
Μετρώντας την έκβαση

Σε αυτό το κεφάλαιο:

21.1 Τυποποιημένες μετρήσεις της έκβασης
21.2 Επίτευξη στόχων
21.3 Επανεκτίμηση με τυποποιημένες δοκιμασίες
21.4 Επίπεδο της κλίμακας επίτευξης στόχων
21.5 Μετρήσεις της ποιότητας ζωής/ Αναφορές ικανοποίησης από τον ασθενή και το φροντιστή
21.6 Λειτουργικά οφέλη

Εισαγωγή

Υπάρχει γενική συμφωνία ότι τα απαραίτητα συστατικά στοιχεία της μέτρησης έκβασης για προγράμματα, τα οποία 
εστιάζουν στην αποκατάσταση του εγκεφαλικού τραυματισμού, περιλαμβάνουν τη μέτρηση των ακόλουθων εννοιολο-
γικών κατασκευών:

Αυτό το κεφάλαιο εξετάζει το πώς μπορούν να γίνουν κάποια από αυτά.

21.1  Τυποποιημένες μετρήσεις της έκβασης

Υπάρχει μεγάλη εμπιστοσύνη στις παρακάτω τυποποιημένες μετρήσεις της έκβασης:

• Disability Rating Scale (1982) Rappaport, Hall, Hopkins, Belleza & Cope. Disability Rating Scale for severe head 
trauma. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 63:118-123

ΚΕΦΆΛΆΙΟ 21

• Έλλειμμα
• Αναπηρία 
• Συμμετοχή
• Διάθεση
• Μοτίβο αντιμετώπισης
• Επαγγελματική κατάσταση
• Ανάγκη επίβλεψης
• Επίτευξη στόχου στην αποκατάσταση
• Οικογενειακή/κοινωνική υποστήριξη 
• Ποιότητα ζωής/ικανοποίηση από τη ζωή 
• Ικανοποίηση από τη θεραπεία
• Μετρήσεις διαδικασίας (μετρήσεις της παροχής υπηρεσιών)
• Δαπάνες περίθαλψης 

Toronto Acquired Brain Injury Network report (2000) 
Development of a Comprehensive Best Practice Brain Injury Model. 

www.abinetwork.ca
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• Functional Indpendence Measure/ Functional Assessment Measure, (1997) State University of New York at Buffalo 
(Guide for the Uniform Data Set for Medical Rehabilitation)

• Glasgow Outcome Scale (Jennett and Bond, 1975) Assessment of outcome after severe brain damage: A practical 
scale. Lancet 1:480-484

Αυτές είναι σπουδαίες μετρήσεις για πολύ γενικά αποτελέσματα, αλλά δεν παρέχουν επαρκείς πληροφορίες 
για τις γνωστικές βελτιώσεις. Χρησιμοποιούσαμε όλες αυτές τις μετρήσεις έκβασης για κάποια χρόνια, αλλά 
τελικά αποφασίσαμε ότι δεν μας προσέφεραν καμία πληροφορία που να μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε 
ως θεραπευτές. Καμία από αυτές δεν είναι αρκετά ευαίσθητη στις αλλαγές που βλέπαμε και τεκμηριώναμε 
στις κλινικές συνεδρίες.

Ευτυχώς υπάρχουν εναλλακτικές…

21.2  Επίτευξη στόχων

Αυτή η προσέγγιση έχει μεγάλη απήχηση, αλλά προϋποθέτει ότι οι στόχοι που τίθενται είναι όλοι συγκρίσι-
μοι ως προς τη δυσκολία. Αυτό προφανώς δεν αληθεύει, όταν χρησιμοποιείται μία ευρεία ποικιλία στόχων σε 
διαστάσεις ελλείμματος, δραστηριότητας και συμμετοχής. Οι στόχοι που είναι περισσότερο εστιασμένοι σε 
ευρύτερα ζητήματα της ποιότητας ζωής θα επιτευχθούν δυσκολότερα από στόχους που στοχεύουν ελλείμμα-
τα – ή, το λιγότερο, θα μετρηθούν δυσκολότερα.

