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Περίληψη Μεταπτυχιακής Εργασίας 

 
Τίτλος Εργασίας:          Η φροντίδα των ασθενών µε άνοια σε επιλεγµένες αστικές και αγροτικές 
                                           περιοχές της Κρήτης: αναφορά στην επιβάρυνση των φροντιστών  
της:                                    Ιατράκη Ελίζας, Ψυχολόγου και Κοινωνικής Λειτουργού  
Υπό την επίβλεψη του       κ. Λιονή Χρήστου, Αναπληρωτή Καθηγητή και ∆ιευθυντή Κλινικής Κοινωνικής 

και Οικογενειακής Ιατρικής, Τµήµα Ιατρικής, Πανεπιστηµίου Κρήτης  
    
 
 
Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό την εκτίµηση των αναγκών των φροντιστών ασθενών 
µε άνοια στη κοινότητα σε επιλεγµένες αστικές και αγροτικές περιοχές της Κρήτης και 
ιδιαίτερα την διερεύνηση της επιβάρυνσης που βιώνουν ως απόρροια της φροντίδας.   
 
Η µελέτη ήταν συγχρονική. Ο πληθυσµός µελέτης αποτελείτο από επιλεγµένο δείγµα 40 
φροντιστών ασθενών µε άνοια που ήσαν καταγεγραµµένοι στο αρχείο της Εταιρείας 
νόσου Alzheimer και συναφών διαταραχών-Χανίων από δύο νοµούς της Κρήτης. 
∆ιενεργήθηκαν ηµι-δοµηµένες συνεντεύξεις, βασισµένες σε δύο ερωτηµατολόγια, ένα 
για τον ασθενή µε άνοια και ένα για τον φροντιστή του. Επίσης, έγινε η εφαρµογή δύο 
κλιµάκων µέτρησης. Η κλίµακα Katz ADL (Katz et al, 1970) για την εκτίµηση του 
λειτουργικότητας του ασθενούς µε άνοια και η κλίµακα Burden Interview (Zarit et al, 
1980) για την εκτίµηση της επιβάρυνσης του φροντιστή. Η τελευταία µεταφράστηκε 
διγλωσσικά (µετά την χορήγηση επίσηµης άδειας από τον κατασκευαστή) και 
σταθµίστηκε.   
 
Η πλειονότητα των φροντιστών ήταν έγγαµες γυναίκες -κυρίως κόρες- µε µέση ηλικία τα 
52 έτη και µε µέτρια οικονοµική κατάσταση, οι οποίες είχαν αναλάβει την περιποίηση 
των ηλικιωµένων µητέρων ή συζύγων τους µε νόσο Alzheimer. Οι περισσότεροι 
ασθενείς µε νόσο Alzheimer εκτιµήθηκε να έχουν «σοβαρή λειτουργική διαταραχή» 
στην κλίµακα Katz ADL. Οι περισσότεροι ασθενείς της µελέτης µας συγκατοικούσαν µε 
τους φροντιστές τους. Οι τελευταίοι έδειξαν να έχουν ενηµερωθεί για τη νόσο, αλλά στη 
συντριπτική πλειοψηφία τους δεν είχαν δεχθεί καµία εκπαίδευση σε διαχειριστικές 
δεξιότητες για µια ποιοτική φροντίδα των ηλικιωµένων ασθενών µε άνοια. Σχεδόν οι 
µισοί φροντιστές βίωσαν «µέτρια έως σοβαρή» επιβάρυνση µε αυτούς που κινδυνεύουν 
να είναι εκείνοι µε αυτο-αναφερόµενη προβληµατική οικονοµική κατάσταση.   
 
Τα ευρήµατα της εν λόγω εργασίας συµβαδίζουν µε τα περισσότερα εκείνων της 
διεθνούς βιβλιογραφίας, µε το χαµηλό εισόδηµα να τεκµηριώνεται ως ένας παράγοντας 
κινδύνου για την επιβάρυνση των φροντιστών.  
 
