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Τον κ. Αντωνίου Σταύρο, Ιατρό Γενικής Χειρουργικής, που κατα τη διαρκεία της  
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Περίληψη  

Τίτλος: Ποιότητα ζωής, ικανοποίηση από τη ζωή & προσδοκίες εξυπηρετούμενων 

ατόμων με κατ’ οίκον λήψη φροντίδας, ηλικίας 50+ ετών, από 12 χώρες της Ευρώπης 

(μελέτη SHARE 2006-7).   

Της: Μερόπης Γιουμίδου  

Υπό την επίβλεψη του: Αναστάσιου Φιλαλήθη (επιβλέπων) 

Ημερομηνία: 7.3.2017 

Εισαγωγή. Η αναζήτηση παραγόντων που καθορίζουν την ποιότητα ζωής 

εξαρτημένων ατόμων λόγω σωματικών ή ψυχικών δυσλειτουργιών, αποτελεί στοιχείο 

για την προαγωγή υγιούς γήρανσης. 

 

Σκοπός. Η εκτίμηση της συχνότητας (επιπολασμός) της λήψης κατ’ οίκον φροντίδας 

εξυπηρετούμενων ατόμων μεταξύ πληθυσμών-χωρών της Ευρώπης και η σχέση της με 

τα επίπεδα της ποιότητας ζωής τους, της ικανοποίησης από τη ζωή και των 

προσδοκιών που αναπτύσσουν για το μέλλον τους. 

 

Υλικό και Μέθοδοι. Το δείγμα ανάλυσης ανήλθε σε 28296 άτομα ηλικίας 50+ ετών, 

12 Ευρωπαϊκών χωρών του 2ου κύματος (2006-7) της μελέτης Survey of Health, 

Ageing and Retirement in Europe – SHARE. Συγκροτείται από αντιπροσωπευτικά, 

στρωματοποιημένα, σύνθετα δείγματα ενηλίκων, επιλεγμένα αναλογικά σε κάθε χώρα 

με δειγματοληψία πιθανοτήτων (weights). Μέσω σταθμισμένων κλιμάκων 

ερωτηματολογίου εκτιμήθηκαν οι σχετικές παράμετροι ενώ εφαρμόστηκε 

πολυμεταβλητή ανάλυση συγκρίσεων μέσω διαδικασίας σύνθετων δειγμάτων.     

 

Αποτελέσματα. Tο 4,5% των ατόμων λάμβανε επαγγελματική ή αμειβόμενη 

νοσηλευτική ή προσωπική φροντίδα, το 4,8% επαγγελματική ή αμειβόμενη κατ’ οίκον 

φροντίδα για δουλειές του σπιτιού και σε σημαντικά (p<0,05) χαμηλότερη συχνότητα 

ή 1,2% λήψη φροντίδας μέσω του προγράμματος «Βοήθεια Στο Σπίτι». Συνολικά, ο 

επιπολασμός εξυπηρετούμενων ατόμων, εκτιμήθηκε στο 8,3%, με σημαντικά (p<0,05) 

υψηλότερο ποσοστό στις γυναίκες (10,6%), στους έχοντες ηλικία 80+ ετών (31,4%), οι 

μη έχοντες κάποια εκπαίδευση (11,8%) ή με 3+ χρόνια νοσήματα (16,8%) ή 

συμπτώματα υγείας (17,5%). Υψηλότερο ποσοστό ατόμων με Λήψη Φροντίδας 
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βρέθηκε στο δείγμα της Γαλλίας (18,1%) και μικρότερο στην Ελλάδα (2,1%). 

Μεγαλύτερη συχνότητα είχαν τα άτομα με υπέρταση (39,9%) και αρθρίτιδα-

οστεοαρθρίτιδα (39,4%) έναντι των άλλων νοσημάτων (p<0,05). Στην ποιότητα ζωής, 

μόλις το 1,2% του συνολικού δείγματος εκτιμήθηκε με υψηλή ή πολύ υψηλή. 

Υψηλότερη όμως μέση βαθμολογία Κλίμακας Ποιότητας ζωής είχαν οι συμμετέχοντες 

με Λήψη Φροντίδας, έναντι εκείνων που δεν είχαν καμία λήψη (28,02 έναντι 26,79, 

αντίστοιχα, p<0,001) αλλά αντίθετα χαμηλότερη μέση βαθμολογία Κλίμακας 

Ικανοποίησης από τη ζωή (7,07 έναντι 7,44, αντίστοιχα, p<0,001). Στη βαθμολογία 

των Κλιμάκων Προσδοκιών δεν βρέθηκε σημαντική διαφοροποίηση (p>0,05). Τέλος, 

στα άτομα που έλαβαν φροντίδα, η μεγαλύτερη μέση διαφορά πιθανοτήτων (+53) για 

χειρότερη προσδοκώμενη ζωή (66,0) έναντι καλύτερης (14,0), διαπιστώνεται σε εκείνα 

του δείγματος της Ελλάδας. 

 

Συμπέρασμα. Η λήψη φροντίδας σε εξυπηρετούμενα άτομα 50+ ετών αποτελεί 

ένδειξη βελτίωσης της ποιότητας ζωής τους. Η διάθεση εντατικής και συνεχόμενης 

παροχής φροντίδας πρέπει να αποτελεί μέρος του συνολικού σχεδιασμού για την 

προαγωγή της υγείας εξυπηρετούμενων ή εξαρτημένων ατόμων. 

 

Λέξεις κλειδιά: εξυπηρετούμενα άτομα, κατ’ οίκον φροντίδα, ποιότητα ζωής, 

ικανοποίηση από τη ζωή, προσδοκίες, μελέτη SHARE. 
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Abstract 

Title: Quality of life, life satisfaction and expectations among people receiving home 

care aged 50+ years from 12 European countries (SHARE study, 2006-7). 

By: Meropi Gioumidou 

Supervisor: Anastas Filalithis 

Date:  7.3.2017 

Introduction. The search of quality of life determinants of people with dependancy 

due to physical or psychological disabilities is of paramount importance to promote 

healthy ageing. 

 

Objective. To estimate the prevalence of people receiving home care among those in 

need in European populations/countries, and its association with quality of life, life 

satisfaction and future expectations.  

 

Methods. A total of 28296 individuals aged 50+ years from 12 European countries 

comprised the study sample, which was part of the 2nd phase of the Survey of Health, 

Ageing and Retirement in Europe – SHARE study. It consists of representative, 

stratified, complex samples of adults, selected from each country through weighted 

sampling. Relative parameters were assessed using weighted questionnaires, whereas 

multivariate analyses for complex samples were applied. 

 

Results. Professional or paid nursing or personal care was received by 4.5%, 

professional or paid home care for housework was received by 4.8%, whereas a 

significantly lower prevalence (p<0.05) of those receiving care in the context of the 

program “Home Care” was observed (1.2%). In total, the prevalence of people 

receiving care was estimated at 8.3%, with a significantly higher percentge of women 

(10.6%), those aged 80+ years (31.4%), those with no education (11.8%) or with 3 or 

more chronic diseases (16.8%) or with health symptoms (17.5%). The highest 

percentage of those receiving care was observed in the sample of France (18.1%) and 

the lowest in the sample of Greece (2.1%). A higher frequency was observed among 

those with hypertension (39.9%) and with arthritis/osteoarthritis (39.4%) compared to 

those with other diseases. Only 1.2% of the total sample was found to have high or 

very high quality of life. Those receiving home care, however, were found to score 
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higher in the Quality of Life Index, compared to those not receiving any kind of care 

(28.02 versus 26.79, respectively, p<0.001); however, they had a lower mean score in 

the Life Satisfaction Index (7.07 versus 7.44, respectively, p<0,001). There was no 

significant difference in the Expectations from Life Index (p>0.05). Among those 

receiving care, the highest mean difference of probabilities (+53) for worse life 

expectancy (66.0) versus better (14.0) was documented in the samples of Greece. 

 

Conclusion. Receiving of home care by people aged 50+ is an indicator of improved 

quality of life. Providing of intensive and continuous care needs to be part of health 

promotion planning for dependent people or those in need of care.  

 

Key words: people receiving care; home care; quality of life; life satisfaction; 

expectations; SHARE study. 
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Εισαγωγή 

Οι υπηρεσίες υγείας και η παροχή φροντίδας υπάρχουν για να καλύπτουν τις ανάγκες 

υγείας κάθε κοινωνίας. Οι κοινωνίες όμως αλλάζουν και μαζί τους αλλάζουν οι 

ανάγκες για την υγεία και οι προσδοκίες του πληθυσμού για φροντίδα και περίθαλψη. 

Αντίστοιχα, παρατηρείται και στα συστήματα υγείας, που έτσι και αλλιώς δεν 

παραμένουν σε ακινησία αλλά συνεχώς εξελίσσονται, υποχρεωμένα από ευρύτερες 

διεργασίες όπως είναι συνεχής γήρανση των πληθυσμών, η ανάπτυξη της οικονομίας, 

της τεχνολογίας κλπ. 

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει αναπτυχθεί η αναγκαιότητα της παροχής πρωτοβάθμιας 

φροντίδας στο χώρο της υγείας διεθνώς. Οι κοινωνίες άρχισαν να συνειδητοποιούν τα 

όρια της σύγχρονης θεραπευτικής - νοσοκομειακής ιατρικής απέναντι στα μείζονα 

προβλήματα υγείας της εποχής μας, όπως είναι ο καρκίνος, τα καρδιαγγειακά 

νοσήματα, τα ατυχήματα, οι ψυχικές διαταραχές κλπ. Οι μεταβολές που έχουν 

υπάρξει στην κοινωνία μας, είναι συνυφασμένες με το σύγχρονο τρόπο ζωής και με 

το σύγχρονο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον (Σωτηριάδου & Αντωνοπούλου, 

2010). Αυτές οδήγησαν  στην υπάρχουσα κατάσταση, όπου έχουμε δυσθεώρητες 

δαπάνες στο χώρο της Τριτοβάθμιας Υγείας με συνέπεια την περιορισμένη 

αποτελεσματικότητα. Προοδευτικά αναπτύχθηκε η αναγκαιότητα εύρεσης νέων 

πολιτικών υγείας πρόληψης (Αδαμακίδου κ.ά., 2015). 

Η αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης και η συνεχόμενη γήρανση των πληθυσμών, 

ιδιαίτερα στις δυτικές αναπτυγμένες κοινωνίες, αποτελεί φαινόμενο με 

αναγνωρισμένες αρνητικές συνέπειες που σχετίζονται κυρίως με το κοινωνικό και 

οικονομικό κόστος (Σωτηριάδου & Αντωνοπούλου, 2010; Υφαντόπουλος, 2005). Η 

εξάρτηση ηλικιωμένων κυρίως ατόμων τείνει επίσης να αυξάνεται σε ρυθμό, καθώς 

οι ανάγκες τους πολλαπλασιάζονται ενώ οι απαιτήσεις για κατ’ οίκον εξυπηρέτηση 

και φροντίδα είναι επιτακτικές (Genet et al. 2011). Στις περιπτώσεις αυτές 

εντάσσονται άτομα με πολλαπλά, επιβαρυντικά χρόνια νοσήματα, με αναπηρίες ή 

ιδιαίτερα κινητικά προβλήματα που χρήζουν εξειδικευμένης ανθρωποκεντρικής 

φροντίδας και βοήθειας, νοσηλευτικής ή προσωπικής και οι οποίες τις περισσότερες 

φορές εκτιμάται ότι προσφέρονται εντός της οικογενειακής δομής είτε ακόμα από 

ειδικές κατ’ οίκον υπηρεσίες (Αλεξιάς & Φλάμου, 2007; Κοτρώτσιου και συν, 2008). 

Βασική προϋπόθεση είναι η αποφυγή αποκλεισμού και ιδρυματοποίησης 

ηλικιωμένων ατόμων χαμηλού κοινωνικοοικονομικού επιπέδου, ώστε εξυπηρετώντας 
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βασικές τους καθημερινές ανάγκες, να βελτιωθεί η ίδια η ποιότητα της ζωής τους 

(Αλεξιάς & Φλάμου, 2007). Έτσι τα αποτελέσματα των προγραμμάτων κατ’ οίκον 

φροντίδας, παρά την αδυναμία των εξυπηρετούμενων να αποδώσουν σαφή και πλήρη 

εικόνα αντικειμενικής αποτίμησης, φαίνεται να εμφανίζουν πολύ καλή 

αποτελεσματικότητα, ενισχύοντας την αναγκαιότητα ύπαρξής τους (Σωτηριάδου & 

Αντωνοπούλου, 2010). Παρόλα αυτά, διακρίνονται αδυναμίες στην ικανοποίηση των 

αναγκών των εξυπηρετούμενων, τόσο λόγω ποικιλομορφίας της παρεχόμενης κατ’ 

οίκον φροντίδας όσο και των διαθέσιμων μέσων και πόρων εφαρμογής τους. 

 

Τρίτη ηλικία 

Τα άτομα άνω των 65 ετών ανήκουν τυπικά, στην πληθυσμιακή ομάδα των ατόμων 

της τρίτης ηλικίας. Ο πληθυσμός αυτός όμως δεν είναι ομοιογενής, καθώς 

αποτελείται από ένα πολυσύνθετο άθροισμα ανόμοιων ανθρώπων, των οποίων η 

πνευματική, μορφωτική και κοινωνική κατάσταση διαφοροποιείται, όπως και οι 

ανάγκες τους. Οι ηλικιωμένοι αποτελούν μια πληθυσμιακή ομάδα με ποικίλα 

προβλήματα και αυξημένες ανάγκες (Μωυσίδης, 1998).  