Αυτή η προσέγγιση προϋποθέτει, επίσης, ότι  οι στόχοι τίθενται σε ένα κατάλληλο επίπεδο δυσκολίας για το άτομο. 
Εάν η έκβαση εξαρτάται μόνο από τον αριθμό των στόχων που θα επιτευχθούν, τότε είναι εύκολο να χειριστεί κανείς το 
βαθμό επιτυχίας της έκβασης μεταβάλλοντας την ευκολία με την οποία μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι. Ενώ ένας 
ιδιώτης θεραπευτής μπορεί να μην ενδιαφέρεται να επιδιώξει αυτή την πορεία, ίσως υπάρχουν πολιτικά ή/και οικονο-
μικά κίνητρα για να ακολουθηθεί αυτή η προσέγγιση.

Έτσι, παρόλο που αυτή η προσέγγιση δεν είναι επαρκής, παρέχει ένα σημείο εκκίνησης. 

21.3  Επανεκτίμηση με τυποποιημένες δοκιμασίες

Αν και αυτό έχει άμεση απήχηση, επειδή είναι απλό, υπάρχουν δύο ζητήματα που πρέπει να κατανοήσουμε, 
όταν το κάνουμε αυτό:

1. Οι επιδράσεις της εξάσκησης. Οποιοδήποτε κέρδος μπορεί να οφείλεται απλώς σε βελτίωση στην ίδια τη 
δοκιμασία, διότι έχει προηγηθεί εξάσκηση του ατόμου σε αυτή. Αυτό μπορεί να αντισταθμιστεί με τη χρή-
ση μίας ευρείας γκάμας ή συστοιχίας δοκιμασιών και με το να μην εμπιστευόμαστε οποιαδήποτε δοκιμα-
σία, αλλά αντιθέτως με το να ερμηνεύουμε το πρότυπο των απαντήσεων μεταξύ αυτών. Ακόμα καλύτερο 
από αυτό είναι να έχουμε πρόσβαση σε δοκιμασίες με παράλληλες μορφές – αλλά δυστυχώς αυτό το είδος 
εκτιμήσεων είναι πολύ περιορισμένο. 

2. Οικολογική εγκυρότητα. Δεν υπάρχει στέρεη απόδειξη που να καταδεικνύει άμεση σύνδεση μεταξύ της 
βελτίωσης στις δοκιμασίες και του οφέλους στις λειτουργικές δραστηριότητες.

Αυτός είναι ο απλούστερος τρόπος μέτρησης του αποτελέσματος.
Οι στόχοι τίθενται κατά την έναρξη της θεραπείας και 

το αποτέλεσμα μετριέται ως ο αριθμός των στόχων που επιτεύχθηκαν.

Μία άλλη μέθοδος είναι απλώς η επανεξέταση του ατόμου σε μία τυποποιημένη δοκιμασία.
Αυτό συνήθως γίνεται στο επίπεδο του ελλείμματος.
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Αυτά τα προβλήματα δε σημαίνουν ότι αυτή η προσέγγιση δεν πρέπει να χρησιμοποιείται. Εμείς την έχουμε 
χρησιμοποιήσει στη δική μας κλινική πρακτική και βρήκαμε ότι έχει διακριτά πλεονεκτήματα, που περιλαμ-
βάνουν τα εξής:

• εξασφαλίζει μετρήσιμη βελτίωση (που μπορεί να ποσοτικοποιηθεί).
• βοηθάει στην ανάπτυξη της ενημερότητας του ασθενούς για τη σοβαρότητα και τις συνέπειες των προβλημάτων 

του (εάν, για παράδειγμα, κατά τη βελτίωση, η ικανότητα του ατόμου δεν έχει επιστρέψει ακόμη στα φυσιολογικά 
επίπεδα ή αν η βελτίωση είναι αργή).

• συμβάλλει σε αδρούς υπολογισμούς των χρονικών κλιμάκων που είναι απαραίτητες για την αποκατάσταση. Αυτό 
ίσως επιτρέπει στους θεραπευτές να κρίνουν εάν είναι προτιμότερο να προχωρήσουν σε μετα-οξεία εντατική απο-
κατάσταση του εγκεφαλικού τραυματισμού ή να κανονίσουν τη μεταφορά σε μία πιο αργή δομή μακροχρόνιας 
αποκατάστασης με βάση την κοινότητα.

