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βάθµιας Φροντίδας Υγείας και ∆ιευθυντή Κλινικής Κοι-

νωνικής & Οικογενειακής Ιατρικής, Τοµέας Κοινωνικής 

Ιατρικής, Τµήµα Ιατρικής, Πανεπιστήµιο Κρήτης 

Ηµεροµηνία:            18 - 06 - 2014 

Υπόβαθρο: H σχιζοφρένεια παραµένει µία από τις κορυφαίες αιτίες αναπηρίας στον 

κόσµο, που θέτει µια σηµαντική επιβάρυνση στους ασθενείς, στις οικογένειές τους και 

στη κοινωνία. Ιδιαίτερα µετά την ψυχιατρική µεταρρύθµιση, το βάρος της φροντίδας 

µετατοπίστηκε στην οικογένεια όπου πλέον σαν το µοναδικό υποστηρικτικό σύστηµα 

του ασθενή επιβαρύνεται οικονοµικά, κοινωνικά και ψυχολογικά. Αυτή η επιβάρυνση 

µπορεί να είναι µεγαλύτερη σε περιόδους σοβαρής κοινωνικo-οικονοµικής κρίσης. 

Σκοπός: Η εκτίµηση του φορτίου της επιβάρυνσης των ατόµων και των µελών των οι-

κογενειών που φροντίζουν άτοµα που πάσχουν από σχιζοφρένεια κατά τη περίοδο της 

οικονοµικής κρίσης. 

Σχεδιασµός µελέτης: Σχεδιάστηκε µία συγχρονική επιδηµιολογική µελέτη (cross – 

sectional study), σε γεωγραφική περιφέρεια του Νοµού Ηρακλείου, σε αστικές, ηµια-

στικές και αγροτικές περιοχές. Ο πληθυσµός αναφοράς ήταν µέλη οικογενειών ή άλλα 

συγγενικά πρόσωπα που φρόντιζαν ασθενείς µε σχιζοφρένεια (F20#) και ήταν εγγε-

γραµµένοι στο µητρώο του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Ηρακλείου (Κ.Ψ.Υ) από το 2011 

έως το 2013. 

Μέθοδος: Χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο Αξιολόγησης Συµµετοχής-IEQ (In-

volvement Evaluation Questionnaire) για την εκτίµηση της επιβάρυνσης των φροντι-

στών και το Royal Free για τις θρησκευτικές και πνευµατικές πεποιθήσεις, τα οποία 

έχουν µεταφραστεί και σταθµιστεί στην ελληνική γλώσσα. 
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Αποτελέσµατα: Το µεγαλύτερο ποσοστό των φροντιστών αποτελούνταν από συγγενείς 

εκ των οποίων το 63.8% ήταν γονείς, µε µέσο όρο ηλικίας τα 56.2 έτη (ΤΑ= 12.7) υ-

περτερώντας το γυναικείο φύλο. Οι περισσότεροι φροντιστές ζούσαν µαζί µε τον ασθε-

νή (72.3%) µε προσωπική επαφή περισσότερο από 32 ώρες την εβδοµάδα (78.7%). 

Σηµειώθηκε επιβάρυνση που ήταν στατιστικά σηµαντική ως προς το φύλο µε τις γυναί-

κες να είναι πιο επιβαρυµένες σε σχέση µε τους άνδρες. ∆εν βρέθηκε στατιστική σηµα-

ντική συσχέτιση µε την ηλικία, την εκπαίδευση του φροντιστή και τις ώρες επικοινωνί-

ας µε τον ασθενή.  

Το 38.3% των φροντιστών είχαν σκορ πάνω από το όριο στη κλίµακα GHQ12, που υ-

ποδηλώνει ψυχολογική καταπόνηση µε συσχέτιση µε το φορτίο της επιβάρυνσης, την 

ηλικία και την εκπαίδευση του φροντιστή, το φύλο και την ηλικία των ασθενών. 

∆εν βρέθηκε στατιστική σηµαντική διαφορά σε κανένα αποτέλεσµα ως προς την εκτί-

µηση των χαρακτηριστικών της θρησκευτικότητας και της πνευµατικότητας. 

Συµπεράσµατα: Οι φροντιστές ασθενών µε σχιζοφρένεια στο νοµό Ηρακλείου και ι-

διαίτερα οι γυναίκες βιώνουν επιβάρυνση µε ενδείξεις ψυχολογικής καταπόνησης. Έ-

τσι, απαιτείται περαιτέρω έρευνα και τεκµηρίωση για τα αναπάντητα ερωτήµατα και 

την απαραίτητη προσοχή των επαγγελµατιών, των ερευνητών και τη συνέργεια των φο-

ρέων για ολοκληρωµένες παρεµβάσεις. 

Λέξεις κλειδιά: οικογενειακή επιβάρυνση, φροντιστής, σχιζοφρένεια, ψυχική υγεία, οι-

κονοµική κρίση, θρησκευτικότητα, πνευµατικότητα 
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Abstract 

Title:  Assessment of the burden of carers of people with schizophrenia during 

the period of economic crisis in the Prefecture of Heraklion 

By:  Tsiblostephanaki Eleni, Health Visitor of Centre Mental Health 

Supervisor:  Christos Lionis, Professor of General Practice and Primary Health Care, 

School of Medicine, University of Crete, Head of the Clinic of Social and 

Family Medicine, University of Crete 

Date:  18 – 06 - 2014 

Background: Schizophrenia remains one of the leading causes of disability worldwide, 

which puts a significant burden on patients, their families and society. Especially after 

the psychiatric reform, the burden of care shifted to the family where most as the unique 

support system of patient burdened financially, socially and psychologically. This bur-

den may be higher in periods of severe socio- economic crisis. 

Aim: To estimate the burden of individuals and family members who care for persons 

suffering from schizophrenia at the time of economic crisis. 

Study Design: Designed a crossover epidemiological study (cross - sectional study) in 

the geographic region of Heraklion in urban, suburban and rural areas. The reference 

population was family members or other relatives who cared for patients with schizo-

phrenia (F20#) and was registered to the Center for Mental Health Heraklion (K.P.S.Y) 

from 2011 to 2013. 

Methods: We used a questionnaire Assessment Form (Involvement Evaluation Ques-

tionnaire) to assess the burden on carers and the Royal Free for religious and spiritual 

beliefs, which have been translated and weighed in Greek language. 

Results: The majority of caregivers consisted of relatives of whom 63.8 % were parents, 

with an average age of 56.2 years (SD = 12.7) outnumbering females. Most caregivers 

lived with the patient (72.3%) with a personal touch more than 32 hours a week 

(78.7%). 
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There was a burden that was statistically significant for gender for women be more bur-

dened than men. There was no statistically significant correlation with age, caregiver 

education and hours communicating with the patient. 

The 38.3% of caregivers had scores above the threshold in scale GHQ12, indicating 

psychological distress in relation to the load of burden, age and education of the care-

giver, gender and age of patients. 

There was no statistically significant difference in any outcome in terms of the charac-

teristics of religiosity and spirituality. 

Conclusions: Caregivers of patients with schizophrenia in Heraklion especially women 

experiencing burden with evidence of psychological distress. Thus, further research and 

documentation of the unanswered questions and with the necessary attention of profes-

sionals, researchers and synergy between the operators for integrated interventions. 

Key words: family burden, caregiver, schizophrenia, mental health, economic crisis, 

religiosity, spirituality 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Σχιζοφρένεια: Ορισµός, ∆ιάγνωση – Το µέγεθος του προβλήµατος 

Η σχιζοφρένεια θεωρείται µία σοβαρή και χρόνια ψυχική ασθένεια που χαρακτηρί-

ζεται από διαταραχή στη γνωστική λειτουργία, στην αντίληψη και στο συναίσθηµα 

(Cornah, 2006). Οι ασθενείς αντιµετωπίζουν προβλήµατα που σχετίζονται τόσο µε θε-

τικά συµπτώµατα όπως επιθετική συµπεριφορά, παραληρήµατα, ψευδαισθήσεις και αρ-

νητικά συµπτώµατα όπως η έλλειψη κινήτρων και η ανεπαρκής αυτοφροντίδα. Η ικα-

νότητα για κοινωνικές σχέσεις είναι συχνά µειωµένη, καθώς και οι ευκαιρίες απασχό-

λησης (Department of Psychiatry, 2009). 

Λόγω της άγνωστης αιτιολογίας και της έλλειψης ενός βιολογικού δείκτη, η διά-

γνωση της σχιζοφρένειας βασίζεται στην εξέταση της ψυχικής κατάστασης, συνήθως 

µέσω µιας κλινικής συνέντευξης και στην παρατήρηση της συµπεριφοράς του ασθε-

νούς. Ωστόσο, η διαφοροποίηση της σχιζοφρένειας από άλλες ψυχικές διαταραχές, ει-

δικά στη παιδική και εφηβική ηλικία απαιτεί χρόνο και προσοχή για τη διαδικασία της 

οµαδοποίησης των συµπτωµάτων µέσα στη πορεία της ασθένειας. 

Το σύστηµα ταξινόµησης ICD-10 αντιπροσωπεύει «ένα συµβιβασµό µεταξύ των πο-

ρισµάτων της έρευνας και τις διάφορες διαγνωστικές πρακτικές σε διάφορες χώρες και 

είναι ίσως καλύτερα προσαρµοσµένες για χρήση σε όλο τον κόσµο» γι ‘ αυτό και χρησι-

µοποιήθηκε σε αυτή τη µελέτη (WHO, 1998). 

Η ασθένεια µπορεί να προσβάλλει ανθρώπους σε όλες τις χώρες και τις κοινωνίες, 

ανεξαρτήτως κοινωνικο-οικονοµικής τάξης και φύλου και υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτή 

η αινιγµατική ασθένεια αποτελεί ένα σοβαρό πρόβληµα για τη δηµόσια υγεία (Σταθα-

ρού & συν., 2011). 

Σε έρευνα του World Health Organization (WHO) σε δέκα χώρες η επίπτωση κυ-

µαινόταν µεταξύ 0.1% και 0.4% ανά 1000 άτοµα το χρόνο (Jablensky et al., 1992). Υ-

πολογίζεται ότι προσβάλλει 24 εκ. ανθρώπους παγκοσµίως και πάνω από το 50% δεν 

λαµβάνει τη κατάλληλη θεραπεία (WHO, 1998). Η σχιζοφρένεια ευθύνεται για το 1.1% 

του συνόλου των Disability-Adjusted life Year (DALYs) το 1990 και αναµένεται το 

2020 να φτάσει το 1.25% (WHO, 1998). 
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Παρά τα 50 χρόνια της φαρµακολογικής, ψυχοκοινωνικής παρέµβασης και τη πρό-

οδο της επιστήµης, η σχιζοφρένεια παραµένει µία από τις κορυφαίες αιτίες αναπηρίας 

στον κόσµο, που θέτει µια σηµαντική επιβάρυνση στους ασθενείς, στις οικογένειές τους 

και στη κοινωνία (Murray et al., 1996). 

Η αναφορά που πραγµατοποιήθηκε στις Ηνωµένες Πολιτείες από το National 

Advisory Mental Health Council (1993), έδειξε ότι ο οικονοµικός αντίκτυπος της σχι-

ζοφρένειας, λαµβάνοντας υπόψη τόσο τις άµεσες όσο και τις έµµεσες δαπάνες, είναι 

κοντά, σε εκτιµήσεις του κατά κεφαλήν εισοδήµατος, µε µίας γνωστής χρόνιας ασθέ-

νειας, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης. Ωστόσο, οι υψηλότερες έµµεσες δαπάνες δείχνουν 

ότι το κέρδος από τη θεραπεία, µε αντίκτυπο στη µείωση της νοσηρότητας και της θνη-

σιµότητας είναι µεγαλύτερο για τη σχιζοφρένεια από εκείνο για το σακχαρώδη διαβήτη 

(Report of the National Advisory Mental Health Council, 1993). 

1.2 Ανάδειξη σπουδαιότητας και αναγκαιότητας της µελέτης στην βελτίωση της παρε-
χόµενης φροντίδας σε άτοµα που πάσχουν από σχιζοφρένεια 

Αν και η οικογενειακή επιβάρυνση αλλά και η επιβάρυνση των φροντιστών θεωρεί-

ται σηµαντικός παράγοντας στη ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των ασθενών αλλά και 

στη ποιότητα ζωής των ίδιων των φροντιστών, σε όλους τους τοµείς της καθηµερινότη-

τας, στην Ελλάδα δεν έχει µελετηθεί επαρκώς ιδιαίτερα τη περίοδο της οικονοµικής 

κρίσης. Επιπλέον, δεν έχει µελετηθεί επαρκώς τόσο σε εθνικό αλλά και σε παγκόσµιο 

επίπεδο η χρήση της θρησκευτικότητας και της πνευµατικότητας ως στρατηγική αντι-

µετώπισης. 

Αυτό το είδος της άτυπης παροχής, αποτελεί επίσης ένα σηµαντικό κόστος για τη 

κοινωνία στο σύνολο της, από την άποψη των σηµαντικών άµεσων και έµµεσων κο-

στών, όπως η συχνή νοσηλεία, η ανάγκη για µακροχρόνια ψυχοκοινωνική και οικονο-

µική υποστήριξη, καθώς και η διάρκεια ζωής της απώλειας παραγωγικότητας 

(Panayiotopoulos et al., 2013). Αυτό το κόστος, µπορεί ενδεχοµένως να είναι υψηλότε-

ρο σε περιόδους σοβαρής κοινωνικο-οικονοµικής κρίσης (Panayiotopoulos et al., 2013). 

Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση που διεξήχθη στο πλαίσιο αυτής της µελέτης, 

φάνηκε ότι δεν έχουν πραγµατοποιηθεί αρκετές σχετικές µελέτες στην Ελλάδα, όπου 

φαίνεται να συµφωνούν µε τα διεθνή αποτελέσµατα (Σαπουνά & συν., 2006; Σταθαρού 

& συν., 2011; Bibou-Nakou et al., 1997; Madianos et al., 2004). Μία τέτοια προσπάθεια 
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αξίζει να αναληφθεί ιδιαίτερα υπό από το πρίσµα της οικονοµικής κρίσης, λόγω ότι το 

φορτίο των φροντιστών ενδέχεται να έχει επηρεαστεί. Μία σχετική µελέτη βρέθηκε να 

έχει πραγµατοποιηθεί αυτή τη περίοδο στη Κύπρο (Panayiotopoulos et al., 2013) χωρίς 

ιδιαίτερα στατιστικά σηµαντικά αποτελέσµατα. 

∆εδοµένης της οικονοµικής κρίσης, τα ευρήµατα τέτοιων µελετών θα µπορούσαν 

να συνεκτιµηθούν µε άλλα αντίστοιχα, ώστε οι περιορισµένοι πλέον πόροι στη Πρωτο-

βάθµια Φροντίδα Υγείας, να διατεθούν σε στοχευµένα προγράµµατα ενηµέρωσης και 

εκπαίδευσης των φροντιστών και των ασθενών, µε στόχο τη µείωση του βάρους της 

φροντίδας και την καλύτερη εξέλιξη της πορείας των ασθενών µέσα στην κοινότητα.  
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2. ΓΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

2.1 Η σχιζοφρένεια ως πρόβληµα δηµόσιας υγείας 

H σχιζοφρένεια είναι µία από τις σηµαντικότερες ψυχικές ασθένειες, η οποία έχει 

χρόνιο χαρακτήρα και απαιτεί προσοχή για σχεδόν όλη τη διάρκεια ζωής του πληγέντος 

ατόµου (WHO, 1998). Επηρεάζει τη γενική υγεία, τη λειτουργικότητα, την αυτονοµία, 

την υποκειµενική ευηµερία και την ικανοποίηση από τη ζωή (WHO, 1998). 

2.1.1 Θνησιµότητα 

Παρόλο, που η σχιζοφρένεια δεν είναι µεµονωµένα µία θανατηφόρα ασθένεια, οι 

ασθενείς που πάσχουν από σχιζοφρένεια, έχουν δύο φορές αυξηµένο κίνδυνο θνησιµό-

τητας από το γενικό πληθυσµό (WHO, 1998). Παλιότερα, αυτό συσχετίστηκε µε τις 

κακές συνθήκες στα ψυχιατρικά ιδρύµατα. Ωστόσο, σε µελέτη του Jablensky et al. 

(1992), παρατήρησαν ότι σε άτοµα µε σχιζοφρένεια που ζουν στην κοινότητα, οι κύριες 

αιτίες θανάτου ήταν η αυτοκτονία και άλλα ατυχήµατα, τόσο στις αναπτυσσόµενες όσο 

και στις ανεπτυγµένες χώρες (Jablensky et al., 1992). Οι αυτοκτονίες έχουν αναδειχθεί 

ως µια αυξανόµενη πηγή ανησυχίας για τη δηµόσια υγεία, καθώς ο κίνδυνος στη διάρ-

κεια της ζωής για αυτοκτονία στις σχιζοφρενικές διαταραχές έχει εκτιµηθεί πάνω από 

10%, ποσοστό το οποίο είναι περίπου 12 φορές υψηλότερο από εκείνο του γενικού 

πληθυσµού (Caldwell & Gottesman, 1990). Επιπλέον σύµφωνα µε τον WHO (1998) 

φαίνεται να υπάρχει αυξηµένη θνησιµότητα για καρδιαγγειακές ασθένειες, που πιθανόν 

να σχετίζονται µε τον ανθυγιεινό τρόπο ζωής, τη περιορισµένη πρόσβαση σε υπηρεσίες 

υγειονοµικής περίθαλψης ή στις παρενέργειες των αντιψυχωσικών φαρµάκων (WHO, 

1998). 

2.1.2 Κοινωνική αναπηρία 

Στις ψυχικές διαταραχές, όπως είναι η σχιζοφρένεια, η αναπηρία µπορεί να επηρεά-

σει τη κοινωνική λειτουργικότητα του ατόµου, σε διάφορους τοµείς της ζωής του, όπως 

είναι (Janca et al., 1996): 

• η αυτοφροντίδα, το οποίο αναφέρεται στην προσωπική υγιεινή, το ντύσιµο και τη 

διατροφή  
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• η επαγγελµατική απόδοση, η οποία αναφέρεται στην αναµενόµενη λειτουργία στις 

αµειβόµενες και µη δραστηριότητες 

• οι διαπροσωπικές σχέσεις µε την οικογένεια και άλλα συγγενικά µέλη 

• η κοινωνική συναναστροφή, το οποίο αναφέρεται σε αλληλεπίδραση µε τα µέλη 

της κοινότητας, και τη συµµετοχή σε ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και άλλες κοινωνικές 

δραστηριότητες. 

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της ζωής του ασθενούς η συνολική αξιολόγηση της ανα-

πηρίας, µπορεί να έχει διακυµάνσεις σε διάφορους τοµείς της ζωής του (Janca et al., 

1996). Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις, ότι η φύση και η έκταση της κοινωνικής αναπηρί-

ας, αποτελούν τους πιο σηµαντικούς δείκτες στην έκβαση της ασθένειας από τα ίδια τα 

κλινικά συµπτώµατα που εµφανίζει ο ασθενής (WHO, 1998). 

2.1.3 Στίγµα 

Το στίγµα αναφέρεται σε «µια σειρά από βαθιά απαξιωτικά χαρακτηριστικά, που 

σχετίζονται µε αρνητικές στάσεις και πεποιθήσεις απέναντι σε µια οµάδα ανθρώπων, που 

ενδέχεται να επηρεάσει τη ταυτότητα ενός ατόµου και οδηγώντας έτσι σε µία κατεστραµ-

µένη αίσθηση του εαυτού µέσα από την κοινωνική απόρριψη, τις διακρίσεις και τη κοι-

νωνική αποµόνωση» (Goffman, 1963). Τα χαρακτηριστικά που αποδίδονται στους α-

σθενείς, είναι άσχετα µε τη πραγµατικότητα ή τις συµπεριφορές τους, και εκδηλώνο-

νται µέσω της υποτιµητικής γλώσσας, µε παρουσία εµποδίων για τη στέγαση ή την α-

πασχόληση, µε περιορισµένη πρόσβαση στις κοινωνικές υπηρεσίες, µε λιγότερες πιθα-

νότητες για γάµο ή συντροφικότητα, την αύξηση της κακοµεταχείρισης από τους άλ-

λους και της ιδρυµατοποίησης µέσα πλέον στην κοινότητα (Desjarlais et al., 1995). 

Ο στιγµατισµός είναι βαθιά ριζωµένος στο πολιτιστικό υπόβαθρο της κοινωνίας 

(Goffman, 1963). Το στίγµα λειτουργεί, ωστόσο, όχι µόνο στην ευρύτερη κοινότητα, 

αλλά εντός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, καθώς και µέσα στο ίδιο το στιγµατισµένο 

άτοµο (WHO, 1998). 

Αναµφίβολα, το στίγµα αντιπροσωπεύει µια σηµαντική πρόκληση όσον αφορά την 

ένταξη των ατόµων µε σχιζοφρένεια και άλλες ψυχικές διαταραχές στην κοινότητα 

(WHO, 1998). 
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2.1.4 Επίπτωση στους φροντιστές 

Οι οικογένειες και όσοι φροντίζουν τα άτοµα µε σχιζοφρένεια αναγκάζονται σε 

πολλές περιπτώσεις να υποστούν το οικονοµικό κόστος της φροντίδας (απώλεια της 

παραγωγικότητας της οικογένειας λόγω της υποστήριξης του ασθενή), το ψυχολογικό 

κόστος, µε συναισθήµατα όπως ο φόβος, η ντροπή, η ενοχή, η θλίψη και το άγχος για 

την αντιµετώπιση της ασθένειας, την αποδοχή της και το µέλλον όπου όλα ενισχύονται 

από την άγνοια για τη ψυχική ασθένεια (Θεοδωροπούλου & συν., 2011). Εκτός από το 

συναισθηµατικό βάρος, την αλλαγή και προσαρµογή στη καθηµερινότητά τους, έρχο-

νται αντιµέτωποι µε το στίγµα που κουβαλούν οι ίδιοι, οι ασθενείς και η κοινωνία µε 

αποτέλεσµα να µειώνουν τις κοινωνικές τους σχέσεις που είχαν πριν την έναρξη της 

νόσου και να αποµονώνονται (Sartorious, 1998; ∆αρµή, 2007; Θεοδωροπούλου & συν., 

2011). 