Αυτή η µελέτη εντόπισε τους φροντιστές ασθενών µε άνοια στη κοινότητα που 
βρίσκονται σε κίνδυνο να βιώσουν επιβάρυνση ως απόρροια της φροντίδας και 
υπογράµµισε τις επιπτώσεις σε προγράµµατα εκπαίδευσης των φροντιστών. Ακόµη, η 
παρούσα µελέτη επιβεβαίωσε την ανάγκη ενδυνάµωσης των φροντιστών ασθενών µε 
άνοια και ελαχιστοποίησης της επιβάρυνσής τους µέσω εθνικών στρατηγικών φροντίδας 
υγείας και κοινωνικής πολιτικής. Υποστηρικτικές υγειονοµικές και κοινωνικές υπηρεσίες 
στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας µέσω ψυχο-εκπαιδευτικών παρεµβάσεων φαίνεται 
να είναι αποτελεσµατικές για την επιτυχία αυτού του σκοπού.   
 
 
 
 
Λέξεις κλειδιά: φροντίδα, φροντιστής, επιβάρυνση, ασθενής µε άνοια, νόσος Alzheimer.   
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The present study reports on needs assessment of caregivers of patients with dementia in the 
community in selected urban and rural areas of Crete and particularly aims at the assessment of their 
burden as a result of caregiving. 
 
The study followed a cross-sectional design. The study population consisted of a selected sample of 
40 caregivers of patients with dementia drawn from the available medical records of the Association 
for Alzheimer’s disease and related disorders (Cretan Branch in Chania). Semi-structured interviews 
were conducted, based on two questionnaires, one for the demented patient plus Katz Index ADL 
(Katz et al, 1970) and one for his/her caregiver plus Burden Interview (Zarit et al, 1980). The latter 
scale was translated bilingually and culturally adapted into Greek after permission of the developer. 
 
The majority of caregivers were married women -mainly daughters- with a mean age of 52 years and 
a medium financial status, caring for their elderly mothers or spouses affected by Alzheimer’s 
disease. Most of the Alzheimer’s disease patients were estimated to have ‘severe functional disorder’ 
in Katz Index ADL. The majority of the patients in our study lived with their caregivers. The latter 
seemed to be informed about the disease, but their great majority has received no training in coping 
skills for a qualitative caring of their elderly patients with dementia. Almost half of the caregivers 
experienced ‘moderate to severe burden’ with those at higher risk being the ones with self-reported 
problematic financial status.   
 
The findings of the above study are in accordance with most of those in the literature. However, a 
low income seems to be revealed as a risk factor for caregiver burden. 
 
This study identified caregivers of patients with dementia in the community setting who are at risk of 
experiencing burden as a result of caregiving and pointed out the implications for caregiver training 
programs. Furthermore, the present study confirmed the necessity of empowerment of caregivers of 
patients with dementia and minimization of caregiver burden through certain national healthcare and 
social policy strategies. Developing supportive primary health care and social care services by means 
of psycho-educational interventions seem to be effective for the success of this aim.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words: caregiving, caregiver, burden, patient with dementia, Alzheimer’s disease.  
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τον χρόνο που µου διέθεσαν, τα συναισθήµατα και τις σκέψεις που µοιράστηκαν µαζί µου. Χωρίς 
αυτούς δεν θα είχα τη δυνατότητα να κάνω πράξη το σχέδιο αυτής της εργασίας. Θα επιδιώξω τα 
αποτελέσµατα της µελέτης να αξιοποιηθούν προς την ικανοποίηση των πραγµατικών αναγκών 
υποστήριξης και εκπαίδευσής τους, αλλά και για µελλοντική έρευνα µε σκοπό τη µείωση της 
επιβάρυνσης που βιώνουν.         
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Αντί Προλόγου 
 
 
 

Η δύναµη είναι η θέληση, το ραβδί που θα ακουµπήσουν τόσο τα άτοµα που πάσχουν από τη νόσο 
Alzheimer όσο και οι φροντιστές αυτών. 
 
  

                                       « ∆εν είναι ίσιος πάντοτε 
                                 της ζωής ο δρόµος 

                                      θα βρεθούν ανήφοροι 
                                    θα βρεθούν γκρεµοί. 

