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ΕΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ MASCC ΑΝΤΙΕΜΕΣΙΣ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (ΜΑΤ) 
 
Τί βρίσκεται στο CD με τον τίτλο MASCC Aντιέμεσις Eρωτηματολόγιο (ΜΑΤ); Σε αυτό 
το CD, θα βρείτε: 
 
Το MASCC Αντιέμεσις Ερωτηματολόγιο (ΜΑΤ): 
Ένα γρήγορο μέσο για να εκτιμήσετε αν οι ασθενείς υποφέρουν από ναυτία ή έμετο 
εξαιτίας τους χημειοθεραπείας.  
Το ΜΑΤ είναι διαθέσιμο σε Word και PDF. 
 
Οδηγείες χρήσης: 
Πώς να βρείτε το ερωτηματολόγιο και πώς να καθοδηγήσετε τους ασθενείς να το 
χρησιμοποιήσουν σωστα. 
  
Καταγραφή: 
Θα σας βοηθήσει να καταγράψετε τους ασθενείς, τον έλεγχο του εμετού τους, και την 
αγωγή που δώθηκε ώστε να βελτιώσετε τη φροντίδα τους.    
 
 
ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΡΩ ΤO ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟ CD; 
 
Μπορείτε εύκολα να αντιγράψετε το φάκελο με το ΜΑΤ ερωτηματολόγιο σε Microsoft 
Word (.doc), από το CD στο κομπιούτερ σας. Το Microsoft Word είναι μέρος του 
Microsoft Office. Μολις σώσετε αυτό το αρχείο στο κομπιούτερ σας, μπορείτε να το 
διαμορφώσετε ανάλογα με τις ανάγκες των ασθενών σας, και να καταχωρήσετε τα 
ονόματα και τα τηλέφωνα του νοσηλευτικού και υγειονομικού προσωπικού σας. Οι 
περισσότεροι από τους χρήστες (ασθενείς και το υγειονομικό προσωπικό), διαθέτουν 
κάποιο ήδος από το Microsoft Word επεξεργαστή, το οποίο μπορεί εύκολα να ανοίξει 
αυτό το αρχείο. Το ερωτηματολόγιο μπορεί επίσης να εκτυπωθεί απευθείας από αυτό το 
αρχείο.  
Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε PDF (.pdf) αρχεία από το CD στο κομπιούτερ σας. Αυτά 
τα αρχεία, χρειάζονται Adobe λογισμικό (Adobe Reader) για να τα διαβάσετε και να τα 
εκτυπώσετε (μπορείτε να το βρείτε δωρεάν απο την ιστιοσελίδα www.adobe.com). Για να 
διαμορφώσετε και να σώσετε τις απαντήσεις σε PDF, χρειάζεται Adobe λογισμικό, πού 
πρέπει να το αγοράσετε αν δε το έχετε ήδη.  
Έτσι, για να εκτυπώσετε, τα Word ή PDF αρχεία δουλεύουν εξίσου καλά. Παρ’όλ’αυτα, 
πολλοί  χρήστες δε θα έχουν ολόκληρη την Adobe έκδοση ώστε να διαμορφώσουν τα 
ερωτηματολόγια.  
  
 
ΠΩΣ ΝΑ ΕΚΤΥΠΩΣΩ Η ΝΑ ΜΟΙΡΑΣΩ ΤΑ ΜΑΤ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 
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Είναι καλύτερα να σώσετε τα αρχεία στο κομπιούτερ σας πρώτα (παρ’όλ’αυτα μπορεί να 
εκτυπωθούν απευθείας απο το CD). Μετά υπάρχουν διάφορες επιλογές:    
1) Μπορείτε να εκτυπώσετε τα αρχεία απευθείας από το CD, χρησιμοποιώντας είτε το 
Microsoft Word ή το Adobe λογισμικό.  
 
2) Μπορείτε να αντιγράψετε τα αρχεία σε ένα floppy δίσκο, και να τα δώσετε στον 
ασθενή να τα συμπληρώσει και να τα επιστρέψει με email ή να τα εκτυπώσει. 
  
3) Μπορείτε να στείλετε τα αρχεία με email στους ασθενείς και να τους ζητήσετε να σας 
τα επιστρέψουν μέσω email ή να τα εκτυπώσουν. Να σας υπενθυμίσουμε ότι πολλοί 
χρήστες έχουν ήδη Microsoft Word (για .doc αρχεία), αλλά ορισμένοι δεν έχουν 
ολόκληρη την Adobe έκδοση, η οποία θα τους επιτρέψει να σώσουν τις απαντήσεις σε 
pdf.  