• δίνει τη δυνατότητα σε άλλους επαγγελματίες να κατανοήσουν το βαθμό και τη σοβαρότητα των γνωστικών  προ-
βλημάτων.

21.4  Κλίμακα Επίτευξης Στόχου (Goal Attainment Scaling/GAS)

Ουσιαστικά κάθε στόχος υπόκειται στη διαδικασία της ανάλυσης του κατά πόσον επιτεύχθηκε. Εάν ο στόχος επιτεύ-
χθηκε όπως προβλεπόταν, τότε βαθμολογείται με 0. Εάν η επίτευξη είναι μικρότερη από την προβλεπόμενη, τότε βαθ-
μολογείται με -1 ή -2. Εάν η επίτευξη είναι καλύτερη από την προβλεπόμενη, τότε βαθμολογείται με +1 ή +2.

«Οι άνθρωποι μπορούν να ζήσουν μία βελτιωμένη ζωή με το να αντισταθμίζουν κάποια από τα γνωστικά τους προ-
βλήματα, παρόλο που αυτά παραμένουν αμετάβλητα στις βαθμολογίες της δοκιμασίας. Αντιστρόφως, μπορούν να 
βελτιωθούν στις βαθμολογίες της δοκιμασίας, ενώ παραμένουν με σοβαρή αναπηρία στην καθημερινή ζωή»

Barbara Wilson (2003) 
Goal Planning rather than Neuropsychological Tests should be used to Structure and

Evaluate Cognitive Rehabilitation. Brain Impairment, 4(1):25-30.

Πρέπει να τονίσουμε ότι εμείς ποτέ δεν έχουμε χρησιμοποιήσει αυτή τη μέθοδο μεμονωμένα ούτε συνιστούμε 
να γίνεται αυτό.
Πάντα τη χρησιμοποιούμε σε συνδυασμό με λειτουργικές εκτιμήσεις, μετρήσεις της ποιότητας ζωής και τις κλι-
νικές απόψεις μίας διεπιστημονικής ομάδας.
Όταν εφαρμόζονται σωστά, αυτές οι συνδυασμένες προσεγγίσεις βοηθούν στην αντιστάθμιση των προβλημά-
των που αναφέρθηκαν παραπάνω και εξασφαλίζουν μία πηγή ακριβών πληροφοριών.

Αυτή η προσέγγιση αναπτύχθηκε το 1968 από τους Kiresuk και Sherman. Είναι μία πολύ δομημένη, 
συστηματική και συγκεκριμένη διαδικασία ορισμού στόχων, η οποία παρέχει μία μέθοδο εκτίμησης 

της αποτελεσματικότητας μίας θεραπευτικής παρέμβασης.

+2 = η πιο ευνοϊκή πιθανή έκβαση, δηλ. ξεπέρασε κατά πολύ την επίτευξη του στόχου
+1 = ανώτερο από το αναμενόμενο επίπεδο έκβασης, δηλ. ξεπέρασε το στόχο

0 = αναμενόμενο επίπεδο έκβασης, δηλ. πέτυχε το στόχο
-1 =  κατώτερη έκβαση από την αναμενόμενη, δηλ. δεν πέτυχε το στόχο, αλλά κινήθηκε 

προς αυτή την κατεύθυνση
-2 = η πιο δυσμενής έκβαση, δηλ. τα πήγε χειρότερα από τον αρχικό έλεγχο
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Η πρόοδος προς τους στόχους μπορεί να μετρηθεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Κάθε φορά που γίνεται αυτό, πρέπει 
να προσθέτετε τις βαθμολογίες για κάθε στόχο. Έτσι προκύπτει μία Βαθμολογία Επίτευξης Στόχου (Goal Attainment 
Score – GAS). Η βαθμολογία αυτή μπορεί, επίσης, να αθροίζεται από θεραπεία σε θεραπεία για έναν ασθενή ή και με-
ταξύ των ασθενών.

