  Μ.Ο. Μ.Ο. t Σημαντικότητα Μ.Ο. Μ.Ο. t Σημαντικότητα 

1. Κοινωνική στήριξη  3,004 3,049 -0,360 0,719 3,041 3,005 -0.280 0,780 

2. Οικογενειακή 

αποκατάσταση  

2,880 2,983 -0,675 0,501 3,004 2,817 -1,208 0,230 

3. Επαγγελματική 

ανέλιξη 

2,582 2,925 -2,384 0,019 2,897 2,537 -2.433 0,017 

4. Καθημερινότητα  3,077 3,307 -1,660 0,100 3,360 2,927 -2,970 0,004 

Μ.Ο.: μέσος όρος, Τ.Α.: τυπική απόκλιση  

(Συνεχίζεται) 



Πίνακας 5. (Συνέχεια). Μέσοι όροι παραγόντων του υπό ανάπτυξη ερωτηματολογίου προσδοκιών των 109 ερωτηθέντων νεαρών ενηλίκων με 

μεσογειακή αναιμία σε σχέση με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά τους (1/2-31/5/2014). 

 Έγγαμη ζωή Επαγγελματική απασχόληση 

 Έγγαμοι Άγαμοι   Εργαζόμενοι Άνεργοι   

Παράγοντες  Μ.Ο. Μ.Ο. t Σημαντικότητα Μ.Ο. Μ.Ο. t Σημαντικότητα 

1. Κοινωνική στήριξη  3,215 2,919 2,561 0,012 3,074 2,872 1,363 0,176 

2. Οικογενειακή 

αποκατάσταση  

2,913 2,946 -0,222 0,825 3,095 2,390 3,710 0,001 

3. Επαγγελματική 

ανέλιξη 

2,863 2,703 1,048 0,297 2,786 2,680 0,604 0,547 

4. Καθημερινότητα  3,300 3,138 1,136 0,259 3,226 3,100 0,768 0,444 

Μ.Ο.: μέσος όρος, Τ.Α.: τυπική απόκλιση  
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Πίνακας 6. Τέσσερεις παράγοντες προσδοκιών (Παρ.) στους υπό μελέτη 303 νεαρούς ενήλικες 

με μεσογειακή αναιμία (1/9/2014-31/1/2015). 
 

 

 

Ερωτήσεις (Ερ.) 

Παράγοντες 

και φόρτιση ερωτήσεων 

 

Κοινή παραγοντική 

Παρ.I Παρ.II Παρ.III Παρ.IV διασπορά 

Ερ.01 0,807 0,094 0,009 0,096 0,669 

Ερ.02 0,818 0,202 0,052 0,030 0,713 

Ερ.03 0,664 0,130 0,353 0,084 0,590 

Ερ.04 0,761 0,136 0,080 0,163 0,630 

Ερ.05 0,705 0,172 0,331 0,101 0,647 

Ερ.06 0,328 0,533 0,277 -0,045 0,470 

Ερ.07 0,153 0,839 -0,066 0,246 0,792 

Ερ.08 0,170 0,695 0,375 0,045 0,655 

Ερ.09 0,141 0,809 0,286 0,100 0,766 

Ερ.11 0,080 0,351 0,764 0,121 0,727 

Ερ.12 0,124 0,252 0,770 0,142 0,692 

Ερ.15 0,263 0,020 0,563 0,196 0,425 

Ερ.18 0,083 0,077 0,247 0,651 0,497 

Ερ.19 0,051 0,152 0,148 0,829 0,735 

Ερ.20 0,165 0,040 0,006 0,780 0,637 

Διακύμανση (%) 20,965 16,380 14,152 12,804  

Cronbach α=0,859 0,851 0,799 0,663 0,689  

Παρ.I: «Κοινωνική στήριξη», Παρ.II: «Οικογενειακή αποκατάσταση», Παρ.III: 

«Καθημερινότητα», Παρ.IV: «Επαγγελματική ανέλιξη»  
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Πίνακας 7. Τέσσερεις παράγοντες (Παρ.) εκπλήρωσης προσδοκιών στους υπό μελέτη 303 

νεαρούς ενήλικες με μεσογειακή αναιμία (1/9/2014-31/1/2015). 
 

 

 

Ερωτήσεις (Ερ.) 

Παράγοντες 

και φόρτιση ερωτήσεων 

 

Κοινή παραγοντική 

Παρ.I Παρ.II Παρ.III Παρ.IV διασπορά 

Ερ.01 0,811 0,028 0,074 0,077 0,670 

Ερ.02 0,814 0,135 0,111 0,011 0,693 

Ερ.03 0,739 0,139 0,190 0,127 0,617 

Ερ.04 0,762 0,040 0,072 0,125 0,603 

Ερ.05 0,711 0,122 0,220 0,051 0,572 

Ερ.06 0,361 0,511 0,317 0,132 0,509 

Ερ.07 0,068 0,877 -0,030 0,099 0,785 

Ερ.08 0,104 0,783 0,292 -0,012 0,709 

Ερ.09 0,092 0,874 0,119 0,157 0,811 

Ερ.11 0,136 0,253 0,782 0,128 0,710 

Ερ.12 0,170 0,109 0,839 0,187 0,780 

Ερ.15 0,197 0,062 0,598 0,181 0,432 

Ερ.18 0,097 0,142 0,234 0,623 0,473 

Ερ.19 0,099 0,104 0,182 0,829 0,741 

Ερ.20 0,091 0,027 0,065 0,864 0,759 

Διακύμανση (%) 21,462 17,157 13,825 13,319  

Cronbach α=0,846 0,851 0,825 0,715 0,731  

Παρ.I: «Κοινωνική στήριξη», Παρ.II: «Οικογενειακή αποκατάσταση», Παρ.III: 

«Καθημερινότητα», Παρ.IV: «Επαγγελματική ανέλιξη» 
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Πίνακας 8. Μέσοι όροι βαθμολογιών της εκπλήρωσης, των προσδοκιών και των διαφορών τους 

στους υπό μελέτη 303 νεαρούς ενήλικες με μεσογειακή αναιμία (1/9/2014-31/1/2015). 
 