                                                                                Το ραβδί απ’ το χέρι σου µην το αφήσεις, µη …» 
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Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 Συζήτηση και θεώρηση θέµατος ερευνητικής εργασίας  
 
 
 Η ουσιαστική αύξηση τόσο στον αριθµό όσο και την αναλογία των ηλικιωµένων ατόµων µε 
σταθερό ρυθµό στις ανεπτυγµένες και αναπτυσσόµενες χώρες µπορεί να θεωρηθεί ως ένα από τα 
κύρια γνωρίσµατα του γενικού πληθυσµού σε διεθνές επίπεδο (Martin-Moreno, 2004). Σύµφωνα µε 
πρόσφατα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Εταιρείας EUROSTAT, ο αριθµός των ατόµων 
άνω των 60 ετών µέχρι το 2005 θα µεταφράζεται αριθµητικά σε 37 εκατοµµύρια, ενώ το έτος 2025 
αναµένεται να ανέλθει σε πάνω από 1,2 δισεκατοµµύρια άτοµα (Eurostat, 1999). Από αυτά 
περισσότερα από 700 εκατοµµύρια θα ζουν στις αναπτυσσόµενες χώρες (Martin-Moreno, 2004). 
Χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιταλία και η Σουηδία έχουν σήµερα την µεγαλύτερη αναλογία 
ηλικιωµένων 65 ετών και άνω, σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία του Ο.Η.Ε. Ενώ µε δεδοµένα του 
Π.Ο.Υ., το έτος 1999 η Ελλάδα είχε 17.1% πληθυσµού ηλικίας 65 + ετών. Η γήρανση του 
πληθυσµού έχει γίνει ένα σοβαρό κοινωνικοδηµογραφικό πρόβληµα που απαιτεί επείγουσα 
κινητοποίηση. Aυτό γιατί, σύµφωνα µε επιστηµονικές προβλέψεις το φαινόµενο της γήρανσης του 
πληθυσµού επιδρά στο συνολικό επίπεδο ψυχικής υγείας ενός πληθυσµού αυξάνοντας αναπόφευκτα 
την ψυχοπαθολογία του. Εξαιτίας της αύξησης του προσδόκιµου επιβίωσης εκείνων µε ψυχικές 
διαταραχές, υπάρχει η πιθανότητα ένας αυξανόµενος αριθµός ατόµων να φτάσουν σε µία ηλικία 
όπου o κίνδυνος για την εµφάνιση τέτοιων διαταραχών θα είναι υψηλός. Τα στοιχεία αυτά της 
πληθυσµιακής γήρανσης σηµαίνουν αύξηση στα ποσοστά ασθενειών που συνδέονται µε την τρίτη 
ηλικία, όπως η άνοια τύπου Alzheimer και άλλα νευροεκφυλιστικά νοσήµατα, αυξηµένες ανάγκες 
περίθαλψης υγείας και κοινωνικής φροντίδας αλλά και µείωση του αριθµού των νεότερων που θα 
µπορούσαν να φροντίσουν εξαρτηµένους ηλικιωµένους (COPE, 2003). Εποµένως, η αναµενόµενη 
αύξηση στον γεροντικό πληθυσµό κατά 50 τοις εκατό τα επόµενα 30 χρόνια αναµφισβήτητα θα 
οδηγήσει σε µία σηµαντική αύξηση των ηλικιωµένων που υποφέρουν από άνοια.  
 Στην µελέτη του Zarit και συν. (1980), τα 2/3 των ασθενών µε άνοια χρειάζονταν την 
βοήθεια των φροντιστών τους για να επιτελέσουν τουλάχιστον µία δραστηριότητα καθηµερινής 
ζωής. Όσο αλλάζουν οι ανάγκες του ασθενούς µε άνοια µε την πρόοδο της νόσου, η οποία τον 
αποδιοργανώνει, τόσο αλλάζουν οι απαιτήσεις της φροντίδας και οι φροντιστές βιώνουν 
περισσότερο άγχος, αποµονώνονται κοινωνικά και επιβαρύνονται οικονοµικά (Bugge et al., 1999). 
Η πλειονότητα των ερευνών που αναφέρονται στην φροντίδα ηλικιωµένων εστιάζουν στην φροντίδα 