Αν λάβουµε υπόψη όλες τις συνέπειες που αναφέρθηκαν µε συντοµία παραπάνω, η 

επιβάρυνση αναγνωρίστηκε ως «σηµαντική» τα τελευταία περίπου είκοσι χρόνια (Fad-

den et al., 1987). Οι πολλαπλές πτυχές της επιβάρυνσης παρεµποδίζουν τη συνολική 

εκτίµησή της. Αρκετές µελέτες διερευνούν και συσχετίζουν παράγοντες που έχουν σχέ-

ση µε τα κοινωνικo-δηµογραφικά χαρακτηριστικά της οικογένειας, τα κλινικά χαρα-

κτηριστικά της ασθένειας και τη κοινωνική υποστήριξη και ανατροφοδότηση του ατό-

µου (Magliano et al., 1998; Setsuko et al., 2008) υπό το φως της διαπολιτισµικής δια-

φορετικότητας (Boyer et al., 2012). 

Τα προγράµµατα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης κρίνεται λοιπόν ότι είναι ανα-

γκαία µε θετική επίδραση τόσο στη ποιότητα ζωής των ασθενών αλλά και των οικογε-

νειών τους (Μαρτινάκη & συν., 2009). 

2.1.5 Κοινωνικές δαπάνες 

Η απώλεια DALYs που προκαλείται από σχιζοφρενικές διαταραχές σε όλο τον κό-

σµο εκτιµήθηκε το 1990 λίγο κάτω από 13 εκατ. ευρώ, η οποία αντιπροσωπεύει περί-

που το 1% της παγκόσµιας επιβάρυνσης της νόσου (WHO, 1998). Η σχιζοφρένεια είναι 

26η στη λίστα από τις ασθένειες, όπου κατατάσσονται ανάλογα µε τη συµβολή τους 

στη συνολική επιβάρυνση (WHO, 1998). Ωστόσο, αν λάβει κανείς υπόψη τις προβλε-

πόµενες τροποποιήσεις στη κοινωνική δοµή στις περισσότερες αναπτυσσόµενες χώρες, 
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η σχιζοφρένεια αναµένεται να είναι στην 20η θέση το έτος 2020, µε περισσότερα από 

17 εκατοµµύρια DALYs να έχουν χαθεί. (Murray & Lopez, 1996). 

Ακόµη, είναι ιδιαίτερα σηµαντική η διάκριση µεταξύ των άµεσων δαπανών, δηλαδή 

χρήµατα που δαπανώνται για την παροχή περίθαλψης, και των έµµεσων δαπανών, δη-

λαδή την απώλεια των πόρων και της παραγωγικότητας λόγω της νοσηρότητας και της 

θνησιµότητας, το οποίο υπολογίζεται σε κάποιες µελέτες να είναι υψηλότερο (Knapp et 

al., 2002). Οι άµεσες και οι έµµεσες δαπάνες, όµως, είναι πολύ άνισα κατανεµηµένες 

µεταξύ των υποοµάδων λόγω της διαφορετικής σοβαρότητας της διαταραχής (WHO, 

1998). 

2.2 Η οικονοµική κρίση και οι επιπτώσεις της στη ψυχική υγεία 

Οι ψυχικές διαταραχές και ιδιαίτερα οι συναισθηµατικές, κρίνονται πρωταρχικής 

σηµασίας για τη δηµόσια υγεία καθώς κατατάσσονται στις πρώτες αιτίες που προκα-

λούν σηµαντική έκπτωση της λειτουργικότητας του ατόµου, µε οικονοµικές επιπτώσεις, 

µέσω της µείωσης της παραγωγικότητας, ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους (Ευθυµίου 

& συν., 2013). Σύµφωνα µε τον ΠΟΥ (2011) µέχρι το 2020, οι ψυχικές ασθένειες ανα-

µένονται να καταστούν δεύτερες σε συχνότητα εµφάνισης, µετά την ισχαιµική καρδιο-

πάθεια (WHO, 2011). 

Η οικονοµική ύφεση επιδρά στην υγεία του πληθυσµού και εξαρτάται από ένα α-

ριθµό παραγόντων (Liverpool Public Health Observatory, 2012). Περιλαµβάνει παρά-

γοντες όπως η έκταση, η φύση και η διάρκεια της οικονοµικής ύφεσης, η συνύπαρξη 

της οικονοµικής και κοινωνικής πολιτικής, οι κυρίαρχες κοινωνικο-πολιτισµικές αξίες, 

το επίπεδο της τυπικής και της άτυπης κοινωνικής πρόνοιας και τις δηµογραφικές αλ-

λαγές στην αγορά εργασίας (Liverpool Public Health Observatory, 2012). 

Η ισχυρότερη αρνητική επίδραση της οικονοµικής ύφεσης είναι στη ψυχική υγεία 

(Liverpool Public Health Observatory, 2012). Επηρεάζει τους παράγοντες που τη καθο-

ρίζουν κυρίως µέσω της ανεργίας και της µείωσης του εισοδήµατος (Γιωτάκος & συν., 

2011). Οι προστατευτικοί παράγοντες ως προς τη ψυχική υγεία του ατόµου (κοινωνικό 

κεφάλαιο, κοινωνική προστασία, υγιές εργασιακό περιβάλλον και συνθήκες διαβίωσης) 

αποδυναµώνονται, ενώ αντίθετα, οι παράγοντες κινδύνου (φτώχεια, στέρηση, υψηλό 

χρέος, ανασφάλεια εργασίας, ανεργία) ενισχύονται (EPHA,2012; ΕYROPARL, 2012; 

WHO, 2011). 
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Σύµφωνα µε µελέτες που πραγµατοποιήθηκαν στην Ελλάδα, η οικογενειακή επιβά-

ρυνση αναµένεται να αυξηθεί καθώς µια οικονοµική κρίση προκαλεί ψυχολογική επι-

βάρυνση τόσο σε ατοµικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο µε άµεσο αντίκτυπο στη ψυχι-

κή υγεία (Γιωτάκος, 2010; Christodoulou & Anagnostopoulos, 2013). Οι άνεργοι, οι 

µετανάστες, οι φτωχοί, οι πάσχοντες από χρόνιες σωµατικές ή ψυχικές παθήσεις αποτε-

λούν τις οµάδες υψηλού κινδύνου, για νοσηρότητα/θνησιµότητα και αυτοκαταστροφι-

κές συµπεριφορές (Γιωτάκος, 2010). 

Οι περισσότερες έρευνες που µελέτησαν τις επιπτώσεις της οικονοµικής ύφεσης στη 

ψυχική υγεία, έδειξαν την ύπαρξη συσχέτισης ανάµεσα στην ανεργία ή άλλους οικονο-

µικούς δείκτες και στα επίπεδα γενικής νοσηρότητας, θνητότητας, κατάθλιψης και αυ-

τοκτονικότητας (Γιωτάκος & συν., 2012; Γιωτάκος & συν., 2011; Zivin et al., 2011; 

Gili et al., 2012; Kaplan, 2012). Οι Stuckler et al. (2009), σε µελέτη που διεξήχθη σε 26 

χώρες της Ευρώπης, εκτίµησε ότι για κάθε αύξηση 1% στo ποσοστό ανεργίας, υπάρχει 

µια αύξηση 0.8% στα ποσοστά για τις αυτοκτονίες (Stuckler et al., 2009). Στην Ελλάδα 

το 2011, η τηλεφωνική γραµµή βοήθειας για την κατάθλιψη και την αυτοκτονία έλαβε 

40% περισσότερες κλήσεις σε σχέση µε το 2010 (Kentikelenis et al., 2011). Οι αυτο-

κτονίες αυξήθηκαν κατά 17% µεταξύ 2007 και 2009 και κατά ένα άλλο 25% µεταξύ 

2009 και 2010 (Kentikelenis et al., 2011). 

Οι υπηρεσίες υγείας, συµπεριλαµβανοµένων των υπηρεσιών ψυχικής υγείας περι-

κόπτονται ως µέρος των προγραµµάτων λιτότητας (Kondilis et al., 2013). Παράλληλα, 

οι δηµόσιες υπηρεσίες γίνονται η µοναδική πηγή υγειονοµικής περίθαλψης καθότι µει-

ώνεται η ζήτηση για τις ιδιωτικές (Kondilis et al., 2013) και οι ανισότητες στην υγεία 

διευρύνονται. Επιπρόσθετα, η ανεργία, η έλλειψη ασφάλισης και η µείωση του εισοδή-

µατος, οδηγούν στον αποκλεισµό της χρήσης των υπηρεσιών υγείας και φαρµάκων, σε 

υποθεραπεία των νοσηµάτων και σε αύξηση των υποτροπών των χρόνιων νοσηµάτων 

(Γιωτάκος, 2010). 

«Η οικονοµική ύφεση αποτελεί πλέον παγκόσµιο πρόβληµα και η διερεύνηση των πι-

θανών επιπτώσεών της στον τοµέα της υγείας κρίνεται αναγκαία» (Ευθυµίου & συν., 

2013). Ωστόσο, έρευνες υποδεικνύουν, ότι όταν οι κοινωνικές παροχές και οι υπηρεσίες 

δεν περιορίζονται, η υγεία σε γενικές γραµµές παραµένει αµετάβλητη (WHO, 2011). 

Σύµφωνα µε τον ΠΟΥ (2011), οι συνέπειες της οικονοµικής κρίσης µπορούν να αντι-

σταθµιστούν µέσω του στοχευµένου σχεδιασµού των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας 
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και άλλων µέτρων πολιτικής (Γιωτάκος & συν., 2011). Σύµφωνα µε τον ΠΟΥ (2011), η 

δηµιουργία προγραµµάτων πρόληψης, όπως η διατήρηση ή η επανάκτηση των θέσεων 

εργασίας, η στήριξη της οικογένειας και των υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντίδας, ι-

διαίτερα για την υποστήριξη των ανθρώπων που διατρέχουν αυξηµένο κίνδυνο, ο έλεγ-

χος των τιµών του αλκοόλ και η διαθεσιµότητά του καθώς και διάφορα προγράµµατα 

ελάφρυνσης του χρέους, έχουν ως στόχο να βοηθήσουν και να στηρίξουν τους ανθρώ-

πους, για να διατηρήσουν τη γενική και ψυχική τους υγεία (WHO, 2011; EPHA, 2012). 

2.3 Κοινωνικο-δηµογραφικά χαρακτηριστικά ατόµων και µελών οικογενειών που φρο-
ντίζουν ασθενείς µε σχιζοφρένεια 

Μετά τη ψυχιατρική µεταρρύθµιση και το κίνηµα της αποασυλοποίησης µε το νόµο 

2716/99 (Παπαγεωργίου – Βασιλοπούλου, 2005), το βάρος της φροντίδας µετατοπίστη-

κε στην οικογένεια όπου αποτελεί το βασικό υποστηρικτικό σύστηµα του ασθενή και 

συµβάλλει πλέον στην εξέλιξη του ατόµου µε ψυχικές διαταραχές (Τοµαράς & Μαυρέ-

ας, 1990). 

Οι συγγενείς των ασθενών βιώνουν αισθήµατα απώλειας, θλίψης, ντροπής, ενοχής 

και θυµού καθώς και τον στιγµατισµό και την κοινωνική αποµόνωση (Σταθαρού & 

συν., 2011). Η κανονική φροντίδα (normal care) µετατρέπεται σε παροχή φροντίδας 

(caregiving) αφού παρέχουν περισσότερη φροντίδα από αυτήν που θα αναλογούσε στην 

ηλικία του ατόµου, µε αποτέλεσµα η οικογένεια να επιβαρύνεται οικονοµικά, ψυχολο-

γικά και κοινωνικά όπου σαφώς επηρεάζεται αισθητά η ποιότητα ζωής όλων των µελών 

της (Θεοδωροπούλου & συν., 2011). 

Σε µία µελέτη των Magliano et al. (1998) φαίνεται ότι κάποια κοινωνικο-

δηµογραφικά χαρακτηριστικά των συγγενών συνδέονται µε υψηλότερα επίπεδα επιβά-

ρυνσης όπως το χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης (Caqueo-Urizar & Gutierrez-Malonado, 

2009a), το γυναικείο φύλο και στους/στις συζύγους των ασθενών (Magliano et al., 

1998). 

Σε κάποιες µελέτες βρέθηκε αυξηµένη η επιβάρυνση όταν ο ασθενής είναι άνδρας, 

νέος, µε µεγαλύτερη διάρκεια της ασθένειας και στα άτοµα που είχαν περισσότερη ε-

παφή µε τον ασθενή (Ochoa et al., 2008; Sibitz et al., 2002) ενώ σε κάποιες άλλες µελέ-

τες τα αποτελέσµατα είναι αντικρουόµενα (Kalra et al., 2009; Tang et al., 2008). 
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Τα τελευταία χρόνια, στοιχεία από µία µελέτη στην Ευρώπη, έδειξαν ότι οι τρόποι 

µε τους οποίους οι συγγενείς αντιµετωπίζουν τους ασθενείς και την επιβάρυνση από το 

ρόλο της φροντίδας, ενδέχεται να επηρεαστούν από πολιτιστικούς παράγοντες µε ση-

µαντικές διαφορές µεταξύ των χωρών της Βόρειας και Νότιας Ευρώπης (Carra et al., 

2012). Οι Rosenfarb et al. (2006) βρήκαν διαφορές ανάµεσα σε εθνικότητες στην Αµε-

ρική ως προς το είδος της επιβάρυνσης και τη συµπεριφορά τους απέναντι στον ασθενή 

(Rosenfarb et al., 2006). 

Σύµφωνα µε τους Schene et al. (1998), στη µελέτη που έγινε σε µέλη οικογενειών 

της Ολλανδίας που φροντίζουν ασθενείς µε σχιζοφρένεια ή άλλη χρόνια ψυχική ασθέ-

νεια, βρέθηκε ότι το 71.3% των φροντιστών ήταν γυναίκες, τα 3/4 γονείς (80%), το 

7.3% αδέλφια, το 9.2% σύντροφοι, το 1.3% τα παιδιά των ατόµων µε ψυχικές διαταρα-

χές, το 0.85 πρώην σύντροφοι και το 0.4% είχαν άλλου είδους σχέση (Schene et al., 

1998). 

Οι Winefield & Harvey (1994) αναφέρουν ότι η επιβάρυνση ήταν µεγαλύτερη 

στους συζύγους και στα ενήλικα παιδιά, µε µέσο όρο 14.2 χρόνια από το έτος διάγνω-

σης της νόσου (Winefield & Harvey, 1994). 

Οι Meijer et al. (2004) σε έρευνα που διεξήγαγαν σε πέντε Ευρωπαϊκές χώρες (Ολ-

λανδία, ∆ανία, Ενωµένο Βασίλειο, Ισπανία, Ιταλία), βρήκαν ότι η πλειοψηφία των προ-

σώπων που φροντίζουν ασθενείς µε ψυχικές διαταραχές ήταν γυναίκες έγγαµες (60%), 

τα 2/4 γονείς (µητέρα / πατέρας), το 1/4 αδέλφια και το 1/4 σύζυγοι. Το 57% των ατό-

µων µε ψυχικές διαταραχές έµενε µαζί µε τους οικείους του (Meijer et al., 2004). 

Οι Lasebikan & Ayinde (2013) σε έρευνα στη Νιγηρία βρήκαν ότι η πλειοψηφία 

(81.5%) των φροντιστών ήταν γονείς και το 77.8% γυναίκες. Το 35.5% είχαν κάποια 

στοιχειώδη εκπαίδευση ενώ το 50% δεν είχαν καµία επίσηµη εκπαίδευση (Lasebikan & 

Ayinde, 2013). 

Οι Wong et al. (2012) σε έρευνα στο Χονγκ Κονγκ βρήκαν ότι η πλειοψηφία των 

φροντιστών (79.9%) ήταν γυναίκες και µάλιστα µητέρες. Το µεγαλύτερο ποσοστό πάνω 

από 70% ήταν πάνω από 51 ετών. Τέλος, τα µεγαλύτερα ποσοστά αντιστοιχούσαν 

στους συνταξιούχους και στις νοικοκυρές (Wong et al., 2012). 
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2.4 Επιβάρυνση φροντιστών σε άτοµα που πάσχουν από σχιζοφρένεια 

Oι συγγενείς των ψυχικά ασθενών αποτελούν ένα ‘’αόρατο‘’ υγειονοµικό σύστηµα 

λόγω της χρονιότητας των ψυχιατρικών νόσων και της αναγκαιότητας για µακροχρόνια 

χρήση των κοινοτικών υπηρεσιών υγείας (Roick et al., 2006). 

Η επιβάρυνση του φροντιστή (caregiving burden) ή οικογενειακή επιβάρυνση 

(family burden) - αποτέλεσε αντικείµενο µελέτης επί σχεδόν τέσσερις δεκαετίες 

(Schene et al., 1994). Πρωταρχικά, το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στη µέτρηση της επι-

βάρυνσης και στη δηµιουργία εργαλείων µέτρησης, απαραίτητα στη καθηµερινή κλινι-

κή πρακτική και στην έρευνα (Fadden et al., 1987). 

Αναφέροντας την έννοια επιβάρυνση (burden) εννοείται αυτό που δύσκολα µπορεί 

ένα άτοµο να αντέξει, σωµατικά ή συναισθηµατικά, µέσα από την ύπαρξη σοβαρών 

ψυχοκοινωνικών και συναισθηµατικών προβληµάτων, στρεσογόνων καταστάσεων ή 

σηµαντικών γεγονότων ζωής. Αποτελεί πηγή µεγάλης ανησυχίας ή άγχους και ειδικό-

τερα όταν αφορά µία ευθύνη ή ένα καθήκον (Caqueo – Urizar et al., 2009b). Αντίθετα, 

σε άλλες µελέτες η επιβάρυνση αναφέρεται ως επιπτώσεις οικογενειακής φροντίδας, 

λόγω ότι κάποια µέλη οικογενειών εκφράζουν θετικά συναισθήµατα από την εµπειρία 

της φροντίδας (Zahid & Ohaeri, 2010). 

Οι Hoening & Hamilton (1966), ήταν οι πρώτοι ερευνητές που διαχώρισαν το φορ-

τίο της οικογένειας σε αντικειµενικό (οικονοµικό κόστος, µείωση αποδοτικότητας στην 

εργασία, διαταραχή οικογενειακής καθηµερινότητας) και σε υποκειµενικό όπου περι-

λαµβάνει τη προσωπική τους εκτίµηση για την κατάσταση (ψυχολογικές συνέπειες, άγ-

χος και εξουθένωση) (Roick et al., 2006; Magliano et al., 1998). 

Όταν υπάρχει µέσα στην οικογένεια ένα µέλος που νοσεί από χρόνια και σοβαρή 

ψυχική διαταραχή, η ψυχική και σωµατική υγεία καθώς και η ποιότητα ζωής των µελών 

της οικογένειας επηρεάζεται και ειδικότερα το µέλος που είναι υπεύθυνο για τη παροχή 

φροντίδας (Creer et al., 1975; Crad et al., 1963; Samele et al., 2000; Caqueo-Urizar et 

al., 2009b). Το µέγεθος του αντίκτυπου της φροντίδας εξαρτάται από τα χαρακτηριστι-

κά του ατόµου µε ψυχικές διαταραχές, τα δικά τους χαρακτηριστικά, της σχέσης τους 

και του περιβάλλοντός τους (Schene et al., 1998). 
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Μία κατηγορία µεταβλητών που σχετίζεται µε σοβαρότερα επίπεδα επιβάρυνσης εί-

ναι η προβληµατική ή διασπαστική συµπεριφορά του ασθενή και τα θετικά και αρνητι-

κά συµπτώµατα (Gutierrez - Maldonado et al., 2005; Ohaeri et al., 2001; Winefield & 

Harvey, 1993). Έχει βρεθεί ότι τα θετικά συµπτώµατα αυξάνουν το αντικειµενικό φορ-

τίο, γιατί επηρεάζουν τις διαπροσωπικές σχέσεις και τη καθηµερινότητα της οικογένει-

ας (Magana et al., 2007). Σπάνια, βρέθηκε να διαδραµατίζει ρόλο η διάρκεια της ασθέ-

νειας και η ψυχοπαθολογία που παρουσιάζει ο κάθε ασθενής (Graap et al., 2008). 

Επίσης, σηµαντικό είναι, το κοινωνικό και συναισθηµατικό περιβάλλον εντός της 

οικογένειας και ιδιαίτερα το εκφραζόµενο συναίσθηµα (expressed emotion), όπου αντι-

κατοπτρίζει τη συναισθηµατική έκφραση των µελών της οικογένειας απέναντι στον άρ-

ρωστο (Θεοδωροπούλου & συν., 2011). Χαρακτηρίζεται ως υψηλό, όταν παρατηρού-

νται επικριτικά σχόλια, συναισθηµατική υπερεµπλοκή και επιθετικότητα και θεωρείται 

προγνωστικός δείκτης υποτροπής (Θεοδωροπούλου & συν., 2011) όπου έχει αναδειχθεί 

µέσω ερευνητικής µελέτης (Butzlaff & Hooley, 1998). 

H στήριξη από τις υπηρεσίες έχει θετική επιρροή και αντίστροφα όταν δεν λαµβά-

νουν τη κατάλληλη προσοχή (Östman, 2004). Οι Magliano et al. (2000) σε µία άλλη 

διαχρονική ευρωπαϊκή µελέτη βρήκαν µείωση του οικογενειακού φορτίου στους συγγε-

νείς που συµµετείχαν σε ψυχοεκπαιδευτικές και υποστηρικτικές παρεµβάσεις (Magli-

ano et al., 2000). 

Οι Meijer et al. στη µελέτη EPSILON (2004), η οποία αναφέρεται σε ευρύ και αντι-

προσωπευτικό δείγµα ατόµων µε ψυχικές διαταραχές και µελών οικογενειών σε πέντε 

Ευρωπαϊκές χώρες, δείχνει πως η πιο συνηθισµένη συνέπεια της παροχής φροντίδας 

ήταν η ανησυχία των συγγενών για την υγεία του ασθενούς, το µέλλον, την ασφάλεια 

και τη οικονοµική κατάστασή του (Meijer et al., 2004). Η συνολική βαθµολογία της 

επιβάρυνσης ήταν µεγαλύτερη στους συγγενείς που είχαν περισσότερες ώρες επαφής 

µε τα άτοµα µε ψυχικές διαταραχές και όταν τα άτοµα αυτά ήταν µεγαλύτερα σε ηλικία 

(Meijer et al., 2004). 