 Εκπλήρωση  Προσδοκίες Διαφορές Τιμές 

Ερωτήσεις (Ερ.) Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. t Σημαντικότητα

Ερ.01 2,950 0,781 2,917 0,839 0,033 0,695 0,827 0,409 

Ερ.02 2,990 0,825 2,990 0,808 0,000 0,606 0,000 1,000 

Ερ.03 3,300 0,708 3,293 0,752 0,006 0,488 0,235  0,814 

Ερ.04 3,290 0,751 3,274 0,751 0,026 0,557 0,452 0,651 

Ερ.05 3,214 0,734 3,184 0,736 0,030 0,554 0,933 0,352 

Ερ.06 3,105 0,914 3,085 0,909 0,020 0,805 0,428 0,669 

Ερ.07 2,590 1,257 2,967 1,038 -0,376 1,291 -5,074 <0,001 

Ερ.08 2,983 0,981 3,138 0,822 -0,155 0,868 -3,109 <0,002 

Ερ.09 2,837 1,168 3,122 0,949 -0,294 1,138 -4,370 <0,001 

Ερ.11 3,339 0,723 3,412 0,717 -0,073 0,516 -2,449 <0,015 

Ερ.12 3,099 0,819 3,125 0,848 -0,026 0,608 -0,755  0,451 

Ερ.15 3,036 0,888 2,950 0,983 0,086 0,784 -1,904 <0,058 

Ερ.18 3,092 1,047 3,231 0,938 -0,139 0,888 -2,717 <0,007 

Ερ.19 2,825 1,060 2,670 1,050 0,155 0,931 2,900 <0,004 

Ερ.20 2,682 1,074 2,438 1,080 0,251 0,859 5,022 <0,001 

Μ.Ο.: μέσος όρος, Τ.Α.: τυπική απόκλιση 
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Πίνακας 9. Μέσοι όροι παραγόντων εκπλήρωσης, προσδοκιών και των διαφορών τους στους υπό 

μελέτη 303 νεαρούς ενήλικες με μεσογειακή αναιμία (1/9/2014-31/1/2015).  

               Εκπλήρωση   Προσδοκίες  Διαφορές Τιμές 

Παράγοντες Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. t Σημαντικότητα 

I.Κοινωνική στήριξη 3,150 0,603 3,133 0,618 0,019 0,398 0,721 0,472 

II.Οικογενειακή 

αποκατάσταση  

2,880 0,882 3,078 0,737 -0,201 0,769 -4,482 <0,001 

III.Καθημερινότητα  

 

3,158 0,649 3,163 0,662 -0,004 0,484 -0,158 0,874 

IV.Επαγγελματική 

ανέλιξη 

2,867 0,855 2,782 0,805 0,089 0,690 2,132 0,034 

Ολική βαθμολογία 3,023 0,530 3,054 0,520 -0,030 0,385 -1,402 0,162 

Μ.Ο.: μέσος όρος, Τ.Α.: τυπική απόκλιση 
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Πίνακας 10.α Κατανομή των υπό μελέτη 303 νεαρών ενηλίκων με μεσογειακή αναιμία με βάση 

τα κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά τους (1/9/2014-31/1/2015). 
 

Δημογραφικά χαρακτηριστικά Κατηγορίες Ν (%) 

Φύλο Άντρας 142 (46,86) 

 Γυναίκα 161 (53,14) 

Τόπος διαμονής  Αστικές περιοχές 260 (85,81) 

 Μη αστικές περιοχές 43 (14,19) 

Ρόλοι ενήλικης ζωής Κατηγορίες Ν (%) 

Έγγαμη ζωή (ή συμβίωση) Ναι 100 (33,11) 

 Όχι 202 (66,89) 

Απόκτηση παιδιών Ναι 57 (19,06) 

 Όχι 242 (80,94) 

Ανησυχία για παροχή οικονομικής ενίσχυσης  Ναι 136 (44,88) 

Όχι 167 (55,12) 

Κοινωνική ενσωμάτωση  Κατηγορίες Ν (%) 

Διαβίωση κατά μόνας Ναι 229 (75,83) 

Όχι 73 (24,17) 

Αλλαγή εικόνα σώματος  Ναι 105 (34,65) 

 Όχι 198 (65,35) 

Ενεργός επαγγελματική απασχόληση Εργαζόμενοι 218 (71,95) 

 Άνεργοι 85 (28,05) 

Συστηματική παρουσία στην εργασία  Πάντοτε 08  (2,80)  

Συχνά 59 (20,71)  

 Μερικές φορές 84 (29,47) 

 Σπάνια 73 (25,62) 

 Καθόλου 61 (21,40) 

Μορφωτικό επίπεδο Υψηλό 195 (64,36) 

 Χαμηλό 108 (35,64) 
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Πίνακας 10.β Κατανομή των υπό μελέτη 303 νεαρών ενηλίκων με μεσογειακή αναιμία με βάση 

τα χαρακτηριστικά της κατάστασης υγείας τους (1/9/2014-31/1/2015). 
 

Εμπλεκόμενοι με την κατάσταση υγείας Κατηγορίες Ν (%) 

Σχέση με ιατρούς Πολύ καλή 109 (35,97) 

 Καλή 132 (43,57) 

 Μέτρια 52 (17,16) 

 Κακή 6 (1,98) 

 Πολύ κακή 4 (1,32) 

Σχέση με νοσηλευτές Πολύ καλή 166 (54,79) 

 Καλή 112 (36,96) 

 Μέτρια 22 (7,26) 

 Κακή 1 (0,33) 

 Πολύ κακή 2 (0,66) 

Γραφειοκρατικές δυσχέρειες συστήματος 

υγείας 

Πάντοτε 14 (4,64) 

Συχνά 41 (13,58) 

 Μερικές φορές 103 (34,11) 

 Σπάνια 78 (25,82) 

 Καθόλου 66 (21,85) 

(Συνεχίζεται)
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Πίνακας 10.β (Συνέχεια). Κατανομή των υπό μελέτη 303 νεαρών ενηλίκων με μεσογειακή 

αναιμία με βάση τα χαρακτηριστικά της κατάστασης υγείας τους (1/9/2014-31/1/2015). 
 