ασθενών µε άνοια. Πολλές ψυχολογικές έρευνες τους αναφέρουν µάλιστα ως «κρυφούς ασθενείς» 
(Αβεντισιάν-Παγοροπούλου, 1993). 
 Η υψηλή συχνότητα ψυχιατρικών διαταραχών στην άνοια τύπου Alzheimer, συνδέεται µε 
χειρότερη πρόγνωση, ταχεία γνωστική ανεπάρκεια, υψηλότερες δαπάνες φροντίδας, αυξηµένη 
επιβάρυνση των φροντιστών και πρωϊµότερη τοποθέτηση των ασθενών σε δοµές προστατευµένης 
κατοικίας (Politis et al., 2004). Σύµφωνα µε τους Taub και συν. (2004), οι ασθενείς µε άνοια 
απαιτούν πολύωρη φροντίδα και ανάλογα µε τη σοβαρότητα της άνοιας απαιτούνται αλλαγές στην 
οικογενειακή δοµή. Η οικογένεια επανεξετάζει την κατανοµή ρόλων και υποχρεώσεων και είναι 
συχνό το φαινόµενο επιλογής «φροντιστή» από το οικογενειακό περιβάλλον. Σε περιπτώσεις 
µακροχρόνιας φροντίδας, οι ασθενείς εξαρτώνται από τον φροντιστή τους. Η υπερένταση που 
βιώνει το άτοµο φροντίδας είναι τεράστια, λόγω και του συναισθηµατικού της κόστους. Οι έµµεσες 
επιπτώσεις σχετίζονται µε µείωση χρόνου, ενέργειας και διαθέσιµου εισοδήµατος µε επιδράσεις 
στην εργασία και κοινωνική ζωή (Braekhus et al., 1998). Ο ρόλος ενός φροντιστή διαφοροποιείται 
µε την πάροδο του χρόνου, ξεκινώντας µε την απλή προσαρµογή του στην διάγνωση της άνοιας, την 
παροχή βοήθειας σε σχετικά πολύπλοκα καθήκοντα, µέσω της ανοχής που επιδεικνύει σε παράλογες 
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συµπεριφορές και ψυχιατρικές διαταραχές του ασθενούς, µέχρι την φροντίδα που παρέχει για την 
εκτέλεση των πιο βασικών δραστηριοτήτων καθηµερινής ζωής (Burns and Robins, 2000). Μερικά 
από τα συναισθήµατα που βιώνει είναι θλίψη, θυµός, ενοχή, ντροπή, µοναξιά, κοινωνική απόρριψη. 
Αρκετοί φροντιστές βιώνουν το ανικανοποίητο ως προς την ενηµέρωση και εκπαίδευσή τους για 
αποτελεσµατική φροντίδα των δικών τους και τη διαχείριση προσωπικού άγχους και κατάθλιψης 
(Nygaard,1988). Η επιβάρυνση ως ψυχοκοινωνική αντίδραση στην παροχή φροντίδας εκδηλώνεται 
ακόµα και µε αναποτελεσµατική επικοινωνία, απώλεια ελέγχου συναισθηµάτων, αµηχανία, 
δυσανασχέτηση και αισθήµατα εγκλωβισµού (Vitaliano et al., 2003). Σύµφωνα µε την Oyebode 
(2003), η παροχή άτυπης φροντίδας είναι γυναικείος ρόλος (ως σύζυγος, κόρη ή νύφη), ενώ ένας 
σηµαντικός αριθµός µελετών έχει δείξει ότι πάνω από 1/3 φροντιστών συγγενών τους µε άνοια 
υποφέρουν από άγχος, κατάθλιψη ή άλλη ψυχική διαταραχή. Αναφέρουν επιβάρυνση της σωµατικής 
υγείας και λαµβάνουν συχνότερα συνταγογραφηµένη φαρµακευτική αγωγή εν συγκρίσει µε µη 
φροντιστές συνοµηλίκους τους (age-matched samples). Η έρευνα των τελευταία 30 χρόνων έχει 
δείξει ότι η παροχή φροντίδας σε ένα µέλος της οικογένειας µε άνοια γενικά αποτελεί µια 
στρεσογόνα διαδικασία µε αρνητικές επιπτώσεις στη σωµατική υγεία του περιθάλποντα. Γενικά, οι 
φροντιστές ασθενών µε άνοια εµφανίζουν υψηλότερο κίνδυνο στην εκδήλωση προβληµάτων υγείας 
εν συγκρίσει µε τους µη- φροντιστές (Vitaliano et al., 2003). 
 