Η γήρανση αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία μη αναστρέψιμων μεταβολών που 

τελούνται σε επίπεδο κυττάρων και επέρχονται προοδευτικά με την πάροδο του 

χρόνου (Cauley et al., 1996 στο Δαρδαβέσης, 1999). Ο ρυθμός και ο βαθμός της 

διαδικασίας της γήρανσης ποικίλει τόσο από άτομο σε άτομο, όσο και στα διάφορα 

οργανικά συστήματα του ίδιου του ατόμου. Η πραγματικότητα αυτή καθιστά 

αυθαίρετη κάθε προσπάθεια καθορισμού χρονολογικής ηλικίας έναρξης των 

μεταβολών λόγω γήρανσης 

Για πολλά χρόνια, η γήρανση σχετίζεται με την απομόνωση και τη φτώχεια. Τα 

θέματα που απασχολούν τους ηλικιωμένους είναι η μοναξιά και οι οικονομικές 

δυσκολίες. Παρόλο που αρκετοί αποφασίζουν να μείνουν είτε κοντά είτε μαζί με τα 

παιδιά τους, αρκετοί είναι αυτοί που είτε εγκαταλείφθηκαν από τα παιδιά τους, είτε 

τα έχασαν, είτε δεν είχαν ποτέ παιδιά. Τα άτομα αυτά ζουν μόνα τους. Οι 

περισσότεροι από αυτούς δεν είναι ικανοποιημένοι από την κατοικία τους και τις 

συνθήκες υγιεινής τους και δεν έχουν ούτε την οικονομική δυνατότητα να την 

αλλάξουν. Τα άτομα αυτά βρίσκονται αντιμέτωπα στην καθημερινότητα τους με τον  

κοινωνικό αποκλεισμό (Πατακού και συν. 2009). 
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Ακόμα, η κακή υγεία και η πλημμελής κοινωνική ασφάλιση είναι βασικοί 

συντελεστές της κοινωνικής απομόνωσης των ηλικιωμένων. Για τα ελληνικά 

δεδομένα, οι λόγοι έχουν κοινωνικό και πολιτισμικό αντίκτυπο, καθώς η ελληνική 

οικογένεια παραδοσιακά φρόντιζε τα πιο ευάλωτα μέλη της και έτσι η ‘εγκατάλειψη’ 

αποτελούσε ένα σχετικά περιθωριακό φαινόμενο. Σημαντικό είναι να αναφερθεί η 

ένδεια στατιστικών πηγών για αυτή την ομάδα σε επίπεδο εθνικό, περιφερειακό και 

τοπικό, που θα μπορούσε κάνεις να υποθέσει ότι οφειλόταν στη θεώρηση από 

προαναφέρθηκε. Όμως τα τελευταία χρόνια έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές που 

καθιστούν αναγκαία την περισσότερο συστηματική μελέτη του φαινομένου. 

Στις μέρες μας παρατηρείται ότι ο αριθμός των εγκαταλελειμμένων ατόμων τρίτης 

ηλικίας ή εκείνων που βρίσκονται σε κατάσταση εγκατάλειψης ανεξαρτήτως ηλικίας 

έχει αυξηθεί σημαντικά: για παράδειγμα διαπιστώνεται μια αύξηση του αριθμού των 

κακοποιημένων παιδιών που πρέπει να απομακρυνθούν από το οικογενειακό 

περιβάλλον ή των αλλοδαπών ανηλίκων που εισέρχονται στο ελληνικό έδαφος χωρίς 

την προστασία ενηλίκου ατόμου ή των ηλικιωμένων που ζουν μόνοι στο σπίτι 

(Πατακού Β. και συν, 2009).  Τα αίτια είναι διάφορα: τα πολιτικά και κοινωνικο-

οικονομικά προβλήματα, η αυξανόμενη αποσταθεροποίηση του θεσμού της 

οικογένειας, η μετανάστευση, η διάλυση του οικογενειακού και κοινωνικο-

πολιτισμικού ιστού, η αύξηση της βίας στις κοινωνικές σχέσεις και στο οικογενειακό 

περιβάλλον. Παράλληλα το σύστημα κοινωνικής προστασίας στον ελλαδικό χώρο 

έχει σημαντικά κενά και αδυνατεί να παρέχει αποτελεσματική βοήθεια σε αυτούς 

τους ευάλωτους πληθυσμούς, που σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση της 

περιόδου που διανύουμε επιδεινώνει την προϋπάρχουσα κατάσταση (Αλεξιάς & 

Φλάμου, 2007). 

 

Κατ’ οίκον φροντίδα υγείας - Επίσημη/Ανεπίσημη  

Ελλάδα 

Η αλλαγή πολιτικής στη φροντίδα των ηλικιωμένων ατόμων άρχισε να επικρατεί 

αργά αλλά σταθερά στην Ευρώπη από τη δεκαετία του 1970. Οι κύριοι άξονες αυτής 

της νέας προσέγγισης ήταν η αποϊδρυματοποίηση – αντίστοιχη με τις αλλαγές που 

επήλθαν και στον τομέα της ψυχικής υγείας – και η ενίσχυση της ανεξάρτητης 

διαβίωσης των ηλικιωμένων με την προσφορά υπηρεσιών φροντίδας στην κοινότητα. 
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Το ελληνικό σύστημα μακροχρόνιας φροντίδας ηλικιωμένων είναι μικτού τύπου, 

αφού περιλαμβάνει τόσο άμεση παροχή μέσω κοινωνικών υπηρεσιών, όσο και 

κάλυψη της ανάγκης για φροντίδα μέσω των ασφαλιστικών ταμείων, αλλά και 

περιορισμένη υποστήριξη για ανεπίσημη παροχή φροντίδας μέσω κυρίως 

φορολογικών ελαφρύνσεων. Οι τυπικές υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας 

ηλικιωμένων παρέχονται από το Κράτος, Ιδιωτικούς Οργανισμούς Μη 

Κερδοσκοπικού χαρακτήρα και Ιδιωτικούς Οργανισμούς Κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

(Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας, 2002, p9 & Μηνακούλη Θ., Τσιακατούρα Χ., 

2005, p14). 

Το Κράτος παρέχει κλειστή μακροχρόνια φροντίδα σε ηλικιωμένους μέσω 

Θεραπευτηρίων Χρονίων Παθήσεων, Κέντρων Αποθεραπείας Φυσικής και 

Κοινωνικής Αποκατάστασης, Ιδρυμάτων και Ψυχιατρικών Νοσοκομείων. Όσον 

αφορά τον Ιδιωτικό Μη Κερδοσκοπικό και Κερδοσκοπικό Τομέα, λειτουργούν 

Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων. Πέραν της κλειστής νοσηλείας, παρέχεται 

μακροχρόνια φροντίδα τύπου ανοικτής προστασίας, ιδίως μέσω του Προγράμματος 

«Βοήθεια στο Σπίτι». (Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας, 2002, p9) 

Τη δεκαετία του 1990 ξεκίνησε να δίνεται έμφαση στις οικογενειακές πολιτικές, οπού 

εφαρμόστηκε επιτυχώς το Πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι" για τους ηλικιωμένους 

που στερούνται οικογένειας, ή μένουν μακριά ή είναι αποκομμένοι από αυτήν.  Ο 

στόχος ήταν η παροχή φροντίδας στο σπίτι των ηλικιωμένων, ιδιαίτερα στους 

αδύναμους ή μοναχικούς, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους και να 

διατηρηθεί η αυτονομία και η ανεξαρτησία τους (Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας, 

2002, p12-13 & Μηνακούλη Θ., Τσιακατούρα Χ., 2005, p15-16). 

Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» άρχισε να εφαρμόζεται πιλοτικά το 1997 στο 

Δήμο Περιστερίου ως συμπλήρωμα των αντίστοιχων παρεμβάσεων που εντοπίστηκαν 

από τη δεκαετία του 1980 στον τομέα της υγείας από διάφορα νοσοκομεία που 

προσέφεραν κατ’ οίκον νοσηλεία με στόχο την συνεχιζόμενη παροχή νοσηλευτικής 

φροντίδας στο οικογενειακό περιβάλλον (ΚΕΔΚΕ, 2002). 

Το πρώτο ολοκληρωμένο σχέδιο προώθησης του προγράμματος κατοχυρώνει την 

ενεργοποίηση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως φορέων υλοποίησης των 

δράσεων. Επιλέγονται μάλιστα τα ΚΑΠΗ ως οργανωτικές μονάδες παροχής 

υπηρεσιών προς τους ηλικιωμένους και η χρηματοδότησή τους προερχόταν από το 

ΥΠΕΣΔΑ. Το 2000 μέσα από το Β’ Κ.Π.Σ. δημιουργήθηκαν «Μονάδες Κοινωνικής 
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Μέριμνας» (183 προγράμματα «Βοήθειας στο Σπίτι»), τα οποία χρηματοδοτήθηκαν 

και εποπτεύονταν από το ΥΠΕΣΔΑ (ΑΝΚΑ, 2006).  Σήμερα, στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, 

το πρόγραμμα «Βοήθειας στο Σπίτι» εξυπηρετεί πάνω από 70.000 ηλικιωμένους και 

ΑμΕΑ (ΚΕΔΕ, 2012).   

Το πρόγραμμα παρέχει συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη, νοσηλευτική 

φροντίδα, οικογενειακή βοήθεια και συντροφιά. Η κάθε μονάδα παροχής υπηρεσιών 

του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» αποτελείται από τα παρακάτω ειδικευμένο 

προσωπικό  (ΚΕΔΚΕ και συν., 2002): 

 Έναν κοινωνικό λειτουργό 

Ο κοινωνικός λειτουργός του προγράμματος έχει τη συνολική εποπτεία των 

ωφελούμενων, αξιολογώντας τα περιστατικά/ λήψη κοινωνικού ιστορικού, 

παρέχοντας κοινωνική υποστήριξη, ερχόμενη σε επαφή με συναρμόδιους φορείς και 

παραπέμποντας περιστατικά που δεν άπτονται των υπηρεσιών του προγράμματος. 

 Έναν έως δύο νοσηλευτές ή νοσηλεύτριες 

Οι εξυπηρετούμενοι ωφελούνται των πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας που 

προσφέρει η νοσηλεύτρια ή ο νοσηλευτής του προγράμματος και οι οποίες αφορούν 

σε κατ' οίκον επισκέψεις για τη μέτρηση και καταγραφή των ζωτικών σημείων, τη 

συνταγογράφηση των φαρμάκων καθώς και συνοδεία σε νοσοκομεία για τις 

προγραμματισμένες εξετάσεις τους. 

 Έναν έως τρεις οικογενειακούς βοηθούς ή κοινωνικούς φροντιστές  

Παράλληλα, ο οικογενειακός βοηθός του προγράμματος αναλαμβάνει τη 

διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών, την προμήθεια των ηλικιωμένων με είδη άμεσης 

ανάγκης, καθώς και την καθαριότητα του σπιτιού τους. Μια επιπλέον αρμοδιότητα 

των οικογενειακών βοηθών, ίσως η πλέον σημαντική για τους ανθρώπους αυτούς, 

είναι η συντροφιά που προσφέρουν αποδεικνύοντας έμπρακτα τον κοινωνικό 

χαρακτήρα του προγράμματος.  

Η συχνότητα των επισκέψεων ποικίλει ανάλογα με τις ανάγκες των ηλικιωμένων και 

τις ειδικότητας που έχουν περισσότερη ανάγκη. Σε γενικές γραμμές γίνονται συχνές 

επισκέψεις 1 έως 3 φορές την εβδομάδα. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που οι 

επισκέψεις γίνονται 2 έως 3 φορές τον μήνα ή και καθημερινά ανάλογα με τον 

εξυπηρετούμενο.  

Ένα ακόμα πρόγραμμα ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων είναι τα Κέντρα 

Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), που λειτουργούν σύμφωνα με την 
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Υπουργική Απόφαση Π1γ/ΑΓΠ/οικ.14963/2001 (ΦΕΚ Β/1397) του Υπουργού 

Υγείας και Πρόνοιας, «Προϋποθέσεις Ίδρυσης και Λειτουργίας Κέντρων Ημερήσιας 

Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η)…» και αφορούν ηλικιωμένα άτομα που δεν 

μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον που τα 

φροντίζει εργάζεται ή και σε περιπτώσεις που τα άτομα που τα φροντίζουν 

αντιμετωπίζουν σοβαρά κοινωνικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας. 

Είναι μικρές μονάδες ημερήσιας φιλοξενίας που δημιουργούνται σε αστικές ή 

ημιαστικές περιοχές και διασυνδέονται σε λειτουργικό επίπεδο με ΚΑΠΗ που 

υπάρχουν στην περιοχή, συνεργάζονται με τοπικούς φορείς που παρέχουν κοινωνικές 

υπηρεσίες και με μονάδες υγείας.  Λειτουργούν σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους σε 

καθημερινή βάση και μπορούν να φιλοξενούν ηλικιωμένους για μικρό χρονικό 

διάστημα της ημέρας παρέχοντάς τους υπηρεσίες φροντίδας (καθημερινή υγιεινή και 

νοσηλευτική), ψυχαγωγίας και δημιουργικής απασχόλησης. 

Επίσης το πρόγραμμα «Κατ’ οίκον φροντίδα συνταξιούχων» στοχεύει στη 

συστηματική παροχή υπηρεσιών κοινωνικής εργασίας, ψυχοκοινωνικής στήριξης, 

νοσηλευτικής φροντίδας, φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας και οικιακής βοήθειας 

καθώς και στη διευκόλυνση των ηλικιωμένων και των αναπήρων να συμμετέχουν σε 

πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, κοινωνικές και θρησκευτικές δραστηριότητες. Για να 

αποκτήσουν πρόσβαση στο πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν 

αίτηση στο υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της περιοχής τους ύστερα από τη σχετική 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Οι υπηρεσίες του Προγράμματος προς τους Δικαιούχους θα προσφέρονται από τους 

Παρόχους του Προγράμματος οι οποίοι θα είναι επιχειρήσεις / νομικά πρόσωπα που 

παρέχουν υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας. Οι πάροχοι θα συνάπτουν ειδικές 

συμβάσεις με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την παροχή των υπηρεσιών αυτών έναντι 

καθορισμένης αμοιβής ανά ωφελούμενο. Η διαχείριση των αιτήσεων των 

συνταξιούχων (παραλαβή, έκδοση απόφασης ένταξης, διακοπή συμμετοχής 

ωφελούμενου στο πρόγραμμα κ.λ.π ) καθώς και η παρακολούθηση της παροχής 

υπηρεσιών από τους Παρόχους του προγράμματος και η εκκαθάριση των σχετικών 

δαπανών και η πληρωμή των παρόχων θα γίνεται από τις περιφερειακές υπηρεσίες 

του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

Επιπρόσθετα, ο εθελοντικός τομέας (ΕΕΣ και Εθελοντές Σαμαρείτες) παρέχουν κατά 

περίπτωση υπηρεσίες σε είδος και προσωπικές κοινωνικές υπηρεσίες σε ηλικιωμένα 
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άτομα όπως: νοσηλευτική, ιατρική και οικογενειακή φροντίδα στο σπίτι και  

συναισθηματική στήριξη. 