Ιδία εμπλοκή στην κατάσταση υγείας Κατηγορίες Ν (%) 

Αυτό-φροντίδα Πάντοτε 212 (69,97) 

 Συχνά 53 (17,49) 

 Μερικές φορές 22 (7,26) 

 Σπάνια 15 (4,95) 

 Καθόλου 1 (0,33) 

Πληροφόρηση περί μεσογειακής αναιμίας Πολύ 166 (54,79) 

Αρκετά 123 (40,59) 

 Λίγο 14 (4,62) 

 Καθόλου 0 (00,00) 

Γνώση για τη δυνατότητα υποβολής σε νέες 

θεραπείες 

Πάρα πολύ  56 (18,48) 

Πολύ  108 (35,64) 

Λίγο 125 (41,25) 

 Καθόλου 14 (4,62) 

Πρόθεση υποβολής σε νέες θεραπείες Πάρα πολύ 30 (9,93) 

Πολύ 30 (9,93) 

 Λίγο 78 (25,83) 

 Καθόλου 164 (54,31) 

Πνευματική θεώρηση κατάστασης υγείας Κατηγορίες Ν (%) 

Πίστη στο Θεία Πρόνοια Πάρα πολύ-Πολύ 219 (73,24) 

 Λίγο-Καθόλου 80 (26,76) 

(Συνεχίζεται)
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Πίνακας 10.β (Συνέχεια). Κατανομή των υπό μελέτη 303 νεαρών ενηλίκων με μεσογειακή 

αναιμία με βάση τα χαρακτηριστικά της κατάστασης υγείας τους (1/9/2014-31/1/2015). 
 

Προβληματισμοί για την ασθένεια  Κατηγορίες Ν (%) 

Δυσκολίες στην προμήθεια αίματος  Πάντοτε 4 (1,32) 

Συχνά 53 (17,49) 

 Μερικές φορές 119 (39,27) 

 Σπάνια 91 (30,03) 

 Καθόλου  36 (11,88) 

Υιοθέτηση από συγκεκριμένους δότες αίματος  Πάντοτε 

Συχνά  

Μερικές φορές 

06 

11 

77 

(2,00) 

(3,68) 

(25,75) 

 Καθόλου 205 (68,57) 

Ανησυχίες κατά τη μετάγγιση  Πάντοτε 2 (0,66) 

 Συχνά 6 (1,98) 

 Μερικές φορές 46 (15,18) 

 Σπάνια 162 (53,47) 

 Καθόλου 87 (28,71) 

Καταπόνηση από την αποσιδήρωση  Μεγάλη (υποδόρια) 82 (27,24) 

 Μέτρια (συνδυαστική) 135 (44,86) 

 Λίγη (από στόματος) 84 (27,90) 

Επιπλοκές Ναι 47 (15,56) 

 Ενδοκρινολογικές 28 (9,27) 

 Καρδιολογικές 11 (3,64) 

 Λοιμώξεις 8 (2,65) 

 Όχι 255 (84,44) 
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Πίνακας 10.γ Κατανομή των υπό μελέτη 303 νεαρών ενηλίκων με μεσογειακή αναιμία με βάση 

το βαθμό κατάθλιψής τους (1/9/2014-31/1/2015). − Αξιοπιστία δεδομένων ερωτηματολογίου 

κατάθλιψης ενηλίκων (BDI)  
 

Κατάθλιψη Βαθμολογία (Επίπεδα)  Ν (%) 

Κλίμακα BDI  0-10 (Φυσιολογικά) 218 (71,95) 

11-16 (Ήπια δυσθυμία) 57 (18,81) 

 17-20 (Οριακή) 13 (4,29) 

 21-30 (Μέτρια) 12 (3,96) 

 >31 (Σοβαρή) 3 (0,99) 

 7,64±6,43  Μέση   

Πλήθος ερωτήσεων  Cronbach α  

21  0,863  
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Πίνακας 11. Ερμηνεία συνολικής εκπλήρωσης προσδοκιών των υπό μελέτη 303 νεαρών 

ενηλίκων με μεσογειακή αναιμία (1/9/2014-31/1/2015) − Προτεινόμενο υπόδειγμα πολλαπλής 

γραμμικής παλινδρόμησης με μέθοδο βηματικής επιλογής. 

Ερμηνευτική ικανότητα προτεινόμενου υποδείγματος 

 

Υπόδειγμα τεσσάρων μεταβλητών 

R
2
 F(4)  Σημαντικότητα 

0,316 34,115 < 0,001 

Ερμηνευτική επιρροή κάθε εισαχθείσας ερμηνευτικής μεταβλητής 

Ερμηνευτικές μεταβλητές Beta  t            Σημαντικότητα   sr
2

        

Κατάθλιψη -0,405 -8,195 < 0,001 0,155 

Έγγαμη ζωή  0,251 5,188 < 0,001 0,062 

Πληροφόρηση περί μεσογειακής 

αναιμίας 

0,132 2,687 0,008 0,017 

Δυσκολίες στην προμήθεια αίματος  -0,115 -2,379 0,018 0,013 
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Πίνακας 12. Ερμηνεία εκπλήρωσης προσδοκιών κοινωνικής στήριξης [Παρ.Ι(Εκπλ)] των υπό 

μελέτη 303 νεαρών ενηλίκων με μεσογειακή αναιμία (1/9/2014-31/1/2015) − Προτεινόμενο 

υπόδειγμα πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης με μέθοδο βηματικής επιλογής. 