Είναι μάλλον καλή ιδέα να αντιγράψετε τα αρχεία στο σκληρό σας δίσκο για ευκολία κai 
διαθεσιμότητα. Ότι υπάρχει σε αυτό το CD, όπως το ΜΑΤ και τα άλλα αρχεία, μπορείτε 
να τα βρείτε στην ιστιοσελίδα της MASCC, www.mascc.org. Επιπλέον, άλλα 
εκπαιδευτικά υλικά, διαλέξεις και προγράμματα σχετικά με τη ναυτία και τον έμετο, και 
άλλα ερωτηματολόγια, μπορούν να βρεθούν στα εκπαιδευτικά κέντρα και πηγές στην ίδια 
ιστιοσελίδα.  
 
 
ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΩ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ; 
 
Πρώτα, παρακαλώ διαβάστε τα ερωτηματολόγια ώστε να εξοικειωθείτε με τις ερωτήσεις 
και την κατάταξή τους.  
 
ΜΑΤ, σελίδα 1: 
Οδηγείες προς τους ασθενείς: θα ήταν πολύ καλό αν μπορέσετε να πάρετε 1 με 2 λεπτά 
από το χρόνο σας στο να εξηγήσετε στους ασθενείς τις οδηγείες χρήσης, ώστε να 
βεβαιωθείτε ότι κατανοήσανε το σκοπό του ερωτηματολογίου και πώς να το 
συμπληρώσουν.  
Θα ήταν επίσης χρήσιμο να πείτε στους ασθενείς ότι θα τους πάρει μόνο μερικά λεπτά 
από το χρόνο τους να το συμπληρώσουν.  
Θα δείτε ότι υπάρχει κενός χόρος για να γράψετε γενικές οδηγείες προς τους ασθενείς, σε 
περίπτωση που χρειάζονται τηλέφωνα κai ονόματα επικοινωνίας.  
 
Βεβαιωθείτε ότι ο ασθενής κατανοεί τον ορισμό της ναυτίας και του έμετου, όπως 
ορίζεται στις οδηγείες χρήσης. Οι μισές από τις ερωτήσεις χρειάζονται ναι/όχι απάντηση. 
Σας ενθαρίνουμε να επιθεωρίσετε τις δύσκολες ερωτήσεις- και να βεβαιωθείτε ότι ο 
ασθενής καταλαβαίνει ότι δεν υπάρχει σωστή ή λάθος απάντηση, μόνο ερωτήσεις 
κρίσεως. 
Επίσης σας ενθαρίνουμε να επιθεωρίσετε τις δύσκολες σκάλες με τους ασθενείς (για 
παράδειγμα δείτε την ερώτηση με το ‘Πάρκινγκ’), ώστε να βεβαιωθείτε ότι 
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καταλαβαίνουν πώς να τις χρησιμοποιούν και ότι απαιτείται να συμπληρώσουν ένα 
νούμερο από το 0 μέχρι το 10. Αυτές είναι σαν τις 0-μέχρι το-10 σκάλες του πόνου. Η 
ερώτηση με το ‘Πάρκινγκ’, χρησιμοποιείται μόνο σαν παράδειγμα. Είναι καλύτερα να μη 
συνεχίσετε μέχρι να βεβαιωθείτε ότι ο ασθενής κατανοεί πώς να συμπληρώσει τις 
ερωτήσεις.  
Επίσης, αυτή μπορεί να είναι μια καλή ευκαιρία να συζητήσετε πώς και πότε πρέπει να 
συμπληρωθούν και na επιστραφούν αυτές οι σελίδες.  
Θυμηθείτε ότι οι ασθενείς μπορεί να έχουν πλήρη elegco των συμπτωμάτων τους, 
επομένως να έχουν λιγότερες ερωτήσεις να απαντήσουν.   
 
ΜΑΤ, σελίδα 2: 
Η σελίδα πού αναφέρεται στον οξύ έμετο: είναι βασικό να γράψετε την ημέρα, 
ημερομηνία και ώρα. Aυτή η σελίδα πρέπει να συμπληρώνεται από τον ασθενή (24 ώρες 
μετά την έναρξη της χημειοθεραπείας).  
Δώστε την εντύπωση στον ασθενή ότι πρέπει να συμπληρωθεί εκείνη τη στιγμή και όχι 
νωρίτερα ή αργότερα.  
 