Στην ελληνική κοινωνία σημαντικό ρόλο στις προνοιακές ανάγκες έχει διαδραματίσει 

και η Εκκλησία. Η Αρχιεπισκοπή Αθηνών στο πλαίσιο της ανοικτής φροντίδας 

διαθέτει «Το Σπίτι της Γαλήνης», σπίτια ανοιχτής προστασίας (περίπου 13-14), ενώ 

οι  Ενορίες Εκκλησιών διαθέτουν τα Κέντρα Ενοριακής Αγάπης, στα οποία παρέχεται 

ψυχαγωγία, σίτιση, υποστήριξη και παρέχουν υπηρεσίες σε άπορους, ασθενείς και 

χωρίς αυτονομία ηλικιωμένους. 

Σημαντική μνεία πρέπει να γίνει στα άτυπα δίκτυα (οικογενειακό-φιλικό περιβάλλον, 

γειτονιά), που καλούνται να παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας με σκοπό την στήριξη 

των ηλικιωμένων για διαβίωση στο σπίτι τους  (Φωτόπουλος Γ., 2005). Τις σοβαρές 

ελλείψεις των προνοιακών υπηρεσιών στην φροντίδα κάλυπταν ανέκαθεν τα άτυπα 

δίκτυα με κεντρικό ρόλο αυτόν της οικογένειας και ιδιαίτερη επιβάρυνση των 

γυναικών. Είναι μάλιστα πολύ χαρακτηριστικό ότι, στην Ελλάδα η εξάρτηση των 

άλλων μελών της οικογένειας (παιδιών, ηλικιωμένων, ασθενών, αναπήρων) από τη 

φροντίδα των γυναικών και τη συνεχή προσφορά τους, ελλείψει συχνά εναλλακτικών 

λύσεων, περιγράφεται από ορισμένους ως μια μορφή ‘αναγκαστικού αλτρουϊσμού’ με 

επιπτώσεις στην σωματική και ψυχική υγεία των γυναικών, ιδιαίτερα όταν 

ασχολούνται με βαριά περιστατικά φροντίδας. Αν και οι γυναίκες παίζουν ακόμη τον 

κεντρικό ρόλο σε αυτά τα δίκτυα, δεν τυγχάνουν ανάλογης υποστήριξης από το 

κράτος (Triantafillou & Mestheneos, 2001; Κουκούλη, 2004). Μέχρι πριν από λίγα 

χρόνια, η παροχή φροντίδας στα ηλικιωμένα άτομα αποκλειστικά από την οικογένειά 

τους ήταν απαράβατος ηθικός κανόνας, ενώ η εισαγωγή ενός ηλικιωμένου σε 

γηροκομείο δεν ήταν κοινωνικά αποδεκτή (Symeonidou, 1997a). 

Επιπρόσθετα, η διαθεσιμότητα των οικογενειακών φροντιστών συνεχώς περιορίζεται 

στις κοινωνίες της Νότιας Ευρώπης και στη Ελλάδα, εξαιτίας της μείωσης του 

αριθμού των γεννήσεων, της αυξανόμενης συμμετοχής των γυναικών στην αγορά 

εργασίας, της μεγαλύτερης γεωγραφικής κινητικότητας των νέων, αλλά και της 

αύξησης του αριθμού των διαζυγίων. Ήδη σε χώρες όπως η Ελλάδα και η Ιταλία, η 

μείωση των οικογενειακών φροντιστών αντιμετωπίζεται σε αρκετές περιπτώσεις με 

τη χρήση μεταναστών, κυρίως γυναικών, που εκτός των άλλων αποτελούν μια φτηνή 

λύση για τον προϋπολογισμό των νοικοκυριών (Triantafillou & Mestheneos, 2001; 

Κουκούλη, 2004).  
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Διεθνώς 

Στον ευρωπαϊκό χώρο έχει τεθεί από ετών προτεραιότητα στην κατ’ οίκον φροντίδα 

έναντι της ιδρυματικής φροντίδας των ηλικιωμένων. Η λειτουργική και οικονομική 

διαχείριση των προγραμμάτων κατ’ οίκον φροντίδας ποικίλλει από χώρα σε χώρα, 

κυμαινόμενη από κεντρική (κρατική), όπως στη Δανία (Dubois & Santos-Eggimann, 

2001), έως τοπική (δημοτική), όπως στη Φινλανδία (Söderlund, 2004). Ομοίως, 

ποικίλλει και η κατανομή της διαχείρισης της κατ’ οίκον φροντίδας και η διαχείριση 

της περίθαλψης. Ανάλογα δε με τις κοινωνικοοικονομικές καταστάσεις ανά χώρα, 

διαφοροποιούνται οι δικαιούχοι κατ’ οίκον φροντίδας. Έτσι, στις σκανδιναβικές 

χώρες το δικαίωμα σε κατ’ οίκον φροντίδα είναι καθολικό και δεν καθορίζεται από το 

ύψος του εισοδήματος, όπως συμβαίνει συνήθως στις μεσογειακές χώρες) (Genet et 

al., 2011). Μάλιστα, σε ορισμένες χώρες του Ευρωπαικού Βορρά, δίνεται η 

δυνατότητα επιλογής από τους δικαιούχους του ιδιωτικού παρόχου κατ’ οίκον 

φροντίδας (Stuart,  2006). 

 

Ποιότητα ζωής ηλικιωμένων ατόμων 

Η επικρατούσα άποψη θέλει τους ηλικιωμένους με λιγότερες ανάγκες, χωρίς να 

χρειάζονται δαπανηρή φροντίδα. Αυτό όμως δεν ανταποκρίνεται στην 

πραγματικότητα, γιατί μερικές δαπάνες μειώνονται, ενώ ταυτόχρονα αυξάνονται 

άλλες που προκύπτουν εξ αιτίας της ελαττωμένης σωματικής κινητικότητας και των 

δυσλειτουργιών που προκαλούνται από προβλήματα υγείας, η αντιμετώπιση των 

οποίων είναι ιδιαίτερα πολυέξοδη (Λυμπεράκη & Τήνιος, 2011) Σημαντικό είναι να 

αναφερθεί η περιορισμένη κινητικότητα που αντιμετωπίζουν πολλοί ηλικιωμένοι, 

καθιστώντας τη ζωή τους πιο ακριβή.  Για να μπορούν να μετακινηθούν από το σπίτι 

τους πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να δαπανούν αρκετά χρήματα. Όσοι έχουν 

χαμηλότερα εισοδήματα θίγονται περισσότερο, διότι συνήθως αγοράζουν είδη πιο 

φθηνά επομένως χειρότερης ποιότητας. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, λαμβάνει 

καθημερινή φαρμακευτική θεραπεία είτε για παθήσεις που ήδη αντιμετωπίζει είτε για 

προληπτικούς λόγους. Όπως γίνεται αντιληπτό, με τις χαμηλές συντάξεις που 

λαμβάνουν οι περισσότεροι συνταξιούχοι είναι δύσκολο να ανταπεξέλθουν 

οικονομικά, ώστε να προμηθεύονται καταναλωτικά αγαθά, ρούχα, υποδήματα και 

φάρμακα (Πουλοπούλου-Έμκε, 1999). 
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Αρκετές μελέτες που έχουν γίνει στον ελληνικό πληθυσμό, αξιολογούν τα 

προγράμματα κατ΄ οίκον φροντίδας και πώς αυτά λειτουργούν σε διάφορες 

γεωγραφικές περιοχές. Οι Αλεξιάς & Φλάμου (2007) στη μελέτη που 

πραγματοποίησαν για την αξιολόγηση της κοινωνικής και ψυχο-συναισθηματικής 

υποστήριξης των ηλικιωμένων με προβλήματα υγείας, αναφέρουν ότι το 75% των 

ατόμων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» του Νομού Χίου, 

δηλώνουν πως δεν είναι ικανοποιημένοι από τον τρόπο που ζουν, ενώ το 77,5% 

θεωρεί πως οι ηλικιωμένοι αγνοούνται και δεν τους συμπεριφέρονται με τον 

απαραίτητο σεβασμό. Επίσης, το 60,5% δηλώνει εξαιρετικά ικανοποιημένο από το 

πρόγραμμα αν και υπάρχουν και αιτήματα για υψηλότερα και περισσότερα 

οικονομικά επιδόματα. Αν και το 80% δηλώνει απόλυτα ευχαριστημένο από την 

παρεχόμενη νοσηλευτική φροντίδα, το 82% θεωρεί πως πρέπει να αυξηθεί από 

αρκετά έως πολύ η παρεχόμενη ιατρική περίθαλψη. Σε άλλες χώρες, όπως π.χ. στη 

Σουηδία έχει αναφερθεί ότι το 23% ατόμων άνω των 80 ετών λαμβάνει κατ’οίκον 

φροντίδα (The National Swedish Board of Health & Welfare 1999). 

Επιπρόσθετα, στη μελέτη που έχει πραγματοποιηθεί από τους Hellström & Hallberg 

(2001), σε 448 άτομα ηλικίας 75 ετών και άνω που εξαρτώνται από την περίθαλψη 

από τους επαγγελματίες υγείας ή και αυτή των πλησιέστερων συγγενών τους, 

ανέδειξε ότι η χαμηλή ποιότητα ζωής τους σχετίζεται περισσότερο με τον αριθμό των 

παραπόνων που εκφράζουν για την φροντίδα τους, τη μοναχική διαβίωση τους αλλά 

και την αυξημένη ηλικία τους. Επιπρόσθετα σε συμπληρωματική τους ανάλυση, οι 

Hellström et al (2004), προσδίδουν σημαντικό ρόλο στη σχέση αυτή από τους 

καθημερινούς λειτουργικούς περιορισμούς τους (IADLs). Παράλληλα ιδιαίτερα 

επιβαρυντικά χρόνια νοσήματα όπως π.χ. η κατάθλιψη φαίνεται να καθορίζουν σε 

σημαντικό βαθμό την παρεχόμενη επίσημη (από φορείς) ή ανεπίσημη (οικογενειακή 

ή φιλική) φροντίδα (Hoell et al. 2016).  

 

Ικανοποίηση από τη ζωή & προσδοκίες ηλικιωμένων ατόμων 

Σε γενικές γραμμές, η βιβλιογραφία είναι περιορισμένη σχετικά με την ικανοποίηση, 

τις προσδοκίες και την ποιότητα ζωής ατόμων εξυπηρετούμενων ατόμων άνω των 50 

ετών, σε μεγάλης κλίμακας μελέτες ή έρευνες. Στην έρευνα SHARE και από 

προηγούμενη δημοσιευμένη μελέτη διαπιστώθηκαν διαφοροποιήσεις στη χρήση και 

στην προσβασιμότητα των υπηρεσιών υγείας από άτομα της 3ης ηλικίας, γεγονός που 
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πιθανόν να διαφοροποιεί και την ικανοποίηση τους από την υπάρχουσα φροντίδα. Σε 

γενικές γραμμές τα αποτελέσματα κρίθηκαν ικανοποιητικά παρά το γεγονός ότι 

υπήρξαν ζητήματα ανισότητας (Λυμπεράκη Α, Τήνιος Π & Γεωργιάδης Θ, 2011). 

 

Σκοπός της εργασίας  

Η μεταπτυχιακή εργασία αποσκοπούσε αρχικά στην εκτίμηση της συχνότητας 

(επιπολασμός) της κατ’ οίκον λήψης φροντίδας εξυπηρετούμενων ατόμων ηλικίας 

50+ ετών, που προέρχονται από πληθυσμούς χωρών της Ευρώπης. Κύρια στοιχεία 

διερεύνησης αποτέλεσαν επίσης, η σύγκριση και η διαφοροποίηση της συχνότητας 

της συγκεκριμένης φροντίδας μεταξύ των πληθυσμών-χωρών που συμμετείχαν ή 

ακόμα και των γεωγραφικών περιοχών τους. Τέλος, άλλη διερεύνηση αφορούσε τον 

προσδιορισμό της σχέσης της λήψης φροντίδας με τα επίπεδα της ποιότητας ζωής, 

της ικανοποίησης από τη ζωή και των προσδοκιών που αναπτύσσουν για το μέλλον 

τους οι συμμετέχοντες. 

 

Υλικό & Μέθοδοι  

Πληθυσμοί μελέτης - Έρευνα SHARE 

Χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα του 2ου κύματος της «Έρευνας για την Υγεία, Γήρανση 

και Σύνταξη στην Ευρώπη» (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe–

SHARE, http://www.share-project.org/data-access-documentation/documentation0. 

html). Τα δεδομένα συλλέχθηκαν τα έτη 2006-7 από 12 Ευρωπαϊκές χώρες: Αυστρία, 

Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Ολλανδία,  

Σουηδία & Τσεχία (Borsch-Supan et al, 2005; Börsch-Supan et al, 2013). Η έρευνα 

οργανώθηκε & εξακολουθεί να συντονίζεται από το Ερευνητικό Ινστιτούτο του 

Mannheim-Γερμανία ενώ αποτελεί συλλογική προσπάθεια διεπιστημονικών, εθνικών 

& διακρατικών ομάδων εργασίας. Την Ελληνική ομάδα αποτελούν μέλη του 

Παντείου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Πειραιά και του Πανεπιστημίου 

Κρήτης. Στο 2ο κύμα (2006-7), συμμετείχαν 33.393 άτομα ηλικίας 50+ ετών από 14 

χώρες, με επιπλέον την Πολωνία και Ιρλανδία όπου αποκλείστηκαν από την ανάλυση 

της παρούσας εργασίας λόγω έλλειψης σχετικών δεδομένων. Το συνολικό δείγμα 

μελέτης συγκροτούν αντιπροσωπευτικά, στρωματοποιημένα, σύνθετα δείγματα 

ενηλίκων, επιλεγμένα αναλογικά σε κάθε χώρα με δειγματοληψία πιθανοτήτων 
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(σταθμίσεις - weights). Πληθυσμό-στόχο αποτελούσαν τα νοικοκυριά και κατ’ 

επέκταση τα μέλη τους, όπου τουλάχιστον ένα μέλος ήταν 50+ ετών, χωρίς να 

διαμένουν σε διαφορετική χώρα, μιλούσαν την επίσημη γλώσσα ομιλίας της χώρας 

και δε διέμεναν κατά την περίοδο πραγματοποίησης της έρευνας σε ιδρύματα 

φροντίδας ηλικιωμένων, φυλακές κλπ ή ήταν γενικότερα εκτός νοικοκυριών. 

Η μελέτη SHARE υποβλήθηκε από το σχεδιασμό της σε μια συνολική και διεξοδική 

επανεξέταση των προτύπων δεοντολογίας και ηθικής, υπό την επίβλεψη και το 

συντονισμό ειδικής εσωτερικής ομάδας εργασίας του Πανεπιστημίου του Mannheim 

(καθηγητές D. Stahlberg, W. Müller & J. Taupitz) (Borsch-Supan et al, 2005). 