Ερμηνευτική ικανότητα προτεινόμενου υποδείγματος 

 

Υπόδειγμα δύο μεταβλητών 

R
2
 F(2) Σημαντικότητα 

0,214 40,651 < 0,001 

Ερμηνευτική επιρροή κάθε εισαχθείσας ερμηνευτικής μεταβλητής 

Ερμηνευτικές μεταβλητές Beta t           Σημαντικότητα   sr
2

          

Κατάθλιψη -0,434 -8,435 < 0,001 0,187 

Δυσκολίες στην προμήθεια αίματος  -0,130 -2,528  0,012 0,017 
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Πίνακας 13. Ερμηνεία εκπλήρωσης προσδοκιών οικογενειακής αποκατάστασης [Παρ.ΙΙ(Εκπλ)] 

των υπό μελέτη 303 νεαρών ενηλίκων με μεσογειακή αναιμία (1/9/2014-31/1/2015) − 

Προτεινόμενο υπόδειγμα πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης με μέθοδο βηματικής επιλογής. 

Ερμηνευτική ικανότητα προτεινόμενου υποδείγματος 

 

Υπόδειγμα τεσσάρων μεταβλητών 

R
2
 F(4) Σημαντικότητα 

0,236 22,627 < 0,001 

Ερμηνευτική επιρροή κάθε εισαχθείσας ερμηνευτικής μεταβλητής 

Ερμηνευτικές μεταβλητές Beta t Σημαντικότητα sr
2
 

Έγγαμη ζωή 0,272 4,472 < 0,001 0,052 

Κατάθλιψη  -0,188 -3,576 < 0,001 0,033 

Απόκτηση παιδιών 0,196 3,231 0,001 0,027 

Πληροφόρηση περί μεσογειακής 

αναιμίας 

0,106 2,034 0,043 0,011 
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Πίνακας 14. Ερμηνεία εκπλήρωσης προσδοκιών καθημερινότητας [Παρ.ΙΙΙ(Εκπλ)] των υπό μελέτη 

303 νεαρών ενηλίκων με μεσογειακή αναιμία (1/9/2014-31/1/2015) − Προτεινόμενο υπόδειγμα 

πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης με μέθοδο βηματικής επιλογής. 

Ερμηνευτική ικανότητα προτεινόμενου υποδείγματος 

 

Υπόδειγμα τεσσάρων μεταβλητών 

R
2
 F(4) Σημαντικότητα 

0,219 20,847 < 0,001 

Ερμηνευτική επιρροή κάθε εισαχθείσας ερμηνευτικής μεταβλητής 

Ερμηνευτικές μεταβλητές Beta t Σημαντικότητα sr
2
 

Κατάθλιψη -0,378 -7,135 < 0,001 0,133 

Ανησυχίες κατά τη μετάγγιση -0,133 -2,560 0,011 0,017 

Πληροφόρηση περί μεσογειακής 

αναιμίας 

0,110 2,091 0,037 0,011 

Φύλο (Γυναικείο) 0,106 2,058 0,040 0,011 
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Πίνακας 15. Ερμηνεία εκπλήρωσης προσδοκιών επαγγελματική ανέλιξης [Παρ.ΙV(Εκπλ)] των υπό 

μελέτη 303 νεαρών ενηλίκων με μεσογειακή αναιμία (1/9/2014-31/1/2015) − Προτεινόμενο 

υπόδειγμα πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης με μέθοδο βηματικής επιλογής. 

Ερμηνευτική ικανότητα προτεινόμενου υποδείγματος 

 

Υπόδειγμα πέντε μεταβλητών 

R
2
 F(5) Σημαντικότητα 

0,177 12,690 < 0,001 

Ερμηνευτική επιρροή κάθε εισαχθείσας ερμηνευτικής μεταβλητής 

Ερμηνευτικές μεταβλητές Beta t Σημαντικότητα sr
2
 

Εργασιακή απασχόληση (ενεργός) 0,215 4,036 < 0,001 0,045 

Μορφωτικό επίπεδο 0,175 3,194  0,002 0,028 

Κατάθλιψη  -0,158 -2,936 0,004 0,024 

Δυσκολίες στην προμήθεια αίματος  -0,150 -2,831 0,005 0,022 

Διαβίωση κατά μόνας 0,115 2,142 0,033 0,013 
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Πίνακας 16. Ερμηνεία συνόλου προσδοκιών των υπό μελέτη 303 νεαρών ενηλίκων με 

μεσογειακή αναιμία (1/9/2014-31/1/2015) − Προτεινόμενο υπόδειγμα πολλαπλής γραμμικής 

παλινδρόμησης με μέθοδο βηματικής επιλογής. 

Ερμηνευτική ικανότητα προτεινόμενου υποδείγματος 

 

Υπόδειγμα τεσσάρων μεταβλητών 

R
2
 F(4) Σημαντικότητα 

0,240 23,246 < 0,001 

Ερμηνευτική επιρροή κάθε εισαχθείσας ερμηνευτικής μεταβλητής 

Ερμηνευτικές μεταβλητές Beta t Σημαντικότητα sr
2
 

Κατάθλιψη -0,346 -6,726 < 0,001 0,116 

Δυσκολίες στην προμήθεια αίματος  -0,215 -4,226 < 0,001 0,046 

Έγγαμη ζωή 0,153 2,994 0,003 0,023 

Τόπος διαμονής (Αστική περιοχή) 0,130 2,547 0,001 0,017 
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Πίνακας 17. Ερμηνεία προσδοκιών κοινωνικής στήριξης [Παρ.I(Προσ)] των υπό μελέτη 303 

νεαρών ενηλίκων με μεσογειακή αναιμία (1/9/2014-31/1/2015) − Προτεινόμενο υπόδειγμα 

πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης με μέθοδο βηματικής επιλογής. 

Ερμηνευτική ικανότητα προτεινόμενου υποδείγματος 

 

Υπόδειγμα δύο μεταβλητών 

R
2
 F(2) Σημαντικότητα 

0,175 31,660 < 0,001 

Ερμηνευτική επιρροή κάθε εισαχθείσας ερμηνευτικής μεταβλητής 

Ερμηνευτικές μεταβλητές Beta t Σημαντικότητα sr
2
 

Κατάθλιψη  -0,383 -7,257 < 0,001 0,146 

Δυσκολίες στην προμήθεια αίματος  -0,142 -2,696 0,007 0,020 
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Πίνακας 18. Ερμηνεία προσδοκιών οικογενειακής αποκατάστασης [Παρ.II(Προσ)] των υπό μελέτη 

303 νεαρών ενηλίκων με μεσογειακή αναιμία (1/9/2014-31/1/2015) − Προτεινόμενο υπόδειγμα 

πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης με μέθοδο βηματικής επιλογής. 