2.5 Η θρησκευτικότητα και η πνευµατικότητα ως στρατηγικές αντιµετώπισης 

Το πρόβληµα όµως της επιβάρυνσης είναι πολυπαραγοντικό µε πολλές διαστάσεις 

και δεν εξαρτάται µόνο από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τα προβλήµατα του κάθε 

ασθενούς ή φροντιστή, αλλά επεκτείνεται σε µία ευρύτερη θεωρία του στρες και της 
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αντιµετώπισής του (Pearlin et al., 1990). Τελευταία, στις στρατηγικές αντιµετώπισης, 

διερευνάται ο ρόλος της θρησκευτικότητας και της πνευµατικότητας ως θετικοί παρά-

γοντες για ευεξία και µείωση του στρες (Cornah, 2006; Eaton et al., 2011). 

Στη διεξαγωγή της µελέτης Spill III (2010) πραγµατοποιήθηκε µία προσπάθεια εύ-

ρεσης της σύνδεσης της πνευµατικότητας και της θρησκευτικότητας µε τη θνησιµότητα 

και τη νοσηρότητα του πληθυσµού (Lionis et al., 2010). Ένας µηχανισµός µέσω των 

οποίων η θρησκευτική συµµετοχή µπορεί να οδηγήσει σε θετικά αποτελέσµατα για την 

υγεία φαίνεται να είναι «η προώθηση θετικών αντιλήψεων εαυτού και πεποιθήσεων για 

την υγεία, η ρύθµιση του ατοµικού τρόπου ζωής και οι συµπεριφορές υγείας, και η παρο-

χή των κοινωνικών δεσµών και συγκεκριµένες γνωστικές ή συµπεριφορικές τεχνικές α-

ντιµετώπισης του στρες » (Lionis et al., 2010). 

Η επιβάρυνση, τα κοινωνικά δίκτυα και οι στρατηγικές αντιµετώπισης ενός δείγµα-

τος 236 συγγενών ασθενών µε σχιζοφρένεια εξερευνήθηκε από τους Magliano et al. 

(1998) σε 5 Ευρωπαϊκές χώρες. Σε όλα τα κέντρα, οι συγγενείς παρουσίασαν µεγαλύτε-

ρο βάρος όταν είχαν κακή κοινωνική υποστήριξη. Οι συγγενείς στα κέντρα της Μεσο-

γείου ανέφεραν µεγαλύτερη χρήση της πνευµατικής υποστήριξης ως στρατηγική αντι-

µετώπισης και είχαν χαµηλότερα επίπεδα κοινωνικής στήριξης. Αυτό υποδηλώνει ότι 

το κοινωνικό και πολιτισµικό πλαίσιο είναι σηµαντικό στη µελέτη της επιβάρυνσης των 

φροντιστών (Magliano et al., 1998). 

2.6 Ερευνητικά ερωτήµατα που απορρέουν από τη ανάγνωση της βιβλιογραφίας 

Οι ερευνητικές υποθέσεις και τα ερωτήµατα της µελέτης ήταν: 

1η Ερευνητική υπόθεση: Το φορτίο της επιβάρυνσης να έχει επηρεάσει τη ψυχική 

υγεία των φροντιστών των ατόµων που πάσχουν από σχιζοφρένεια κατά τη περίοδο της 

οικονοµικής κρίσης. 

Ερευνητικό ερώτηµα: Επηρεάζει το φορτίο της επιβάρυνσης τη ψυχική υγεία των 

φροντιστών των ατόµων που πάσχουν από σχιζοφρένεια κατά την περίοδο της οικονο-

µικής κρίσης; 

2η Ερευνητική υπόθεση: Οι φροντιστές µε κάποια χαρακτηριστικά όπως η θρη-

σκευτικότητα και η πνευµατικότητα να εµφανίζουν µικρότερη ή µεγαλύτερη προστα-

τευτικότητα ως προς το φορτίο της φροντίδας. 



∆ηµόσια Υγεία & ∆ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 

Τµήµα Ιατρικής – Πανεπιστήµιο Κρήτης 

 

19 

Ερευνητικό ερώτηµα: Επηρεάζει η θρησκευτικότητα και η πνευµατικότητα το φορ-

τίο των φροντιστών σε άτοµα µε σχιζοφρένεια; 

3η Ερευνητική υπόθεση: Οι γυναίκες να έχουν µεγαλύτερο φορτίο λόγω ότι αποτε-

λούν το κύριο φροντιστή της οικογένειας στη Κρήτη. 

Ερευνητικό ερώτηµα: Υπάρχει διαφορά ως προς το φορτίο της επιβάρυνσης ανάµε-

σα στους άντρες και τις γυναίκες; 

2.7 Ο σκοπός και οι αντικειµενικοί στόχοι της µελέτης 

Σκοπός της µελέτης ήταν η εκτίµηση του φορτίου της επιβάρυνσης των ατόµων και 

των µελών των οικογενειών που φροντίζουν άτοµα που πάσχουν από σχιζοφρένεια κα-

τά τη περίοδο της οικονοµικής κρίσης. 

Οι αντικειµενικοί στόχοι της µελέτης ήταν: 

α. Να αξιολογήσει την επίπτωση που έχει το φορτίο της επιβάρυνσης στη ψυχική 

υγεία των φροντιστών. 

β. Να εκτιµήσει τη συσχέτιση του φορτίου της επιβάρυνσης ως προς τα χαρακτηρι-

στικά της θρησκευτικότητας και της πνευµατικότητας. 

γ. Να εκτιµήσει τη πιθανή διαφορά ανάµεσα στους άντρες και τις γυναίκες ως προς 

το φορτίο της επιβάρυνσης. 
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3. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

3.1 Τόπος και χρόνος διεξαγωγής της µελέτης – Πληθυσµός αναφοράς 

Η µελέτη πραγµατοποιήθηκε σε γεωγραφική περιφέρεια του Νοµού Ηρακλείου σε 

αστικές, ηµιαστικές και αγροτικές περιοχές, κατά το χρονικό διάστηµα Ιανουάριο – 

Μάρτιο του 2014. Σύµφωνα µε τη τελευταία απογραφή του 2011, ο µόνιµος πληθυσµός 

της περιφερειακής ενότητας του νοµού Ηρακλείου της Κρήτης ανέρχεται σε 305.490 

(Ελληνική Στατιστική Αρχή, 2012). 

Ο πληθυσµός αναφοράς ήταν µέλη οικογενειών ή άλλα συγγενικά πρόσωπα που 

φρόντιζαν ασθενείς µε σχιζοφρένεια (F20#) σύµφωνα µε το σύστηµα ταξινόµησης 

ICD-10 (Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας & Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθη-

νών, 1998). Η συλλογή των στοιχείων του πληθυσµού µελέτης έγινε από τις εγγραφές 

του µητρώου του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Ηρακλείου (Κ.Ψ.Υ) τα δύο τελευταία έτη 

από το 2011 έως το 2013. Επιλέχθηκε το Κ.Ψ.Υ Ηρακλείου ως η µόνη κοινοτική µονά-

δα ψυχιατρικής περίθαλψης σε επίπεδο Ν. Ηρακλείου µε ασθενείς µε τεκµηριωµένη 

διάγνωση. 

3.2 Τύπος της µελέτης - ορισµοί 

Σχεδιάστηκε µία συγχρονική επιδηµιολογική µελέτη (cross – sectional study). Η 

παρούσα µελέτη απεικονίζει το φορτίο της επιβάρυνσης σε µία δεδοµένη χρονική περί-

οδο για τον πληθυσµό που µελετάται (Σαχίνη-Καρδάση, 2003). Από τις ψυχικές διατα-

ραχές επιλέχθηκε η σχιζοφρένεια µε τα διαγνωστικά γνωρίσµατα που παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 1 και τους τύπους στο Πίνακα 2. 

3.3 Κριτήρια συµπερίληψης και αποκλεισµού 

Τα κριτήρια επιλογής των µελών των οικογενειών και των ατόµων που φροντίζουν 

ασθενείς µε σχιζοφρένεια ορίστηκαν τα παρακάτω: 

• µόνιµος κάτοικος Κρήτης 

• συγγενείς α’ ή β’ βαθµού ή άλλα άτοµα µη συγγενικά που φροντίζουν ασθενείς 

µε διάγνωση σχιζοφρένεια (F20#) 
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• µέλη οικογενειών > 18 ετών  

• φροντίδα του ασθενή > 6 µηνών το τελευταίο χρόνο 

• να παρακολουθούνται στο Κ.Ψ.Υ Ηρακλείου 

• διάγνωση ασθένειας τουλάχιστον 2 έτη 

Τα κριτήρια αποκλεισµού των ασθενών µε σχιζοφρένεια είναι τα παρακάτω: 

• διαµονή του ασθενή σε στεγαστική δοµή (ξενώνας, οικοτροφείο, προστατευµέ-

νο διαµέρισµα) 

• ασθενείς µε συνυπάρχουσα νοητική υστέρηση, άνοια ή άλλες σοβαρές οργανι-

κές διαταραχές 

• υποτροπή µε νοσηλεία το τελευταίο µήνα 

Για κάθε ασθενή που συµµετείχε στην έρευνα ορίστηκε ένας φροντιστής και ήταν 

το άτοµο που διέθετε το περισσότερο χρόνο για τη φροντίδα του ασθενή. Ακολουθήθη-

κε ο ορισµός του φροντιστή κατά τους Zarit και Edwards, σύµφωνα µε τους οποίους, 

φροντιστής (carer or caregiver) εννοείται «το πρόσωπο που παρέχει φροντίδα σε ένα 

άλλο, το οποίο εξαρτάται από αυτό για βοήθεια» (Oyebode, 2003). 

Το σύνολο των ατόµων που πληρούσαν τα κριτήρια εισόδου ήταν 106. Στη µελέτη 

συµµετείχαν τελικά 47 φροντιστές αφού εξαιρέθηκαν 59 άτοµα για τους παρακάτω λό-

γους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι., ∆ιάγραµµα 1): 

Απεβίωσαν: 2 ασθενείς (ο ένας ασθενής διέµενε σε ξενώνα) 

∆ιαµονή σε στεγαστική δοµή: 3 ασθενείς 

∆ιακοπή παρακολούθησης: 21 ασθενείς 

Άρνηση: 9 φροντιστές 

Συνυπάρχουσα νοητική υστέρηση, άνοια ή άλλες σοβαρές οργανικές νόσους: 10 

ασθενείς (9 νοητική υστέρηση και 1 σκλήρυνση κατά πλάκας) 

Απουσία φροντιστή: 2 

Μη ανάγκη φροντίδας: 6 

∆ιάγνωση ασθένειας < 2 έτη: 1 
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Ίδιο φροντιστή: 5 (ένα άτοµο φρόντιζε παραπάνω από έναν ασθενή, επιλέχθηκε µε 

τυχαίο τρόπο) 

3.4 Μέθοδοι συλλογής δεδοµένων και ερευνητικά εργαλεία 

Στη πρώτη φάση πραγµατοποιήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία στους επιλεγµένους 

φροντιστές για την ενηµέρωση του σκοπού της µελέτης και του προγραµµατισµού της 

συνέντευξης, είτε στο τόπο διαµονής τους, είτε στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ηρακλείου 

µε βάση την επιλογή τους. Στις περιπτώσεις που απουσίαζαν ή δεν προσήλθαν, έγινε η 

αναζήτησή τους µε τηλεφωνική επικοινωνία έως και τρεις φορές. 

Στη δεύτερη φάση πραγµατοποιήθηκε η συλλογή των στοιχείων µετά από γραπτή 

συγκατάθεσής τους, µε ηµι-δοµηµένη συνέντευξη πρόσωπο µε πρόσωπο, η οποία είχε 

διάρκεια περίπου 30΄ έως και 45΄ αρκετά συχνά. 

Η συνέντευξη βασίσθηκε σε δύο ερωτηµατολόγια, τα οποία περιέλαβαν ερωτήσεις 

σε αντιστοιχία µε τα ερευνητικά ερωτήµατα της µελέτης. Το ερωτηµατολόγιο Αξιολό-

γησης Συµµετοχής Involvement Evaluation Questionnaire - EUROPEAN VERSION / 

IEQ – EU (Schene et al., 1992) για την εκτίµηση των συνεπειών από τη φροντίδα ατό-

µων µε σχιζοφρένεια. 

Ακόµη, χρησιµοποιήθηκε η κλίµακα Royal Free Questionnaire for Spiritual and 

Religious Beliefs (King et al., 1995) για τις θρησκευτικές και πνευµατικές πεποιθήσεις, 

για να διερευνηθεί αν τα χαρακτηριστικά της θρησκευτικότητας και της πνευµατικότη-

τας επηρεάζουν το φορτίο των φροντιστών. 

3.4.1 Ερωτηµατολόγιο για τις συνέπειες των φροντιστών 

Το ερωτηµατολόγιο Αξιολόγησης Συµµετοχής (Involvement Evaluation Question-

naire EUROPEAN VERSION/ IEQ - EU, AH Schene, B van Wijngaarden & MWJ Ko-

eter, 2001) δηµιουργήθηκε από µία οµάδα Ολλανδών ερευνητών. Βασίστηκε σε 

συστηµατική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας από το 1940 έως το 1992 και η πραγµά-

τευση του άρχισε το 1987 όπου διήρκησε 10χρόνια. Οι αναλύσεις των δεδοµένων από 

τις πρώτες µελέτες και µε τη βοήθεια µίας νέας βιβλιογραφικής ανασκόπησης, οδήγη-

σαν στη δηµιουργία της δεύτερης έκδοσης του ερωτηµατολογίου στα Ολλανδικά, το 
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1992, το οποίο το ίδιο έτος µεταφράστηκε στα αγγλικά και ακολούθησαν µεταφράσεις 

σε πολλές άλλες γλώσσες. 

Το ερωτηµατολόγιο έχει χρησιµοποιηθεί στη µελέτη των πέντε ευρωπαϊκών χωρών, 

Ολλανδία, ∆ανία, Αγγλία, Ιταλία, Ισπανία, EPSILON study (European Psychiatric Ser-

vices: Inputs Linked to Outcome Domains and Needs) και έχει αναφερθεί υψηλή εγκυ-

ρότητα και αξιοπιστία (Cronbach’s alpha=0.90, Intra Class Correlations=0.90). 

Η στάθµιση / προτύπωση έγινε από τη Κλινική Κοινωνικής & Οικογενειακής Ιατρι-

κής του τµήµατος Ιατρικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης από τη κα. Σαπουνά Κική στα 

πλαίσια της διδακτορικής της διατριβής (Sapouna et al., 2013). 

Το IEQ µπορεί να συµπληρωθεί από συγγενή ή άλλο άτοµο. Βασική προϋπόθεση 

για να συµπληρωθούν όλες οι ενότητες του IEQ, είναι φροντιστής και ασθενής να έ-

χουν τουλάχιστον µία ώρα ανά εβδοµάδα προσωπική ή τηλεφωνική επικοινωνία, κατά 

τη διάρκεια των προηγούµενων τεσσάρων εβδοµάδων. 

Το ερωτηµατολόγιο που παρουσιάζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ αποτελείται από 81 

ερωτήσεις που δοµούνται σε επτά ενότητες ως παρακάτω: 

1. Κοινωνικο-δηµογραφικά στοιχεία του ασθενή και της οικογένειας (ερωτήσεις 1-

15). 

2. Συνέπειες για τα άτοµα που φροντίζουν ασθενείς µε ψυχικές διαταραχές (ερωτή-

σεις 16-46). 

3. Πρόσθετες οικονοµικές δαπάνες (ερωτήσεις 47-54). 

4. Ερωτηµατολόγιο Γενικής Υγείας 12 (General Health Questionnaire 12) των 

ατόµων που φροντίζουν τον ασθενή µε ψυχικές διαταραχές (ερωτήσεις 55-66). 

5. Επαγγελµατική βοήθεια για τους συγγενείς του ασθενή (ερωτήσεις 67-69). 

6. Συνέπειες για τα παιδιά του ασθενή (ερωτήσεις 70-80). 

7. Ανοιχτή ερώτηση για σχόλια και παρατηρήσεις (ερώτηση 81). 

Η δεύτερη ενότητα, που αποτελεί τη βασική ενότητα του ερωτηµατολογίου IEQ, 

αναφέρεται στις συνέπειες των ατόµων που φροντίζουν ασθενείς µε ψυχικές διαταρα-

χές. Αυτή σύµφωνα µε τους κατασκευαστές µετρά στη πεντάβαθµη κλίµακα Likert ή 

σε διχοτόµο κλίµακα: 
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α) Την ένταση (ερωτήσεις 29-35, 42-43), αναφέρεται στη τεταµένη ατµόσφαιρα 

µεταξύ ατόµων µε ψυχικές διαταραχές και συγγενών (καυγάδες, ενοχλήσεις και περι-

στασιακές απειλές). 

β) Την ανησυχία (ερωτήσεις 22-26, 29), αναφέρεται στην ανησυχία που αισθάνεται 

ο συγγενής για την ασφάλεια του ατόµου µε ψυχικές διαταραχές, για την υγεία του και 

για το είδος της βοήθειας/θεραπείας που λαµβάνει. 

γ) Την επίβλεψη (ερωτήσεις 37-41, 43), αναφέρεται στα καθήκοντα που έχει ανα-

λάβει το µέλος της οικογένειας προς τον ασθενή µε ψυχικές διαταραχές, όπως να φρο-

ντίζει για τη λήψη της φαρµακευτικής αγωγής, τον ύπνο, τη βίαιη συµπεριφορά. 

δ) Την προτροπή (ερωτήσεις 16-21, 27-28), αναφέρεται στη παρακίνηση του φρο-

ντιστή προς τον ασθενή ώστε να περιποιείται τον εαυτό του, να τρώει αρκετά, να 

συµµετέχει σε δραστηριότητες (Schene AH & Wijngaarden VB, 1992). 

3.4.2 Ερωτηµατολόγιο για τις θρησκευτικές και πνευµατικές πεποιθήσεις 

H κλίµακα Royal Free για τις θρησκευτικές και πνευµατικές πεποιθήσεις αποτελεί-

ται από 18 ερωτήµατα. Περιλαµβάνει ερωτήµατα ανοιχτού και κλειστού τύπου. ∆ηµι-

ουργήθηκε το 1995 από τους King M., Speck P. & Thomas A., µε σκοπό την µέτρηση 

των θρησκευτικών και πνευµατικών πεποιθήσεων και τον καθορισµό του ρόλου τους 

στη συµπεριφορά του ατόµου (King et al., 1995). 

Η µετάφραση / στάθµιση στα ελληνικά έγινε από την κα Σαπουντζή – Κρέπια ∆., 

καθηγήτρια νοσηλευτικής στο Α.Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης και της οµάδας της (Sapountzi-

Krepia et al., 2005). 

3.5 Τήρηση κανόνων βιοηθικής 

Το Επιστηµονικό Συµβούλιο του Γ.Ν. Ηρακλείου ‘’ Βενιζέλειο ‘’ και η ∆ιοίκηση 

της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης ενέκριναν το ερευνητικό πρωτόκολλο (28-11-2013) που υποβλή-

θηκε (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ). Η αίτηση συµπεριελάµβανε έντυπα µε ενηµερωτικό περιεχό-

µενο για το σκοπό της έρευνας, τη διασφάλιση ανωνυµίας των συµµετεχόντων, της τή-

ρησης του απορρήτου των συλλεχθέντων στοιχείων, αλλά και την απαραίτητη συγκα-

τάθεση για τη συµµετοχή τους στη µελέτη. 
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Οι συµµετέχοντες αφού ενηµερώθηκαν πρωτίστως µε ειδικό έντυπο για τον σκοπό 

της µελέτης, κατόπιν υπέγραψαν το δελτίο συγκατάθεσης σύµφωνα µε τους κανόνες 

έρευνας βιοηθικής και δεοντολογίας για την προστασία των συµµετεχόντων (WHO, 

2000). 

3.6 Ανάλυση δεδοµένων της µελέτης 

Για την ανάλυση των δεδοµένων της µελέτης, τα αποτελέσµατα των ερωτηµατολο-

γίων µετά την κωδικοποίηση τους καταχωρήθηκαν σε ηλεκτρονική βάση δεδοµένων 

στο υπολογιστικό φύλο Excel, version 2010. Για τη στατιστική επεξεργασία και αξιο-

λόγηση των αποτελεσµάτων χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραµµα IBM SPSS 

version 21.0. Για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων ορίστηκε το επίπεδο στατιστικής 

σηµαντικότητας p-value <0,05. 

Αρχικά, έγινε υπολογισµός κατανοµών συχνοτήτων των χαρακτηριστικών των φρο-

ντιστών αλλά και των συγγενών/φίλων τους. Παράλληλα, µε τον υπολογισµό των κλι-

µάκων Αξιολόγησης Συµµετοχής (IEQ) και της θρησκευτικότητας / πνευµατικότητας 

(RFI/SRB) υπολογίστηκαν και οι συντελεστές αξιοπιστίας Cronbach’s α. 

Οι συνεχείς µεταβλητές εκφράστηκαν ως µέσες τιµές ±ΤΑ, ενώ οι κατηγορικές µε-

ταβλητές ως συχνότητες και ποσοστά. Για τη συσχέτιση των µεταβλητών µε τα χαρα-

κτηριστικά του δείγµατος, χρησιµοποιήθηκαν στατιστικοί έλεγχοι υποθέσεων, θέτοντας 

ως επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας a=0.05 

Οι τυχόν διαφοροποιήσεις των κλιµάκων ως προς τα χαρακτηριστικά των φροντι-

στών, έγιναν µε µη παραµετρικούς ελέγχους Mann Whitney & Kruskal Wallis ή ακόµη 

µε Student t και χ2 στις περιπτώσεις των κατηγοριοποιήσεων. 