 
 Ανάδειξη σπουδαιότητας και αναγκαιότητας της µελέτης στην βελτίωση  

      παρεχόµενης φροντίδας σε ασθενείς µε άνοια  
 
 

Το ζήτηµα των οικογενειακών φροντιστών έχει συζητηθεί ελάχιστα στην Ελλάδα και αυτό 
διότι η κοινή γνώµη θεωρεί ότι οι οικογένειες έχουν την υποχρέωση και την ικανότητα 
παραδοσιακής παροχής άτυπης φροντίδας στα ηλικιωµένα µέλη τους. Επικρατεί η αντίληψη ότι η 
φροντίδα αντιπροσωπεύει ένα αναπόφευκτο γνώρισµα της οικογενειακής ζωής και αποτελεί 
καθήκον (Τριανταφύλλου και Μεσθεναίου, 1993). Από την άλλη, τα τελευταία χρόνια, ένας 
µεγάλος αριθµός ατόµων από πρώην Ανατολικές ώρες κυρίως, απασχολείται στην φροντίδα 
ηλικιωµένων. Γυναίκες αλλοεθνείς αναζητούν -ως οικονοµικές µετανάστριες- απασχόληση στην 
«βοήθεια» ατόµων τρίτης ηλικίας και επιλέγονται µε κριτήρια συνήθως την χαµηλή αµοιβή και την 
σωµατική αντοχή τους (Tinker, 2000). Ωστόσο, ποιες µπορεί να είναι οι επιπτώσεις στην φροντίδα 
ασθενών µε άνοια στην κοινότητα, όταν αυτή η βοήθεια παρέχεται από ανειδίκευτα άτοµα χωρίς 
καµία εκπαίδευση; Είναι αναγκαίο οι κρατικές πολιτικές να στοχεύουν στη διασφάλιση της 
κατάλληλης στήριξής τους για συνέχιση της φροντίδας στην κοινότητα, χωρίς επιβλαβείς συνέπειες 
στην υγεία και ποιότητα ζωής τους.    
 Η διεθνής βιβλιογραφία αναφέρεται σε πλήθος ερευνών που συνδέονται µε την φροντίδα 
ασθενών µε άνοια και την εκτίµηση των αναγκών των φροντιστών και της επιβάρυνσης που 
βιώνουν. Όµως, στην Ελληνική βιβλιογραφία είναι λίγες οι σχετικές αναφορές, ώστε η επιβάρυνση 
να αποτελέσει σηµαντική διάσταση της νόσου της άνοιας που να απαιτεί εις βάθος διερεύνηση. 
Είναι περιορισµένες οι µελέτες που έχουν πραγµατοποιηθεί (Τριανταφύλλου και Μεσθεναίου, 1993, 
Lionis, 2000, Βιρβίλης και Μπαλογιάννης, 1998 και ∆ουδούµη και συν, 2001). Ως εκ τούτου 
φαίνεται να είναι απαραίτητος ο σχεδιασµός µελετών µε τη χρήση κλιµάκων εκτίµησης της 
επιβάρυνσης και των συνεπειών της στη ζωή των φροντιστών.  
 Έτσι η αναγκαιότητα της µελέτης προκύπτει από το γεγονός της έλλειψης συστηµατικής 
διερεύνησης του προφίλ των φροντιστών ασθενών µε άνοια στην κοινότητα ή της εκπαίδευσης και 
των αναγκών τους, µετά από ανάλογη βιβλιογραφική αναζήτηση στις ελληνικές βάσεις δεδοµένων.
 Παρά την µείωση των γάµων και την αύξηση των διαζυγίων και των µονογονεϊκών 
οικογενειών, το σίγουρο είναι ότι οι γυναίκες θα αναλαµβάνουν το κύριο µέρος της φροντίδας και 
ιδιαιτέρως των πολύ γηραιοτέρων γυναικών, λόγω του ότι αυτές αποτελούν την πλειοψηφία των 
ατόµων που πάσχουν από άνοια. Με δεδοµένη την υψηλότερη συχνότητα της άνοιας στις 
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ηλικιωµένες γυναίκες, φαίνεται ότι µια µεγαλύτερη αναλογία τους θα ζουν µόνες τους εν συγκρίσει 
µε τους ηλικιωµένους άνδρες οι οποίοι µάλλον θα έχουν στη διάθεσή τους µία σύζυγο να τους 