Ερμηνευτική ικανότητα προτεινόμενου υποδείγματος 

 

Υπόδειγμα τεσσάρων μεταβλητών 

R
2
 F(4) Σημαντικότητα 

0,227 21,758 < 0,001 

Ερμηνευτική επιρροή κάθε εισαχθείσας ερμηνευτικής μεταβλητής 

Ερμηνευτικές μεταβλητές Beta t Σημαντικότητα sr
2
 

Κατάθλιψη -0,260 -4,971 < 0,001 0,065 

Έγγαμη ζωή 0,243 4,714 < 0,001 0,058 

Επιπλοκές  -0,181 -3,525 < 0,001 0,032 

Ανησυχίες κατά τη μετάγγιση -0,176 -3,400 0,001 0,030 
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Πίνακας 19. Ερμηνεία προσδοκιών καθημερινότητας [Παρ.III(Προσ)] των υπό μελέτη 303 νεαρών 

ενηλίκων με μεσογειακή αναιμία (1/9/2014-31/1/2015) − Προτεινόμενο υπόδειγμα πολλαπλής 

γραμμικής παλινδρόμησης με μέθοδο βηματικής επιλογής. 

Ερμηνευτική ικανότητα προτεινόμενου υποδείγματος 

 

Υπόδειγμα τριών μεταβλητών 

R
2
 F(3) Σημαντικότητα 

0,132 15,158 < 0,001 

Ερμηνευτική επιρροή κάθε εισαχθείσας ερμηνευτικής μεταβλητής 

Ερμηνευτικές μεταβλητές Beta t Σημαντικότητα sr
2
 

Κατάθλιψη -0,262 -4,781 < 0,001 0,067 

Ανησυχίες κατά τη μετάγγιση -0,170 -3,125  0,002 0,028 

Τόπος διαμονής (Αστική περιοχή) 0,111 2,053 0,041 0,012 
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Πίνακας 20. Ερμηνεία προσδοκιών επαγγελματικής ανέλιξης [Παρ.IV(Προσ)] των υπό μελέτη 303 

νεαρών ενηλίκων με μεσογειακή αναιμία (1/9/2014-31/1/2015) − Προτεινόμενο υπόδειγμα 

πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης με μέθοδο βηματικής επιλογής. 

Ερμηνευτική ικανότητα προτεινόμενου υποδείγματος 

 

Υπόδειγμα τριών μεταβλητών 

R
2
  F(3) Σημαντικότητα 

0,098 10,824 < 0,001 

Ερμηνευτική επιρροή κάθε εισαχθείσας ερμηνευτικής μεταβλητής 

Ερμηνευτικές μεταβλητές Beta t Σημαντικότητα sr
2
 

Μορφωτικό επίπεδο 0,184 3,246 0,001 0,032 

Δυσκολίες στην προμήθεια αίματος  -0,161 -2,922 0,004 0,026 

Τόπος διαμονής (Αστική περιοχή) 0,144 2,545 0,011 0,020 
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Πίνακας 21. Ερμηνεία συνολικής διαφοράς εκπλήρωσης και προσδοκιών των υπό μελέτη 303 

νεαρών ενηλίκων με μεσογειακή αναιμία (1/9/2014-31/1/2015) − Προτεινόμενο υπόδειγμα 

πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης με μέθοδο βηματικής επιλογής. 

Ερμηνευτική ικανότητα προτεινόμενου υποδείγματος 

 

Υπόδειγμα μίας μεταβλητών 

R
2
 F(1) Σημαντικότητα 

0,041 12,781 < 0,001 

Ερμηνευτική επιρροή εισαχθείσας ερμηνευτικής μεταβλητής 

Ερμηνευτική μεταβλητή Beta t Σημαντικότητα sr
2
 

Ηλικία 0,202 3,575  < 0,001 0,041 

 

 

 

Πίνακας 22. Ερμηνεία διαφορών εκπλήρωσης και προσδοκιών κοινωνικής στήριξης 

[Παρ.I(Εκπλ-Προσ)] των υπό μελέτη 303 νεαρών ενηλίκων με μεσογειακή αναιμία (1/9/2014-

31/1/2015) − Προτεινόμενο υπόδειγμα πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης με μέθοδο 

βηματικής επιλογής. 

Ερμηνευτική ικανότητα προτεινόμενου υποδείγματος 

 

Υπόδειγμα μίας μεταβλητών 

R
2
 F(1) Σημαντικότητα 

0,020 6,241 0,013 

Ερμηνευτική επιρροή εισαχθείσας ερμηνευτικής μεταβλητής 

Ερμηνευτική μεταβλητή Beta t Σημαντικότητα sr
2
 

Διαβίωση κατά μόνας  0,143 2,498  0,013 0,020 
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Πίνακας 23. Ερμηνεία διαφορών εκπλήρωσης και προσδοκιών οικογενειακής αποκατάστασης 

[Παρ.II(Εκπλ-Προσ)] των υπό μελέτη 303 νεαρών ενηλίκων με μεσογειακή αναιμία (1/9/2014-

31/1/2015) − Προτεινόμενο υπόδειγμα πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης με μέθοδο 

βηματικής επιλογής. 

Ερμηνευτική ικανότητα προτεινόμενου υποδείγματος 

 

Υπόδειγμα τριών μεταβλητών 

R
2
 F(3) Σημαντικότητα 

0,093 15,455 < 0,001 

Ερμηνευτική επιρροή κάθε εισαχθείσας ερμηνευτικής μεταβλητής 

Ερμηνευτικές μεταβλητές Beta t Σημαντικότητα sr
2
 

Έγγαμη ζωή 0,172 2,982 0,003 0,029 

Ανησυχίες κατά τη μετάγγιση 0,144 2,590 0,010 0,022 

Ηλικία  0,141 2,418 0,016 0,019 
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Πίνακας 24. Ερμηνεία διαφορών εκπλήρωσης και προσδοκιών καθημερινότητας

[Παρ.III(Εκπλ-Προσ)] των υπό μελέτη 303 νεαρών ενηλίκων με μεσογειακή αναιμία (1/9/2014-

31/1/2015) − Προτεινόμενο υπόδειγμα πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης με μέθοδο 

βηματικής επιλογής. 