Αυτή η προσέγγιση φαίνεται να είναι μία χρήσιμη μέθοδος μέτρησης της έκβασης στο πεδίο της αποκατάστασης 
του εγκεφαλικού τραυματισμού. Η κλίμακα GAS θεωρείται χρήσιμη για:

• τον έλεγχο της προόδου σε μία ορισμένη χρονική περίοδο
• την οργάνωση συναντήσεων της κλινικής ομάδας για συζήτηση για τον ασθενή 
• το σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων για την τρέχουσα αποκατάσταση
• τη διασφάλιση συνοπτικής σχετικής μετάδοσης πληροφοριών στον ασθενή, το μέλος της οικογένειας/φροντιστή, 

τον παραπέμποντα και την πηγή χρηματοδότησης 
• την καθοδήγηση για την παροχή κοινωνικής ενίσχυσης 
• την αξιολόγηση του προγράμματος
• την ενθάρρυνση για ακριβέστερη αυτο-ενημερότητα
•  την εκ νέου ανάπτυξη της ικανότητας του ασθενούς για ορισμό στόχων 

Malec JF (1999) 
Goal attainment scaling in rehabilitation. Neuropsychological Rehabilitation 9 (3):253-0275

21.5  Ποιότητα ζωής / Αναφορές ικανοποίησης από τον ασθενή ή το φροντιστή

Υπήρξαν λίγες περιπτώσεις στη σταδιοδρομία μας όπου τα κέρδη (οι βελτιώσεις) που επιτεύχθηκαν και με-
τρήθηκαν στην αποκατάσταση ήταν σχεδόν μηδαμινά, ενώ ο ασθενής ή/και ο φροντιστής ανέφεραν πολύ 
μεγάλη ικανοποίηση ή/και σημαντικά βελτιωμένη αντιλαμβανόμενη ποιότητα ζωής.

Αντιστρόφως, υπήρξαν και λίγες περιπτώσεις όπου προέκυψαν σημαντικά οφέλη στις μετρήσεις που χρη-
σιμοποιήθηκαν στο πρόγραμμα αποκατάστασης, ενώ το άτομο διατηρούσε μία αυστηρή και απαισιόδοξη 
αντίληψη για τη ζωή του. 

Έτσι, η ανάπτυξη της αυτο-ενημερότητας είναι το πιο σημαντικό στοιχείο-κλειδί για επιτυχημένη αποκατάσταση. Χω-
ρίς την αντίληψη του ατόμου ότι η ποιότητα ζωής του έχει βελτιωθεί, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι πολλές από τις 
προσπάθειές μας πήγαν χαμένες. Αν και αυτό δεν είναι τόσο απλό με τον πληθυσμό των ατόμων με εγκεφαλικό τραυ-
ματισμό, όσο μπορεί να φαίνεται αρχικά.

Το κλειδί για την κατανόηση της χρήσης των μετρήσεων της ποιότητας ζωής ή ικανοποίησης ως εργαλείο αξιολό-
γησης της έκβασης είναι ότι μπορούν να βαθμολογηθούν μόνο από το άτομο, στου οποίου τη ζωή αναφέρονται. Δε 
μπορούν να βαθμολογηθούν από κάποιο θεραπευτή για αυτόν/αυτήν. Αυτό που εμείς μπορεί να θεωρούμε φτωχή ποι-
ότητα ζωής, ο διπλανός μας μπορεί να θεωρεί ότι είναι καλή ποιότητα ζωής. Οι δικές μας αξίες, κρίσεις και προσδοκίες 
παρεμβαίνουν σε αυτή τη διαδικασία.

Σύσταση #5c για τη Μέτρηση της Έκβασης:
«Η Κλίμακα Επίτευξης Στόχου (μία μέθοδος άθροισης της προόδου των ατόμων προς τους στόχους τους για τη 
συνολική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων ενός προγράμματος) θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε θεραπευτικά 
προγράμματα με εξατομικευμένους στόχους».

The Toronto Acquired Brain Injury Network report (2000) 
Development of a Comprehensive Best Practice Brain Injury Model. www.abinetwork.ca

Είναι απολύτως απαραίτητο να κατανοήσετε ότι η αποκατάσταση δε μπορεί να γίνει σε έναν ασθενή. 
Επιβάλλεται να είναι μία διαδικασία συνεργασίας, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό.
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Υπάρχουν δύο σημαντικά ζητήματα γύρω από αυτή την έννοια της ποιότητας ζωής ή ικανοποίησης, ιδιαίτερα στον 
εγκεφαλικό τραυματισμό:

1. Οι άνθρωποι που έχουν σημαντικές γνωστικές ή συναισθηματικές δυσκολίες παρουσιάζουν μία αλλοιωμένη 
ικανότητα να «βγάζουν νόημα», να εκτιμούν και να συστηματοποιούν τον κόσμο γύρω τους. Αυτό θα μπορούσε 
να έχει σαν αποτέλεσμα δύο αντίθετους πόλους στο πλαίσιο της ευτυχίας: 

• Το άτομο θα προσπαθεί πάντα να είναι αυτός/αυτή που ήταν και θα αποτυγχάνει εξ’ αιτίας των σημαντικά 
αλλοιωμένων ικανοτήτων του. Αυτό οδηγεί σε έναν κύκλο αποτυχίας, χαμηλή αυτοεκτίμηση, κατάθλιψη και 
έλλειψη ικανοποίησης. Αυτό το είδος ανθρώπων δε θα αξιολογήσει τον εαυτό του ότι έχει καλή ποιότητα 
ζωής, αφού θα συγκρίνει τον εαυτό του συναισθηματικά, οικονομικά, κοινωνικά και γνωστικά με αυτό που 
είχε στο παρελθόν.

• Το άτομο αντιλαμβάνεται ολόκληρο τον κόσμο και το ρόλο του μέσα σε αυτόν με έναν αλλοιωμένο τρόπο 
και κατασκευάζει τη δική του ευτυχία μέσα σε αυτό που αυτός/αυτή έχει τώρα.

Για να το εξηγήσουμε αυτό: Οι θεραπευτές συνήθως υποθέτουν ότι οι άνθρωποι που έχουν προσπαθήσει 
ανεπιτυχώς να αυτοκτονήσουν θα έχουν κατάθλιψη. Όμως, αυτό δεν αληθεύει πάντα, αφού η απόπειρα  
αυτοκτονίας μπορεί κάλλιστα να έχει αλλάξει πολλές από τις συνθήκες ζωής που οδήγησαν το άτομο να το 
επιχειρήσει αρχικά.

2. Μετά τον εγκεφαλικό τραυματισμό οι άνθρωποι συχνά θα έχουν δυσκολίες με την ενημερότητα (ενόραση) για 
τα προβλήματά τους και την επίδραση αυτών σε όλες τις πλευρές της ζωής τους. Εάν ένα άτομο έχει δυσκολίες 
ενημερότητας, τότε είναι λογικό να υποθέσουμε ότι οποιαδήποτε αυτο-αξιολόγηση της ποιότητας ζωής ή της 
ικανοποίησης είναι πιθανό να είναι αναξιόπιστη.

Αυτό δε σημαίνει ότι τέτοιες αξιολογήσεις δε θα έπρεπε να επιχειρούνται. Στην πραγματικότητα μπορούν να λειτουρ-
γήσουν ως μία μέθοδος αξιολόγησης της βελτιούμενης ενημερότητας. Όμως, αυτό σημαίνει ότι οι πληροφορίες που 
παρέχονται από το άτομο είναι απαραίτητο να τεθούν μέσα στο πλαίσιο των προβλημάτων ενημερότητας που έχει.

Δουλέψαμε με έναν νεαρό άνδρα που είχε προσπαθήσει ανεπιτυχώς να αυτοπυροβοληθεί μέσα σε ναό, σε μία 
προσπάθεια αυτοκτονίας. Στην  πραγματικότητα, αστόχησε να πετύχει τον εγκέφαλο και πυροβόλησε δια μέσου 
των οπτικών του νεύρων, πράγμα που τον έθεσε σε ακόμα χειρότερη κατάσταση από κάθε άποψη σε σχέση με το 
πώς ήταν πριν – τώρα έχει φλοιϊκή τύφλωση. Ωστόσο, δεν είναι αυτό το ζήτημα. Ανέφερε μεγάλη ικανοποίηση 
με την «καινούρια ζωή του».
Πιθανώς το γεγονός αυτό του έδωσε την προσοχή ή την κατανόηση που είχε ανάγκη και άλλαξε την κατεύθυνση 
της ζωής του με τρόπο που τα αρχικά του προβλήματα δεν ήταν πλέον παρόντα.
Έχουμε εργασθεί με διάφορα παραδείγματα περιστατικών που έχουν παρόμοιο ιστορικό. Το θέμα είναι ότι εμείς 
δεν μπορούμε να κάνουμε κρίσεις για τη ζωή άλλων ανθρώπων, που να βασίζονται στη δική μας σκοπιά.