Τέλος, δηµιουργήθηκαν µοντέλα πολλαπλής γραµµικής παλινδρόµησης για τη συ-

νολική επίδραση των διαφόρων χαρακτηριστικών της Αξιολόγησης Συµµετοχής – IEQ 

και της θρησκευτικότητας / πνευµατικότητας στη γενική κατάσταση υγείας των φρο-

ντιστών και για τη συνολική βαθµολογία της Αξιολόγησης Συµµετοχής – IEQ. 
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4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

4.1 Κοινωνικο - δηµογραφικά χαρακτηριστικά ατόµων και µελών οικογενειών που 
φροντίζουν ασθενείς µε σχιζοφρένεια 

4.1.1 Κοινωνικο-δηµογραφικά χαρακτηριστικά των φροντιστών 

Στον Πίνακα 3 περιγράφονται αναλυτικά τα κοινωνικο-δηµογραφικά χαρακτηριστι-

κά των φροντιστών. Στη παρούσα µελέτη συµµετείχαν 47 συγγενείς και άλλα άτοµα 

που φρόντιζαν ασθενείς µε τη ψυχική διαταραχή σχιζοφρένεια µε µέσο όρο ηλικίας τα 

56.2 έτη (ΤΑ= 12.7). Από αυτούς οι τριάντα ήταν γυναίκες (30, 63.8%) και οι δεκαεπτά 

άνδρες (17, 36.2%). Με βάση το επίπεδο στην εκπαίδευση, το 51.1% είχαν πρωτοβάθ-

µια εκπαίδευση (δηµοτικό), το 31.9% δευτεροβάθµια (γυµνάσιο, λύκειο, τεχνική σχο-

λή) και µόλις το 17% τριτοβάθµια (ΑΕΙ, ΤΕΙ). Η πλειοψηφία (70.2%) ήταν έγγαµοι και 

το 87.2% ζούσαν µε την οικογένειά τους. Τέλος, το οικογενειακό µηνιαίο καθαρό εισό-

δηµα ήταν µικρότερο των 500 ευρώ για δεκατέσσερα άτοµα (14, 29.8%), για άλλα δε-

κατέσσερα από 500 – 800 ευρώ (14, 29.8%), για δεκαεπτά άτοµα από 801 - 1400 ευρώ 

(15, 31.9%), για τρία άτοµα 1401-2400 ευρώ (3, 6.4%) και για ένα άτοµο 2400 – 3500 

ευρώ (1, 2.1%). 

4.1.2 Κοινωνικο-δηµογραφικά χαρακτηριστικά των συγγενών/φίλων 

Στον Πίνακα 4 περιγράφονται αναλυτικά τα κοινωνικο-δηµογραφικά χαρακτηριστι-

κά των ατόµων που πάσχουν από σχιζοφρένεια. Αντίστοιχα, συµµετείχαν 47 ασθενείς 

από τους οποίους οι είκοσι επτά (27, 57.4%) ήταν άνδρες και οι είκοσι γυναίκες (20, 

42.6%) µε µέσο όρο ηλικίας τα 39.1 έτη (ΤΑ= 9.6) και µέσο όρο στα χρόνια εµφάνισης 

προβληµάτων ψυχικής υγείας τα 17.4 έτη (ΤΑ= 8.3). Το 63.8% των συµµετεχόντων 

ανέφεραν ότι ήταν µητέρα ή πατέρας του ατόµου που φρόντιζαν, το 4.3% κόρη/γιος, το 

17% αδελφή/αδελφός, το 4.3% άλλος συγγενής και το 10.6% σύζυγος/σύντροφος ή φί-

λη/φίλος. Οι τριάντα τέσσερις ασθενείς (34, 72.3%) διέµεναν µαζί µε τους φροντιστές 

και το 78.7% είχε επαφή τηλεφωνική ή προσωπική  περισσότερες από 32 ώρες την ε-

βδοµάδα. 
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4.2 Επιπτώσεις στους φροντιστές από την φροντίδα ασθενών µε σχιζοφρένεια 

Προκειµένου να εκτιµηθεί το φορτίο της επιβάρυνσης, στη περίπτωση της σχιζο-

φρένειας, στα άτοµα ή µέλη των οικογενειών, υπολογίστηκε η µέση βαθµολογία των 

απαντήσεων των συµµετεχόντων. Υπολογίστηκαν οι υποκλίµακες της έντασης, της επί-

βλεψης, της ανησυχίας και της προτροπής στις διαστάσεις της οικογενειακής επιβάρυν-

σης της κλίµακας Αξιολόγησης Συµµετοχής – IEQ και η συνολική βαθµολογία τους µε 

τους αντίστοιχους συντελεστές αξιοπιστίας (Cronbach’s α) (Πίνακας 5 & Σχήµα 1). 

Σε σχέση µε την υποκλίµακα της έντασης (tension) η µέση τιµή ήταν 8.1 (ΤΑ= 6.7), 

όπου υποδηλώνει µια σχετικά χαµηλή ένταση στις σχέσεις µεταξύ των φροντιστών και 

των ασθενών µε εύρος βαθµολογίας 0-36. Ως προς την ηλικία και την εκπαίδευση δεν 

βρέθηκε στατιστική σηµαντική διαφορά µε p= 0.391 και p= 0.478 αντίστοιχα. 

Σε σχέση µε την επίβλεψη (supervision) η µέση τιµή ήταν 3.2 (ΤΑ= 2.7) όπου ανα-

φέρει ότι η ψυχική διαταραχή του συγγενή απαιτεί αρκετά χαµηλή εποπτεία από τους 

φροντιστές ειδικά σε σχέση µε τις υπόλοιπες υποκλίµακες µε εύρος βαθµολογίας 0-24. 

Ως προς την ηλικία και την εκπαίδευση δεν βρέθηκε στατιστική σηµαντική διαφορά µε 

p= 0.136 και p= 0.888 αντίστοιχα. 

Η ανησυχία (worrying) µε µέση τιµή 11.6 (ΤΑ= 5.8), υποδεικνύει ότι οι φροντιστές 

ανησυχούν περισσότερο για την ευηµερία των συγγενών τους, ιδιαίτερα σε σχέση µε τις 

υπόλοιπες υποκλίµακες µε εύρος βαθµολογίας 0-24. Ως προς την ηλικία και την εκπαί-

δευση δεν βρέθηκε στατιστική σηµαντική διαφορά µε p= 0.929 και p= 0.153 αντίστοι-

χα. 

Η µέση τιµή της προτροπής (urging) ήταν 10.7 (ΤΑ= 5.7), υποδεικνύοντας ότι οι 

φροντιστές αφιερώνουν τακτικά την ενέργεια τους στην ενθάρρυνση των ψυχικά συγ-

γενών ασθενών τους, ώστε να φροντίζουν τον εαυτό τους µε εύρος βαθµολογίας 0-32. 

Ως προς την ηλικία και την εκπαίδευση δεν βρέθηκε στατιστική σηµαντική διαφορά µε 

p= 0.119 και p= 0.544 αντίστοιχα. 

Η συνολική βαθµολογία της κλίµακας είχε µέση τιµή 31.4 (ΤΑ= 14.3), όπου υπο-

δεικνύει χαµηλή σχετικά επιβάρυνση µε εύρος βαθµολογίας 0-108. 
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4.2.1 Επιβάρυνση ως προς τα χαρακτηριστικά των φροντιστών 

Πραγµατοποιήθηκε διερεύνηση των µεταβλητών φύλο, ηλικία και εκπαίδευση των 

φροντιστών ως προς τις υποκλίµακες της επιβάρυνσης και στη συνολική επιβάρυνση. 

Ως προς την ηλικία παρατηρήθηκε ότι οι ηλικίες των 65 και άνω είναι λιγότερο επιβα-

ρυµένες αλλά η διαφορά δεν ήταν στατιστικά σηµαντική (p > 0.05). 

Ως προς την εκπαίδευση δεν βρέθηκαν στατιστικές σηµαντικές διαφορές (p > 0.05) 

σε καµία από τις υποκλίµακες της επιβάρυνσης καθώς και στη συνολική επιβάρυνση. 

Παρατηρήθηκε όµως, ότι στη βαθµίδα των ΑΕΙ/ΤΕΙ, οι φροντιστές υφίστανται µικρό-

τερη συνολική επιβάρυνση µε εξαίρεση την ένταση και την επίβλεψη όπου παρουσιά-

ζουν τις µεγαλύτερες µέσες τιµές σε σχέση µε τις υπόλοιπες βαθµίδες. Αναλυτικά περι-

γράφονται στους Πίνακες 6 και 7. Ως προς το φύλο περιγράφεται σε χωριστή ενότητα 

όπου υπήρξαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές. 

4.2.2 Υποκειµενικό φορτίο φροντιστών 

Στο Σχήµα 2 απεικονίζονται τα ποσοστά και τα 95% διαστήµατα εµπιστοσύνης ως 

προς το υποκειµενικό φορτίο των φροντιστών που απορρέει από την ερώτηση 43 της 

αξιολόγησης της επιβάρυνσης. Το 10.6% απάντησε ότι η φροντίδα του συγγενή/φίλου 

τους είναι πολύ µεγάλο φορτίο, το 21.3% µεγάλο, το 25.5% αρκετά µεγάλο, το 17% 

ελαφρύ και το 25.5 κανένα φορτίο. 

4.2.3 Επίπτωση της επιβάρυνσης στη γενική υγεία των φροντιστών 

Στον Πίνακα 5 η µέση τιµή της αξιολόγησης της υγείας από την κλίµακα Γενική 

Υγεία 12 (GHQ12) ήταν 24 (ΤΑ= 26) και µε διάµεσο 2. 

Ως προς το φύλο των φροντιστών που αναλύονται στον Πίνακα 8, τα µέσα επίπεδα 

τιµών ανάµεσα στα δύο φύλα έδειξαν σχεδόν διπλάσια µέση τιµή για τις γυναίκες 2.9 

(ΤΑ=2.9) σε σχέση µε τους άνδρες 1.5 (ΤΑ= 1.7) χωρίς όµως ένδειξη στατιστικής ση-

µαντικής διαφοράς (p= 0.119). 

Ως προς την ηλικία που αναλύονται στον Πίνακα 6, τα µέσα επίπεδα τιµών δεν έ-

δειξαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στις ηλικιακές οµάδες (p= 0.391). 

Φαίνεται όµως ότι στις νεότερες ηλικιακές οµάδες <50 και 51-64, µε µέση τιµή 3.1 
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(ΤΑ= 3.4) και 2.4 (ΤΑ= 2.8) αντίστοιχα, είναι πιο υψηλές σε σχέση µε τη µεγαλύτερη 

ηλικιακή οµάδα των 65+ µε µέση τιµή 1.7 (ΤΑ= 1.4). 

Ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης που αναλύονται στον Πίνακα 7 τα µέσα επίπεδα 

τιµών ήταν, για το δηµοτικό 3.0 (ΤΑ= 2.8), για το γυµνάσιο/λύκειο/σχολή 1.2 (ΤΑ= 

1.7) και για τα ΑΕΙ/ΤΕΙ 2.6 (ΤΑ= 3.2). Έδειξαν στατιστική σηµαντική διαφορά µεταξύ 

των βαθµίδων (p= 0.044) και ιδιαίτερα µεταξύ της εκπαίδευσης δηµοτικού και γυµνά-

σιου/λυκείου/σχολή (p= 0.013). 

4.3 Εκτίµηση της επίπτωσης που έχει το φορτίο της επιβάρυνσης στη ψυχική υγεία των 
φροντιστών 

4.3.1 Περιγραφικά δεδοµένα ψυχικής υγείας ως προς τα χαρακτηριστικά των φροντι-
στών 

Η εκτίµηση της ψυχικής υγείας των φροντιστών πραγµατοποιήθηκε µε το ερωτηµα-

τολόγιο της Γενικής Υγείας 12 (GHQ12) που βρίσκεται ενσωµατωµένο στη κλίµακα 

Αξιολόγησης Συµµετοχής – IEQ. Ως όριο για την ανίχνευση φροντιστών ως «ψυχιατρι-

κές περιπτώσεις» (psychiatric caseness) ελήφθει το 3. 

Πρώτα, έγινε εκτίµηση της κατάστασης της υγείας ως προς τα βασικά χαρακτηρι-

στικά των φροντιστών που ήταν το φύλο, η ηλικία και η εκπαίδευση όπου παρουσιάζο-

νται στον Πίνακα 9 για να αποτυπωθούν τυχόν διαφορές. Από αυτήν την αδρή αποτύ-

πωση διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχουν διαφορές λόγω ότι δεν βρέθηκαν στατιστικά ση-

µαντικά αποτελέσµατα. 

Η συχνότητα στο όριο <3 ήταν 29 φροντιστές (61.7%) και στο όριο ≥3 ήταν 18 

(38.3%). 

Ως προς το χαρακτηριστικό ‘’φύλο‘’ στο όριο <3 οι 12 (70.6%) ήταν άνδρες και οι 

17 (56.7%) γυναίκες, ενώ στο ≥3 οι 5 (29.4%) ήταν άνδρες και οι 13 (43.3%) γυναίκες 

χωρίς στατιστική σηµαντική διαφορά (p= 0.533). 

Ως προς το χαρακτηριστικό ‘’ηλικία‘’ στο όριο <3, οι 6 (50%) ήταν ηλικίας κάτω 

των 50 ετών, οι 13 (61.9%) 50-64 ετών και οι 10 (71.4%) 65 ετών και άνω µε µέση τιµή 

τα 59 έτη (ΤΑ±12.6). Στο όριο ≥3 οι 6 (50%) ήταν ηλικίας κάτω των 50 ετών, οι 8 

(38.1%) 50-64 ετών και οι 4 (28.6%) 65 ετών και άνω µε µέση τιµή τα 51.8 έτη 
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(ΤΑ±12.0). ∆εν βρέθηκε στατιστική σηµαντική διαφορά για καµία από τις ηλικιακές 

οµάδες (p= 0.269) και ούτε για τη µέση τιµή αυτών (p= 0.061). 

Ως προς το χαρακτηριστικό ‘’εκπαίδευση‘’ για το όριο <3, τα περισσότερα άτοµα 14 

(58.3%) είχαν εκπαίδευση δηµοτικού, τα 10 (66.7%) γυµνάσιο/λύκειο/τεχνική σχολή 

και µόλις τα 5 (62.5%) ΑΕΙ/ΤΕΙ. Για το όριο ≥3 τα περισσότερα άτοµα 10 (41.7%) εί-

χαν επίσης εκπαίδευση δηµοτικού, τα 5 (33.3%) γυµνάσιο/λύκειο/τεχνική σχολή και 

µόλις τα 3 (37.5%) ΑΕΙ/ΤΕΙ χωρίς στατιστική σηµαντική διαφορά (p= 0.730). 

4.3.2 Περιγραφικά δεδοµένα ψυχικής υγείας ως προς τα χαρακτηριστικά των συγγε-
νών/φίλων 

Έγινε εκτίµηση ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά των συγγενών/φίλων ως προς το 

φύλο, την ηλικία, τα χρόνια εµφάνισης των προβληµάτων ψυχικής υγείας, το χρόνο 

κοινής διαµονής µε τον φροντιστή και αν διαµένουν µαζί ή όχι που παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 10. ∆εν διαπιστώθηκαν διαφορές και δεν βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικά 

αποτελέσµατα. 

Ως προς το χαρακτηριστικό ‘’φύλο‘’, στο όριο <3 οι 20 (74.1%) ήταν άνδρες και οι 

9 (45%) γυναίκες, ενώ στο όριο ≥3 οι 7 (25.9%) ήταν άνδρες και οι 11 (55%) γυναίκες 

χωρίς στατιστική σηµαντική διαφορά (p= 0.069). 

Ως προς το χαρακτηριστικό ‘’ηλικία‘’, στο όριο <3 η µέση τιµή ήταν 40.4 (ΤΑ±9.4) 

ενώ στο όριο ≥3 ήταν 37.1 (ΤΑ=±10) χωρίς στατιστική σηµαντική διαφορά (p= 0.263). 

Ως προς το χαρακτηριστικό ‘’χρόνια εµφάνισης προβληµάτων ψυχικής υγείας‘’, στο 

όριο <3 η µέση τιµή ήταν 17.2 (ΤΑ±8.7) ενώ στο όριο ≥3 ήταν 17.7 (ΤΑ=±7.8) χωρίς 

στατιστική σηµαντική διαφορά (p= 0.823). 

Ως προς το χαρακτηριστικό ‘’χρόνος κοινής διαµονής‘’, στο όριο <3 η µέση τιµή 

ήταν 19.9 (ΤΑ±14.2) ενώ στο όριο ≥3 ήταν 25.7 (ΤΑ=±9.5) χωρίς στατιστική σηµαντι-

κή διαφορά (p= 0.102). 

Ως προς το χαρακτηριστικό ‘’κοινή διαµονή µε τους φροντιστές‘’, στο όριο <3 οι 10 

(76.9%) δεν διέµεναν µε τους φροντιστές ενώ οι 19 (55.9%) διέµεναν. Στο όριο ≥3 οι 3 

(23.1%) δεν διέµεναν µαζί ενώ οι 15 (44.1) διέµεναν. ∆εν βρέθηκε στατιστική σηµαντι-

κή διαφορά (p= 0.315). 
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4.3.3 Περιγραφικά δεδοµένα επιβάρυνσης και ψυχικής υγείας φροντιστών 

Στον Πίνακα 11 διαφαίνεται ότι το φορτίο της επιβάρυνσης επηρεάζει τη ψυχική 

υγεία των φροντιστών σε όλες τις υποκλίµακες της Αξιολόγησης Συµµετοχής – IEQ και 

στη συνολική βαθµολογία της. 

Ειδικότερα, στην ένταση (tension) βρέθηκε ότι η µέση τιµή στο όριο <3 ήταν 5.7 

(ΤΑ= 5.8) και αντίστοιχα στο όριο ≥3 ήταν 11.9 (ΤΑ= 6.3) µε στατιστική σηµαντική 

διαφορά (p= 0.001). 

Στην επίβλεψη (supervision) βρέθηκε ότι η µέση τιµή στο όριο <3 ήταν 2.5 (ΤΑ= 

2.3) και αντίστοιχα στο όριο ≥3 ήταν 4.4 (ΤΑ= 2.9) µε στατιστική σηµαντική διαφορά 

(p= 0.019). 

Στην ανησυχία (worrying) βρέθηκε ότι η µέση τιµή στο όριο <3 ήταν 10.5 (ΤΑ= 

5.9) και αντίστοιχα στο όριο ≥3 ήταν 13.5 (ΤΑ= 5.2) χωρίς στατιστική σηµαντική δια-

φορά (p= 0.082). 

Στην προτροπή (urging) βρέθηκε ότι η µέση τιµή στο όριο <3 ήταν 9.1 (ΤΑ= 6) και 

αντίστοιχα στο όριο ≥3 ήταν 13.3 (ΤΑ= 4.0) µε στατιστική σηµαντική διαφορά (p= 

0.006). 

Τέλος, στη συνολική βαθµολογία του IEQ βρέθηκε ότι η µέση τιµή στο όριο <3 ή-

ταν 26.1 (ΤΑ= 13.2) και αντίστοιχα στο όριο ≥3 ήταν 39.8 (ΤΑ= 11.8) µε στατιστική 

σηµαντική διαφορά (p= 0.001). 

4.4 Επιδράσεις των χαρακτηριστικών θρησκευτικότητα και πνευµατικότητα στο φορτίο 
των φροντιστών 

Αρχικά, για την κλίµακα RFI/SRB, εκτιµήθηκαν δύο σύνολα, η Spiritual Scale total 

score και η Spiritual score. Έγινε απλή άθροιση. Αρχικά, η µέση τιµή της spiritual scale 

total score ήταν 38.9 (ΤΑ= 14.7) και της spiritual score 20.7 (ΤΑ= 7.2) (Πίνακας 5). 

Ως προς το φύλο δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές, ανάµεσα 

στους άνδρες και στις γυναίκες, µε µέσες τιµές 38 (ΤΑ= 16.9) και 39.4 (ΤΑ= 13.6), α-

ντίστοιχα για την spiritual scale total score και για την spiritual score 20.8 (ΤΑ= 7.8) 

και 20.6 (ΤΑ= 7.1) αντίστοιχα για τα δύο φύλα (Πίνακας 8). 
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Ως προς την ηλικία παρατηρήθηκε ότι αυξάνονται οι µέσες τιµές και στις δύο κλί-

µακες αλλά χωρίς να είναι τα αποτελέσµατα στατιστικά σηµαντικά. Περιγράφονται α-

ναλυτικά στον Πίνακα 6. 

Ως προς την εκπαίδευση παρατηρήθηκε ότι οι µέσες τιµές και στις δύο κλίµακες εί-

ναι µεγαλύτερες σε αυτούς που έχουν την εκπαίδευση δηµοτικού αλλά χωρίς να είναι 

τα αποτελέσµατα στατιστικά σηµαντικά. Περιγράφονται αναλυτικά στον Πίνακα 7. 

Ως προς την εκτίµηση της γενικής και ψυχικής υγείας δεν βρέθηκαν στατιστικά ση-

µαντικά αποτελέσµατα σε καµία από τις δύο κλίµακες. Περιγράφονται αναλυτικά στον 

Πίνακα 11. 

4.5 ∆ιαφορές ανάµεσα στα δύο φύλα ως προς το φορτίο της επιβάρυνσης 

Στον Πίνακα 8 το φύλο των φροντιστών βρέθηκε να συσχετίζεται σηµαντικά µε το 

φορτίο της επιβάρυνσης στη κλίµακα Αξιολόγησης Συµµετοχής – IEQ. Συγκεκριµένα, 

διαπιστώθηκε ότι οι γυναίκες σε όλες τις υποκλίµακες του IEQ εκτός της επίβλεψης 

(supervision) έχουν υψηλότερη βαθµολογία σε σχέση µε τους άνδρες. Η µέση τιµή της 

συνολικής βαθµολογίας του IEQ στους άνδρες ήταν 24.3 (ΤΑ= 11) ενώ στις γυναίκες 

βρέθηκε 35.4 (ΤΑ= 14.5) µε στατιστική σηµαντική διαφορά (p= 0.006). 

Από τις υποκλίµακες παρατηρήθηκε ότι η υψηλότερη τιµή αφορούσε την ανησυχία 

(worrying) µε µέση τιµή 13.7 (ΤΑ= 5.6) στις γυναίκες και µόλις 7.9 (ΤΑ= 4.1) στους 

άνδρες µε στατιστική σηµαντική διαφορά (p= 0.001). 

Αντίστοιχα, στην ένταση (tension) η µέση τιµή για τις γυναίκες ήταν 9.2 (ΤΑ= 6.7) 

ενώ στους άνδρες 6.1 (ΤΑ= 6.3) µε στατιστική σηµαντική διαφορά (p= 0.046). 

Τελευταία, στη προτροπή (urging) η µέση τιµή στις γυναίκες ήταν 12 (ΤΑ= 5.8) και 

στους άνδρες 8.5 (ΤΑ= 4.7) µε στατιστική σηµαντική διαφορά (p= 0.035). 