Ερμηνευτική ικανότητα προτεινόμενου υποδείγματος 

 

Υπόδειγμα τριών μεταβλητών 

R
2
 F(3) Σημαντικότητα 

0,054 5,905  0,003 

Ερμηνευτική επιρροή κάθε εισαχθείσας ερμηνευτικής μεταβλητής 

Ερμηνευτικές μεταβλητές Beta t Σημαντικότητα sr
2
 

Δυσκολίες στην προμήθεια αίματος 0,149 2,626 0,009 0,022 

Κατάθλιψη -0,141 -2,490 0,013 0,020 

Διαβίωση κατά μόνας  0,125 2,219 0,027 0,016 
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Πίνακας 25. Ερμηνεία διαφορών εκπλήρωσης και προσδοκιών επαγγελματικής ανέλιξης 

[Παρ.IV(Εκπλ-Προσ)] των υπό μελέτη 303 νεαρών ενηλίκων με μεσογειακή αναιμία (1/9/2014-

31/1/2015) − Προτεινόμενο υπόδειγμα πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης με μέθοδο 

βηματικής επιλογής. 

Ερμηνευτική ικανότητα προτεινόμενου υποδείγματος 

 

Υπόδειγμα δύο μεταβλητών 

R
2
 F(2) Σημαντικότητα 

0,056 8,900  < 0,001 

Ερμηνευτική επιρροή κάθε εισαχθείσας ερμηνευτικής μεταβλητής 

Ερμηνευτικές μεταβλητές Beta t Σημαντικότητα sr
2
 

Δυσκολίες στην προμήθεια αίματος  -0,184 -3,277 0,001 0,034 

Διαβίωση κατά μόνας -0,141 -2,575 0,011 0,021 
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Πίνακας 26. Ερμηνεία βαθμολογίας κλίμακας κατάθλιψης BDI των υπό μελέτη 303 νεαρών 

ενηλίκων με μεσογειακή αναιμία (1/9/2014-31/1/2015) − Προτεινόμενο υπόδειγμα πολλαπλής 

γραμμικής παλινδρόμησης με μέθοδο βηματικής επιλογής. 

Ερμηνευτική ικανότητα προτεινόμενου υποδείγματος 

 

Υπόδειγμα τεσσάρων μεταβλητών 

R
2
  F(3) Σημαντικότητα 

0,160 17,580 < 0,001 

Ερμηνευτική επιρροή κάθε εισαχθείσας ερμηνευτικής μεταβλητής 

Ερμηνευτικές μεταβλητές Beta t Σημαντικότητα sr
2
 

Γραφειοκρατικές δυσχέρειες 

συστήματος υγείας  

0,224 4,017 < 0,001 0,956 

Αλλαγή εικόνα σώματος 0,217 3,832 < 0,001 0,901 

Aπουσιασμός από την εργασία 0,168 2,972 0,003 0,897 
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Πίνακας 27. Τρεις παράγοντες (Παρ.) προσαρμοσθέντος ερωτηματολογίου για προσδοκίες των 

υπό μελέτη 74 παιδιών και εφήβων με μεσογειακή αναιμία (1/9/2014-31/1/2015).  

 

 

Ερωτήσεις (Ερ.) 

Παράγοντες 

και φόρτιση ερωτήσεων 

 

Κοινή παραγοντική 

Παρ.1
ος

 Παρ.2
ος

 Παρ.3
ος

 διασπορά 

Ερ.01 0,002 0,784 0,019 0,615 

Ερ.02 0,184 0,704 0,087 0,573 

Ερ.03 -0,139 0,751 -0,051 0,586 

Ερ.04 0,239 0,700 -0,087 0,555 

Ερ.05 0,224 0,655 0,310 0,574 

Ερ.06 0,675 0,323 -0,157 0,585 

Ερ.08 0,771 0,096 0,248 0,665 

Ερ.09 0,817 -0,010 0,003 0,668 

Ερ.11 0,651 0.194 0,147 0,483 

Ερ.12 0,702 0,177 0,168 0,552 

Ερ.15 0,670 -0,143 0,115 0,482 

Ερ.18 0,059 -0,009 0,971 0,947 

Ερ.19 0,173 0,077 0,860 0,776 

Ερ.20 0,137 0,038 0,907 0,842 

Διακύμανση (%) 23,537 20,027 19,781  

Cronbach α=0,812 0,780 0,813 0,920  

Παρ.1
ος

: «Οικογενειακή προοπτική και καθημερινότητα», Παρ.2
ος

: «Δίκτυο φίλων»,  

Παρ.3
ος

: «Επαγγελματική  προοπτική» 
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Πίνακας 28. Μέσοι όροι βαθμολογιών των προσδοκιών στα υπό μελέτη 74 παιδιά και εφήβους 

με μεσογειακή αναιμία ερωτηματολογίου (1/9/2014-31/1/2015). 

 Προσδοκίες 

Ερωτήσεις (Ερ.) Μ.Ο. Τ.Α. 

Ερ.01 3,149 0,886 

Ερ.02 3,067 0,865 

Ερ.03 3,135 0,833 

Ερ.04 3,432 0,664 

Ερ.05 3,324 0,704 

Ερ.06 2,932 1,197 

Ερ.08 3,203 0,844 

Ερ.09 3,446 0,830 

Ερ.11 3,284 0,986 

Ερ.12 3,176 0,942 

Ερ.15 2,851 1,143 

Ερ.18 2,554 1,009 

Ερ.19 2,784 0,997 

Ερ.20 2,716 1,054 

Ολική βαθμολογία 3,075 0,505 

Μ.Ο.: μέσος όρος, Τ.Α.: τυπική απόκλιση 
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Πίνακας 29. Μέσοι όροι παραγόντων προσδοκιών σε 74 παιδιά και έφηβους με μεσογειακή 

αναιμία (1/9/2014-31/1/2015). 