 

Δείγμα μελέτης, ερωτηματολόγια & συλλογή στοιχείων  

Το δείγμα ανάλυσης στην παρούσα εργασία ανέρχεται τελικά σε 28296 άτομα 12 

χωρών του 2ου κύματος (2006-7), τα οποία ανάγονται σε πληθυσμό-στόχο 

110.589.999 ατόμων 50+ ετών, βάση σταθμίσεων επιλογής (weights). Με προσωπική 

συνέντευξη μέσω Η/Υ έγινε η λήψη του ερωτηματολογίου της έρευνας. Το CAPI 

(Computer Aided Personal Interviews) αποτελείται από 27 θεματικές ενότητες που 

περιλαμβάνουν τα δημογραφικά στοιχεία, τη φυσική & ψυχική υγεία, την ιατρική & 

νοσηλευτική φροντίδα, το εισόδημα, τις συντάξεις, την κοινωνική υποστήριξη, τις 

δραστηριότητες, τις προσδοκίες κ.α. Σε ορισμένες ενότητες, προεπιλεγμένες κάρτες 

βοηθούσαν στην κατανόηση, στην άμεση και αξιόπιστη απάντηση των ερωτήσεων, 

ελέγχοντας ζητήματα εγκυρότητας (Crimmins et al, 2011). Σημειώνεται ότι 

συμπεριλήφθησαν και άτομα (συνολικά ν=303 ή 1,1%) με επίκτητη έκπτωση 

διανοητικών ικανοτήτων («Aλτσχάιμερ, άνοια, οργανικό εγκεφαλικό σύνδρομο, 

γεροντική άνοια ή άλλη σοβαρή εξασθένηση της μνήμης/alzheimer’ disease, dementia, 

senility») όπου η συνέντευξη έγινε μέσω αντιπροσώπου (proxy interviews) (Borsch-

Supan et al, 2005).  

 

Λήψη Φροντίδας, Ποιότητα ζωής, Ικανοποίηση από τη ζωή & Προσδοκίες 

Η Λήψη κατ’ οίκον Φροντίδας προσδιορίστηκε από την επίσημη (formal) λήψη στους 

12 μήνες πριν από την έρευνα, μιας τουλάχιστον εκ των τριών μορφών: 1. της 

επαγγελματικής ή αμειβόμενης νοσηλευτικής ή προσωπικής φροντίδας (Received 

home care: nursing or personal care), 2. της επαγγελματικής ή αμειβόμενης κατ’ 

οίκον φροντίδας για δουλειές του σπιτιού τις οποίες δεν μπορούσαν να 
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πραγματοποιήσουν οι εξυπηρετούμενοι εξαιτίας προβλημάτων υγείας (Received 

home care: domestic tasks) και 3. της λήψης φροντίδας μέσω του προγράμματος 

«Βοήθεια Στο Σπίτι» (Received home care: meals-on-wheels).  

Η Ποιότητα ζωής αξιολογήθηκε μέσω της σταθμισμένης κλίμακας CASP-12 

(Control, Autonomy, Self-realization and Pleasure questionnaire) και των τεσσάρων 

υποκλιμάκων της (Ελέγχου, Αυτονομίας, Αυτοπραγμάτωσης & Ευχαρίστησης) 

(Borrat-Besson et al. 2015). Ως όριο της CASP-12 για καλή (high & very high) 

ποιότητα ζωής ορίστηκε το 37+ της αθροιστικής βαθμολογίας των 4 απαντήσεων που 

έχει η κλίμακα (1: ποτέ, 2: όχι συχνά, 3:κάποιες φορές, 4: συχνά) και εύρος 12-48 

(Vozikaki et al, 2016; http://www.share-project.org/uploads/tx_sharepublications 

/von_dem_Knesebeck_Hyde_Higgs_Kupfer_Siegrist_2005.pdf). Έδωσε συντελεστή 

αξιοπιστίας Cronbach α=0.81.  

H Ικανοποίηση από τη ζωή καθορίστηκε μέσω συγκεκριμένης ερώτησης («Πόσο 

ικανοποιημένος/η είστε από τη ζωή;) διαβαθμισμένης σε κλίμακα από 0-10, όπου 0 

σημαίνει απόλυτη έλλειψη ικανοποίησης και 10 απόλυτη ικανοποίηση (Niedzwiedz 

et al, 2014).  

Τέλος, οι Προσδοκίες στη ζωή καθορίστηκαν από τρεις πιθανολογικές ερωτήσεις σε 

διαβαθμισμένη κλίμακα 0-100 (Shrira et al, 2011). Αυτές αφορούσαν: 1. «Ποιες είναι 

οι πιθανότητες να φτάσετε σε ηλικία (75/80/85/90/95/100/105/110/120) ετών ή 

περισσότερο;» (Living In Ten Years: life expectancy) ή ως «Πιθανότητες για 

μεγαλύτερη ηλικία σε 10 χρόνια», 2. «Ποιες είναι οι πιθανότητες σε πέντε χρόνια από 

τώρα το επίπεδο ζωής σας να είναι καλύτερο από σήμερα;» (Chances standard of 

living will be better) ή ως «Πιθανότητες για καλύτερη ζωή σε 5 χρόνια» & 3. «Ποιες 

είναι οι πιθανότητες σε πέντε χρόνια από τώρα το επίπεδο ζωής σας να είναι χειρότερο 

από σήμερα;» (Chances standard of living will be worse) ή ως «Πιθανότητες για 

χειρότερη ζωή σε 5 χρόνια». Επιπλέον εκτιμήθηκε η διαφορά (Δ) των δυο 

πιθανοτήτων για χειρότερη & καλύτερη ζωή (πιθανότητα χειρότερης ζωής μείον την 

πιθανότητα καλύτερης ζωής) ως δείκτης χειροτέρευσης της ζωής τους. 

 

Επιπρόσθετα δεδομένα 

Επιπλέον αξιοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία, δεδομένα που αφορούσαν τα 

προσωπικά, δημογραφικά, κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων 

ή στοιχεία σχετικά με το επίπεδο ή την κατάσταση της υγείας τους. Αφορούσαν το 
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φύλο, την ηλικία (50-59, 60-69, 70-79, 80+ ετών), το επίπεδο συμβίωσης (με 

σύντροφο-σύζυγο ή μόνοι), τα χρόνια εκπαίδευσης, 23 κινητικούς/λειτουργικούς 

περιορισμούς ή Ι(A)DL (Mobility/ Instrumental Activities of Daily Living), 12 

συμπτώματα υγείας ή ομάδες συμπτωμάτων (symptoms, όπως πόνος στη μέση, στα 

γόνατα κλπ, δύσπνοια κ.α.), 17 χρόνια νοσήματα ή ομάδες νοσημάτων (conditions, 

όπως έμφραγμα, υπέρταση, αγγειοεγκεφαλικό επεισόδιο, καρκίνο, άσθμα κ.α.), την 

αυτοαναφορά υγείας (self rated health) και τις χώρες ή τις γεωγραφικές περιοχές τους 

(νότιες, κεντρικές & βόρειες χώρες) (Linardakis et al. 2015; Börsch-Supan et al. 

2013; Vassilaki et al. 2015; Crimmins et al. 2010; Jurges et al. 2008). 

 

Στατιστική ανάλυση 

Η ανάλυση των δεδομένων της μελέτης έγινε με το πρόγραμμα SPSS (IBM Corp. 

Released 2012, IBM SPSS Statistics for Windows, Version 23.0. Armonk, NY: IBM 

Corp). Αρχικά έγινε υπολογισμός κατανομών συχνοτήτων των χαρακτηριστικών των 

28296 συμμετεχόντων στη μελέτη, ηλικίας 50+ ετών. Στην εκτίμηση της συχνότητας 

λήψης φροντίδας ως προς τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων, έγινε υπολογισμός 

των 95% διαστημάτων εμπιστοσύνης (95%ΔΕ) με τη χρήση διαδικασιών μεθόδων 

σύνθετων δειγμάτων (complex samples) και τη χρήση σταθμίσεων (weights) με 

παράλληλη παρουσίαση του εκτιμώμενου πληθυσμού αναφοράς. Επίσης, στον έλεγχο 

ενδεχόμενης διαφοράς στην ποιότητα ζωής, στην ικανοποίηση από τη ζωή ή στις 

προσδοκίες τους, ως προς το είδος ή τη γενική λήψη φροντίδας, ακολούθησε 

ανάλυση συνδιακύμανσης, όπου ως συμμεταβλητές ελέγχου χρησιμοποιήθηκαν το 

φύλο, η ηλικία, η εκπαίδευση, η διαβίωση, το αυτοαναφερόμενο επίπεδο υγείας, η 

νοσηρότητα, τα συμπτώματα υγείας, οι λειτουργικοί περιορισμοί και οι γεωγραφικές 

περιοχές. Ως αποδεκτό επίπεδο σημαντικότητας καθορίστηκε το 5%.   

 

Αποτελέσματα 

Χαρακτηριστικά δείγματος μελέτης  

To 45,6% των συμμετεχόντων της μελέτης ήταν άνδρες ενώ η μέση ηλικία όλων 

ανερχόταν στα 65,5 έτη (±9,9) καθώς το 9,5% ήταν 80+ ετών (βλ. παράρτημα, 

πίνακας 1). Ο μέσος χρόνος εκπαίδευσης τους ανερχόταν στα 10,0 έτη (±4,6) όπου 

το 3,8% ήταν χωρίς εκπαίδευση. Το 25,1% διαβιώσουν μόνοι/ες, το 34,2% ανέφερε 
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ως «μέτριο ή κακό» το επίπεδο της υγείας τους με το 20,4% να δηλώνει την παρουσία 

τριών ή περισσοτέρων χρόνιων νοσημάτων. Αντίστοιχα, το 24,9% δήλωσε τρία ή 

περισσότερα συμπτώματα υγείας και το 19,1% 3+ λειτουργικούς (καθημερινούς) 

περιορισμούς. Τέλος, από την κατανομή των συμμετεχόντων σε γεωγραφικές 

περιοχές της Ευρώπης, διαπιστώνεται ότι 18,0% προέρχεται από βόρειες χώρες 

έναντι 28,4% από τις νότιες. 

 

Λήψη Φροντίδας & χαρακτηριστικά δείγματος  

Από τη Λήψη κατ’ οίκον Φροντίδας (πίνακας 2), προκύπτει ότι το 4,5% 

(95%ΔΕ:3,5-5,7) των συμμετεχόντων λάμβανε επαγγελματική ή αμειβόμενη 

νοσηλευτική ή προσωπική φροντίδα, το 4,8% (95%ΔΕ:3,2-7,2) επαγγελματική ή 

αμειβόμενη κατ’ οίκον φροντίδα για δουλειές του σπιτιού και σε σημαντικά (p<0,05) 

χαμηλότερη συχνότητα με μόλις 1,2% (95%ΔΕ:0,7-2,1) λήψης φροντίδας μέσω του 

προγράμματος «Βοήθεια Στο Σπίτι». Συνολικά, ο επιπολασμός εξυπηρετούμενων 

ατόμων ή της Λήψης Φροντίδας από τουλάχιστον ένα είδος εκ των τριών 

προαναφερθέντων, εκτιμήθηκε σε ν=2100 συμμετέχοντες ή στο 8,3% (95%ΔΕ:6,2-

11,1).  

Συγκρίνοντας τα είδη λήψης φροντίδας με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 

συμμετεχόντων (πίνακες 3-1 έως 3-4), διαπιστώνονται σημαντικές διαφοροποιήσεις 

στη συχνότητα (επιπολασμό) υποδοχής λήψης φροντίδας. Συγκεκριμένα, 

επαγγελματική ή αμειβόμενη νοσηλευτική ή προσωπική φροντίδα λαμβάνει μεταξύ 

άλλων (πίνακας 3-1), σημαντικά (p<0,05) υψηλότερο ποσοστό γυναικών (5,3%) 

έναντι των ανδρών (3,5%), ηλικίας 80+ ετών (14,4%) έναντι των 50-59 ετών (2,3%), 

οι μη έχοντες εκπαίδευση (6,5%) έναντι εκείνων με 13+ έτη (2,8%), που διαμένουν 

μόνοι/μόνες (6,9%) έναντι των υπολοίπων (3,4%) ή που έχουν 3+ χρόνια νοσήματα 

(9,0%), 3+ συμπτώματα υγείας (9,2%) και 3+ λειτουργικούς περιορισμούς (13,5%) 

σε σχέση με εκείνους/ες με κανένα νόσημα (1,8%) ή σύμπτωμα (1,1%) ή περιορισμό 

(1,6%). Ανάλογα, επαγγελματική ή αμειβόμενη κατ’ οίκον φροντίδα για δουλειές του 

σπιτιού λαμβάνει μεταξύ άλλων (πίνακας 3-2), σημαντικά (p<0,05) υψηλότερο 

ποσοστό γυναικών (7,0%), οι έχοντες ηλικία 80+ ετών (23,2%), οι διαμένοντες 

μόνοι/μόνες (11,2%) ή που έχουν 3+ χρόνια νοσήματα (10,7%), 3+ συμπτώματα 

υγείας (11,5%) και 3+ λειτουργικούς περιορισμούς (17,1%). Τέλος, λήψη φροντίδας 

μέσω του προγράμματος «Βοήθεια Στο Σπίτι» λαμβάνει μεταξύ άλλων (πίνακας 3-3), 
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σημαντικά (p<0,05) υψηλότερο ατόμων ηλικίας 80+ ετών (6,8%), οι διαμένοντες 

μόνοι/μόνες (3,5%) ή που έχουν 3+ χρόνια νοσήματα (2,4%), 3+ συμπτώματα υγείας 

(2,3%) και 3+ λειτουργικούς περιορισμούς (4,7%). Συνολικά ωστόσο, Λήψη 

Φροντίδα από τουλάχιστον ένα είδος λαμβάνει μεταξύ άλλων (πίνακας 3-4), 

σημαντικά (p<0,05) υψηλότερο ποσοστό γυναικών (10,6%) έναντι των ανδρών 

(5,5%), οι έχοντες ηλικία 80+ ετών (31,4%) έναντι εκείνων 50-59 ετών (3,3%), οι μη 

έχοντες εκπαίδευση (11,8%) έναντι εκείνων με 13+ έτη (5,2%), που διαμένουν 

μόνοι/μόνες (15,8%) έναντι των υπολοίπων (5,0%), που έχουν μέτριο ή κακό επίπεδο 

υγείας (15,2%) έναντι εκείνων με άριστο (2,1%) ή που έχουν 3+ χρόνια νοσήματα 

(16,8%), 3+ συμπτώματα υγείας (17,5%) και 3+ λειτουργικούς περιορισμούς (25,8%) 

σε σχέση με εκείνους/ες με κανένα νόσημα (3,2%) ή σύμπτωμα (2,0%) ή περιορισμό 

(2,3%). 