φροντίζει. Όµως, τί µπορεί να σηµαίνει η αυξανόµενη αναλογία των µοναχικών ηλικιωµένων 
ατόµων µε άνοια παγκοσµίως, από την άποψη της φροντίδας τους αλλά και των κινδύνων που 
εγκυµονεί η µοναχική διαβίωση τους;  
 Το γεγονός της απασχόλησης γυναικών µεταναστριών από την Ανατολική Ευρώπη στην 
φροντίδα ηλικιωµένων συνδέεται µε την έλλειψη σε φροντιστές, οι οποίοι προέρχονται από το 
οικογενειακό περιβάλλον. Αυτή λοιπόν η έλλειψη οδηγεί στην αύξηση των ατόµων που αναζητούν 
εργασία ως οικονοµική µετανάστες σε µια άλλη χώρα, µε όλα τα πλεονεκτήµατα και τα 
µειονεκτήµατα που αυτό συνεπάγεται. Οπότε, παρουσιάζεται η κατάσταση που διαφαίνεται και στη 
χώρα µας, όπου απασχολούνται γυναίκες µετανάστριες αρχικά σε θέσεις βοηθητικού προσωπικού 
σε ένα σπίτι (π.χ. ως καθαρίστριες ή γενικότερα για τις δουλειές του νοικοκυριού). Στη συνέχεια, 
όµως, αναλαµβάνουν και τη συνεχή φροντίδα ηλικιωµένων µε χρόνιες ασθένειες, συχνά άνοια, µε 
ταυτόχρονη συγκατοίκηση µε τον εξαρτηµένο ηλικιωµένο στην οικία του (Tinker, 2000).  
 Τέλος, χρειάζεται να λάβουµε υπόψη ότι η µακροχρόνια φροντίδα ασθενών µε άνοια 
παρέχεται κατ’ οίκον σε µεγάλο ποσοστό εκτός των Κέντρων Ηµερήσιας Φροντίδας και των 
ιδρυµάτων. Για τους ανθρώπους που πάσχουν από άνοια, πολλά είναι τα δεδοµένα ερευνών ανά τον 
κόσµο, εκτός από την Ελλάδα, σχετικά µε το στρες των ατόµων που τους περιθάλπουν, αλλά λίγα 
είναι γνωστά σχετικά µε τον τρόπο παροχής φροντίδας, τις ανάγκες εκπαίδευσης των φροντιστών 
και τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ ασθενούς µε άνοια και του ατόµου φροντίδας του.  
 Εποµένως, εκτιµάται ως υψηλής προτεραιότητας η επανεξέταση της κοινωνικής πολιτικής 
όσον αφορά την οµάδα των ατόµων µε άνοια και γενικότερα γνωστικές διαταραχές. Ο σχεδιασµός 
µίας εθνικής κοινωνικής πολιτικής για τα άτοµα αυτά χρειάζεται να περιλάβει στην οπτική του και 
να συλλάβει το µέγεθος της επιβάρυνσης που προκαλεί η φροντίδα ασθενών µε άνοια στους 
φροντιστές τους.  
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ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 Για την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας ακολουθήθηκε η τεχνική αναζήτησης των τριών 
σταδίων (Planning, Implementation, Evaluation – PIE). Καταρχήν έγινε ο προσδιορισµός των όρων 
αναζήτησης ή άλλως λέξεις-κλειδιά στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Χρησιµοποιήθηκαν οι 
ακόλουθοι όροι µε συζευκτική αλλά και διαζευκτική σχέση µεταξύ τους (and – or) : 
• Στην ελληνική γλώσσα: άνοια, νόσος Αλτσχάϊµερ, λειτουργικότητα ασθενούς µε άνοια, 

δραστηριότητες καθηµερινής ζωής, φροντίδα, κοινότητα, οικογενειακός φροντιστής, 
κοινωνικοδηµογραφικά χαρακτηριστικά, ανάγκες, ενηµέρωση, εκπαίδευση, κλίµακα, επιβάρυνση, 
στρες, άγχος, παρεµβάσεις, κοινωνική πολιτική. 