               Προσδοκίες  

Παράγοντες Μ.Ο. Τ.Α. 

1
 ος

. Οικογενειακή προοπτική και καθημερινότητα  3,148 0,719 

2
ος

. Δίκτυο φίλων 3,221 0,580 

3
ος

. Επαγγελματική προοπτική 2,684 0,947 

Μ.Ο.: μέσος όρος, Τ.Α.: τυπική απόκλιση   
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Πίνακας 30.α Κατανομή των υπό μελέτη 74 παιδιών και εφήβων με μεσογειακή αναιμία με 

βάση τα κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά τους (1/9/2014-31/1/2015). 
 

Δημογραφικά χαρακτηριστικά Κατηγορίες Ν (%) 

Φύλο Αγόρια 33 (44,59) 

 Κορίτσια  41 (55,41) 

Ηλικία  8-11   

 12-14   

 14-17   

Τόπος διαμονής  Αστικές περιοχές 56 (75,68) 

 Μη αστικές περιοχές 18 (24,32) 

Χαρακτηριστικά γονικής οικογένειας Κατηγορίες Ν (%) 

Πυρηνική οικογένεια Ναι  62 (83,78) 

 Όχι  12 (16,22) 

Εργαζόμενος πατέρας Ναι 62 (83,78) 

Όχι 12 (16,22) 

Μορφωτικό επίπεδο πατέρα Ναι 15 (20,27) 

 Όχι 59 (79,73) 

Εργαζόμενη μητέρα Ναι 26 (35,14) 

Όχι 48 (64,86) 

Μορφωτικό επίπεδο μητέρας Ναι  19 (25,68) 

 Όχι  55 (74,32) 

Κοινωνική ενσωμάτωση  Κατηγορίες Ν (%) 

Αλλαγή εικόνας σώματος Ναι 6 (8,11) 

 Όχι 68 (91,89) 

Σχολικός απουσιασμός Πάντοτε 4 (5,40) 

 Συχνά 11 (14,86) 

 Μερικές φορές 19 (25,68) 

 Σπάνια 21 (28,38) 

 Καθόλου 19 (25,68) 
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Πίνακας 30.β Κατανομή των υπό μελέτη 74 παιδιών και εφήβων με μεσογειακή αναιμία με βάση 

τα χαρακτηριστικά της κατάστασης υγείας τους (1/9/2014-31/1/2015). 
 

Εμπλεκόμενοι με την κατάσταση υγείας Κατηγορίες Ν (%) 

Σχέση με ιατρούς Πολύ καλή 35 (47,30) 

 Καλή 31 (41,89) 

 Μέτρια 8 (10,81) 

 Κακή 0 (0,00) 

 Πολύ κακή 0 (0,00) 

Σχέση με νοσηλευτές Πολύ καλή 44 (59,46) 

 Καλή 24 (32,43) 

 Μέτρια 6 (8,11) 

 Κακή 0 (0,00) 

 Πολύ κακή 0 (0,00) 

Γραφειοκρατικές δυσχέρειες συστήματος 

υγείας 

Πάντοτε  4 (5,48) 

Συχνά  3 (4,11) 

 Μερικές φορές  19 (26,03) 

 Σπάνια  20 (27,39) 

 Καθόλου  27 (36,99) 

(Συνεχίζεται)
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Πίνακας 30.β (Συνέχεια). Κατανομή των υπό μελέτη 74 παιδιών και εφήβων με μεσογειακή 

αναιμία με βάση τα χαρακτηριστικά της κατάστασης υγείας τους (1/9/2014-31/1/2015). 
 

Ιδία εμπλοκή στην κατάσταση υγείας Κατηγορίες Ν (%) 

Αυτό-φροντίδα  Πάντοτε 13 (17,57) 

Συχνά  16 (21,62) 

 Μερικές φορές 20 (27,03) 

 Σπάνια  11 (14,86) 

 Καθόλου 14 (18,92) 

Πληροφόρηση περί μεσογειακής αναιμίας Πολύ 16 (21,63) 

 Αρκετά 45 (60,81) 

 Λίγο 11 (14,86) 

 Καθόλου 2 (2,70) 

Γνώση για τη δυνατότητα υποβολής σε 

μεταμόσχευση/νέες θεραπείες 

Πάρα πολύ  7 (10,77) 

Πολύ  11 (16,92) 

Λίγο 35 (53,85) 

 Καθόλου 1 2 (18,46) 

Πρόθεση υποβολής σε μεταμόσχευση/νέες 

θεραπείες 

Πάρα πολύ 12 (16,44) 

Πολύ  10 (13,69) 

 Λίγο  26 (35,62) 

 Καθόλου 25 (34,25) 

Πνευματική θεώρηση κατάστασης υγείας Κατηγορίες Ν (%) 

Πίστη στη Θεία Πρόνοια  Πάρα πολύ-Πολύ 64 (86,49) 

 Λίγο-Καθόλου 10 (13,51) 

(Συνεχίζεται)
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Πίνακας 30.β (Συνέχεια). Κατανομή των υπό μελέτη 74 παιδιών και εφήβων με μεσογειακή 

αναιμία με βάση τα χαρακτηριστικά της κατάστασης υγείας τους (1/9/2014-31/1/2015). 
 