Η εκτίμηση της νοσηρότητας των συμμετεχόντων με Λήψη Φροντίδας τουλάχιστον 

ενός είδους (σχήμα 1), δείχνει σε σημαντικά (p<0,05) υψηλότερη συχνότητα 

παρουσίας την «Υψηλή (αρτηριακή) πίεση αίματος ή Υπέρταση» (39,9%, 

95%ΔΕ:35,8-44,1) και την «Αρθρίτιδα, Οστεοαρθρίτιδα» (39,4%, 95%ΔΕ:34,5-44,6) 

έναντι των άλλων νοσημάτων. Ως προς τις χώρες της μελέτης SHARE (σχήμα 2), 

υψηλότερο ποσοστό ατόμων με Λήψη Φροντίδας τουλάχιστον ενός είδους 

καταγράφεται στο δείγμα της Γαλλίας (18,1%, 95%ΔΕ:10,7-28,9) και μικρότερο στο 

αντίστοιχο της Ελλάδας (2,1%, 95%ΔΕ:1,0-4,4). 

 

Ποιότητα ζωής, Ικανοποίηση από τη ζωή & Προσδοκίες  

Η εκτίμηση για την ποιότητα ζωής όλων των συμμετεχόντων στη μελέτη SHARE 

όπως εκφράζεται από την Κλίμακα CASP-12 (πίνακας 4), προσδιορίστηκε με μέση 

βαθμολογία 26,9 μονάδες όπου το πιθανό εύρος της από τις 12 ερωτήσεις κυμαίνεται 

μεταξύ 12 και 48 μονάδες, με μεγαλύτερη βαθμολογία να εκφράζει υψηλότερη 

ποιότητα ζωής. Μόλις όμως το 1,2% του συνολικού δείγματος μελέτης εκτιμήθηκε με 

υψηλή ή πολύ υψηλή ποιότητα ζωής. Η Κλίμακα Ικανοποίησης από τη ζωή 

εκτιμήθηκε επίσης με μέση βαθμολογία 7,4 μονάδες, όπου το εύρος της ορίστηκε 

μεταξύ 0 (=έλλειψη ικανοποίησης) και 10 μονάδες (=απόλυτη ικανοποίηση). 

Ανάλογα, στις Προσδοκίες από τη ζωή, η μέση τιμή στις πιθανότητες για μεγαλύτερη 

ηλικία σε 10 χρόνια βρέθηκε στο 60,9. Η μέση τιμή όμως στις πιθανότητες για 

καλύτερη ζωή σε 5 χρόνια (25,5, 95%ΔΕ:22,9-28,1) ήταν σημαντικά χαμηλότερη από 
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τις πιθανότητες για χειρότερη ζωή σε 5 χρόνια (43,1, 95%ΔΕ:41,7-44,6). Η μέση αυτή 

διαφορά λοιπόν μεταξύ πιθανοτήτων στις προσδοκίες όλων των συμμετεχόντων (Δ-

διαφορά: +17,4) εκφράζει το βαθμό απαισιοδοξίας τους μέσω της βέβαιης σχεδόν 

εκτίμησης για χειρότερη ζωή στα επόμενα 5 χρόνια. 

 

Λήψη φροντίδας, Ποιότητα ζωής, Ικανοποίηση από τη ζωή & Προσδοκίες  

Στον πίνακα 5 παρουσιάζεται η σύγκριση των βαθμολογιών των κλιμάκων και 

υποκλιμάκων της Ποιότητας ζωής, Ικανοποίησης από τη ζωή & Προσδοκιών, ως 

προς τη λήψη τουλάχιστον ενός είδους φροντίδας.  

Σημαντικά υψηλότερη μέση βαθμολογία Κλίμακας Ποιότητας ζωής έχουν οι 

συμμετέχοντες με Λήψη Φροντίδας από τουλάχιστον ένα είδος, έναντι εκείνων που 

δεν είχαν καμία λήψη (28,02 έναντι 26,79, αντίστοιχα, p<0,001) όπως επίσης και στις 

υποκλίμακες Αυτονομίας, Αυτοπραγμάτωσης και Ευχαρίστησης (p<0,001). Αντίθετα, 

στην υποκλίμακα Ελέγχου, οι συμμετέχοντες με Λήψη Φροντίδας από τουλάχιστον 

ένα είδος βρέθηκαν με σημαντικά χαμηλότερη μέση βαθμολογία έναντι εκείνων που 

δεν είχαν καμία λήψη (8,22 έναντι 8,55, αντίστοιχα, p=0,004), όπως επίσης και στην 

Κλίμακα Ικανοποίησης από τη ζωή (7,07 έναντι 7,44, αντίστοιχα, p<0,001). Τέλος, οι 

συμμετέχοντες με Λήψη Φροντίδας από τουλάχιστον ένα είδος έναντι εκείνων που 

δεν είχαν καμία λήψη, δεν βρέθηκαν με σημαντική διαφοροποίηση στη μέση 

βαθμολογία των Κλιμάκων Προσδοκιών (p>0.05). Ενδεικτικά ωστόσο, η μέση τιμή 

στις πιθανότητες για μεγαλύτερη ηλικία σε 10 χρόνια βρέθηκε χαμηλότερη στους 

συμμετέχοντες με Λήψη Φροντίδας από τουλάχιστον ένα είδος έναντι εκείνων που 

δεν είχαν καμία λήψη (58,1 έναντι 61,1, αντίστοιχα, p=0,071).  

Στους πίνακες 6-1 έως 6-3 παρουσιάζεται η σύγκριση των βαθμολογιών των 

κλιμάκων της Ποιότητας ζωής, Ικανοποίησης από τη ζωή & Προσδοκιών, ως προς τη 

λήψη συγκεκριμένου είδους φροντίδας. Επιβεβαιώνεται ότι οι συμμετέχοντες με 

λήψη επαγγελµατικής ή αμειβόμενης νοσηλευτικής ή προσωπικής φροντίδας 

(πίνακας 6-1), έναντι εκείνων χωρίς λήψη, βρέθηκαν με σημαντικά υψηλότερη μέση 

τιμή ποιότητας ζωής (28,12 έναντι 26,84, αντίστοιχα, p<0,001) και χαμηλότερη 

Ικανοποίησης από τη ζωή (7,06 έναντι 7,43, αντίστοιχα, p=0,001). Οι συμμετέχοντες 

με λήψη επαγγελµατικής ή αµειβόµενης κατ’ οίκον φροντίδας (πίνακας 6-2), έναντι 

εκείνων χωρίς λήψη, βρέθηκαν επίσης με σημαντικά υψηλότερη μέση τιμή ποιότητας 

ζωής (28,02 έναντι 26,83, αντίστοιχα, p<0,001) αλλά με χαμηλότερη στις πιθανότητες 
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για μεγαλύτερη ηλικία σε 10 χρόνια (55,7 έναντι 61,1, αντίστοιχα, p=0,010). Τέλος και 

οι συμμετέχοντες με λήψη Βοήθειας (Πρόγραμμα) στο σπίτι (πίνακας 6-3), έναντι 

εκείνων χωρίς σχετική λήψη, βρέθηκαν με σημαντικά υψηλότερη μέση τιμή 

ποιότητας ζωής (28,80 έναντι 26,87, αντίστοιχα, p<0,001). 

Επιπλέον, ερευνητικό ενδιαφέρον έχουν τα αποτελέσματα του πίνακα 7 όπου γίνεται 

προσπάθεια παρουσίασης της βαθμολογία κλίμακας Ποιότητας ζωής (CASP-12) ως 

προς την υπάρχουσα νοσηρότητα και τη λήψη τουλάχιστον ενός είδους φροντίδας. 

Διαπιστώνεται λοιπόν ότι, στους έχοντες 13 από τα 17 χρόνια νοσήματα ή ομάδες 

νοσημάτων, εκείνοι με Λήψη Φροντίδας από τουλάχιστον ένα είδος έναντι εκείνων 

χωρίς λήψη, έχουν και σημαντικά υψηλότερη μέση βαθμολογία Ποιότητας ζωής 

(p<0,05). Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις σε 4 νοσήματα ή ομάδες νοσημάτων 

όπως «Καρκίνος, νεόπλασμα, λευχαιμία, λέμφωμα», «Άσθμα»,  «Νόσος του 

Parkinson» & «Καλοήθης όγκος (ίνωμα, πολύποδας, αγγείωμα)» όπου δεν διέφερε η 

ποιότητα ζωής τους ως προς τη Λήψη Φροντίδας (p>0,05).  

Συγκρίνοντας τη βαθμολογία της κλίμακας Ικανοποίησης από τη ζωή ως προς τη 

λήψη τουλάχιστον ενός είδους φροντίδας, μεταξύ γεωγραφικών πληθυσμών των 

χωρών της μελέτης (σχήμα 3), διαπιστώνεται ότι τα άτομα με Λήψη Φροντίδας από 

τις νότιες χώρες έναντι των ατόμων από τις βόρειες, έχουν και σημαντικά 

χαμηλότερη μέση βαθμολογία Ικανοποίησης από τη ζωή (5,8 έναντι 7,4, αντίστοιχα, 

p<0,05). Ανάλογα ωστόσο ισχύει στις χώρες αυτές και για τα άτομα χωρίς λήψη 

φροντίδας (7,3 έναντι 8,4, αντίστοιχα, p<0,05). Τέλος, από το σχήμα 4, 

διαπιστώνεται ότι τα άτομα του δείγματος της Γαλλίας που δεν έλαβαν φροντίδα 

έχουν τη μεγαλύτερη μέση διαφορά πιθανοτήτων (+36) μεταξύ χειρότερης 

προσδοκώμενης ζωής (54,0) έναντι καλύτερης (18,0). Αντίθετα, στα άτομα που 

έλαβαν κάποια φροντίδα, η μεγαλύτερη μέση διαφορά πιθανοτήτων (+53) μεταξύ 

χειρότερης προσδοκώμενης ζωής (66,0) έναντι καλύτερης (14,0), διαπιστώνεται σε 

εκείνα του δείγματος της Ελλάδας. 

 

Συζήτηση 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν η εκτίμηση της συχνότητας 

(επιπολασμός) της λήψης κατ’ οίκον φροντίδας εξυπηρετούμενων ατόμων μεταξύ 

πληθυσμών-χωρών της Ευρώπης. Επιπλέον, έγινε προσπάθεια να προσδιοριστεί η 

ενδεχόμενη σχέση της με τα επίπεδα της ποιότητας ζωής τους, της ικανοποίησης από 
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τη ζωή και των προσδοκιών που αναπτύσσουν τα άτομα αυτά για το μέλλον τους. 

Συνοπτικά λοιπόν, διαπιστώθηκε ότι: i) περίπου 1 στους 10 Ευρωπαίους ηλικίας 50+ 

ετών της μελέτης SHARE δέχονται επίσημη κατ’ οίκον φροντίδα ενώ στην Ελλάδα 

καταγράφεται η μικρότερη συχνότητα, ii) η ποιότητα ζωής τους είναι σημαντικά 

υψηλότερη από εκείνη των υπολοίπων ατόμων, iii) έχουν σημαντικά χαμηλότερη 

ικανοποίηση από τη ζωή και iv) οι προσδοκίες τους σχετικά με τη μελλοντική τους 

κατάσταση δε διαφέρουν από εκείνες των υπολοίπων ατόμων. 

 

Συνοπτική αποτίμηση ευρημάτων  

Στην αξιολόγηση των ευρημάτων της παρούσας μελέτης πρέπει να ληφθούν υπόψιν 

τα ειδικά χαρακτηριστικά του δείγματος και των πληθυσμών αναφοράς του. Γίνεται 

αναφορά σε συγκεκριμένο ευρωπαϊκό χώρο, σε διαφορετικά κράτη με ποικίλο 

κοινωνικό, πολιτισμικό και οικονομικό υπόβαθρο, καθώς και με διαφορετικό επίπεδο 

δημόσιας υγείας (Van Eenoo et al., 2016). Τα ανωτέρω επηρεάζουν, μη περιοριστικά, 

i) το προφίλ υγείας του αναφερόμενου πληθυσμού και κατ’ επέκταση ii) τις ανάγκες 

υγείας/περίθαλψης, iii) την κάλυψη των αναγκών αυτών σε άλλοτε άλλη έκταση από 

την ανεπίσημη κατ’ οίκον φροντίδα υγείας, αναλόγως των κοινωνικών 

χαρακτηριστικών και κοινωνικοοικονομικών παραγόντων (κοινωνικά ήθη, 

εσωτερική/εξωτερική μετανάστευση, ανάγκη εργασίας των τέκνων με 

συνεπαγόμενους χρονικούς και χωρικούς περιορισμούς), iv) την εμπιστοσύνη στην 

προνοιακή κάλυψη και v) τη συχνότητα ιδιοκάλυψης των εξόδων κατ’ οίκον 

φροντίδας. Από αυτά συνεπάγεται ότι το δείγμα είναι εξαιρετικά ποικιλόμορφο και 

ετερογενές και ως εκ τούτου περαιτέρω μελέτες σε επίπεδο χωρών πλέον πρέπει να 

διενεργηθούν για την ορθή ενημέρωση των ληπτών αποφάσεων (decision makers) 

στο χώρο της δημόσιας υγείας. Ωστόσο, η κάλυψη ευρέος φάσματος χωρών της 

Κεντρικής, Βόρειας και Νότιας Ευρώπης, θα έδινε τη δυνατότητα για εξαγωγή 

συμπερασμάτων και δημιουργία υποθέσεων σε συνολικό ευρωπαϊκό επίπεδο (π.χ. στα 

πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Περαιτέρω, η γεωγραφική στρωματοποίηση 

ανέδειξε χαμηλότερη συχνότητα λήψης βοήθειας σε χώρες τις Βόρειας και Νότιας 

Ευρώπης, συγκριτικά με αυτές της Κεντρικής Ευρώπης (2,6% και 2,3% έναντι 6,0%, 

αντίστοιχα), πιθανότατα για διαφορετικούς λόγους ανά περίπτωση, σχετιζόμενους με 

το επίπεδο δημόσιας υγείας, την δυνατότητα παροχής συγκεκριμένων υπηρεσιών 
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λόγω δομών αλλά και τη ύπαρξη κοινωνικών παραγόντων, που χρήζουν περαιτέρω 

διερεύνησης (Marmot, 2014). 