4.6 Αποτελέσµατα πολλαπλής γραµµικής παλίνδροµης ανάλυσης 

Πρώτα, έγινε ανάλυση σε δύο µοντέλα µε εξαρτηµένη µεταβλητή τη κλίµακα Γενι-

κής Υγείας 12 (GHQ12) και µε ανεξάρτητες το φύλο, την ηλικία και την εκπαίδευση 

των φροντιστών, καθώς και το φύλο, την ηλικία των συγγενών/φίλων, τα χρόνια εµφά-

νισης προβληµάτων ψυχικής υγείας και τη κοινή διαµονή, το συνολικό σκορ της πνευ-
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µατικότητας και της θρησκευτικότητας (Spiritual Scale total score), τη συνολική βαθ-

µολογία της επιβάρυνσης και χωριστά τις υποκλίµακες της. Το ποσοστό της µεταβλη-

τότητας της κλίµακας Γενικής Υγείας 12 που εξηγείται από τα δύο µοντέλα είναι R2= 

30.8% και R2= 33.8% αντίστοιχα. Περιγράφονται αναλυτικά στον Πίνακα 12. 

∆εύτερον, έγινε ανάλυση σε δύο µοντέλα µε εξαρτηµένη µεταβλητή τη συνολική 

επιβάρυνση - IEQ και µε ανεξάρτητες το φύλο, την ηλικία και την εκπαίδευση των 

φροντιστών, καθώς και το φύλο, την ηλικία των συγγενών/φίλων, τα χρόνια εµφάνισης 

προβληµάτων ψυχικής υγείας, τη κοινή διαµονή, το συνολικό σκορ της πνευµατικότη-

τας και της θρησκευτικότητας (Spiritual Scale total score) και τη κλίµακα της Γενικής 

Υγείας 12. Το ποσοστό της µεταβλητότητας της συνολικής επιβάρυνσης που εξηγείται 

από τα δύο µοντέλα είναι R2= 22.4% και R2= 36.2% αντίστοιχα. Περιγράφονται ανα-

λυτικά στον Πίνακα 13 

4.6.1 Συσχέτιση Γενικής Υγείας 12 (GHQ12) ως προς τα χαρακτηριστικά των φροντι-
στών 

∆εν διαπιστώθηκε στατιστική σηµαντική συσχέτιση µεταξύ της κλίµακας Γενικής 

Υγείας 12 και του φύλου των φροντιστών. 

Αντιθέτως, στην ηλικία του φροντιστή διαπιστώθηκε στατιστική σηµαντική συσχέ-

τιση και στα δύο µοντέλα, όπου όσο µειώνεται η ηλικία του φροντιστή τόσο επηρεάζε-

ται η υγεία του (stand.beta= -0.363, t= -2.599, p= 0.013) και (stand.beta= -0.322, t= -

2.240, p= 0.032). 

∆εν διαπιστώθηκε στατιστική σηµαντική συσχέτιση στο ένα µοντέλο µεταξύ της 

κλίµακας Γενικής Υγείας 12 και της εκπαίδευσης του φροντιστή (stand.beta= -0.306, t= 

-1.995, p= 0.053). Στο δεύτερο µοντέλο βρέθηκε στατιστική σηµαντική συσχέτιση 

(stand.beta= -0.373, t= -2.355, p= 0.024), όπου όσο µειώνεται το επίπεδο εκπαίδευσης 

τόσο επηρεάζεται η υγεία του φροντιστή. 

4.6.2 Συσχέτιση Γενικής Υγείας 12 (GHQ12) ως προς τα χαρακτηριστικά των συγγε-
νών/φίλων 

∆ιαπιστώθηκε στατιστική σηµαντική συσχέτιση και στα δύο µοντέλα µεταξύ της 

κλίµακας Γενικής Υγείας 12 και στο φύλο των συγγενών/φίλων, όπου η υγεία των φρο-
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ντιστών τείνει να επηρεάζεται περισσότερο όταν ο συγγενής/φίλος είναι γυναίκα 

(stand.beta= 0.376, t= 2.723, p= 0.010) και (stand.beta= 0.542, t= 3.327, p= 0.002). 

∆εν διαπιστώθηκε στατιστική σηµαντική συσχέτιση στο ένα µοντέλο µεταξύ της 

κλίµακας Γενικής Υγείας 12 και της ηλικίας των συγγενών/φίλων (stand.beta= 0.238, t= 

1.180, p= 0.245). Στο δεύτερο µοντέλο βρέθηκε στατιστική σηµαντική συσχέτιση 

(stand.beta= 0.496, t= 2.203, p= 0.034), όπου όσο αυξάνεται η ηλικία του συγγε-

νή/φίλου τόσο επηρεάζεται η υγεία των φροντιστών. 

Στα χρόνια εµφάνισης προβληµάτων ψυχικής υγείας και στη κοινή διαµονή σε σχέ-

ση µε την Γενική Υγεία των φροντιστών δεν βρέθηκε στατιστική σηµαντική συσχέτιση 

σε κανένα από τα µοντέλα της ανάλυσης. 

4.6.3 Συσχέτιση Γενικής Υγείας 12 (GHQ12) ως προς τη Spiritual Scale total score 

∆εν διαπιστώθηκε στατιστικά σηµαντική συσχέτιση µεταξύ της κλίµακας Γενικής 

Υγείας και της κλίµακας Spiritual Scale total score. 

4.6.4 Συσχέτιση Γενικής Υγείας 12 (GHQ12) ως προς την Αξιολόγησης Συµµετοχής - 
IEQ 

∆ιαπιστώθηκε στατιστική σηµαντική συσχέτιση µεταξύ της Γενικής Υγείας 12 και 

της συνολικής επιβάρυνσης στο πρώτο µοντέλο (stand.beta = 0.465, t= 3.036, p= 

0.004), όπου όσο αυξάνεται η συνολική επιβάρυνση τόσο επηρεάζεται η υγεία των 

φροντιστών. Στο δεύτερο µοντέλο πραγµατοποιήθηκε ανάλυση των ενοτήτων της επι-

βάρυνσης χωριστά, όπου στατιστική σηµαντική συσχέτιση βρέθηκε µόνο για τη προ-

τροπή (stand.beta= 0.543, t= 2.982, p= 0.005). 

4.6.5 Συσχέτιση Αξιολόγησης Συµµετοχής – IEQ ως προς τα χαρακτηριστικά των φρο-
ντιστών 

∆ιαπιστώθηκε στατιστική σηµαντική συσχέτιση και στα δύο µοντέλα µεταξύ της 

συνολικής επιβάρυνσης και στο φύλο των φροντιστών, όπου αν ο φροντιστής είναι γυ-

ναίκα η επιβάρυνση θα είναι πιο αυξηµένη (stand.beta= 0.326, t= 2.51, p= 0.017) και 

(stand.beta= 0.299, t= 2.25, p= 0.031). 
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∆εν διαπιστώθηκε στατιστική σηµαντική συσχέτιση µεταξύ της συνολικής επιβά-

ρυνσης και της ηλικίας και εκπαίδευσης των φροντιστών σε κανένα από τα δύο µοντέ-

λα της ανάλυσης. 

4.6.6 Συσχέτιση Αξιολόγησης Συµµετοχής – IEQ ως προς τα χαρακτηριστικά των συγ-
γενών/φίλων 

Η αρνητική συσχέτιση που διαπιστώθηκε µεταξύ της συνολικής επιβάρυνσης και το 

φύλο των συγγενών/φίλων (οι άνδρες να επηρεάζουν περισσότερο την επιβάρυνση των 

φροντιστών) δεν ήταν στατιστική σηµαντική σε κανένα από τα µοντέλα της ανάλυσης. 

Επιπλέον, στα χρόνια εµφάνισης των προβληµάτων ψυχικής υγείας σε κανένα από 

τα δύο µοντέλα της ανάλυσης δεν διαπιστώθηκε στατιστική σηµαντική συσχέτιση πα-

ρόλο το θετικό πρόσηµό της. 

∆ιαπιστώθηκε στατιστική σηµαντική συσχέτιση και στα δύο µοντέλα µεταξύ της 

συνολικής επιβάρυνσης και στην ηλικία των συγγενών/φίλων, όπου όσο νεότερος είναι 

ο συγγενής/φίλος τόσο η επιβάρυνση των φροντιστών αυξάνεται (stand.beta= -0.519, t= 

-2.65, p= 0.012) και (stand.beta= -0.518, t= -2.91, p= 0.006). 

4.6.7 Συσχέτιση Αξιολόγησης Συµµετοχής – IEQ ως προς τη Spiritual Scale total score 

∆εν διαπιστώθηκε στατιστική σηµαντική συσχέτιση µεταξύ της συνολικής επιβά-

ρυνσης και της πνευµατικότητας σε κανένα από τα µοντέλα της πολλαπλής γραµµικής 

παλινδρόµησης (stand.beta= -0.030, t= -0.21, p= 0.837) και (stand.beta= -0.087, t= -

0.66, p= 0.515). 

4.6.8 Συσχέτιση Αξιολόγησης Συµµετοχής – IEQ ως προς τη Γενική Υγεία 12 (GHQ12) 

Στο 2ο µοντέλο της ανάλυσης διαπιστώθηκε στατιστική σηµαντική συσχέτιση µε-

ταξύ της συνολικής επιβάρυνσης και της Γενικής Υγείας 12, όπου όσο αυξάνεται η 

βαθµολογία της κλίµακας της Γενικής Υγείας τόσο η συνολική επιβάρυνση θα επηρεά-

ζεται (stand.beta= 0.429, t= 3.04, p= 0.004). 
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5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

5.1 Κύρια ευρήµατα 

Η παρούσα µελέτη είχε ως στόχο την εκτίµηση της επιβάρυνσης των φροντιστών 

ασθενών µε σχιζοφρένεια, σε συνάρτηση µε τα κοινωνικο-δηµογραφικά χαρακτηριστι-

κά τους, την επίπτωση στη ψυχική τους υγεία και τη διερεύνηση των χαρακτηριστικών 

της θρησκευτικότητας και της πνευµατικότητας ως προς το φορτίο αυτό. 

Στη µελέτη αυτή, τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά οµοιάζουν µε αυτά άλλων ερευ-

νών. Το µεγαλύτερο ποσοστό των φροντιστών αποτελούνταν από συγγενείς εκ των ο-

ποίων το 63.8% ήταν γονείς, µε µέσο όρο ηλικίας τα 56.2 έτη (ΤΑ= 12.7), εύρηµα το 

οποίο συµφωνεί µε τις περισσότερες µελέτες (Σταθαρού & συν., 2011; Σαπουνά & 

συν., 2006; Meijer et al., 2004; Magliano et al., 1998). Πιο συγκεκριµένα, η πλειοψηφία 

των συµµετεχόντων ήταν γυναίκες, µε ποσοστό 63.8% ανάµεσα στο 68.5% της µελέτης 

EPSILON (2004) και στο 71.3% της µελέτης των Schene et al. (1998) (Thornicroft et 

al., 2004; Schene et al., 1998). Αυτό µπορεί να ερµηνευτεί στο γεγονός, ότι ο ρόλος των 

γυναικών στην άτυπη φροντίδα των µελών της οικογένειας και ιδιαίτερα των ασθενών, 

είναι κυρίαρχος στη παραδοσιακή ελληνική κοινωνία και όχι µόνο. 

Οι περισσότεροι φροντιστές ζούσαν µαζί µε τον ασθενή (72.3%), εύρηµα που συµ-

φωνεί µε µελέτες περισσότερο των ισπανικών και ιταλικών περιοχών, εύρηµα υψηλό-

τερο σε σύγκριση µε το 48.4% της µελέτης EPSILON (Thornicroft et al., 2004). 

Αναφορικά µε την επιβάρυνση των φροντιστών, τα αποτελέσµατα ήταν σχεδόν 

παρόµοια µε τη µελέτη EPSILON, και στις πέντε χώρες, µε την ανησυχία να είναι η πιο 

κοινή συνέπεια της φροντίδας των ασθενών (Thornicroft et al., 2004). Τα µέσα επίπεδα 

των τιµών της επιβάρυνσης που σηµειώθηκαν στη µελέτη αυτή, µε το ίδιο εργαλείο µέ-

τρησης, σε κάθε χωριστή ενότητα και ως αποτέλεσµα στη συνολική επιβάρυνση, ήταν 

σαφώς πιο µειωµένα σε σχέση µε άλλες µελέτες. Αντίστοιχα, µε τη µεταπτυχιακή έρευ-

να της Σαπουνά & συν. (2006) στη Κρήτη (Σαπουνά & συν., 2006) αλλά και από τα 

συγκεντρωτικά στοιχεία του πληθυσµού της µελέτης EPSILON (Wijngaarden et al., 

2000) και µίας µελέτης στη Γερµανία και στη Βρετανία (Roick et al., 2007). Αντίθετα, 

σε σχέση µε µία έρευνα στη Κύπρο ήταν πολύ υψηλότερα (Panayiotopoulos et al., 

2013). Τα ευρήµατα αυτά µπορούν να διαφωτιστούν µέσα από πολλά ερευνητικά πεδία. 
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Αρχικά, η πλειοψηφία των φροντιστών στη παρούσα µελέτη (74.5%) είναι άνω των 

50 ετών. Σε διάφορες έρευνες, υποστηρίζεται ότι σε µεγαλύτερες ηλικίες η επιβάρυνση 

τείνει να µειώνεται, λόγω ότι οι φροντιστές έχουν µάθει να διαχειρίζονται καλύτερα τα 

συµπτώµατα της νόσου (Greenberg et al., 2000). Επιπλέον, µέσα από αυτή την κατά-

σταση, δίνεται η ευκαιρία στους φροντιστές να ενδυναµώσουν τους δεσµούς της οικο-

γένειάς τους (Chen & Greenberg, 2004). Αυτό θα µπορούσε να υποστηριχτεί ακόµη 

περισσότερο αν τα αποτελέσµατα αυτής της µελέτης ως προς την ηλικία ήταν στατιστι-

κά σηµαντικά. 

∆εύτερον, αυτό που µπορεί να σηµειωθεί είναι ότι ο πληθυσµός της παρούσας µε-

λέτης προέρχεται µόνο από κοινοτική µονάδα της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας. 

Αυτή η µονάδα, χρησιµοποιεί υποστηρικτικές και ψυχοεκπαιδευτικές παρεµβάσεις στον 

ασθενή και στο υποστηρικτικό πλαίσιό του, µε παροχή κατ’ οίκον φροντίδας, από ε-

παγγελµατίες υγείας, ιδιαίτερα στις οικογένειες οι οποίες εκφράζουν µεγαλύτερη επι-

βάρυνση ή που βιώνουν συχνές υποτροπές του ασθενή. Τα ευρήµατα αυτά υποστηρίζο-

νται από διαχρονική ευρωπαϊκή µελέτη της οικογενειακής επιβάρυνσης BIOMED I, 

όπου βρέθηκε µείωση του οικογενειακού φορτίου στους συγγενείς που συµµετείχαν σε 

ψυχοεκπαιδευτικές και υποστηρικτικές παρεµβάσεις (Magliano et al., 2000) και από 

πολλές άλλες µελέτες (Dixon et al., 2001; Solomon, 1996). 

Σηµαντικό εύρηµα ήταν η διαφορά του φορτίου της επιβάρυνσης ανάµεσα στα δύο 

φύλα, µε τις γυναίκες να αναφέρουν πιο υψηλή επιβάρυνση σε σχέση µε τους άνδρες. 

Ιδιαίτερα, στην ενότητα της ανησυχίας και µε εξαίρεση την επίβλεψη, εύρηµα που 

συµφωνεί µε τη ευρωπαϊκή µελέτη BIOMED I (Magliano et al., 1998) και µε µικρότε-

ρης εµβέλειας µελέτες (Flyckt et al., 2011; Kumar et al., 2010; Awad & Voruganti, 

2008). Αυτό µπορεί να ερµηνευτεί λόγω του πολύπλευρου ρόλου των γυναικών και της 

προσπάθεια τους να εξισορροπήσουν την εργασία, την οικογένεια, την συντροφικότητα 

και την απαιτητική φροντίδα του ασθενή. Επιπρόσθετα, στη µελέτη αυτή η πλειοψηφία 

των φροντιστών ήταν γυναίκες και γονείς του ασθενή, άρα µητέρες. Στοιχεία από µελέ-

τες υποστηρίζουν ότι οι µητέρες τείνουν να έχουν µεγαλύτερη συναισθηµατική υπερε-

µπλοκή από τους άνδρες, ιδιαίτερα στην ενότητα της προτροπής που φαίνεται και στα 

αποτελέσµατα αυτής της µελέτης (Θεοδωροπούλου & συν., 2011; Setsuko et al., 2008). 

H Παγκόσµια Οµοσπονδία Ψυχικής Υγείας (2010) τονίζει την ανάγκη κατανόησης σε 

βάθος των αναγκών και των ανησυχιών των γυναικών, ώστε, να αναπτυχθούν τρόποι 
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για τη στήριξη τους, µε στόχο τη καταπολέµηση των συµπτωµάτων κατάθλιψης και άγ-

χους (World Federation of Mental Health, 2010). 

Πολλές µελέτες υποδεικνύουν το χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης ως παράγοντα επι-

βάρυνσης των φροντιστών (Caqueo-Urizar et al., 2011; Zahid & Ohaeri, 2010; Caqueo-

Urizar & Gutierrez-Maldonado, 2009a), εύρηµα το οποίο δεν επιβεβαιώθηκε σε αυτή τη 

µελέτη. 

Σε αντίθεση µε άλλες µελέτες που υποδηλώνουν συσχέτιση µε τις ώρες επικοινωνί-

ας και την επιβάρυνση (Schene et al., 1998; Winefield & Harvey, 1994) δεν βρέθηκε 

στατιστική σηµαντική συσχέτιση σε αυτή τη µελέτη. Ίσως αυτό να ερµηνεύεται στο 

γεγονός ότι η κρητική οικογένεια διατηρεί ακόµα κάποιους θεσµούς στοργής και αλλη-

λεγγύης και αγκαλιάζει τα ασθενή µέλη της. 

Στις µελέτες των Lasebikan & Ayinde (2013) και των Montero et al. (2006) βρήκαν 

ότι πάνω από το 50% των φροντιστών ασθενών µε σχιζοφρένεια είχαν υψηλό σκορ Γε-

νικής Υγείας 12 (GHQ12) (Lasebikan & Ayinde, 2013; Montero et al., 2006). Στη πα-

ρούσα µελέτη σηµαντικό εύρηµα είναι ότι το 38.3% των φροντιστών είχαν σκορ πάνω 

από το όριο, που υποδηλώνει ψυχολογική καταπόνηση χωρίς να υπήρχε η πρόθεση για 

ψυχιατρική διάγνωση. Επιπλέον, βρέθηκε ότι η επιβάρυνση είναι πιο αυξηµένη στους 

φροντιστές που έχουν σκορ πάνω από το όριο µε στατιστική σηµαντική διαφορά, εκτός 

της ενότητας της ανησυχίας. 

Ακόµα, στην αξιολόγηση της «Γενικής Υγείας» και της επιβάρυνσης βρέθηκε στα-

τιστική σηµαντική διαφορά µεταξύ των βαθµίδων εκπαίδευσης, µε ιδιαίτερη έµφαση 

µεταξύ των φροντιστών µε εκπαίδευση δηµοτικού και εκείνων µε εκπαίδευση γυµνασί-

ου/λυκείου/σχολή. 

Ωστόσο, τα ευρήµατα αυτά υποδηλώνουν ότι οι φροντιστές είναι εν δυνάµει "οµάδα 

υψηλού κινδύνου" για τις ψυχικές διαταραχές µε ανάγκη ιατρικής, ψυχολογικής και 

κοινωνικής παρέµβασης, προκειµένου να µειωθεί η αυξανόµενη συχνότητα εµφάνισης 

των χρόνιων µη µεταδοτικών ασθενειών, συµπεριλαµβανοµένων των προβληµάτων ψυ-

χικής υγείας. 

Η εκτίµηση των χαρακτηριστικών της θρησκευτικότητας και της πνευµατικότητας 

ως στρατηγικές αντιµετώπισης και το ρόλο τους προς το φορτίο της επιβάρυνσης δεν 

βρέθηκε να συσχετίζεται µε στατιστική σηµαντική διαφορά σε καµία από τις αναλύσεις 
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που διενεργήθηκαν στη µελέτη αυτή. Εύρηµα που συµφωνεί µε τις περισσότερες έρευ-

νες που έχουν πραγµατοποιηθεί για τους φροντιστές ασθενών µε σχιζοφρένεια, σε διά-

φορες χώρες, µε διαφορετική κουλτούρα και πολιτισµική ταυτότητα (Magliano et al., 

2000, Magliano et al., 1999; Dyck et al., 1999; Stueve et al., 1997). 

5.2 Πλεονεκτήµατα και περιορισµοί της µελέτης 

Η παρούσα µελέτη παρουσιάζει περιορισµούς µε πρώτο στοιχείο το είδος της µελέ-

της, συγχρονική (cross-sectional), στην οποία όπως είναι γνωστόν δεν επιτρέπεται η 

διατύπωση αιτιολογικών σχέσεων και συµπερασµάτων. 

Εν συνεχεία, η µέθοδος δειγµατοληψίας ήταν ευκολίας, λόγω ότι, η συλλογή των 

δεδοµένων αποτελούνταν µόνο από το Κέντρο Ψυχικής Υγείας του νοµού Ηρακλείου, 

µε συνέπεια τα αποτελέσµατα να µην είναι ασφαλή και αντιπροσωπευτικά του γενικού 

πληθυσµού και να µειώνεται η εξωτερική εγκυρότητα της µελέτης. Σηµαντικό όµως 

είναι το γεγονός, ότι αποτελεί µία προσπάθεια αποτύπωσης της επιβάρυνσης στα πλαί-

σια της κοινοτικής ψυχιατρικής, που έχει σαν στόχο την κινητοποίηση των αναγκαίων 

δυνάµεων και πόρων που διαθέτει η κοινότητα, και, την έκφραση της ψυχιατρικής ανά-

γκης, όχι ως ένα ατοµικό πρόβληµα αλλά µίας οµάδας πληθυσµού (Μαδιανός, 2000). 