Εμείς λέμε πάντα στους ασθενείς μας ότι η αποκατάσταση συνεχίζεται μέχρι που αυτοί να είναι σε θέση 
να δηλώσουν με 100% βεβαιότητα ότι είναι ευτυχισμένοι με τη ζωή τους τώρα. Αυτό δε σημαίνει ότι δε 
θα έχουν κακές ημέρες και προβλήματα –όλοι έχουμε- είναι φυσιολογικό. Αλλά, ότι έχουν επιτύχει μία 
κατάσταση ικανοποίησης με το πώς είναι τα πράγματα.

Ο Yehuda Ben-Yishay το αποκαλεί αυτό «Επίτευξη μίας νέας αίσθησης εαυτού» και, κατά τη γνώμη μας, αυτός 
είναι ο στόχος κάθε αποκατάστασης. Δε θα φθάσουν όλοι εκεί, αλλά θα πρέπει να υποστηρίζουμε όλους αυτούς 
που μπορούν να το επιτύχουν και να κάνουμε σαφές ότι η γνωστική αποκατάσταση περί αυτού ακριβώς πρόκειται.

Για παράδειγμα, έχουμε εργασθεί με έναν αριθμό ατόμων που αξιολογούν την ποιότητα ζωής τους ως 
πολύ καλή – παρόλο που όλα είναι πολύ περιορισμένα γύρω τους. Δεν έχουν χρήματα, έχουν περιορισμέ-
να μέσα για να κερδίσουν χρήματα και μία επιδεινούμενη κατάσταση μέσα στην οικογένεια τους.
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Αυτά είναι, λοιπόν, τα αδύνατα και τα δυνατά σημεία αυτής της προσέγγισης στη μέτρηση της έκβασης, ανάλογα με το 
πώς χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες.

Κάποιο μέλος της οικογένειας ίσως είναι πολύ ευχαριστημένο με αυτή τη μέθοδο μέτρησης, αλλά κάποιος αποδέ-
κτης της υπηρεσίας ίσως βρίσκει αυτή πολύ υποκειμενική και συγκεχυμένη και δύσκολο να μεταφραστεί σε όρους κό-
στους-οφέλους, όταν συγκρίνεται, για παράδειγμα, με κάποιο ωραίο και σταθερό μέτρο, όπως η επιστροφή στο πλαίσιο 
της ανταγωνιστικής απασχόλησης.

21.6  Λειτουργικά οφέλη 

Για παράδειγμα, τα οφέλη που αποφέρει η αποκατάσταση  μπορεί να μην εμφανιστούν αμέσως μόλις σταματήσει μία 
παρέμβαση - ίσως χρειάζεται να υπάρξει μία περίοδος σταθεροποίησης ή ένα συνδυαστικό αποτέλεσμα μαζί με μία 
άλλη θεραπεία ή εμπειρία. 

Αυτό καθιστά πολύ δύσκολο το να προσδιορίσουμε αν μία συγκεκριμένη θεραπεία ή ομάδα θεραπειών έχει οδηγή-
σει σε συγκεκριμένες λειτουργικές βελτιώσεις ή όχι. Για αυτό και έχουν τέτοια απήχηση οι τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες 
δοκιμές ως ερευνητικός σχεδιασμός. Όμως, υπάρχει έλλειψη των RCTs στο πεδίο της αποκατάστασης του εγκεφαλικού 
τραυματισμού συνολικά, και πολύ περισσότερο στην  έρευνα της γνωστικής αποκατάστασης, και έτσι όλα τα κλινικά 
πρότυπα και συστάσεις τείνουν να δίνουν εξέχουσα σημασία  στην ομόφωνη γνώμη των ειδικών.

Θυμηθείτε, επίσης, ότι τα λειτουργικά οφέλη μπορεί να μην είναι απαραιτήτως αυτά που εσείς φανταζόσαστε 
ή αναμένατε. Έχουμε δει οφέλη στη διάθεση, τη συμπεριφορά και την ικανοποίηση, τα οποία δεν θα με-
τρούνταν απαραιτήτως σε πειραματικές μελέτες. Οι γνωστικές ικανότητες του ατόμου μπορεί να μην έχουν 
βελτιωθεί, αλλά αν το άτομο με εγκεφαλικό τραυματισμό ή ο φροντιστής είναι πιο ευτυχισμένοι και μπορούν 
να αλληλεπιδρούν με καταλληλότερο τρόπο, αυτό αποτελεί τεράστιο κέρδος. 