ΜΑΤ, σελίδα 3:  
Η σελίδα που αναφέρεται στα όψιμα συμπτώματα έμετου: Όπως βλέπετε, αυτές οι 
ερωτήσεις είναι παρόμοιες με τις ερωτήσεις που αναφέρονται στον οξύ έμετο. Παρόμοια, 
είναι σημαντικό να γράψετε ξανά την ημέρα και ημερομηνία (4 μέρες μετα την έναρξη 
της χημειοθεραπείας), όταν ο ασθενής πρέπει να συμπληρώσει αυτή τη σελίδα. Έμφαση 
πρέπει να δίνεται στη καταγραφή του χρόνου.  
Ξανά, πρέπει να αναφερθούμε στη χρησιμότητα του να αφιερώσετε μερικά λεπτά στο να 
καθοδηγείσετε τον ασθενή πώς να συμπληρώσει και να επιστρέψει το ΜΑΤ.  
Παρ’όλο που αυτά τα υλικά έχουν συγγραφικά δικαώματα, είστε ελεύθεροι να τα 
μοιραστείτε με άλλους υγειονομικούς και ασθενείς σύμφωνα με την κρίση σας.  
 
 
ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ 
 
Καθ’ότι είναι προαιρετικό, η φόρμα καταμέτρησης μπορεί να αποβεί ένα από τα πιό 
χρήσιμα σημεία της όλης διαδικασίας. Έχει μερικές βασικές ικανότητες: 
 

• Να ελένξετε την έκβαση του ασθενή κατά τη διάρκεια κάποιου χρονικού 
διαστήματος.  
 

• Να βεβαίωθείτε ότι η σωστή απόφαση εδραιώθηκε σε περίπτωση πού ο ασθενής δεν 
πάει καλά se scesh µe thn nautia kai eµeto.  
 

• Γενικώς να δείτε πως τα πάτε κατά την εκτίμηση πολλών ασθενών. Η φόρμα 
καταμέτρησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μία λίστα διαδοχικών ασθενών ή 
μπορείτε να έχετε διαφορετική φόρμα για oµadeV ασθενών πού λαμβάνουν 
διαφορετικές θεραπείες (π.χ. σύμφωνα με διάφορα είδη χημιοθεραπείας, όπως για 
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εκείνους που λαμβάνουν πλατίνα, συνδιασμό AC, ή carbo; σύμφωνα με την ηλικία; 
σύμφωνα με το γένος; κλπ.) 
 

• Να τη χρησιμοποιείσετε για συνεχή βελτίωση των προγραμμάτων saV.  

 
ΠΩΣ ΝΑ ΛΟΓΑΡΙΑΖΕΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ 
 
Οι στήλες κάτω από τον ‘Οξύ έμετο’, ‘Οξεία ναυτία’, ‘Όψιμο έμετο’, και ‘Όψιμη ναυτία’ 
πρέπει να αντιστοιχούν με τις απαντήσεις που δώθηκαν από τούς ασθενοίς στις ατομικές 
ΜΑΤ φόρμες. Έτσι κάτω από τον ‘Οξύ έμετο’, η πρώτη στήλη αντιστοιχεί στην ερώτηση 
#1 με τον αριθμό ¨1¨για το Ναι, ή ¨2¨για το Όχι. Η επόμενη στήλη για τη συχνότητα 
αντιστοιχεί στην ερώτηση #2, τη συχνότητα εκδήλωσης του έμετου. Παρόμοια 
συμπληρώνετε τις δύο στήλες για την ‘Οξύ ναυτία’ με την Ναι/Όχι απάντηση για την 
ερώτηση #3, και το σκορ για την ένταση του έμετου από την ερώτηση #4 το τοποθετείτε 
στην τέταρτη στήλη. Οι ερωτήσεις για τον Όψιμο έμετο’ είναι ταυτόσημες στις στήλες 
τους.  
 
Η τελευταία στήλη ‘Σχέδιο Αγωγής’, μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη στο να εκτιμήσετε τι 
γίνεται στην πράξη. Αυτο μας ενδιαφέρει και είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη συνεχή 
βελτίωση των προγραμμάτων μας.   

Η φόρμα καταμέτρησης διατείθεται σε Microsoft Word ή Microsoft Excel (το οποίο 
βρίσκεται επίσης από τη Microsoft Office). Το Excel είναι εύκολο στη χρήση του και 
πολύ χρήσιμο στην ανάληση αποτελεσμάτων. Ενώ η φόρμα καταμέτρησης σε Word  είναι 
εύκολη στη χρήση της όταν τυπωθεί, το Word δε μπορεί να υπολογίσει στήλες όπως 
μπορεί το Excel. 