Είναι σαφής από τη παρούσα μελέτη λοιπόν, η ανισοκατανομή της συχνότητας λήψης 

φροντίδας μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών, κυμαινόμενη από 2,1% έως 18,1%. Το 

γεγονός ότι τόσο σε οικονομικά αδύναμες χώρες (Ελλάδα) όσο και σε οικονομικά 

εύρωστες (Γερμανία) καταγράφονται χαμηλά ποσοστά λήψης βοήθειας, σημαινει ότι 

οι παράγοντες δεν είναι αποκλειστικά οικονομικοί, αλλά και κοινωνικοί. Κοινοτικές 

πρωτοβουλίες όπως το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» αποσκοπούν στην άμβλυνση 

των διαφορών αυτών, ωστόσο οι διαφορές σε κοινωνικό, οικονομικό και κατ’ 

επέκταση σε προνοιακό επίπεδο είναι σημαντικές. Η ενίσχυση του ρόλου όμοιων 

προγραμμάτων στο πλαίσιο των οριζόμενων στη διακήρυξη του Minsk για τη διά 

βίου προσέγγιση της υγείας στην Ευρώπη και την ισότητα στην υγειονομική και 

προνοιακή κάλυψη κρίνεται αναγκαία (WHO, 2015a).  Πρέπει λοιπόν να δίδεται  

έμφαση στις χώρες στις οποίες καταγράφονται τα χαμηλότερα ποσοστά ληπτών, που 

ανεξαρτήτως διάθεσης πόρων στο παρελθόν, τα τελευταία χρόνια έχουν πληγεί από 

την υπάρχουσα χρηματοπιστωτική κρίση (π.χ. Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία). 

Άλλο κρίσιμο εύρημα της μελέτης ήταν η σημαντικά υψηλότερη βαθμολογία στην 

Κλίμακα Ποιότητας ζωής ατόμων που λάμβαναν τουλάχιστον ενός είδους φροντίδα, 

έναντι αυτών χωρίς λήψη φροντίδας. Το εύρημα αυτό παγιώνεται με τις επίσης 

σημαντικά υψηλότερες βαθμολογίες σε κάθε υποκλίμακα Ποιότητας ζωής. 

Περαιτέρω, σημαντικά υψηλότερη βαθμολογία καταγράφεται στην Κλίμακα 

ικανοποίησης σε άτομα που λαμβάνουν τουλάχιστον ένα είδος φροντίδας ακόμα και 

όταν γίνει στρωματοποίηση των Ευρωπαϊκών χωρών σε νότιες, κεντρικές και 

βόρειες. Διαφορές καταγράφονται επίσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών χώρων 

ανεξαρτήτως της λήψης φροντίδας, γεγονός που πιθανόν οφείλεται, όπως 

προαναφέρθηκε, σε διαφορετικούς κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες καθώς 

και στο επίπεδο δημόσιας υγείας. Η αξιολόγηση της συχνότητας και των 

χαρακτηριστικών λήψης φροντίδας πρέπει, ως εκ τούτου, να λαμβάνει υπόψιν όχι 

μόνο την απόλυτη βαθμολογία στις κλίμακες ποιότητας ζωής και ικανοποίησης, αλλά 

και τις διαφορές μεταξύ εξυπηρετούμενων και μη ατόμων. 

Μία σημαντική παρατήρηση αφορά τον αριθμό νοσημάτων των εξυπηρετούμενων. Η 

πλειονότητα αυτών πάσχει από  3 ή περισσότερα νοσήματα και αναφέρει πολλαπλά 

συμπτώματα και λειτουργικούς περιορισμούς. Περαιτέρω, η πλειοψηφία των 
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εξυπηρετούμενων διαμένουν μόνοι. Τα χαρακτηριστικά αυτά απαιτούν άρτια 

εκπαιδευμένο προσωπικό παροχής υπηρεσιών υγείας αποτελούμενο από διατομεακό 

σύνολο επαγγελματιών υγείας (κοινωνικών λειτουργών, νοσηλευτών, ιατρών, 

φυσικοθεραπευτών) (Madden, 2014). Τα υφιστάμενα και τα μελλοντικά 

προγράμματα κατ’ οίκον φροντίδας οφείλουν να λάβουν υπόψιν τις παραπάνω 

θεωρήσεις στη διαμόρφωση στρατηγικής. Επίσης, η απουσία διαφοράς στη 

βαθμολογία προσδοκιών από τη ζωή χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. Η αξιολόγηση 

των υφιστάμενων προγραμμάτων κατ’ οίκον βοήθειας πιθανόν να αναδείξει ελλείψεις 

σε λειτουργικό και υποστηρικτικό επίπεδο, ώστε η ανά περίπτωση επιστράτευση 

συγκεκριμένων ειδικοτήτων (π.χ. ψυχολόγων) ίσως να κρινεται απαραίτητη (Brenner, 

2009). 

Επιπλέον, το νοσολογικό προφίλ των εξυπηρετούμενων αναδεικνύει μία περαιτέρω 

ανάγκη διασύνδεσης με οικογενειακό ή γενικό ιατρό. Στις κορυφαίες θέσεις στον 

πίνακα συχνότητας βρίσκονται καρδιαγγειακά και πνευμονικά νοσήματα, τα οποία 

συνήθως απαιτούν πολυφαρμακευτική αντιμετώπιση. Η ρύθμιση της φαρμακευτικής 

αγωγής και η θεραπευτική εποπτεία είναι αποφασιστικής σημασίας στους 

ηλικιωμένους για τη βελτιστοποίηση της κατάστασης της υγείας τους και την 

αποφυγή τοξικότητας (Stockton & Jones, 1993). 

Το παρόν πόνημα στόχευε πλέον της διερεύνησης της ποιότητας ζωής και στην 

ικανοποίηση και τις προσδοκίες από τη ζωή που έχουν τα εξυπηρετούμενα άτομα. 

Αρκετά στοιχεία δείχνουν ότι διαφορετικά πρότυπα κατ’ οίκον φροντίδας παρέχουν 

ευημερία στα μεγαλύτερα έτη της ζωής του ανθρώπου (Vozikaki et al., 2016). 

Μελέτες στον ελληνικό χώρο, αξιολογούν τα προγράμματα κατ΄ οίκον φροντίδας και 

τα αποτελέσματα τους, εστιασμένα στους εξυπηρετούμενους διάφορων γεωγραφικών 

περιοχών. Οι Αλεξιάς & Φλάμου (2007) στη μελέτη που πραγματοποίησαν για την 

αξιολόγηση της κοινωνικής και ψυχο-συναισθηματικής υποστήριξης των 

ηλικιωμένων με προβλήματα υγείας, αναφέρουν ότι το 75% των ατόμων που 

συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» του Νομού Χίου, δηλώνουν πως 

δεν είναι ικανοποιημένοι από τον τρόπο που ζουν, ενώ το 77,5% θεωρεί πως οι 

ηλικιωμένοι αγνοούνται και δεν τους συμπεριφέρονται με τον απαραίτητο σεβασμό. 

Επίσης, το 60,5% δηλώνει εξαιρετικά ικανοποιημένο από το πρόγραμμα, ωστόσο 

καταγράφηκαν προσδοκίες υψηλότερου οικονομικού επιδόματος. Αν και το 80% 

δηλώνει απόλυτα ευχαριστημένο από την παρεχόμενη νοσηλευτική φροντίδα, το 82% 
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θεωρεί πως πρέπει να αυξηθεί από αρκετά έως πολύ η παρεχόμενη ιατρική 

περίθαλψη. Στη Σουηδία έχει αναφερθεί ότι το 23% ατόμων άνω των 80 ετών 

λαμβάνει σχετική κατ’οίκον φροντίδα (The National Swedish Board of Health & 

Welfare 1999). Επιπρόσθετα, στη μελέτη που έχει πραγματοποιηθεί από τους 

Hellström & Hallberg (2001), σε 448 άτομα ηλικίας 75 ετών και άνω, που εξαρτώνται 

από την περίθαλψη από τους επαγγελματίες υγείας ή και αυτοί των πλησιέστερων 

συγγενών τους, έδειξε ότι η χαμηλή ποιότητα ζωής τους σχετίζεται περισσότερο με 

τον αριθμό των παραπόνων που εκφράζουν για την φροντίδα τους, τη μοναχική 

διαβίωση τους αλλά και την αυξημένη ηλικία τους. Επιπρόσθετα σε συμπληρωματική 

τους ανάλυση οι Hellström et al (2004), προσδίδουν σημαντικό ρόλο στη σχέση αυτή 

από τους καθημερινούς λειτουργικούς περιορισμούς τους (IADLs). Παράλληλα 

ιδιαίτερα επιβαρυντικά χρόνια νοσήματα όπως π.χ. η κατάθλιψη φαίνεται να 

καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό την παρεχόμενη επίσημη (από φορείς) ή ανεπίσημη 

(οικογενειακή ή φιλική) φροντίδα (Hoell et al. 2016). Σε γενικές γραμμές, η 

βιβλιογραφία και σύμφωνα με την υπάρχουσα γνώση, είναι περιορισμένη σχετικά με 

την ικανοποίηση, προσδοκίες και ποιότητα ζωής ατόμων εξυπηρετούμενων ατόμων 

άνω των 50 ετών σε μεγάλης κλίμακας μελέτες ή έρευνες. Είναι σαφής όμως η 

ανάγκη σχεδιασμού των προγραμμάτων κατ’ οίκον φροντίδας λαμβάνοντας υπόψιν 

κοινωνικούς, οικονομικούς και γεωγραφικούς παράγοντες, καθώς και 

χαρακτηριστικά που αφορούν το επίπεδο δημόσιας υγείας και τις ειδικές ανάγκες των 

εξυπηρετώμενων. 

 

Μειονεκτήματα μελέτης  

Όπως αναφέρθηκε και χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία, ο ορισμός της 

Λήψης Φροντίδας μέσω λήψης τριών διαφορετικών ή και συμπληρωματικών μορφών 

κατ’ οίκον φροντίδας πιθανόν να ενέχει μια μορφή μεροληψίας κυρίως όσον αφορά 

την επίσημη παροχή φροντίδας. Σε αρκετές χώρες για παράδειγμα, ισχυροί 

οικογενειακοί δεσμοί μπορούν να υποκαταστήσουν τις επίσημες και αναγνωρισμένες 

μορφές φροντίδας, τουλάχιστον για τις καθημερινές λειτουργικές ανάγκες των 

εξυπηρετούμενων ατόμων (Brandt et al. 2009). Η χρήση επίσης σταθμισμένων και 

εγκυροποιημένων ερωτηματολογίων στη μελέτη SHARE (όπως π.χ. η κλίμακα 

CASP-12) δεν μπορεί να αποκλείει την οποιαδήποτε απόκλιση ή το συστηματικό 

σφάλμα εκτίμησης των αυτοαναφερόμενων στοιχείων (π.χ. αναφορές αντιπροσώπων 
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– proxy interviews) (Borsch-Supan et al, 2005). Και ο συγχρονικός χαρακτήρας όμως 

της μελέτης δεν επιτρέπει τη διερεύνηση αιτιολογικών σχέσεων. Επαγωγικά όμως 

στην προσπάθεια αυτή και λόγω του βραχέως χρονικού διαστήματος του τελευταίου 

12μηνου πριν την μελέτη, θεωρήθηκε ότι τουλάχιστον η ποιότητα ζωής δύναται να 

καθορίζεται και από τις ιδιαίτερες ή μακροχρόνιες συνθήκες της ζωής (αλλαγές που 

συνέβησαν στη ζωή τους - cohort effects) (Osmond & Gardner, 1989), από τη 

διάρκεια της λήψης, από τις ανάγκες των εξυπηρετούμενων ατόμων κ.α. Προοπτικά 

ωστόσο, η διαχρονική παρακολούθησή τους στα επόμενα κύματα της μελέτης 

SHARE, που βρίσκονται σε εξέλιξη, μπορούν να επιβεβαιώσουν πιθανές σχέσεις.   

 

Πρόταση 

Καθώς το προσδόκιμο επιβίωσης αυξάνει σταθερά σχεδόν για όλους τους 

πληθυσμούς της Ευρώπης, οι προβλέψεις αναφέρουν πως το 2020 για πρώτη φορά 

στην παγκόσμια ιστορία ο πληθυσμός των ατόμων ηλικίας 60+ ανθρώπων, θα 

ξεπεράσει αυτόν των ατόμων μέχρι 5 ετών. Επιπρόσθετα, η μακροβιότητα δε 

συνδυάζεται απαραίτητα με υψηλό επίπεδο υγείας. Εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς 

πως το ενδιαφέρον των πολιτικών παροχής υπηρεσιών και φροντίδας υγείας θα 

πρέπει να εστιαστεί στην Τρίτη ηλικία περισσότερο από ό,τι παλαιότερα. 

Χρειάζονται λοιπόν να αναληφθούν δράσεις που θα επεκτείνονται και πέραν των 

ορίων του υγειονομικού τομέα (WHO, 2014). 

Απαιτείται κατά συνέπεια μακρόπνοο σχέδιο δράσης εναρμονισμένο με τη «Δεκαετία 

Υγιούς Γήρατος 2020-2030» όπως ορίζεται από τον WHO, που θέλει τον ηλικιωμένο 

ενεργό πολίτη, ενθαρρύνοντάς τον να συμμετέχει στην κοινωνική ζωή. Με τον τρόπο 

αυτό, οι πολιτικές υγείας επενδύουν στην ευρωστία και στην μακροχρόνια φροντίδα 

των ηλικιωμένων για να προκύψουν μελλοντικά σημαντικά κοινωνικοοικονομικά 

οφέλη. 