 
• Στην αγγλική γλώσσα: dementia, Alzheimer’s disease, demented patient, functional level,  

activities of daily living, community, care, caregiving, dementia carer, caregiver, family 
caregiver, sociodemographic variables, needs, education, training, coping skills, caregiver 
stress, burden, burnout, strain, psychological morbidity, interventions, social policy. 

 
Ακολούθησε η συστηµατική αναζήτηση της βιβλιογραφίας στο διαδίκτυο σε ελληνικές και 

διεθνείς βάσεις δεδοµένων. Πραγµατοποιήθηκε βιβλιογραφική αναζήτηση µέσω της ιστοσελίδας της 
Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Κρήτης (http://www.libh.uoc.gr/) και τις εξής ηλεκτρονικές πηγές 
πληροφόρησης: την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη, τα Ηλεκτρονικά Περιοδικά της βιβλιοθήκης, τα 
περιοδικά του ∆ικτύου Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών – HEAL LINK), και τις Βάσεις 
∆εδοµένων. Επίσης, πρόσβαση στον Συλλογικό Κατάλογο Περιοδικών των Ελληνικών 
Βιβλιοθηκών µέσω του δικτύου ΕΡΜΗΣ του Εθνικού Κέντρου Τεκµηρίωσης (http://www.ekt.gr). 
Ακόµη, έγινε βιβλιογραφική αναζήτηση στην ιστοσελίδα του ΠΑ.Γ.Ν.Η. (http://www.pepagnh.gr) 
και στα «Οn-line ιατρικά περιοδικά» (free medical journals). Επιπλέον, στην ελληνική βάση 
δεδοµένων Iatrotek on.line (http://www.iatrotek.org), καθώς και στα ιατρικά περιοδικά 
«Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας», «Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής» και «Εγκέφαλος» µέσω της 
ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://www.mednet.gr.    

Χρησιµοποιήθηκαν οι παρακάτω διεθνείς ηλεκτρονικές πηγές συστηµατικής αναζήτησης: 
• MEDLINE: Η βιβλιογραφική βάση δεδοµένων της Εθνικής Βιβλιοθήκης στην Ιατρική (National 

Library of Medicine) των Η.Π.Α. Προσβάσιµη µέσω του PubMed 
(http://www.ncbi.nil.gov/entrez ή http://www.pubmed.com).  

• Cochrane Library: Η Βιβλιοθήκη του Cochrane προσβάσιµη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.update-software.com/cochrane/ . Συγκεκριµένα, η αναζήτηση βιβλιογραφίας έγινε 
στη βάση δεδοµένων για συστηµατικές ανασκοπήσεις (The Cochrane Database of Systematic 
Reviews/CDSR). 

• BMJ Publishing Group: Εκδόσεις του British Medical Journal και συγκεκριµένα το Best 
Evidence (full text online) µε ηλεκτρονική πρόσβαση στον δικτυακό τόπο: 
http://www.bmjpg.com/data/ebm.htm.   

Πραγµατοποιήθηκε επίσης βιβλιογραφική αναζήτηση και σε ιστοσελίδες σχετικές µε την 
φροντίδα ασθενών µε άνοια, την ∆ιεθνή, Ευρωπαϊκή και Αθηναϊκή Εταιρεία νόσου Alzheimer και 
συναφών διαταραχών, όπως και σε on-line ηλεκτρονικά περιοδικά γηριατρικής και γεροντολογίας 
λ.χ. το “International Journal of Geriatric Psychiatry”. Εν συνεχεία, αξιολογήθηκαν τα 
αποτελέσµατα αυτής της αναζήτησης. Έγινε κριτική αποτίµηση των µελετών, των ερευνητικών 
άρθρων, των εκθέσεων και των αναφορών που εντοπίστηκαν. Ανασύρθηκαν αρκετές αναφορές 
σχετικές µε το ερευνώµενο θέµα της παρούσας διπλωµατικής εργασίας στην ευρωπαϊκή και διεθνή 
βιβλιογραφία (κυρίως Η.Π.Α.), ενώ είναι ελάχιστες οι αναφορές στην ελληνική βιβλιογραφία. 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα πιο σηµαντικά αποτελέσµατα αυτής της ανασκόπησης της 
βιβλιογραφίας και της ηλεκτρονικής συστηµατικής αναζήτησης αναφορικά µε την φροντίδα των 
ασθενών µε άνοια, το προφίλ των φροντιστών τους, την επιβάρυνση που βιώνουν, αλλά και τις 
ανάγκες εκπαίδευσης και υποστήριξής τους.    
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 Η άνοια ως πρόβληµα δηµόσιας υγείας   