Συμπέρασμα για τη μέτρηση της έκβασης

Έχουμε δείξει ότι η μέτρηση της έκβασης δεν είναι ένα απλό επιστημονικό πεδίο.

Φυσικά κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους μέσα σε μία τέτοια κατάσταση μπορεί να έχουν επαναξιολογήσει τι 
είναι σημαντικό στη ζωή τους και να είναι αληθινά ευτυχισμένοι. Παρόλα αυτά, εάν είναι γνωστό ότι το άτομο 
έχει δυσκολίες ενημερότητας, τότε είναι πολύ πιθανό ότι μία τέτοια αξιολόγηση της ποιότητας ζωής θα αντανα-
κλά την ανικανότητα να παρακολουθεί και να αξιολογεί τι πραγματικά συμβαίνει.

Ο ιδανικός στόχος σε κάθε παρέμβαση αποκατάστασης είναι να βελτιώσει τη λειτουργικότητα στη ζωή 
του ατόμου. Δεν υπάρχει αμφιβολία για αυτό. Ωστόσο, δεν είναι πάντα εύκολο να το κάνουμε πράξη.

Από την εμπειρία μας, αυτά τα πιο ήπια κέρδη έχουν ένα αποτέλεσμα «βραδείας καύσης» - που σημαίνει 
ότι αρχικά έχουν μία λεπτή επίδραση σε μία ολόκληρη σειρά διαφορετικών πραγμάτων της ζωής των αν-
θρώπων, η οποία βαθμιαία αυξάνεται και εξελίσσεται σε σημαντικό αντίκτυπο.

Μία επιστημονική εκτίμηση ή μέτρηση δεν μπορεί εύκολα να αντλήσει αυτή την πληροφορία και είναι πιθανό 
να την παραλείψει εντελώς.

Η σύστασή μας είναι να χρησιμοποιείτε διαφορετικές μεθόδους μέτρησης της έκβασης ανάλογα με το 
εκάστοτε ερώτημα που καλείστε να απαντήσετε.
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Επίσης, θα υποστηρίζαμε τις συστάσεις της Αναφοράς του Δικτύου Επίκτητου Εγκεφαλικού Τραυματισμού του Τορό-
ντο ( Toronto Acquired Brain Injury Network Report) για την ταυτόχρονη χρήση μίας ευρείας γκάμας διαφορετικών 
μετρήσεων της έκβασης.

Η βασισμένη σε δεδομένα πρακτική είναι απαραίτητη. Πρέπει, όμως, να εξισορροπείται με την κλινική γνώ-
μη των θεραπευτών και την προσωπική γνώμη των ατόμων με εγκεφαλικό τραυματισμό και των φροντιστών 
τους.

Συμπέρασμα

Σε αυτό το μέρος (Μέρος Α) έχουμε προσπαθήσει να σας παράσχουμε την υποκείμενη θεωρία των γνωστι-
κών θεραπειών σας. 

Στο επόμενο μέρος (Μέρος Β) σας δείχνουμε μέσα από μελέτες περίπτωσης πώς να εφαρμόζετε όλη αυτή 
τη θεωρία. Επίσης σας προτείνουμε τρόπους για να εφαρμόζετε αυτή τη δουλειά σε διαφορετικά πλαίσια και 
με διαφορετικές διαγνωστικές ομάδες.

Ελπίζουμε ότι το βιβλίο αυτό θα είναι χρήσιμο για εσάς και τους ασθενείς/πελάτες σας.

Ένας τρόπος να συμβαδίζετε με τις εξελίξεις σε όλο αυτό τον τομέα είναι να χρησιμοποιείτε τις βάσεις δεδομένων 
που είναι διαθέσιμες από τη λίστα διαθέσιμων πηγών της ιστοσελίδας του Αμερικανικού Συμβουλίου Ιατρικής 
Αποκατάστασης: www.acrm.org/resources/evidence-and-practice/