Ένας άλλος περιορισµός της µελέτης είναι ο µικρός αριθµός του τελικού δείγµατος 

των συµµετεχόντων, καθώς αρκετοί από τους συµµετέχοντες δεν πληρούσαν τα κριτή-

ρια εισαγωγής. Από τα 59 άτοµα που εξαιρέθηκαν, τα 21 ήταν λόγω ότι είχαν σταµατή-

σει να παρακολουθούνται (lost to follow - up) στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας. Εποµένως, 

παραµένουν άγνωστοι οι λόγοι που οδήγησαν στη διακοπή παρακολούθησης, όπου α-

νάµεσα σε αυτούς πιθανά να περιλαµβάνονται αιτίες επιβάρυνσης. 

5.3 Συµπεράσµατα και προτάσεις 

Η µελέτη αυτή προσπάθησε να αποτυπώσει την επιβάρυνση των ατόµων και των 

µελών των οικογενειών που φροντίζουν ασθενείς µε σχιζοφρένεια τη περίοδο που δια-

νύουµε της οικονοµικής κρίσης παρά όλα τα µεθοδολογικά προβλήµατα που παρουσία-

σε. Παρόλο που η επιβάρυνση παρουσιάστηκε µικρότερη σε σχέση µε άλλες τοπικές 

και ευρωπαϊκές µελέτες, σηµαντικά ήταν τα ευρήµατα της µεγαλύτερης επιβάρυνσης 

στις γυναίκες σε σχέση µε τους άνδρες, και, το ποσοστό της ψυχολογικής καταπόνησης 



∆ηµόσια Υγεία & ∆ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 

Τµήµα Ιατρικής – Πανεπιστήµιο Κρήτης 

 

41 

που συνδέεται µε την επιβάρυνση. Η οµάδα αυτή των φροντιστών, µπορεί να θεωρηθεί 

‘υψηλού κινδύνου’ µε επιπτώσεις στη ψυχική και σωµατική τους υγεία. Στην προσπά-

θεια συσχέτισης των χαρακτηριστικών της θρησκευτικότητας και της πνευµατικότητας 

στο φορτίο της επιβάρυνσης δεν βρέθηκαν αντίστοιχα στατιστικά σηµαντικά αποτελέ-

σµατα. 

Καίριο σηµείο αποτελεί η ανάγκη της συνέχειας της έρευνας στο πεδίο της διαφο-

ρετικής κουλτούρας και πολιτισµικότητας, ώστε, να αποτυπωθούν καλύτερα οι συνι-

στώσες της επιβάρυνσης αλλά και των στρατηγικών αντιµετώπισής της. Παράλληλα, τα 

απαραίτητα προγράµµατα κοινωνικής και επαγγελµατικής αποκατάστασης των ασθε-

νών, αλλά και της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και εκπαίδευσης των οικογενειών, 

µπορούν να δράσουν καταλυτικά στη προσπάθεια τους αυτή, ώστε, να καταφέρουν να 

φροντίσουν τους ασθενείς συγγενείς τους, παραµένοντας υγιείς και δυνατοί. Προσπά-

θειες συνεργασίας από µη κυβερνητικές οργανώσεις και χωριστά από τον καθένα από 

εµάς, είναι δυνατόν να συµβάλλουν, για µία καλύτερη κοινωνία χωρίς στίγµα και προ-

κατάληψη. 
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7.1 Παράρτηµα Ι 

Σχήµα 1. Μέσα επίπεδα τιµών και 95%∆Ε της κλίµακας Αξιολόγησης Συµµετοχής – 
IEQ των 47 φροντιστών. 

 

 

 

Σχήµα 2. Ποσοστά και 95% ∆Ε του φορτίου (επιβάρυνσης) των 47 φροντιστών. 
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∆ιάγραµµα 1. Πληθυσµός µελέτης 
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Πίνακας 1: Χρόνιες ψυχωσικές διαταραχές - F20# 

∆ιαγνωστικά γνωρίσµατα 

Χρόνια προβλήµατα: 

- Κοινωνική απόσυρση 

- Μειωµένο κίνητρο ή ενδιαφέρον, παραµέληση εαυτού 

- ∆ιαταραγµένη σκέψη 

Περιοδικά επεισόδια: 

- Νευρικότητας ή ανησυχίας 

- Παράδοξης συµπεριφοράς 

- Ψευδαισθήσεων 

- Παραληρητικών ιδεών 

* Πηγή: Οι ψυχικές διαταραχές στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα. Οδηγίες για τη διάγνωση και την αντιµε-

τώπιση», Π.Ο.Υ., Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών, 1998. 

 

Πίνακας 2: Τύποι της σχιζοφρένειας 

F20.0 Παρανοειδής σχιζοφρένεια 

F20.1 Ηβηφρενική σχιζοφρένεια 

F20.2 Κατατονική σχιζοφρένεια 

F20.3 Αδιαφοροποίητη σχιζοφρένεια 

F20.4 Μετασχιζοφρενική κατάθλιψη 

F20.5 Υπολειµµατική σχιζοφρένεια 

F20.6 Απλή σχιζοφρένεια 

F20.8 Άλλης µορφής σχιζοφρένεια 

F20.9 Σχιζοφρένεια, µη καθορισµένn 

*Πηγή: ∆ιεθνής Στατιστική Ταξινόµηση Νόσων και Συναφών Προβληµάτων Υγείας – ICD10, Π.Ο.Υ., 

Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας Υγείας, Αθήνα 2008 
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Πίνακας 3. Χαρακτηριστικά των 47 φροντιστών ατόµων µε σχιζοφρένεια κατά την πε-

ρίοδο της οικονοµικής κρίσης. 

  ν % 

    

Φύλο  άνδρες 17 36,2 

 γυναίκες 30 63,8 

    

Ηλικία, χρόνια <50 12 25,5 

 50-64 21 44,7 

 65+ 14 29,8 

 µέση τιµή±τυπ. απόκλιση (εύρος) 56,2±12,7 (25-80) 

    

Εκπαίδευση δηµοτικό 24 51,1 

 γυµνάσιο, λύκειο, τεχνική σχολή 15 31,9 

 ΑΕΙ, ΤΕΙ 8 17,0 

    

Οικογενειακή κατάσταση άγαµος/η 5 10,6 

 έγγαµος/η ή σε µακροχρόνια σχέση 33 70,2 

 διαζευγµένος/η 5 10,6 

 χήρος/α 4 8,5 
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  ν % 

∆ιαβίωση 
µε την οικογένεια ή και µε άλλους συγγε-

νείς 
41 87,2 

 µε άλλους συγγενείς 6 12,8 

    

Άτοµα που διαβιούν µαζί 

τους 

µέση τιµή±τυπ. απόκλι-

ση (εύρος) 
3,7±1,3 (2-7) 

    

Καθαρό εισόδηµα, ευρώ/µήνα <500 14 29,8 

 500-800 14 29,8 

 801-1400 15 31,9 

 1401-2400 3 6,4 

 2400-3500 1 2,1 
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Πίνακας 4. Χαρακτηριστικά των 47 συγγενών/φίλων των φροντιστών. 

  ν % 

    

Ιδιότητα/σχέση µε τους 

φροντιστές 

µητέρα/πατέρας των ασθενών 30 63,8 

κόρη/γιος 2 4,3 

 αδερφή/αδερφός 8 17,0 

 άλλος συγγενής 2 4,3 

 σύζυγος, σύντροφος ή φίλη/φίλος 5 10,6 

    

Φύλο  άνδρες 27 57,4 

 γυναίκες 20 42,6 

    

Ηλικία, χρόνια µέση τιµή±τυπ. απόκλιση (εύρος) 39,1±9,6 (19-60) 

    

Χρόνια εµφάνισης προβλη-

µάτων ψυχικής υγείας 
µέση τιµή±τυπ. απόκλιση (εύρος) 17,4±8,3 (4-32) 

    

Βοήθεια/υποστήριξη  … από κοινωνικό λειτουργό 1 2,1 
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  ν % 

 … από κέντρο/οµάδα κοινοτικής ψυχικής υγείας  47 100,0 

 … από ψυχολόγο ή θεραπευτή 2 4,3 

    

Κοινή διαµονή µε τους φροντιστές  34 72,3 

    

Χρόνος κοινής διαµονής, ηµέρες/τον 

τελευταίο µήνα 

µέση τιµή±τυπ. απόκλιση 

(εύρος) 

22,2±12,8 (0-30) 

    

Εβδοµαδιαία τηλεφωνική ή 

προσωπική επαφή, χρόνος 

από τις τελευταίες 4 εβδο-

µάδες 

1-4 ώρες/εβδοµάδα 2 4,3 

5-8 ώρες/εβδοµάδα 3 6,4 

 9-16 ώρες/εβδοµάδα 3 6,4 

 17-32 ώρες/εβδοµάδα 2 4,3 

 >32 ώρες/εβδοµάδα 37 78,7 
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Πίνακας 5. Μέσα επίπεδα τιµών κλίµακας Αξιολόγησης Συµµετοχής – IEQ και κλίµα-

κας Royal Free Interview for Spiritual and Religious Beliefs – RFI/SRB των 47 φροντι-

στών των ατόµων µε σχιζοφρένεια κατά την περίοδο της οικονοµικής κρίσης.  

  Ερωτήσεις 

Μέση τιµή 

*(τ.α.) 

∆ιάµε-

σος 

Εύ-

ρος 

Cronbac

h’s α 

Κλίµακες ν ενότητες     

Αξιολόγησης Συµµετοχής-IEQ      

 Ένταση (tension) 9 29-35,42,43 8,1 (6,7) 8,0 0-27 0,804 

 Επίβλεψη (supervision) 6 22-26,29 3,2 (2,7) 3,0 0-11 0,530 

 Ανησυχία (worrying) 6 37-41,43 11,6 (5,8) 12,0 1-24 0,702 

 Προτροπή (urging) 8 16-21,27,28 10,7 (5,7) 12,0 0-24 0,605 

 Συνολική βαθµολογία IEQ 27 16-35,37-43 31,4(14,3) 31,0 2-76 0,810 

 Γενικής Υγείας 12 (GHQ12) 12 55-66 2,4 (2,6) 2,0 0-10 0,765 

RFI/SRB         

 Spiritual Scale total score  6 3,7-11 38,9(14,7) 40,0 8-60 0,830 

 Spiritual score  3 3,7,11 20,7 (7,2) 20,0 3-60 0,675 

*τ.α.: τυπική απόκλιση 
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Πίνακας 6. Μέσα επίπεδα τιµών κλίµακας Αξιολόγησης Συµµετοχής – IEQ και κλίµα-

κας RFI/SRB των 47 φροντιστών, ως προς την ηλικία τους.  

 Ηλικία, χρόνια  

 <50 51-64 65+  

Κλίµακες Μέση τιµή (τ.α.) p-value 

Αξιολόγησης Συµµετοχής – IEQ     

 Ένταση (tension) 9,8 (7,4) 8,6 (7,5) 5,9 (3,9) 0,391 

 Επίβλεψη (supervision) 2,9 (3,3) 3,9 (2,3) 2,6 (2,6) 0,136 

 Ανησυχία (worrying) 11,5 (6,7) 11,7 (5,0) 11,7 (6,5) 0,929 

 Προτροπή (urging) 10,8 (6,4) 12,4 (5,3) 8,1 (4,8) 0,119 

 Συνολική βαθµολογία IEQ 32,7 (20,0) 33,8 (11,5) 26,6 (12,0) 0,549 

 Γενικής Υγείας 12 (GHQ12) 3,1 (3,4) 2,4 (2,8) 1,7 (1,4) 0,853 

RFI/SRB       

 Spiritual Scale total score  34,2 (14,0) 39,4 (16,7) 42,1 (11,6) 0,345 

 Spiritual score  18,3 (5,5) 21,0 (8,4) 22,2 (6,6) 0,282 

Έλεγχοι Kruskal Wallis (οι post hoc έλεγχοι κατά Mann Whitney δεν έδειξαν σηµαντικές διαφορές). 
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Πίνακας 7. Μέσα επίπεδα τιµών κλίµακας Αξιολόγησης Συµµετοχής – IEQ και κλίµα-

κας RFI/SRB των 47 φροντιστών, ως προς την εκπαίδευσή τους.  

 Εκπαίδευση  

 δηµοτικό 

γυµνάσιο, 

λύκειο, 

σχολή 

ΑΕΙ, ΤΕΙ  

Κλίµακες Μέση τιµή (τ.α.) 
p-

value 

Αξιολόγησης Συµµετοχής – IEQ     

 Ένταση (tension) 7,4 (4,0) 8,2 (9,1) 10,0 (8,3) 0,478 

 Επίβλεψη (supervision) 3,0 (1,8) 3,4 (3,6) 3,6 (3,2) 0,888 

 Ανησυχία (worrying) 13,0 (4,8) 11,1 (6,9) 8,6 (5,6) 0,153 

 Προτροπή (urging) 10,6 (5,9) 11,9 (5,8) 9,0 (4,8) 0,544 

 Συνολική βαθµολογία IEQ 31,7 (10,5) 32,4 (19,0) 28,4 (15,4) 0,771 

 Γενικής Υγείας 12 (GHQ12) 3,0 (2,8) 1,2 (1,7) 2,6 (3,2) 0,044 

RFI/SRB     

 Spiritual Scale total score  43,9 (10,5) 32,9 (17,9) 35,0 (15,3) 0,098 

 Spiritual score  23,0 (5,8) 17,9 (8,4) 19,0 (7,5) 0,113 
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Έλεγχοι Kruskal Wallis (οι post hoc έλεγχοι κατά Mann Whitney έδειξαν σηµαντική διαφορά στην αξιο-

λόγηση Γενικής Υγείας 12 µεταξύ εκείνων µε εκπαίδευση δηµοτικού και µε γυµνάσιο/λύκειο/σχολή, 

p=0.013). 

Πίνακας 8. Μέσα επίπεδα τιµών κλίµακας Αξιολόγησης Συµµετοχής – IEQ και κλίµα-

κας RFI/SRB των 47 φροντιστών, ως προς το φύλο τους.  

 Φύλο  

 Άνδρες Γυναίκες  

Κλίµακες Μέση τιµή (τ.α.) p-value 

      

Αξιολόγησης Συµµετοχής – IEQ    

 Ένταση (tension) 6,1 (6,3) 9,2 (6,7) 0,046 

 Επίβλεψη (supervision) 3,5 (3,4) 3,1 (2,2) 0,875 

 Ανησυχία (worrying) 7,9 (4,1) 13,7 (5,6) 0,001 

 Προτροπή (urging) 8,5 (4,7) 12,0 (5,8) 0,035 

 Συνολική βαθµολογία IEQ 24,3 (11,0) 35,4 (14,5) 0,006 

     

 Γενικής Υγείας 12 (GHQ12) 1,5 (1,7) 2,9 (2,9) 0,119 

RFI/SRB      

 Spiritual Scale total score  38,0 (16,9) 39,4 (13,6) 0,885 

 Spiritual score  20,8 (7,8) 20,6 (7,1) 0,982 

      

Έλεγχοι Mann Whitney. 
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Πίνακας 9. Εκτίµηση κατάστασης της υγείας σύµφωνα µε την κλίµακα Γενικής Υγείας 

12 (GHQ12) των 47 φροντιστών, ως προς βασικά χαρακτηριστικά τους.  

  Γενική Υγεία 12, βαθµολογία  

  <3 
≥3  (ψυχιατρικές 

περιπτώσεις)  
 

  ν (%) p-value 

Σύνολο  29 (61,7) 18 (38,3) - 

     

Φύλο  άνδρες 12 (70,6) 5 (29,4) 

0,533 

 γυναίκες 17 (56,7) 13 (43,3) 

     

Ηλικία, χρόνια <50 6 (50,0) 6 (50,0)  

 50-64 13 (61,9) 8 (38,1) 0,269 

 65+ 10 (71,4) 4 (28,6)  

 µέση τιµή±τυπ. απόκλιση 59,0±12,6 51,8±12,0 0,061 

     

Εκπαίδευση δηµοτικό 14 (58,3) 10 (41,7)  

 γυµνάσιο, λύκειο, τεχνική σχολή 10 (66,7) 5 (33,3) 0,730 

 ΑΕΙ, ΤΕΙ 5 (62,5) 3 (37,5)  

Έλεγχοι χ2 & Student t. 
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Πίνακας 10. Εκτίµηση κατάστασης της υγείας σύµφωνα µε την κλίµακα Γενικής Υγείας 

12 (GHQ12) των 47 φροντιστών, ως προς βασικά χαρακτηριστικά των συγγενών/φίλων 

τους που φροντίζουν.  

  Γενική Υγεία 12, βαθµολογία  

Χαρακτηριστικά συγγε-

νών/φίλων 

 <3 

≥3  (ψυχιατρι-

κές περιπτώ-

σεις)  

 

 ν (%) p-value 

Φύλο  άνδρες 20 (74,1) 7 (25,9) 

0,069 

 γυναίκες 9 (45,0) 11 (55,0) 

Ηλικία, χρόνια 
µέση τιµή±τυπ. 

απόκλιση 
40,4±9,4 37,1±10,0 0,263 

Χρόνια εµφάνισης προ-

βληµάτων ψυχικής υγεί-

ας 

µέση τιµή±τυπ. 

απόκλιση 
17,2±8,7 17,7±7,8 0,823 

Χρόνος κοινής διαµο-

νής, ηµέρες/τον τελευ-

ταίο µήνα 

µέση τιµή±τυπ. 

απόκλιση 
19,9±14,2 25,7±9,5 0,102 

Κοινή διαµονή µε τους 

φροντιστές 

Όχι 10 (76,9) 3 (23,1)  

0,315 

Ναι 19 (55,9) 15 (44,1) 

Έλεγχοι χ2 & Student t. 
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Πίνακας 11. Μέσα επίπεδα τιµών κλίµακας Αξιολόγησης Συµµετοχής – IEQ και κλίµα-

κας RFI/SRB των 47 φροντιστών, ως προς την εκτίµηση κατάστασης της υγείας τους 

σύµφωνα µε την κλίµακα Γενικής Υγείας 12 (GHQ12).  

 Γενική Υγεία 12, βαθµολογία  

 <3 
≥3  (ψυχιατρικές 

περιπτώσεις)  
 

Κλίµακες Μέση τιµή (τ.α.) p-value 

      

Αξιολόγησης Συµµετοχής – IEQ    

 Ένταση (tension) 5,7 (5,8) 11,9 (6,3) 0,001 

 Επίβλεψη (supervision) 2,5 (2,3) 4,4 (2,9) 0,019 

 Ανησυχία (worrying) 10,5 (5,9) 13,5 (5,2) 0,082 

 Προτροπή (urging) 9,1 (6,0) 13,3 (4,0) 0,006 

 Συνολική βαθµολογία IEQ 26,1 (13,2) 39,8 (11,8) 0,001 

RFI/SRB      

 Spiritual Scale total score  37,4 (15,9) 41,2 (12,5) 0,405 

 Spiritual score  20,4 (8,1) 21,0 (5,8) 0,787 

      

Έλεγχοι Student t. 
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Πίνακας 12. Ανάλυση πολλαπλής γραµµικής παλινδρόµησης της εκτίµησης κατάστα-

σης της υγείας σύµφωνα µε την κλίµακα Γενικής Υγείας 12 (GHQ12) των 47 φροντι-

στών, ως προς βασικά τους χαρακτηριστικά ή και των συγγενών/φίλων τους καθώς και 

των κλιµάκων Αξιολόγησης Συµµετοχής – IEQ & RFI/SRB.   

 Κλίµακα Γενικής Υγείας 12 φροντιστών 

 1ο µοντέλο  2ο µοντέλο 

Παράµετροι 
stand. 

beta  
t p-value  

stand. 

beta 
t p-value 

Φύλο -0,020 -0,135 0,894  0,005 0,034 0,973 

Ηλικία -0,363 -2,599 0,013  -0,322 -2,240 0,032 

Εκπαίδευση -0,306 -1,995 0,053  -0,373 -2,355 0,024 

Φύλο συγγενών/φίλων 0,376 2,723 0,010  0,542 3,327 0,002 

Ηλικία συγγενών/φίλων 0,238 1,180 0,245  0,496 2,203 0,034 

Χρόνια εµφάνισης προβλη-

µάτων ψυχικής υγείας συγ-

γενών/φίλων 

0,059 0,319 0,751  -0,168 -0,809 0,424 

Κοινή διαµονή  -0,013 -0,093 0,927  0,010 0,072 0,943 

Spiritual Scale total score 0,148 1,078 0,288  0,245 1,601 0,119 

Συνολική βαθµολογία IEQ 0,465 3,036 0,004  -   

Ένταση (tension) -    0,075 0,424 0,674 

Επίβλεψη (supervision) -    0,141 0,878 0,386 

Ανησυχία (worrying) -    -0,029 -0,161 0,873 



∆ηµόσια Υγεία & ∆ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 

Τµήµα Ιατρικής – Πανεπιστήµιο Κρήτης 

69 

 Κλίµακα Γενικής Υγείας 12 φροντιστών 

 1ο µοντέλο  2ο µοντέλο 

Παράµετροι 
stand. 

beta  
t p-value  

stand. 

beta 
t p-value 

Προτροπή (urging) -    0,543 2,982 0,005 

R
2
 adjusted 0,308  0,338 

Ως κατηγορικές µεταβλητές καθορίστηκαν το φύλο (1:άνδρες, 2:γυναίκες), η εκπαίδευση (1:δηµοτικό, 

2:γυµνάσιο/λύκειο/σχολή, 3:ΑΕΙ/ΤΕΙ) και η κοινή διαµονή (1:όχι, 2:ναι).  
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Πίνακας 13. Ανάλυση πολλαπλής γραµµικής παλινδρόµησης της κλίµακας Αξιολόγη-

σης Συµµετοχής – IEQ των 47 φροντιστών, ως προς βασικά τους χαρακτηριστικά ή και 

των συγγενών/φίλων τους καθώς και των κλιµάκων RFI/SRB και Γενικής Υγείας 12 

(GHQ12). 