Επειδή βασικός προσδιοριστής της υγείας είναι το κοινωνικό περιβάλλον ενός 

ατόμου, η εξασφάλιση υγιούς περιβάλλοντος προσφέρει τις προϋποθέσεις για την 

επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων. Για το λόγο αυτό απαιτείται ανάληψη 

κατάλληλων δράσεων από την πολιτεία, όπως μέτρα τοπικής και εθνικής εμβέλειας, 

με επίκεντρο την οικία και την κοινότητα (WHO, 2016). Το πιο κατάλληλο 

παράδειγμα είναι το διεθνές δίκτυο που προτείνεται από τον ΠΟΥ ως Global Network 
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of Age-friendly Cities and communities (WHO, 2015b). Στην Ελλάδα αναπτύχθηκε 

το αντίστοιχο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων. Το πρόγραμμα αυτό 

ξεκίνησε το 1987 με πρωτοβουλία του ΠΟΥ, με σκοπό να δραστηριοποιηθούν οι 

πόλεις στην εφαρμογή των αρχών «Υγεία για όλους» (Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο 

Υγιών Πόλεων, 2014). Αυτή και όμοιες δράσεις πρέπει να είναι οργανωμένες σε 

διασυνδετική και επιστημονική βάση, με συνεχή ενημέρωση από στοιχεία διαφόρων 

ερευνών (cross-sectional, κοορτών κλπ), καθώς και να αποδίδουν μέσω υφιστάμενων 

δράσεων τις απαραίτητες ερευνητικές ενδείξεις, όπως κατέδειξε η παρούσα έρευνα. 

Προτείνεται λοιπόν οι ενέργειες στον τομέα της κατ’ οίκον φροντίδας: 

 να συνάδουν με το στρατηγικό σχεδιασμό του ΠΟΥ, 

 να λαμβάνουν υπόψη διαφορές σε κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό 

επίπεδο μεταξύ των χωρών, 

 να λαμβάνουν υπόψη διαφορές στο επίπεδο δημόσιας υγείας και τις ανάγκες 

του εκάστοτε πληθυσμού και 

 να σχεδιάζονται στη βάση ερευνητικών ενδείξεων προκειμένου να είναι 

στοχευμένες, οικονομικές, αποτελεσματικές και αποδοτικές. 

 

Συμπέρασμα  

Από την παρούσα μελέτη σε Ευρωπαίους 50+ ετών, διαπιστώνεται ότι η παροχή 

φροντίδας σε εξυπηρετούμενα άτομα φαίνεται να αποτελεί ένδειξη βελτίωσης της 

ποιότητας ζωής τους, χωρίς να αλλάζει προς το καλύτερο και τη συνολική 

ικανοποίησή τους από της ζωή ή τις προσδοκίες τους για τον μέλλον. Η διάθεση 

ωστόσο εντατικής και συνεχόμενης παροχής φροντίδας πρέπει να αποτελεί μέρος του 

συνολικού σχεδιασμού για την προαγωγή της υγείας εξυπηρετούμενων ή 

εξαρτημένων ατόμων. 
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Επιστήμης, 2(2):37-42. 

http://www.kedke.gr/?p=4656


ΜΠΣ Δημόσια Υγεία – Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 

Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

30 
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Τυπωθήτω, Αθήνα.   
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http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/lancet-ageing-series/en/  την  

3 Οκτ 2016. 

WHO (2015a). European Ministerial Conference on the Life-course Approach in the 

Context of Health 2020. Background. Διαθέσιμο στο 
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Παράρτημα 

Πίνακες  

 

Χαρακτηριστικά δείγματος μελέτης 
 

Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά των 28296 συμμετεχόντων 50+ ετών στη μελέτη για την 

«Υγεία, Γήρανση και Σύνταξη στην Ελλάδα και στην Ευρώπη» (Survey of Health, 

Ageing and Retirement in Europe – SHARE), 2ο κύμα, 2006-7.  

  ν % Μέση τιμή (τ.α.) 
     

Φύλο  ♂ 12904 45,6  

 ♀ 15392 54,4  
     

Ηλικία, χρόνια 50-59 9999 35,3 

65,5 (9,9) 
 60-69 9351 33,0 

 70-79 6264 22,2 

 80+ 2682 9,5 
     

Εκπαίδευση, χρόνια χωρίς εκπαίδευση 1069 3,8 

10,0 (4,6) 
 1-7 6765 23,9 

 8-12 12765 45,1 

 13+ 7697 27,2 
     

Διαβίωση με σύζυγο/σύντροφο 21205 74,9  

 μόνος/η 7088 25,1  
     

Αυτοαναφερόμενο επίπεδο 

υγείας 
μέτριο, κακό 9672 34,2  

     

Νοσηρότητα  χωρίς χρόνιο νόσημα 8589 30,4  

 1-2 13920 49,2 1,5 (1,5) 

 3+ 5757 20,4  
     

Συμπτώματα υγείας κανένα 8438 29,8  

 1-2 12799 45,2 1,7 (1,8) 

 3+ 7053 24,9  
     

Λειτουργικοί περιορισμοί α κανένα 14503 21,3  

 1-2 8382 29,6 2,0 (3,5) 

 3+ 5399 19,1  
     

Γεωγραφικές περιοχές, 

χώρες 

βόρειες 5089 18,0  

κεντρικές 15180 53,6  

 νότιες 8027 28,4  
    

τ.α.: τυπική απόκλιση. 
α Περιλαμβάνει κινητικούς (mobility) ή άλλους λειτουργικούς (instrumental) περιορισμούς. 

 



ΜΠΣ Δημόσια Υγεία – Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 

Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

35 
 

Λήψη φροντίδας & χαρακτηριστικά δείγματος 
 

Πίνακας 2. Λήψη ειδών φροντίδας από τους συμμετέχοντες της μελέτης.  

Είδος Φροντίδας ν 
Εκτιμώμενος 

πληθυσμός 
% 95%ΔΕ 

     

1. Επαγγελµατική ή αμειβόμενη 

νοσηλευτική ή προσωπική φροντίδα 
1088 4.966.091 4,5 3,5-5,7 

2. Επαγγελµατική ή αµειβόµενη κατ’ 

οίκον φροντίδα, για δουλειές του 

σπιτιού τις οποίες δεν µπορούσαν να 

πραγματοποιήσουν 

1237 5.353.151 4,8 3,2-7,2 

3. Πρόγραµµα Βοήθεια στο Σπίτι 361 1.367.493 1,2 0,7-2,1 

      

Τουλάχιστον ένα είδος 2100 9.196.349 8,3 6,2-11,1 
      

95%ΔΕ: 95% διαστήματα εμπιστοσύνης. 

Ο εκτιμώμενος πληθυσμός και οι σχετικές συχνότητες υπολογίστηκαν μέσω ανάλυσης σύνθετων 

δειγμάτων (complex samples analysis).  
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Πίνακας 3-1. Συχνότητα λήψης επαγγελµατικής ή αμειβόμενης νοσηλευτικής ή 

προσωπικής φροντίδας ως προς τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων στη μελέτη.  

  ν % 95%ΔΕ 
     

Φύλο  ♂ 413 3,5 2,2-5,5 

 ♀ 675 5,3 3,5-8,0 
     

Ηλικία, χρόνια 50-59 203 2,3 1,0-5,5 

 60-69 219 2,8 1,3-5,8 

 70-79 309 5,3 3,1-8,8 

 80+ 357 14,4 10,3-19,8 
     

Εκπαίδευση, χρόνια χωρίς εκπαίδευση 68 6,5 4,2-9,8 

 1-7 261 4,6 3,4-6,3 

 8-12 553 5,3 3,8-7,4 

 13+ 206 2,8 2,0-3,9 
     

Διαβίωση με σύζυγο/σύντροφο 583 3,4 2,8-4,2 

 μόνος/η 505 6,9 4,9-9,5 
     

Αυτοαναφερόμενο 

επίπεδο υγείας 

άριστο 72 1,3 0,8-2,1 

καλό 239 2,4 1,8-3,2 

 μέτριο, κακό 776 8,3 6,5-10,5 
     

Νοσηρότητα  χωρίς χρόνιο νόσημα 114 1,8 1,2-2,7 

 1-2 496 4,2 3,3-5,3 

 3+ 478 9,0 7,2-11,3 
     

Συμπτώματα υγείας κανένα 84 1,1 0,8-1,6 

 1-2 373 3,8 3,0-4,8 

 3+ 630 9,2 7,2-11,8 
     

Λειτουργικοί περιορισμοί κανένα 173 1,6 1,1-2,1 

 1-2 237 2,9 2,3-3,6 

 3+ 678 13,5 11,0-16,6 
     

Γεωγραφικές περιοχές, 

χώρες 

βόρειες 137 2,6 1,5-4,6 

κεντρικές 805 6,0 4,4-8,1 

 νότιες 146 2,3 1,4-3,7 
    

Υπολογισμοί μέσω ανάλυσης σύνθετων δειγμάτων (complex samples analysis).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΜΠΣ Δημόσια Υγεία – Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 

Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

37 
 

Πίνακας 3-2. Συχνότητα λήψης επαγγελµατικής ή αµειβόµενης κατ’ οίκον 

φροντίδας για δουλειές του σπιτιού τις οποίες δεν µπορούσαν να 

πραγματοποιήσουν οι εξυπηρετούμενοι, ως προς τα χαρακτηριστικά των 

συμμετεχόντων στη μελέτη.  

  ν % 95%ΔΕ 
     

Φύλο  ♂ 331 2,3 1,3-4,1 

 ♀ 906 7,0 4,3-11,2 
     

Ηλικία, χρόνια 50-59 129 1,0 0,7-1,6 

 60-69 175 2,0 1,3-3,0 

 70-79 360 5,5 3,9-7,8 

 80+ 573 23,2 17,0-30,8 
     

Εκπαίδευση, χρόνια χωρίς εκπαίδευση 84 6,1 3,3-11,0 

 1-7 356 6,1 4,1-9,0 

 8-12 572 2,9 3,3-8,7 

 13+ 225 4,8 1,9-4,3 
     

Διαβίωση με σύζυγο/σύντροφο 444 2,0 1,4-2,9 

 μόνος/η 793 11,2 7,7-16,1 
     

Αυτοαναφερόμενο 

επίπεδο υγείας 

άριστο 85 0,9 0,6-1,4 

καλό 288 2,5 1,6-3,9 

 μέτριο, κακό 862 9,3 6,5-13,2 
     

Νοσηρότητα  χωρίς χρόνιο νόσημα 104 1,4 0,8-2,5 

 1-2 565 4,4 2,9-6,4 

 3+ 567 10,7 7,6-15,0 
     

Συμπτώματα υγείας κανένα 104 1,0 0,6-1,7 

 1-2 391 3,3 2,2-4,8 

 3+ 740 11,5 7,9-16,4 
     

Λειτουργικοί περιορισμοί κανένα 112 0,6 0,4-0,9 

 1-2 283 3,1 2,2-4,2 

 3+ 841 17,1 12,6-22,9 
     

Γεωγραφικές περιοχές, 

χώρες 

βόρειες 286 6,2 3,1-12,1 

κεντρικές 741 5,4 3,0-9,4 

 νότιες 210 3,8 2,1-6,7 
    

Υπολογισμοί μέσω ανάλυσης σύνθετων δειγμάτων (complex samples analysis).  
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Πίνακας 3-3. Συχνότητα λήψης (Πρόγραμμα) Βοήθειας στο σπίτι, ως προς τα 

χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων στη μελέτη.  

  ν % 95%ΔΕ 
     

Φύλο  ♂ 136 1,0 0,5-1,8 

 ♀ 225 1,5 0,7-3,2 
     

Ηλικία, χρόνια 50-59 20 0,3 0,1-0,6 

 60-69 25 0,2 0,1-0,2 

 70-79 109 1,5 1,1-2,1 

 80+ 207 6,8 4,0-11,6 
     

Εκπαίδευση, χρόνια χωρίς εκπαίδευση 32 1,2 0,7-2,2 

 1-7 98 1,2 0,7-2,1 

 8-12 179 1,6 0,8-3,1 

 13+ 52 0,6 0,3-1,3 
     

Διαβίωση με σύζυγο/σύντροφο 85 0,2 0,1-0,3 

 μόνος/η 276 3,5 2,1-5,8 
     

Αυτοαναφερόμενο 

επίπεδο υγείας 

άριστο 18 0,2 0,1-0,5 

καλό 87 0,7 0,3-1,3 

 μέτριο, κακό 255 2,4 1,4-3,9 
     

Νοσηρότητα  χωρίς χρόνιο νόσημα 39 0,5 0,3-1,0 

 1-2 155 1,2 0,7-2,2 

 3+ 167 2,3 1,2-4,4 
     

Συμπτώματα υγείας κανένα 29 0,2 0,1-0,5 

 1-2 109 1,0 0,6-1,8 

 3+ 223 2,7 1,5-4,7 
     

Λειτουργικοί περιορισμοί κανένα 37 0,3 0,2-0,6 

 1-2 54 0,3 0,2-0,6 

 3+ 269 4,7 2,7-7,8 
     

Γεωγραφικές περιοχές, 

χώρες 

βόρειες 82 1,8 0,8-4,1 

κεντρικές 261 1,9 1,0-3,5 

 νότιες 18 0,1 0,1-0,3 
    

Υπολογισμοί μέσω ανάλυσης σύνθετων δειγμάτων (complex samples analysis).  
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Πίνακας 3-4. Συχνότητα λήψης τουλάχιστον ενός είδους φροντίδας ως προς τα 

χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων στη μελέτη.  

  ν % 95%ΔΕ 
     

Φύλο  ♂ 706 5,5 3,6-8,4 

 ♀ 1394 10,6 7,1-15,7 
     

Ηλικία, χρόνια 50-59 300 3,3 1,8-6,0 

 60-69 363 4,3 2,5-7,2 

 70-79 618 10,2 7,2-14,2 

 80+ 819 31,4 24,0-40,0 
     

Εκπαίδευση, χρόνια χωρίς εκπαίδευση 138 11,8 7,4-18,3 

 1-7 530 9,2 6,7-12,3 

 8-12 1038 9,6 6,8-13,3 

 13+ 394 5,2 3,8-7,1 
     

Διαβίωση με σύζυγο/σύντροφο 960 5,0 4,0-6,2 

 μόνος/η 1140 15,8 11,5-21,4 
     

Αυτοαναφερόμενο 

επίπεδο υγείας 

άριστο 152 2,1 1,6-3,0 

καλό 510 4,8 3,6-6,3 

 μέτριο, κακό 1436 15,2 11,7-19,5 
     

Νοσηρότητα  χωρίς χρόνιο νόσημα 211 3,2 2,4-4,3 

 1-2 971 7,8 5,8-10,3 

 3+ 917 16,8 13,1-21,3 
     

Συμπτώματα υγείας κανένα 185 2,0 1,5-2,7 

 1-2 719 6,8 5,3-8,8 

 3+ 1194 17,5 13,4-22,6 
     

Λειτουργικοί περιορισμοί κανένα 300 2,3 1,8-3,0 

 1-2 499 5,7 4,7-7,0 

 3+ 1299 25,8 20,5-31,9 
     

Γεωγραφικές περιοχές, 

χώρες 

βόρειες 344 7,2 3,8-13,4 

κεντρικές 1421 10,1 6,9-14,6 

 νότιες 335 8,3 6,2-11,1 
    

Υπολογισμοί μέσω ανάλυσης σύνθετων δειγμάτων (complex samples analysis).  
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Ποιότητα ζωής, Ικανοποίηση από τη ζωή & Προσδοκίες  
 

Πίνακας 4. Βαθμολογία κλιμάκων Ποιότητας ζωής, Ικανοποίησης από τη ζωή & 

Προσδοκιών στους συμμετέχοντες της μελέτης.  