Προβληματισμοί για την ασθένεια Κατηγορίες Ν (%) 

Δυσκολίες στην προμήθεια αίματος Πάντοτε 0 (0,00) 

 Συχνά 1 (1,35) 

 Μερικές φορές 3 (4,05) 

 Σπάνια 17 (22,98) 

 Καθόλου 53 (71,62) 

Υιοθέτηση από συγκεκριμένους δότες αίματος Σπάνια 

Συχνά  

Μερικές φορές 

33 

1 

7 

(45,21) 

(1,37) 

(9,58) 

Καθόλου  32 (43,84) 

Ανησυχίες κατά τη μετάγγιση Πάντοτε 0 (0,00) 

 Συχνά 1 (1,35) 

 Μερικές φορές 3 (4,05) 

 Σπάνια 17 (22,98) 

 Καθόλου 53 (71,62) 

Καταπόνηση από την αποσιδήρωση Μεγάλη (υποδόρια) 12 (16,44) 

 Μέτρια (συνδυαστική) 26 (35,61) 

 Λίγη (από στόματος) 35 (47,95) 

Επιπλοκές Ναι 7 (9,59) 

 Ενδοκρινολογικές 7 (9,46) 

 Όχι 66 (90,41) 
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Πίνακας 30.γ Κατανομή των υπό μελέτη 74 παιδιών και εφήβων με μεσογειακή αναιμία με βάση 

το βαθμό κατάθλιψής τους (1/9/2014-31/1/2015). 
 

Παιδική κατάθλιψη Βαθμολογία (Επίπεδα)  Ν (%) 

Κλίμακα CDI < 15 (Φυσιολογικά) 65 (87,84) 

 ≥ 15 (Αυξημένα) 9 (12,16) 

 7,89±5,83  Μέση   

Πλήθος ερωτήσεων   Cronbach α  

27  0,817  
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Πίνακας 31. Ερμηνεία συνόλου προσδοκιών των υπό μελέτη 74 παιδιών και εφήβων με 

μεσογειακή αναιμία (1/9/2014-31/1/2015) − Προτεινόμενο υπόδειγμα πολλαπλής γραμμικής 

παλινδρόμησης με μέθοδο βηματικής επιλογής. 

Ερμηνευτική ικανότητα προτεινόμενου υποδείγματος 

 

Υπόδειγμα μίας μεταβλητής 

R
2
 F(1)  Σημαντικότητα 

0,124 8,948 0,004 

Ερμηνευτική επιρροή κάθε εισαχθείσας ερμηνευτικής μεταβλητής 

Ερμηνευτικές μεταβλητές Beta t Σημαντικότητα sr
2
 

Γνώση για δυνατότητα υποβολής σε 

μεταμόσχευση/νέες θεραπείες  

0,353 2,991 0,004 0,124 

 

 

 

Πίνακας 32. Ερμηνεία προσδοκιών οικογενειακής προοπτικής και καθημερινότητας [Παρ.1
ος

 

(Προσ)] των υπό μελέτη 74 παιδιών και εφήβων με μεσογειακή αναιμία (1/9/2014-31/1/2015) − 

Προτεινόμενο υπόδειγμα πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης με μέθοδο βηματικής επιλογής. 

Ερμηνευτική ικανότητα προτεινόμενου υποδείγματος 

 

Υπόδειγμα μίας μεταβλητής 

R
2
 F(1)  Σημαντικότητα 

0,146 10,729 0,002 

Ερμηνευτική επιρροή κάθε εισαχθείσας ερμηνευτικής μεταβλητής 

Ερμηνευτικές μεταβλητές Beta t Σημαντικότητα sr
2
 

Γνώση για δυνατότητα υποβολής σε 

μεταμόσχευση/νέες θεραπείες  

0,381 3,275 0,002 0,146 
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Πίνακας 33. Ερμηνεία προσδοκιών δικτύου φίλων [Παρ.2
ος

(Προσ)] των υπό μελέτη 74 παιδιών και 

εφήβων με μεσογειακή αναιμία (1/9/2014-31/1/2015) − Προτεινόμενο υπόδειγμα πολλαπλής 

γραμμικής παλινδρόμησης με μέθοδο βηματικής επιλογής. 

Ερμηνευτική ικανότητα προτεινόμενου υποδείγματος 

 

Υπόδειγμα μίας μεταβλητής 

R
2
 F(2)  Σημαντικότητα 

0,189 8,148 0,001 

Ερμηνευτική επιρροή κάθε εισαχθείσας ερμηνευτικής μεταβλητής 

Ερμηνευτικές μεταβλητές Beta t Σημαντικότητα sr
2
 

Παιδική κατάθλιψη  -0,313 -2,874 0,005 0,095 

Καταπόνηση από την αποσιδήρωση -0,259 -2,378 0,020 0,065 

 

 

Πίνακας 34. Ερμηνεία προσδοκιών επαγγελματικής προοπτικής [Παρ.3
ος

(Προσ)] των υπό μελέτη 

74 παιδιών και εφήβων με μεσογειακή αναιμία (1/9/2014-31/1/2015) − Προτεινόμενο υπόδειγμα 

πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης με μέθοδο βηματικής επιλογής. 

Ερμηνευτική ικανότητα προτεινόμενου υποδείγματος 

 

Υπόδειγμα μίας μεταβλητής 

R
2
 F(1)  Σημαντικότητα 

0,103 8,230 0,005 

Ερμηνευτική επιρροή κάθε εισαχθείσας ερμηνευτικής μεταβλητής 

Ερμηνευτικές μεταβλητές Beta t Σημαντικότητα sr
2
 

Σχέση με νοσηλευτές 0,320 2,869 0,005 0,103 
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Πίνακας 35. Ερμηνεία βαθμολογίας κλίμακας παιδικής κατάθλιψης CDI των υπό μελέτη 74 

παιδιών και εφήβων με μεσογειακή αναιμία (1/9/2014-31/1/2015) − Προτεινόμενο υπόδειγμα 

πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης με μέθοδο βηματικής επιλογής. 

Ερμηνευτική ικανότητα προτεινόμενου υποδείγματος 

 

Υπόδειγμα μίας μεταβλητής 

R
2
 F(3)  Σημαντικότητα 

0,315 10,706 <0,001 

Ερμηνευτική επιρροή κάθε εισαχθείσας ερμηνευτικής μεταβλητής 

Ερμηνευτικές μεταβλητές Beta t Σημαντικότητα sr
2
 

Σχολικός απουσιασμός 0,356 3,540 0,001 0,123 

Σχέση με ιατρούς -0,273 -2,717 0,008 0,072 

Εργαζόμενη μητέρα 0,267 2,690 0,009 0,071 
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