 Συνολική βαθµολογία IEQ 

 1ο µοντέλο  2ο µοντέλο 

Παράµετροι 
stand. 

beta  
t p-value  

stand. be-

ta 
t p-value 

Φύλο 0,326 2,51 0,017  0,299 2,25 0,031 

Ηλικία -0,072 -0,49 0,625  0,097 0,67 0,505 

Εκπαίδευση 0,087 0,54 0,593  0,201 1,32 0,192 

Φύλο συγγενών/φίλων -0,062 -0,43 0,671  -0,211 -1,50 0,143 

Ηλικία συγγενών/φίλων -0,519 -2,65 0,012  -0,518 -2,91 0,006 

Χρόνια εµφάνισης προβληµά-

των ψυχικής υγείας συγγε-

νών/φίλων 

0,179 0,92 0,362  0,118 0,67 0,510 

Κοινή διαµονή  0,111 0,77 0,447  0,095 0,72 0,477 

Spiritual Scale total score -0,030 -0,21 0,837  -0,087 -0,66 0,515 

Κλίµακα Γενικής Υγείας 12 -    0,429 3,04 0,004 

R
2
 adjusted 0,224  0,362 

Ως κατηγορικές µεταβλητές καθορίστηκαν το φύλο (1:άνδρες, 2:γυναίκες), η εκπαίδευση (1:δηµοτικό, 

2:γυµνάσιο/λύκειο/σχολή, 3:ΑΕΙ/ΤΕΙ) και η κοινή διαµονή (1:όχι, 2:ναι). 
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7.2 Παράρτηµα ΙΙ 

7.2.1 Έγκριση µελέτης από το Επιστηµονικό Συµβούλιο του Γ.Ν “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ’’ 
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7.2.2 Έγκριση µελέτης από την 7η Υγειονοµική Περιφέρεια Κρήτης 
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7.2.3 ∆ήλωση συγκατάθεσης συµµετέχοντα 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ DEPARTMENT OF SOCIAL MEDICINE 
Τηλ.: 2810 394600               Fax: 2810 394606 

Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής: +30 2810 394621 
 

ΜΕΛΕΤΗ: «Εκτίµηση της επιβάρυνσης φροντιστών των ατόµων µε σχιζοφρένεια 

κατά τη περίοδο της οικονοµικής κρίσης στο Νοµό Ηρακλείου» 

 

∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 
Εγώ ο/η…………………………………………(όνοµα συµµετέχοντα µε κεφαλαία) 
 
Επιβεβαιώνω ότι: 

• Έχω διαβάσει τις πληροφορίες που περιέχονται στο έντυπο πληροφόρησης 
για αυτή τη µελέτη. 

• Είχα την ευκαιρία να κάνω ερωτήσεις σχετικά µε τη µελέτη και είµαι ικανο-
ποιηµένος/η µε τις απαντήσεις και τις επεξηγήσεις που µου δόθηκαν. 

• Μου δόθηκε ο χρόνος και η ευκαιρία να διαβάσω τις πληροφορίες προσε-
κτικά και να αποφασίσω για το αν θα συµµετάσχω  στη µελέτη αυτή. 

• Οι πληροφορίες και διαδικασίες της µελέτης µου επεξηγήθηκαν από 
…..……………………………….(όνοµα) στις………………. (ηµεροµηνία) 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας λήψης της συγκατάθεσης για αυτή τη µε-
λέτη. 

Κατανοώ ότι η συµµετοχή µου στη µελέτη είναι απόλυτα εθελοντική και µπορώ 
να αποχωρήσω από τη µελέτη:  

• όταν το επιθυµήσω,  

• χωρίς καµία εξήγηση, 

• χωρίς καµία επίπτωση στην ιατρική µου περίθαλψη. 

Συµφωνώ να συµµετέχω στη µελέτη αυτή. Θα λάβω το πλήρες αντίγραφο της έντυπου 
συγκατάθεσης µετά από ενηµέρωση που αναφέρεται πιο πάνω, συµπεριλαµβανοµένης 
της υπογεγραµµένης δήλωσης. 

 

Ηµεροµηνία                                                                      Ηµεροµηνία 

Υπογραφή του συµµετέχοντα                                             Υπογραφή του ερευνητή 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΚΡΗΤΗΣ 

UNIVERSITY OF CRETE 

 

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

FACULTY OF MEDICINE 

 

T.Θ. 2208, 71003 Ηράκλειο, 
Κρήτη 

P.O. Box 2208, Heraklion, Crete, 
Greece 
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7.2.4 Έντυπο πληροφόρησης συµµετέχοντα 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ DEPARTMENT OF SOCIAL MEDICINE 
Τηλ.: 2810 394600               Fax: 2810 394606 

Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής: +30 2810 394621 

ΕΝΤΥΠΟ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ 

Τίτλος µελέτης: «Εκτίµηση της επιβάρυνσης φροντιστών των ατόµων µε σχι-

ζοφρένεια κατά τη περίοδο της οικονοµικής κρίσης στο Νοµό Ηρακλείου» 

 
Το έντυπο πληροφόρησης απευθύνεται σε  άτοµα που συµµετέχουν 

στη φροντίδα ατόµων που πάσχουν από προβλήµατα ψυχικής υγείας όπως 
η σχιζοφρένεια. Πραγµατοποιείται στα πλαίσια µεταπτυχιακής εργασίας 
του µεταπτυχιακού προγράµµατος ‘’ ∆ηµόσια Υγεία και ∆ιοίκηση Υπη-
ρεσιών Υγείας ‘’ του Πανεπιστηµίου Κρήτης του τµήµατος Ιατρικής. Η 
µελέτη αυτή αποσκοπεί στην εκτίµηση και στη βαθύτερη κατανόηση των 
παραγόντων που επιδρούν στην επιβάρυνση από το φορτίο της φροντί-
δας.  ∆εδοµένης της οικονοµικής κρίσης,  ευρήµατα τέτοιων µελετών θα 
µπορούσαν να συνεκτιµηθούν µε άλλα αντίστοιχα, ώστε οι  περιορισµένοι 
πλέον πόροι στη Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας να µπορούν να διατε-
θούν σε αναγκαία προγράµµατα  ενηµέρωσης και εκπαίδευσης των φρο-
ντιστών και των ασθενών, µε στόχο τη µείωση του βάρους της φροντί-
δας.   

Για όλους αυτούς τους σκοπούς της µελέτης θα χρησιµοποιηθούν ε-
ρωτηµατολόγια, τηλεφωνική επικοινωνία ή και συνεντεύξεις πρόσωπο µε 
πρόσωπο µέσω των οποίων θα σας ζητηθεί να δώσετε πληροφορία και να 
απαντήσετε σχετικά µε τα κοινωνικο-δηµογραφικά χαρακτηριστικά σας,  
το ιατρικό ιστορικό σας καθώς επίσης και τις πληροφορίες που σχετίζο-
νται µε τη φροντίδα του ατόµου που πάσχει. ∆ε θα σας ζητηθεί η λήψη 
αίµατος ή οποιουδήποτε βιολογικού υγρού.  

Επιβλέπων της µελέτης είναι ο Καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρω-
τοβάθµιας Φροντίδας Χρήστος Λιονής (Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο 
Κρήτης).  

Το έντυπο αυτό σας χορηγείται µε σκοπό να σας πληροφορήσει για το 
σκοπό και τους στόχους της µελέτης αυτής και να σας προσκαλέσει να 
συµµετέχετε σε αυτή. Όλες οι πληροφορίες που θα µας δώσετε είναι ε-
µπιστευτικές. Κάθε φροντιστής θα λάβει έναν κωδικό αριθµό µελέτης και 
όλα τα στοιχεία του θα καταχωρηθούν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή 
ΧΩΡΙΣ το όνοµα σας. Η συµµετοχή σας στη µελέτη είναι απόλυτα εθελο-
ντική. Εάν δεν ενδιαφέρεστε να συµµετέχετε δε θα αλλάξει τίποτα στη 
συνολική σας αντιµετώπιση και στη σχέση σας µε το γιατρό που σας πα-

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΚΡΗΤΗΣ 

UNIVERSITY OF CRETE 

 

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

FACULTY OF MEDICINE 

 

T.Θ. 2208, 71003 Ηράκλειο, 
Κρήτη 

P.O. Box 2208, Heraklion, Crete, 
Greece 
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ρακολουθεί. Εφόσον αποφασίσετε να συµµετέχετε, οποιαδήποτε στιγµή 
µελλοντικά έχετε το δικαίωµα να αλλάξετε γνώµη και να αποσυρθείτε 
χωρίς καµία επίπτωση.  

Το Επιστηµονικό Συµβούλιο του Βενιζελείου Νοσοκοµείου Ηρακλεί-
ου έχει δώσει την άδεια για την πραγµατοποίηση της συγκεκριµένης µε-
λέτης. (αριθµός απόφασης………..) Εάν έχετε απορίες µπορείτε να ρωτή-
σετε τώρα. Εάν πάλι θέλετε να ρωτήσετε κάτι αργότερα, µπορείτε να τη-
λεφωνήσετε στα παρακάτω τηλέφωνα : 2813403814 9:00 πµ – 15:00 µµ 
γραφείο κα. Τσιµπλοστεφανάκη και 2810394621 γραφείο κου Λιονή, στις 
ώρες 09:00 πµ-17:00µµ. 
Θα σας χορηγηθεί αντίγραφο του εντύπου αυτού. 
 

Ηµεροµηνία:                                              Ηµεροµηνία: 

 

Υπογραφή του συµµετέχοντα                      Υπογραφή του ερευνητή 
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7.2.5 Ερωτηµατολόγιο Αξιολόγησης Συµµετοχής (Involvement Evaluation 

Questionnaire – IEQ)  

Στοιχεία εξεταζοµένου : ........................ 

 
 
 
 

 

I E Q- E U 
 

Ερωτηµατολόγιο 

Αξιολόγησης 

Συµµετοχής 

 

Ευρωπαϊκή Έκδοση 

 
 

 

 

 

 
 

Μετάφραση, προσαρµογή και στάθµιση από την 

Κλινική Κοινωνικής & Οικογενειακής Ιατρικής, 

Τµήµα Ιατρικής, Πανεπιστήµιο Κρήτης 

∆ιευθυντής: Χρήστος Λιονής, Καθηγητής 

Γενικής Ιατρικής & Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας 

 

Βασιλική Σαπουνά, Mph, Κοινωνική Λειτουργός 
 
 

2001 ΑH Schene, B van Wijngaarden & MWJ Koeter 
Τµήµα Ψυχιατρικής, Πανεπιστηµίου Άµστερνταµ, Ολλανδίας 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
 
Εισαγωγή 
 
Στον τοµέα της ψυχιατρικής φροντίδας, η προσοχή έχει επικεντρωθεί σχεδόν αποκλει-
στικά στους ίδιους τους ασθενείς. Τα τελευταία χρόνια ωστόσο, έχει δοθεί περισσότερο 
ενδιαφέρον στις οικογένειες, στους φίλους και σ’άλλους συµµετέχοντες. 

Συµµετέχετε κι εσείς στην φροντίδα ατόµου µε προβλήµατα ψυχικής υγείας· το παρόν 
ερωτηµατολόγιο έχει σχεδιαστεί για να αξιολογήσει τις επιπτώσεις που υφίστανται τα 
άτοµα, όπως εσείς, λόγω της συµµετοχής τους σε µια τέτοια κατάσταση. 
 

 
Συµπλήρωση ερωτηµατολογίου 

Το ερωτηµατολόγιο χωρίζεται σε 8 ενότητες και καθεµιά αντιπροσωπεύει µια διαφορε-
τική πλευρά της φροντίδας. Πριν από κάθε ενότητα προηγείται µια σύντοµη παράγρα-
φος, η οποία δίνει πληροφορίες για το περιεχόµενο της ενότητας που ακολουθεί. 

Μόνο µια απάντηση είναι δυνατή σε κάθε ερώτηση, εκτός και αν υποδεικνύεται δια-
φορετικά. Σε ορισµένες περιπτώσεις, θα σας ζητηθεί να συµπληρώσετε κάποια προσω-
πικά στοιχεία, όπως η ηλικία, κ.α.. 

Είναι δυνατό σε ορισµένες περιπτώσεις, µια ερώτηση να µην σχετίζεται µε τις δικές σας 
περιστάσεις. Το ερωτηµατολόγιο θα καταδείξει στην περίπτωση αυτή, ποιες ερωτήσεις 
µπορείτε να αγνοήσετε και από ποιο σηµείο θα πρέπει να ξαναρχίσετε. 

Οι επιπτώσεις που υφίστασθε από την φροντίδα ασθενών µε προβλήµατα ψυχικής υγεί-
ας, µπορεί να ενυπάρχουν ήδη από πολλά χρόνια. Είναι σηµαντικό να έχετε υπόψη σας, 
ότι το συγκεκριµένο ερωτηµατολόγιο, ασχολείται µε την ανάλυση της παρούσας κατά-
στασης. Συνεπώς, οι περισσότερες ερωτήσεις αναφέρονται στις εµπειρίες σας κατά τις 
τελευταίες τέσσερις εβδοµάδες, ενώ λίγες ερωτήσεις αφορούν τις εµπειρίες σας σε 
βάθος χρόνου. Η ίδια η φύση των ερωτήσεων το διευκρινίζει. 

Όλες οι απαντήσεις σας είναι εµπιστευτικές, και δεν χρειάζεται να δώσετε το όνοµά 
σας, αν δεν το επιθυµείτε. Αν υπάρχουν ερωτήσεις που δεν επιθυµείτε να απαντήσετε, 
θα το σεβαστούµε – σ’ αυτή την περίπτωση, σας παρακαλούµε, να γράψετε «δεν απα-

ντώ» δίπλα στην ερώτηση. 

Παρακαλούµε να απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις µε τη σειρά, χωρίς βιασύνη και να 
θυµάστε ότι αυτό που µετράει πάνω από όλα είναι ότι οι απαντήσεις αντικατοπτρίζουν 
την δικιά σας προσωπική εµπειρία. 

 
 
Ηµεροµηνία : ................................20 .................. 
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Πριν να αναφερθείτε στις εµπειρίες σας, θα θέλαµε να µας δώσετε ορισµένες γε-

νικές πληροφορίες για εσάς προσωπικά και για το συγγενή/φίλο, τη φροντίδα 

του οποίου έχετε αναλάβει. 

 
 

1.   Ποια είναι η ηλικία σας; 
  
   Είµαι ............. ετών 
 
 

2.   Φύλο; 
   
 [ ] γυναίκα  
 [  ] άνδρας  
 
 

3.   Ποια η εκπαίδευση /κατάρτιση σας;   
.............................................................…… 
..................................................................... 
..................................................................... 
.....................................................................  
 

4. Ποια είναι η οικογενειακή σας κατάσταση ;  

 
     Είµαι :  
[ ]  άγαµος (η)  
[ ]  έγγαµος (η) / σε µακροχρόνια σχέση   
[ ]  διαζευγµένος (η)  
[ ]  χήρος (α)  
 
 

5.   Ζείτε µόνος/η  ή µε άλλους ; 

  
[ ] Ζω µόνος/η (ΠΡΟΧΩΡΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 7)  
[ ] Ζω µε τη (τον) σύζυγό µου/ το (την) σύντροφό µου και/ή τα παιδιά µου  
[ ] Ζω µε τους γονείς  µου και/ή τις αδερφές/αδερφούς µου  
[ ] Ζω µε άλλους συγγενείς   
[ ] Ζω µε φίλους  
[ ] Άλλο (παρακαλώ συµπληρώστε) ..................................  
 
 

6.   Πόσα άτοµα µαζί µε σας διαβιούν στο ίδιο σπίτι; 

 
        Στο σπίτι µου µένουν .............(αριθµός) άτοµα   

 
 

7. Ποια είναι η ηλικία του συγγενή σας/φίλου σας; 
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Ο συγγενής φίλος µου είναι ………ετών  
 
 

8. Το φύλλο του συγγενή/φίλου µου είναι: 

 
 [ ] γυναίκα 
 [ ] άντρας 
 
 

9. Πότε άρχισαν τα προβλήµατα ψυχικής υγείας του συγγενή/φίλου σας;  
 

  Τα προβλήµατα άρχισαν το ............ (χρονιά). 
 
 

10. Ο συγγενής/φίλος σας λαµβάνει σήµερα βοήθεια για τα προβλήµατα ψυχικής υγείας του;  
Μπορείτε να δώσετε περισσότερες  από µια απαντήσεις. 

  
[ ]   δε γνωρίζω  
[ ]   καµία  επαγγελµατική βοήθεια  
[ ]   ναι, από  γενικό /οικογενειακό γιατρό  
[ ]   ναι, από  κοινωνικό λειτουργό  
[ ]   ναι, από εργοθεραπευτή/ τρια  
[ ]   ναι, από κέντρο ψυχικής υγείας /από οµάδα  κοινοτικής ψυχικής υγείας 
[ ]   ναι, από ψυχολόγο ή θεραπευτή.  
[ ]   ναι, σαν εξωτερικός ασθενής σε ένα ψυχιατρικό νοσοκοµείο ή  στο ψυχιατρικό 

τοµέα ενός γενικού νοσοκοµείου  
[ ]   ναι, σε ένα ψυχιατρικό νοσοκοµείο ηµερήσιας φροντίδας  
[ ]   ναι, σαν εσωτερικός ασθενής σε ένα ψυχιατρικό νοσοκοµείο ή  στο ψυχιατρικό  

τοµέα ενός γενικού νοσοκοµείου  
[ ]   ναι, ζει σε προστατευµένα διαµερίσµατα  
[ ]   ναι, άλλο (παρακαλώ αναφέρετε επακριβώς ................……………………..)  

 
 

11. Ποιά είναι η ακριβής σχέση σας µε τον συγγενή/φίλο σας ; 

  
Είµαι η/ο:  

[ ] µητέρα/ πατέρας (συµπεριλαµβάνονται και οι προγονοί, τα ψυχοπαίδια και τα υιο-
θετηµένα τέκνα)  
[ ] κόρη/ γιος  
[ ] αδερφή/ αδερφός  
[ ] άλλος συγγενής  
[ ] σύζυγος , σύντροφος, ή η φίλη του/ο φίλος της  
[ ] φίλος (η) 
[ ] γείτονας 
[ ] συνάδελφος /συµφοιτητής 
[ ] άλλο ( παρακαλώ αναφέρετε) ....................... 

 
12.   Ο συγγενής/ φίλος σας µένει µαζί σας; 
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   [ ]  όχι 
   [ ] ναι 
 
 

13.  Πόσες µέρες εσείς και ο συγγενής /φίλος σας µείνατε µαζί στο ίδιο σπίτι τις τέσσερις 

τελευταίες εβδοµάδες; 

  
[ ] καµιά 
[ ] µερικές, ονοµαστικά ............... (αριθµός) ηµερών 
[ ] και τις τέσσερις εβδοµάδες 
 
 

14. Ποιο είναι το κατά προσέγγιση καθαρό εισόδηµα (µηνιαίος µισθός, επιδόµατα, σύνταξη 

κλπ.) µετά την αφαίρεση φόρων, κρατήσεις για την εθνική ασφάλεια κλπ. ; 

 

[ ] λιγότερο από 300 λίρες µηνιαίως (500 ευρώ µηνιαίως) 
[ ] 300-500 λίρες µηνιαίως (500-800 ευρώ µηνιαίως) 
[ ] 500-900 λίρες µηνιαίως (800-1400 ευρώ µηνιαίως) 
[ ] 900-1500 λίρες µηνιαίως (1400-2400 ευρώ µηνιαίως) 
[ ] 1500-2250 λίρες µηνιαίως (2400-3500 ευρώ µηνιαίως) 
[ ] περισσότερο από 2250 λίρες µηνιαίως (περισσότερο από 3500 ευρώ µηνιαίως) 
 
 

15. Πόσο κατά µέσο όρο την εβδοµάδα έχετε τηλεφωνική ή προσωπική επαφή µε το συγγενή 

/φίλο σας τις τέσσερις τελευταίες εβδοµάδες; 

 

[ ] λιγότερο από µια ώρα τη βδοµάδα (ΠΡΟΧΩΡΗΣΤΕ ΣΤΗΝ   ΕΡΩΤΗΣΗ 37) 
[ ] 1-4 ώρες την εβδοµάδα 
[ ] 5-8 ώρες την εβδοµάδα 
[ ] 9-16 ώρες την εβδοµάδα 
[ ] 17-32 ώρες την εβδοµάδα 
[ ] περισσότερο από 32 ώρες την εβδοµάδα  
 
 
Οι ακόλουθες ερωτήσεις αφορούν την ενθάρρυνση και τη φροντίδα που προ-

σφέρατε στο συγγενή/φίλο σας τις τέσσερις τελευταίες εβδοµάδες. 

