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ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ
«Η επίπτωση του τύπου προσωπικότητας, των κοινωνικών ρόλων και των
επαγγελµατικών απαιτήσεων στην οπτική ικανότητα και ικανοποίηση ασθενών
µε ψευδοφακική πολυεστιακή διόρθωση πρεβυωπίας.»
Υποψήφια Διδάκτωρ: Ντόντη Παναγιώτα
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στόχος
Η παρούσα διδακτορική διατριβή έχει ως ζητούµενο την αξιολόγηση της επίπτωσης
του τύπου της προσωπικότητας, των κοινωνικών ρόλων και των επαγγελµατικών
απαιτήσεων στην οπτική ικανότητα και ικανοποίηση ασθενών µε πολυεστιακή
διόρθωση της πρεσβυωπίας.
Τα αποτελέσµατα από την παρούσα διατριβή θα βοηθήσουν στη κατανόηση των αναγκώνεπιθυµιών των πρεσβυωπικών ατόµων που αναζητούν χειρουργική διόρθωση. Απώτερος
στόχος είναι η βέλτιστη επιλογή των υποψηφίων για ψευδοφακική πολυεστιακή διόρθωση,
ώστε να επιτευχθεί το µέγιστο θεραπευτικό αποτέλεσµα µετεγχειρητικά, µε τη µεγαλύτερη
ικανοποίηση του ασθενούς.

Υλικό & Μέθοδος
Σε ασθενείς που προσέρχονται στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Αλεξανδρούπολης
για ψευδοφακική πολυεστιακή διόρθωση πρεσβυωπίας, θα διαµοιράζονται πριν το
χειρουργείο δοµηµένα ερωτηµατολόγια που θα αφορούν στις συνήθειες- ανάγκες τις
καθηµερινότητας των ατόµων αυτών και στις αντιδράσεις τους σε καθορισµένες
καταστάσεις ώστε να καταταχθούν ανάλογα µε τον τύπο της προσωπικότητας, τους
κοινωνικούς ρόλους και τις επαγγελµατικές απαιτήσεις.
Έπειτα από 6 µήνες µετά την αποθεραπεία από την πολυεστιακή διόρθωση, θα
γίνεται αξιολόγηση του βαθµού ικανοποίησης τους και την ικανότητας να
αντεπεξέλθουν σε µια σειρά από καθηµερινές δραστηριότητες σε περιβάλλον
προσοµοίωσης.
Τριµελής επιτροπή:
§ Λαµπίρης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Οφθαλµολογίας , Τµήµα
Ιατρικής,Δ.Π.Θ. ( Επιβλέπων ΔΔ)
§ Τσινόπουλος Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής Οφθαλµολογίας, Τµήµα Ιατρικής,
Α.Π.Θ.
§ Σεϊµένης Ιωάννης, Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής, Τµήµα Ιατρικής, Δ.Π.Θ.
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“The impact of personality type, social roles and working mandates in
visual capacity and satisfaction of patients following pseudophakic
presbyopic corrections.”
PhD Candidate: Ntonti Panagiota
ABSTRACT
Purpose
Primary objective of this doctoral dissertation is the exploration of the impact
of personality type, social roles and working mandates οn the visual capacity
and satisfaction of patients that underwent pseudophakic presbyopic
corrections. The outcomes of this dissertation will contribute to the body of
knowledge on the very hot topic of presbyopic surgical corrections.
Material & Methods
Personality type, social types and working mandates will be evaluated as a routine
procedure to patients that visit the Presbyopia Service of the University Hospital of
Alexandroupolis, by means of structured questionnaires. Six months following their
pseudophakic presbyopic correction, each study participant will be evaluated for
his/her visual capacity and vision-specific quality of life. Regression modeling will be
attempted in order to identify the exact demographic, social, personality type of
patient that is most compatible to the pseudophakic presbyopic corrections.
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