Κλίμακα ν Μέση τιμή 95%ΔΕ 
    

Ποιότητας ζωής (CASP-12) 27657 26,9 26,7-27,1 

Υψηλή ή πολύ υψηλή ποιότητα ζωής (37+) 287 1,2% 0,9-1,4 

Υποκλίμακα Ελέγχου 27657 8,5 8,3-8,8 

Υποκλίμακα Αυτονομίας 27657 7,5 7,4-7,7 

Υποκλίμακα Αυτοπραγμάτωσης 27657 5,8 5,6-6,0 

Υποκλίμακα Ευχαρίστησης 27657 5,0 4,9-5,1 
     

Ικανοποίησης από τη ζωή 27719 7,4 7,3-7,5 
     

Προσδοκιών στη ζωή    

πιθανότητες για μεγαλύτερη ηλικία σε 10 χρόνια 
(living in 10 years: life expectancy) 

25570 60,9 57,1-64,6 

πιθανότητες για καλύτερη ζωή σε 5 χρόνια 
(chances standard of living will be better) 

26821 25,5 22,9-28,1 

πιθανότητες για χειρότερη ζωή σε 5 χρόνια 
(chances standard of living will be worse) 

26629 43,1 41,7-44,6 

Δ-διαφορά πιθανοτήτων για 

 χειρότερη ζωή σε 5 χρόνια  
26430 +17,2 14,2-20,7 

     

95%ΔΕ: 95% διαστήματα εμπιστοσύνης.  

CASP-12: Control, Autonomy, Self-realization and Pleasure questionnaire.  

Υπολογισμοί μέσω ανάλυσης σύνθετων δειγμάτων (complex samples analysis).  
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Λήψη φροντίδας, Ποιότητα ζωής, Ικανοποίηση από τη ζωή & Προσδοκίες  
 

Πίνακας 5. Βαθμολογία κλιμάκων και υποκλιμάκων Ποιότητας ζωής, Ικανοποίησης από 

τη ζωή & Προσδοκιών στους συμμετέχοντες της μελέτης ως προς τη λήψη τουλάχιστον 

ενός είδους φροντίδας.  

 Άτομα με  

 
καμία λήψη  

φροντίδας 

λήψη τουλάχιστον ενός 

είδους φροντίδας 
 

Κλίμακα μέση τιμή (τυπ. σφάλμα) [ν] p-value 
    

Ποιότητας ζωής (CASP-12) 26,79 (0,05) [25685] 28,02 (0,21) [1924] <0,001 

Υποκλίμακα Ελέγχου 8,55 (0,04) 8,22 (0,10) 0,004 

Υποκλίμακα Αυτονομίας 7,48 (0,03) 7,90 (0,07) <0,001 

Υποκλίμακα Αυτοπραγμάτωσης 5,80 (0,03) 6,31 (0,09) <0,001 

Υποκλίμακα Ευχαρίστησης 4,97 (0,03) 5,60 (0,12) <0,001 

     

Ικανοποίησης από τη ζωή 7,44 (0,03) [25737] 7,07 (0,09) [1932] <0,001 

     

Προσδοκιών στη ζωή    

πιθανότητες για μεγαλύτερη 

ηλικία σε 10 χρόνια  
61,1 (0,7) [23828] 58,1 (1,6) [1708] 0,071 

πιθανότητες για καλύτερη ζωή 

σε 5 χρόνια  
25,5 (0,6) 25,5 (1,4) 0,990 

πιθανότητες για χειρότερη ζωή 

σε 5 χρόνια  
43,2 (0,6) 42,1 (2,0) 0,516 

Δ-διαφορά πιθανοτήτων για 

χειρότερη ζωή σε 5 χρόνια  
+17,5 (1,1) +16,1 (2,9) 0,573 

     

CASP-12: Control, Autonomy, Self-realization and Pleasure questionnaire.  

Υπολογισμοί μέσω ανάλυσης σύνθετων δειγμάτων (complex samples analysis): ανάλυση συνδιακύμανσης όπου ως 

συμμμεταβλητές ελέγχου χρησιμοποιήθηκαν το φύλο, η ηλικία, η εκπαίδευση, η διαβίωση, το αυτοαναφερόμενο επίπεδο 

υγείας, η νοσηρότητα, τα συμπτώματα υγείας, οι λειτουργικοί περιορισμοί και οι γεωγραφικές περιοχές (πίνακας 1). 
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Πίνακας 6-1. Βαθμολογία κλιμάκων Ποιότητας ζωής, Ικανοποίησης από τη ζωή & 

Προσδοκιών στους συμμετέχοντες της μελέτης ως προς τη λήψη επαγγελµατικής ή 

αμειβόμενης νοσηλευτικής ή προσωπικής φροντίδας.  

 

Άτομα με λήψη επαγγελµατικής 

ή αμειβόμενης νοσηλευτικής ή 

προσωπικής φροντίδας 

 

 όχι ναι  

Κλίμακα μέση τιμή (τυπ. σφάλμα)  p-value 
    

Ποιότητας ζωής (CASP-12) 26,84 (0,06) 28,12 (0,27) <0,001 

     

Ικανοποίησης από τη ζωή 7,43 (0,03) 7,06 (0,11) 0,001 

     

Προσδοκιών 

στη ζωή 

πιθανότητες για μεγαλύτερη 

ηλικία σε 10 χρόνια 
60,9 (0,7) 60,5 (1,9) 0,814 

     

CASP-12: Control, Autonomy, Self-realization and Pleasure questionnaire.  

Υπολογισμοί μέσω ανάλυσης σύνθετων δειγμάτων (complex samples analysis): ανάλυση συνδιακύμανσης όπου ως 

συμμμεταβλητές ελέγχου χρησιμοποιήθηκαν το φύλο, η ηλικία, η εκπαίδευση, η διαβίωση, το αυτοαναφερόμενο επίπεδο 

υγείας, η νοσηρότητα, τα συμπτώματα υγείας, οι λειτουργικοί περιορισμοί και οι γεωγραφικές περιοχές (πίνακας 1). 
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Πίνακας 6-2. Βαθμολογία κλιμάκων Ποιότητας ζωής, Ικανοποίησης από τη ζωή & 

Προσδοκιών στους συμμετέχοντες της μελέτης ως προς τη λήψη επαγγελµατικής ή 

αµειβόµενης κατ’ οίκον φροντίδας, για δουλειές του σπιτιού τις οποίες δεν µπορούσαν 

να πραγματοποιήσουν.  

 

Άτομα με λήψη επαγγελµατικής 

ή αμειβόμενης κατ’ οίκον 

φροντίδας, για δουλειές του 

σπιτιού τις οποίες δεν µπορούσαν 

να πραγματοποιήσουν 

 

 όχι ναι  

Κλίμακα μέση τιμή (τυπ. σφάλμα)  p-value 
    

Ποιότητας ζωής (CASP-12) 26,83 (0,05) 28,08 (0,26) <0,001 

     

Ικανοποίησης από τη ζωή 7,43 (0,03) 7,13 (0,16) 0,060 

     

Προσδοκιών 

στη ζωή 

πιθανότητες για μεγαλύτερη 

ηλικία σε 10 χρόνια 
61,1 (0,8) 55,7 (1,8) 0,010 

     

CASP-12: Control, Autonomy, Self-realization and Pleasure questionnaire.  

Υπολογισμοί μέσω ανάλυσης σύνθετων δειγμάτων (complex samples analysis): ανάλυση συνδιακύμανσης όπου ως 

συμμμεταβλητές ελέγχου χρησιμοποιήθηκαν το φύλο, η ηλικία, η εκπαίδευση, η διαβίωση, το αυτοαναφερόμενο επίπεδο 

υγείας, η νοσηρότητα, τα συμπτώματα υγείας, οι λειτουργικοί περιορισμοί και οι γεωγραφικές περιοχές (πίνακας 1). 
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Πίνακας 6-3. Βαθμολογία κλιμάκων Ποιότητας ζωής, Ικανοποίησης από τη ζωή & 

Προσδοκιών στους συμμετέχοντες της μελέτης ως προς τη λήψη Βοήθειας (Πρόγραμμα) 

στο σπίτι.  

 
Άτομα με λήψη (Πρόγραμμα) 

Βοήθειας στο σπίτι 
 

 όχι ναι  

Κλίμακα μέση τιμή (τυπ. σφάλμα)  p-value 
    

Ποιότητας ζωής (CASP-12) 26,87 (0,05) 28,80 (0,46) <0,001 

     

Ικανοποίησης από τη ζωή 7,42 (0,03) 7,25 (0,13) 0,207 

     

Προσδοκιών 

στη ζωή 

πιθανότητες για μεγαλύτερη 

ηλικία σε 10 χρόνια 
60,9 (0,7) 54,9 (3,1) 0,069 

     

CASP-12: Control, Autonomy, Self-realization and Pleasure questionnaire.  

Υπολογισμοί μέσω ανάλυσης σύνθετων δειγμάτων (complex samples analysis): ανάλυση συνδιακύμανσης όπου ως 

συμμμεταβλητές ελέγχου χρησιμοποιήθηκαν το φύλο, η ηλικία, η εκπαίδευση, η διαβίωση, το αυτοαναφερόμενο επίπεδο 

υγείας, η νοσηρότητα, τα συμπτώματα υγείας, οι λειτουργικοί περιορισμοί και οι γεωγραφικές περιοχές (πίνακας 1). 
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Πίνακας 7. Νοσηρότητα και βαθμολογία κλίμακας Ποιότητας ζωής (CASP-12) στους 

συμμετέχοντες της μελέτης ως προς τη λήψη τουλάχιστον ενός είδους φροντίδας.  

 Άτομα με 

 
καμία λήψη  

φροντίδας 

λήψη τουλάχιστον ενός 

είδους φροντίδας 

Νοσηρότητα ν % 
μέση τιμή 

κλίμακας  
95%ΔΕ ν % 

μέση τιμή 

κλίμακας  
95%ΔΕ 

          

Υψηλή (αρτηριακή) πίεση αίματος ή 

Υπέρταση  
8782 34,2 26,9 26,7-27,2 813 42,2 29,0 28,2-29,9 

Αρθρίτιδα, οστεοαρθρίτιδα  5012 19,5 27,1 26,8-27,3 711 36,9 29,2 28,4-30,0 

Έμφραγμα, Καρδιακή προσβολή, 

Θρόμβωση στεφανιαίων ή άλλη 

καρδιακή νόσος, όπως χρόνια καρδιακή 

ανεπάρκεια  

2751 10,7 27,3 27,0-27,6 513 26,6 29,1 28,4-29,9 

Υψηλά επίπεδα χοληστερόλης αίματος  5313 20,7 26,8 26,6-27,0 501 26,0 29,2 28,3-30,1 

Σακχαρώδης διαβήτης  2566 10,0 27,3 27,1-27,6 350 18,2 29,3 28,4-30,1 

Καταρράκτης  1540 6,0 27,4 27,0-27,7 348 18,1 29,0 28,1-29,8 

Οστεοπόρωση  2049 8,0 27,3 27,0-27,6 307 15,9 29,8 28,4-31,1 

Χρόνια πνευμονική νόσος, χρόνια 

βρογχίτιδα, ή εμφύσημα 
1231 4,8 27,4 27,1-27,8 208 10,8 29,7 28,6-30,7 

Εγκεφαλικό επεισόδιο ή άλλη νόσος 

των αγγείων του εγκεφάλου  
657 2,6 27,3 26,6-28,0 193 10,0 30,3 29,4-31,1 

Άλλα κατάγματα  976 3,8 26,7 26,2-26,9 160 8,3 28,5 27,6-29,5 

Καρκίνος, νεόπλασμα, λευχαιμία, 

λέμφωμα  
930 3,6 27,1 26,7-27,6 176 9,1 27,8 26,8-28,8 

Αlzheimer, άνοια, οργανικό εγκεφαλικό 

σύνδρομο, γεροντική άνοια ή άλλη 

σοβαρή εξασθένηση της μνήμης  

140 0,5 28,7 28,1-29,2 51 2,6 30,6 29,3-31,9 

Άσθμα 1164 4,5 26,7 26,4-27,1 146 7,6 27,9 26,7-29,1 

Κάταγμα ισχίου ή μηρού  330 1,3 27,3 26,7-27,9 141 7,3 29,6 28,3-30,9 

Έλκος στομάχου ή δωδεκαδακτύλου ή 

πεπτικό έλκος  
1046 4,1 26,6 26,3-26,9 138 7,2 28,2 27,2-29,3 

Νόσος του Parkinson  121 0,5 27,9 27,1-28,7 43 2,2 28,1 25,7-30,4 

Καλοήθης όγκος (ίνωμα, πολύποδας, 

αγγείωμα) 
602 2,3 26,9 26,5-27,4 77 4,0 28,1 27,1-29,1 

        

CASP-12: Control, Autonomy, Self-realization and Pleasure questionnaire.  

Υπολογισμοί μέσω ανάλυσης σύνθετων δειγμάτων (complex samples analysis).  
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Σχήματα  

 

Σχήμα 1. Επιπολασμός νοσηρότητας των συμμετεχόντων στη μελέτη που έλαβαν 

τουλάχιστον ένα είδος φροντίδας (ν=2100).  
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Σχήμα 2. Συγκριτική συχνότητα λήψης τουλάχιστον ενός είδους φροντίδας μεταξύ 

πληθυσμών των χωρών της μελέτης SHARE.  
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Σχήμα 3. Βαθμολογία κλίμακας Ικανοποίησης από τη ζωή στους συμμετέχοντες της 

μελέτης ως προς τη λήψη τουλάχιστον ενός είδους φροντίδας μεταξύ πληθυσμών των 

χωρών της μελέτης SHARE.  
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Σχήμα 4. Βαθμολογία Προσδοκιών στη ζωή (πιθανότητες για καλύτερη ή χειρότερη ζωή 

σε 5 χρόνια) ως προς τη λήψη τουλάχιστον ενός είδους φροντίδας μεταξύ πληθυσμών 

των χωρών της μελέτης SHARE.  
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