 

 

 
16. Πόσο συχνά τις τελευταίες τέσσερις εβδοµάδες ενθαρρύνατε τον συγγενή/ φίλο σας να 

φροντίσει ο ίδιος/η ίδια  τον εαυτό του/της (π.χ. να πλυθεί, να κάνει µπάνιο, να βουρτσί-

σει τα δόντια του/της, να ντυθεί, να χτενίσει τα µαλλιά του/της, κ.λ.π.) ; 

 
 [ ]    ποτέ 
 [ ]    µερικές φορές 
 [ ]     τακτικά  
 [ ]     συχνά 
 [ ]  (σχεδόν) πάντα 
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17. Πόσο συχνά τις τέσσερις τελευταίες εβδοµάδες βοηθήσατε τον συγγενή/φίλο σας να 

φροντίσει ο ίδιος τον εαυτό του/της (π.χ. να πλυθεί, να κάνει µπάνιο, να βουρτσίσει τα 

δόντια του/της, να ντυθεί, να χτενίσει τα µαλλιά του/της ; 

 
 [ ]    ποτέ 
 [ ]    µερικές φορές 
 [ ]     τακτικά  
 [ ]     συχνά 
 [ ]  (σχεδόν) πάντα 
 
 

18.Πόσο συχνά τις τέσσερις τελευταίες εβδοµάδες ενθαρρύνατε το συγγενή/φίλο σας να φάει 

αρκετά ; 

 
 [ ]    ποτέ 
 [ ]    µερικές φορές 
 [ ]     τακτικά  
 [ ]     συχνά 
 [ ]  (σχεδόν) πάντα 
 
 

19. Πόσο συχνά τις τέσσερις τελευταίες εβδοµάδες ενθαρρύνατε τον συγγενή/φίλο σας να 

κάνει κάποια δραστηριότητα (π.χ. να κάνει µια βόλτα, να συµµετάσχει σε µια συζήτηση, 

να ασκήσει ένα χόµπι, να κάνει τις δουλειές του σπιτιού); 

 
 [ ]    ποτέ 
 [ ]    µερικές φορές 
 [ ]     τακτικά  
 [ ]     συχνά 
 [ ]  (σχεδόν) πάντα 
 
 
 

20. Πόσο συχνά τις τελευταίες τέσσερις εβδοµάδες συνοδεύσατε τον συγγενή φίλο σας σε 

κάποια εξωτερική δραστηριότητα, επειδή δεν τόλµησε να πάει µόνος(η) ; 

 
 [ ]    ποτέ 
 [ ]    µερικές φορές 
 [ ]     τακτικά  
 [ ]     συχνά 
 [ ]   (σχεδόν) πάντα 
 
 

21. Πόσο συχνά τις τέσσερις τελευταίες εβδοµάδες  βεβαιωθήκατε ότι ο συγγενής/φίλος σας 

πήρε την απαιτούµενη φαρµακευτική αγωγή; 

 
 [ ]    µη σχετική ερώτηση: ο συγγενής/ φίλος δεν λαµβάνει φάρµακα 
 [ ]    ποτέ 
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 [ ]    µερικές φορές 
 [ ]     τακτικά  
 [ ]     συχνά 
 [ ]  (σχεδόν) πάντα 
 
 

22. Πόσο συχνά τις τέσσερις τελευταίες εβδοµάδες αποτρέψατε το συγγενή/φίλο σας να 

διαπράξει επικίνδυνες πράξεις (π.χ. να βάλει φωτιά σε κάτι, να αφήσει αναµµένο το γκά-

ζι, να ξεχάσει να σβήσει τα τσιγάρα κλπ); 

 
 [ ]    ποτέ 
 [ ]    µερικές φορές 
 [ ]     τακτικά  
 [ ]     συχνά 
 [ ]  (σχεδόν) πάντα 
 
 

23. Πόσο συχνά τις τέσσερις τελευταίες εβδοµάδες αποτρέψατε το συγγενή/ φίλο σας να 

κάνει κακό στον εαυτό του (π.χ. να κοπεί, να λάβει υπερβολική δόση φαρµάκων, να καεί, 

να κάνει απόπειρα αυτοκτονίας); 

 
 [ ]    ποτέ 
 [ ]    µερικές φορές 
 [ ]     τακτικά  
 [ ]     συχνά 
 [ ]  (σχεδόν) πάντα 
 
 

24. Πόσο συχνά τις τέσσερις τελευταίες εβδοµάδες βεβαιωθήκατε  ότι ο συγγενής/ φίλος σας 

κοιµήθηκε αρκετά; 

 
 [ ]    ποτέ 
 [ ]    µερικές φορές 
 [ ]     τακτικά  
 [ ]     συχνά 
 [ ]  (σχεδόν) πάντα 
 
 

25. Πόσο συχνά τις τέσσερις τελευταίες εβδοµάδες εµποδίσατε το συγγενή/ φίλο σας να 
καταναλώσει πάρα πολύ αλκοόλ; 
 
 [ ]    ποτέ 
 [ ]    µερικές φορές 
 [ ]     τακτικά  
 [ ]     συχνά 
 [ ]  (σχεδόν) πάντα 
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26. Πόσο συχνά τις τέσσερις τελευταίες εβδοµάδες εµποδίσατε το συγγενή/ φίλο σας να κάνει 

χρήση ναρκωτικών ουσιών; 

 
 [ ]    ποτέ 
 [ ]    µερικές φορές 
 [ ]     τακτικά  
 [ ]     συχνά 
 [ ]  (σχεδόν) πάντα 
 
 

27. Πόσο συχνά τις τέσσερις τελευταίες εβδοµάδες  κάνατε εργασίες που κανονικά κάνει ο 

συγγενής/ φίλος σας (δουλειές του σπιτιού, διευθέτηση οικονοµικών θεµάτων, αγορές, 

µαγειρική κλπ); 

 
 [ ]    ποτέ 
 [ ]    µερικές φορές 
 [ ]     τακτικά  
 [ ]     συχνά 
 [ ]  (σχεδόν) πάντα 

 
 

28. Πόσο συχνά τις τέσσερις τελευταίες εβδοµάδες ενθαρρύνατε το συγγενή/φίλο σας να 

σηκωθεί το πρωί; 

 
 [ ]    ποτέ 
 [ ]    µερικές φορές 
 [ ]     τακτικά  
 [ ]     συχνά 
 [ ]  (σχεδόν) πάντα 
 
 

29. Πόσο συχνά τις τέσσερις τελευταίες εβδοµάδες ο συγγενής/ φίλος σας ενόχλησε κατά τη 

διάρκεια του ύπνου σας; 

 
 [ ]    ποτέ 
 [ ]    µερικές φορές 
 [ ]     τακτικά  
 [ ]     συχνά 
 [ ]  (σχεδόν) πάντα 
 
 
Οι παρακάτω ερωτήσεις αφορούν τις σχέσεις σας µε το συγγενή /φίλο σας 

τις τέσσερις τελευταίες εβδοµάδες. 

 

 

 
30. Πόσο συχνά τις τέσσερις τελευταίες εβδοµάδες η ατµόσφαιρα µεταξύ σας ήταν τεταµένη, 

εξαιτίας της συµπεριφοράς του συγγενή/ φίλου σας; 
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 [ ]    ποτέ 
 [ ]    µερικές φορές 
 [ ]     τακτικά  
 [ ]     συχνά 
 [ ]  (σχεδόν) πάντα 
 
 

31. Πόσο συχνά τις τέσσερις τελευταίες εβδοµάδες ο συγγενή /φίλος σας προκάλεσε καυγά; 

 
 [ ]    ποτέ 
 [ ]    µερικές φορές 
 [ ]     τακτικά  
 [ ]     συχνά 
 [ ]  (σχεδόν) πάντα 
 
 

32. Πόσο συχνά τις τέσσερις τελευταίες εβδοµάδες σας ενόχλησε η συµπεριφορά του συγγενή/ 

φίλου σας; 

 
 [ ]    ποτέ 
 [ ]    µερικές φορές 
 [ ]     τακτικά  
 [ ]     συχνά 
 [ ]  (σχεδόν) πάντα 
 
 

33. Πόσο συχνά τις τέσσερις τελευταίες εβδοµάδες έχετε ακούσει από άλλους, ότι τους 

ενόχλησε η συµπεριφορά του συγγενή /φίλου σας; 

 
 [ ]    ποτέ 
 [ ]    µερικές φορές 
 [ ]     τακτικά  
 [ ]     συχνά 
 [ ]  (σχεδόν) πάντα 
 
 

34. Πόσο συχνά τις τέσσερις τελευταίες εβδοµάδες αισθανθήκατε ότι απειλήστε από το 

συγγενή/ φίλο σας; 

 
 [ ]    ποτέ 
 [ ]    µερικές φορές 
 [ ]     τακτικά  
 [ ]     συχνά 
 [ ]  (σχεδόν) πάντα 
 
 

35. Πόσο συχνά τις τέσσερις τελευταίες εβδοµάδες σκεφτήκατε να φύγετε από το σπίτι, 

εξαιτίας της συµπεριφοράς  του συγγενή/ φίλου σας; 
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 [ ]    ποτέ 
 [ ]    µερικές φορές 
 [ ]     τακτικά  
 [ ]     συχνά 
 [ ]  (σχεδόν) πάντα 
 
 

36. Πόσο συχνά τις τέσσερις τελευταίες εβδοµάδες µπορέσατε να ασχοληθείτε µε τις προσω-

πικές σας δραστηριότητες και ενδιαφέροντα (δουλειά, σχολείο, χόµπι, αθλήµατα, επισκέ-

ψεις σε οικογένεια και φίλους); 

 
 [ ]    ποτέ 
 [ ]    µερικές φορές 
 [ ]     τακτικά  
 [ ]     συχνά 
 [ ]  (σχεδόν) πάντα 
 
 

Οι παρακάτω ερωτήσεις αφορούν την ανησυχία που µπορεί να ανακύψει από 

την συµµετοχή σας στη φροντίδα ενός συγγενή /φίλου, ο οποίος αντιµετωπίζει 

προβλήµατα ψυχικής υγείας. 

 

 
37. Πόσο συχνά τις τέσσερις τελευταίες εβδοµάδες ανησυχήσατε για την ασφάλεια του 

συγγενή /φίλου σας; 

 

 [ ]    ποτέ 
 [ ]    µερικές φορές 
 [ ]     τακτικά  
 [ ]     συχνά 
 [ ]  (σχεδόν) πάντα 
 
 

38. Πόσο συχνά τις τέσσερις τελευταίες εβδοµάδες ανησυχήσατε  για το είδος της βοήθει-
ας/θεραπείας  που λαµβάνει ο συγγενής /φίλος σας; 

 
 [ ]    ποτέ 
 [ ]    µερικές φορές 
 [ ]     τακτικά  
 [ ]     συχνά 
 [ ]  (σχεδόν) πάντα 
 
 

39. Πόσο συχνά τις τέσσερις τελευταίες εβδοµάδες ανησυχήσατε για την γενική υγεία του 

συγγενή/ φίλου σας; 
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 [ ]    ποτέ 
 [ ]    µερικές φορές 
 [ ]     τακτικά  
 [ ]     συχνά 
 [ ]  (σχεδόν) πάντα 
 
 

40. Πόσο συχνά τις τέσσερις τελευταίες εβδοµάδες ανησυχήσατε για το πώς θα τα έβγαζε 

πέρα οικονοµικά ο συγγενής /φίλος σας, αν δεν ήσασταν εσείς σε θέση να τον/την ενισχύ-

σετε οικονοµικά; 

 
 [ ]    ποτέ 
 [ ]    µερικές φορές 
 [ ]     τακτικά  
 [ ]     συχνά 
 [ ]  (σχεδόν) πάντα 
 
 

41. Πόσο συχνά τις τέσσερις τελευταίες εβδοµάδες ανησυχήσατε για το µέλλον του συγγε-

νή/φίλου σας; 

[ ]    ποτέ 
 [ ]    µερικές φορές 
 [ ]     τακτικά  
 [ ]     συχνά 
 [ ]  (σχεδόν) πάντα 
 
 

42. Πόσο συχνά τις τέσσερις τελευταίες εβδοµάδες ανησυχήσατε για το δικό σας µέλλον; 

 
 [ ]    ποτέ 
 [ ]    µερικές φορές 
 [ ]     τακτικά  
 [ ]     συχνά 
 [ ]  (σχεδόν) πάντα 
 
 

43. Σε  ποιο βαθµό τα προβλήµατα ψυχικής υγείας που αντιµετωπίζει ο συγγενής /φίλος σας 

ήταν φορτίο για σας τις τελευταίες τέσσερις εβδοµάδες; 

 

[ ] κανένα φορτίο 
[ ] ελαφρύ φορτίο 
[ ] αρκετά µεγάλο φορτίο 
[ ] µεγάλο φορτίο 
[ ] πολύ µεγάλο φορτίο 
 
 

44. Έχετε συνηθίσει στην ιδέα ότι ο συγγενής/φίλος σας, αντιµετωπίζει προβλήµατα ψυχικής 

υγείας; 
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[ ] όχι 
[ ] λίγο 
[ ] αρκετά 
[ ] πάρα πολύ 
[ ] εντελώς 
 
 

45. Πόσο συχνά αισθανθήκατε ικανός να αντιµετωπίσετε προβλήµατα ψυχικής υγείας του 

συγγενή /φίλου σας; 

 
[ ] ποτέ 
[ ] καµιά φορά  
[ ] τακτικά 
[ ] συχνά 
[ ] (σχεδόν ) πάντα 
 

 

46. Η σχέση σας µε το συγγενή/φίλο σας άλλαξε µετά την έναρξη των προβληµάτων ψυχικής 

υγείας του; 

 
[ ] όχι 
[ ] λίγο 
[ ] µάλλον πολύ 
[ ] πολύ 
[ ] πάρα πολύ 
 
 
Οι παρακάτω ερωτήσεις αφορούν το οικονοµικό κόστος που έχουν σε σας και το 

σπίτι σας, οι ψυχικές διαταραχές του συγγενή /φίλου σας. 

 

 
Τις τελευταίες τέσσερις εβδοµάδες χρειάστηκε να δαπανήσετε έξτρα χρήµατα για λο-

γαριασµό του συγγενή /φίλου σας; 
 
 
           Ναι           Όχι 
     

47.    Επαγγελµατική βοήθεια για το συγγενή σας /  
  φίλο σας          [ ]  [ ] 

48. Ζηµιά που προκλήθηκε από το συγγενή σας /  
 φίλο σας                                                                 [ ]               [ ] 

 
49.  Πληρωµή µεγάλων δαπανών για λογαριασµό 

 του συγγενή /φίλου σας                                                            [ ]               [ ] 
 

50.    Έξοδα ταξιδιού του συγγενή σας /φίλου σας                 [ ]               [ ] 
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51.    Φάρµακα για το συγγενή σας /φίλο σας     [ ]               [ ] 
 

52.    Πληρωµή χρεών του συγγενή σας /φίλου σας                          [ ]                [ ] 
 

53.    Άλλες δαπάνες  (παρακαλώ αναφέρετε) : 
 
..………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
 

54.   Αν προσθέσετε όλα τα επιπλέον χρήµατα που δαπανήσατε για λογαριασµό του συγγενή/ 

φίλου σας τις τέσσερις τελευταίες εβδοµάδες, ποιο είναι κατά προσέγγιση το ποσό που 

δαπανήθηκε; 

 
[ ] λιγότερο από 25 λίρες             (λιγότερο από 50 ευρώ) 
[ ] 25-50 λίρες                              (50-80 ευρώ) 
[ ] 50-125 λίρες                            (80-200 ευρώ) 
[ ] 125-250 λίρες                          (200-400 ευρώ) 
[ ] πάνω από 250 λίρες                 (πάνω από 400 ευρώ) 
 
 

Παρακαλούµε διαβάστε τις παρακάτω ερωτήσεις και τις τέσσερις πιθανές απα-

ντήσεις. Θα θέλαµε να µάθουµε πώς ήταν η υγεία σας γενικά τις τέσσερις τελευ-
ταίες εβδοµάδες. Παρακαλούµε απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις βάζοντας κύκλο 

στις απαντήσεις που σας ταιριάζουν.  

 

 
Πρόσφατα: 
 

55. Μπορέσατε να    συγκεντρω-
θείτε σ’ αυτό που κάνατε; 

 

Καλύτερα 
απ΄ ότι συνή-

θως 

Το ίδιο όπως 
συνήθως 

Λιγότερο απ΄ 
ότι συνήθως 

Πολύ λιγότερο 
απ΄ ότι συνή-

θως 
56. Χάσατε πολύ ύπνο λόγω 

ανησυχίας; 
Καθόλου Όχι πιο πολύ 

απ΄ ότι συνή-
θως 

Μάλλον πιο 
πολύ απ΄ ότι 

συνήθως 

Ακόµη πιο 
πολύ απ΄ ότι 
συνήθως 

 

57. 

 
Αισθανθήκατε ότι παίζετε 
σηµαντικό ρόλο  στα γεγο-
νότα; 

 
Πιο πολύ απ΄ 
ότι συνήθως 

 
Το ίδιο όπως 

πάντα 

 
Λιγότερο απ΄ 
ότι συνήθως 

 
Πολύ λιγότερο 
απ΄ ότι συνή-

θως 
 

58. 

 
Αισθανθήκατε ικανός/η     
να λάβετε αποφάσεις για      
διάφορα ζητήµατα;                       

 
Πιο πολύ απ΄ 
ότι συνήθως 

 
Το ίδιο όπως 

πάντα 

 
Λιγότερο απ΄ 
ότι συνήθως 

 
Πολύ λιγότερο 

ικανός 

 

59. 

 
  Αισθανθήκατε ότι  
   είστε συνεχώς  

κάτω από πίεση; 
 

 
Καθόλου 

      
Όχι πιο πολύ 
απ΄ ότι συνή-

θως 

 
Μάλλον πιο 
πολύ απ΄ ότι 

συνήθως 

 
Ακόµη πιο 

πολύ απ΄ ότι 
συνήθως 
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60. 

 
Αισθανθήκατε ότι δεν µπο-
ρούσατε   να υπερβείτε τις 
δυσκολίες; 

 
Καθόλου 

 
Όχι πιο πολύ 
απ΄ ότι συνή-

θως 

 
Μάλλον πιο 
πολύ απ΄ ότι 
συνήθως 

 
Ακόµη πιο 

πολύ απ΄ ότι 
συνήθως 

 

61. 

 
Μπορέσατε να απολαύσετε 

τις  συνηθισµένες καθηµε-
ρινές          δραστηριότητες; 

 
Πιο πολύ απ΄ 
ότι συνήθως 

 
Το ίδιο όπως 

πάντα 

 
Λιγότερο απ΄ 
ότι συνήθως 

 
Πολύ λιγότερο 
απ΄ ότι συνή-
θως 

 

62. 

 
Ήσασταν ικανός/η να αντι-
µετωπίσετε τα προβλήµατα 
σας; 

 
Πιο πολύ απ΄ 
ότι συνήθως 

 
Το ίδιο όπως 

πάντα 

 
Λιγότερο ι-

κανός απ΄ ότι 
συνήθως 

 
Πολύ λιγότερο 
ικανός 

 
63. 

 
Αισθανθήκατε δυστυχισµέ-
νος /η ή µελαγχολικός/η; 

 
Καθόλου 

 
Όχι πιο πολύ 
απ΄ ότι συνή-

θως  

 
Μάλλον πιο 
πολύ απ΄ ότι 

συνήθως 

 
Ακόµη πιο 

πολύ απ΄ ότι 
συνήθως 

 
64. 

 
Χάσατε την αυτοπεποίθησή 
σας;                                     
 

 
Καθόλου 

 
Όχι πιο πολύ 
απ΄ ότι συνή-

θως 

 
Μάλλον πιο 
πολύ απ΄ ότι 

συνήθως 

 
Ακόµη πιο 

πολύ απ΄ ότι 
συνήθως 

 
65. 

 
Σκεφτήκατε ότι  είστε ανά-
ξιος άνθρωπος;             
 

 
Καθόλου 

 
Όχι πιο πολύ 
απ΄ ότι συνή-

θως 

 
Μάλλον πιο 
πολύ απ΄ ότι 

συνήθως 

 
Ακόµη πιο 

πολύ απ΄ ότι 
συνήθως 

 
66. 

 
Αισθανθήκατε αρκετά ευτυ-
χισµένος/η, αν λάβουµε υ-
πόψη τα πάντα; 

 
Πιο πολύ απ΄ 
ότι συνήθως 

 
Το ίδιο όπως 

πάντα 

 
Λιγότερο απ΄ 
ότι συνήθως 

 
Πολύ λιγότερο 
απ΄ ότι συνή-

θως 
 
 

67. Έχετε λάβει βοήθεια από τον γενικό /οικογενειακό γιατρό σας, για κάποιο απ’ αυτά τα 

ενοχλήµατα; 

 
[ ] ναι 
[ ] όχι 
 
 

68. Λαµβάνετε βοήθεια από κοινωνικό λειτουργό, ψυχολόγο, ψυχίατρο, ή από εξωνοσοκο-

µειακή µονάδα για κάποιο από τα ενοχλήµατα; 

 
[ ] ναι 
[ ] όχι 
 
 

69. Παίρνετε κανενός είδους φαρµακευτική αγωγή γι’ αυτά τα ενοχλήµατα; 

 
[ ] ναι 
[ ] όχι 
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Στην περίπτωση που ο πατέρας ή η µητέρα, έχει πρόβληµα ψυχικής υγείας, αυτό 

µπορεί να έχει επιπτώσεις και στα παιδιά τους. Οι παρακάτω ερωτήσεις αφο-

ρούν αυτές τις επιπτώσεις. 

 
 
 

70. Ο συγγενής /φίλος σας µε προβλήµατα ψυχικής υγείας έχει παιδιά (συµπεριλαµβάνονται 

οι προγονοί/ τα ψυχοπαίδια και τα υιοθετηµένα τέκνα); 

 
[ ]  όχι  (ΠΡΟΧΩΡΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 81) 
[ ]  ναι, ............ (αριθµός)  παιδιά. 
 

 
71. Έχει ο συγγενής/φίλος σας παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών ; 

 
[ ]  όχι  (ΠΡΟΧΩΡΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 81) 
[ ]  ναι, ............ (αριθµός) παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών. 
 
 
Πόσο συχνά έχει συµβεί τις τέσσερις τελευταίες εβδοµάδες το παιδί ή  τα παιδιά να: 

             
 ποτέ µερικές φορά          συχνά δε γνωρίζω 
     
72. Έχασε/αν την όρεξη του                  [ ] [ ] [ ] [ ] 

 
73. Έµεινε/αν άυπνο τη νύχτα                      [ ] [ ] [ ] [ ] 

 
74. Ήταν λιγότερο  προσεκτικό στο σχολείο                                [ ] [ ] [ ] [ ] 

 
75. Έδειξε/αν φόβο για τον πατέρα /µητέρα   [ ] [ ] [ ] [ ] 

 
76. ∆εν πήγε/αν στο σχολείο  [ ] [ ] [ ] [ ] 

 
77. Εµφάνισε/αν άσχηµη συµπεριφορά    [ ] [ ] [ ] [ ] 

 
78. Έπαιξε/αν λιγότερο συχνά µε φίλους  [ ] [ ] [ ] [ ] 

 
79. Αισθάνθηκε/αν ντροπή                       [ ] [ ] [ ] [ ] 
      για τον πατέρα/µητέρα                          

 
80. Έπρεπε να µείνει/ουν µε γείτονες, [ ] [ ] [ ] [ ] 
      συγγενείς και φίλους                             
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81. Τα στοιχεία που παρατίθενται  σε αυτό το ερωτηµατολόγιο, δεν αναφέρονται, φυσικά 
σε όλες τις εµπειρίες σας. Αν θα θέλατε να κάνετε επιπλέον σχόλια, παρακαλώ γράψτε 
τα στο παρακάτω διάστηµα : 
 
Σχόλια: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Είναι σηµαντικό για την έρευνα αυτή που διεξάγεται να απαντήσετε σε όλες τις 

ερωτήσεις που σας αφορούν προσωπικά. 
 
Θα το εκτιµούσαµε ιδιαίτερα, αν ελέγχατε προσεκτικά µήπως κάποιες ερωτήσεις 
δεν έχουν απαντηθεί.  
 
Σας ευχαριστούµε ειλικρινά για τη βοήθεια και τη συνεργασία σας. 
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7.2.6 Ερωτηµατολόγιο για τις θρησκευτικές και πνευµατικές πεποιθήσεις (Royal Free) 
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