  
Πριν είκοσι περίπου χρόνια, η άνοια χαρακτηριζόταν ως η «επιδηµία που πλησιάζει». Σήµερα 

είναι πλέον αποδεκτό ότι αποτελεί κύριο πρόβληµα δηµόσιας υγείας για τη σύγχρονη κοινωνία, 
λόγω και της παγκόσµιας αυξανόµενης γήρανσης του πληθυσµού (Καραβάτος, 1999). Άλλωστε, 
είναι ίσως η µόνη νόσος που προσβάλλει συγχρόνως αλλά και µε διαφορετικό τρόπο δύο άτοµα. 
Τον ασθενή και τον φροντιστή του. Μάλιστα υποστηρίζεται ότι η άνοια είναι η υπ’ αριθµόν ένα 
ασθένεια στον κόσµο σε θνησιµότητα…όχι στους ασθενείς αλλά στους φροντιστές (Λέκκα-
Μαρκάτη, 2000).  
 Σύµφωνα µε δεδοµένα της Καναδικής Μελέτης για την Υγεία και τη Γήρανση (Canadian 
Study of Health and Aging) η άνοια, συµπεριλαµβανοµένης της νόσου Alzheimer, αυξάνεται 
εκθετικά µετά την ηλικία των 65 ετών. Ο αριθµός των ατόµων µε άνοια θα αυξηθεί σηµαντικά τις 
τρεις επόµενες δεκαετίες καθώς γερνάει ο πληθυσµός. Ενώ δεν παρατηρείται αξιοσηµείωτη διαφορά 
στο ρυθµό επιπολασµού και επίπτωσης στις γυναίκες, σε σύγκριση µε τους άνδρες, οι γυναίκες ζουν 
περισσότερο από τους άνδρες, οπότε ο αριθµός των γυναικών µε άνοια είναι µεγαλύτερος από 
εκείνον των ανδρών. Ακόµη, η πιο ραγδαία αύξηση του πληθυσµού είναι στους πολύ ηλικιωµένους 
ηλικίας 85 ετών και άνω, οι οποίοι εµφανίζουν υψηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης άνοιας. Επίσης, οι 
γυναίκες είναι συχνότερα άτοµα φροντίδας ασθενών µε άνοια. Έτσι η άνοια είναι ένα σοβαρό 
πρόβληµα υγείας ιδιαίτερα για τις γυναίκες (Lindsay and Anderson, 2004). 

Η άνοια αποτελεί βασική αιτία ανικανότητας και αναπηρίας στους ηλικιωµένους, µε τη νόσο 
Alzheimer να είναι η κύρια µορφή της. Εµφανίζεται µε συχνότητα 5% περίπου σε άτοµα ηλικίας 
άνω των 65 ετών, µε την άνοια τύπου Alzheimer να προσβάλλει το 10% αυτών των ατόµων ως την 
ηλικία των 85 ετών (Kendrick and Warnes, 1997, σ.15). Μετά την ηλικία των 65 ετών τα ποσοστά 
της άνοιας  διπλασιάζονται και ένα ποσοστό 20% ατόµων ηλικίας 85 ετών και άνω προσβάλλονται. 
Αν ληφθούν υπόψη και οι ηλικιωµένοι που διαµένουν στα ιδρύµατα, η συχνότητα της άνοιας 
αυξάνεται στο 7-8% του πληθυσµού άνω των 65 ετών. Σηµειώνεται ακόµη ότι τα ποσοστά είναι 
υψηλότερα για τις γυναίκες ηλικίας 75 ετών και άνω (Tinker, 2000). Η νόσος Alzheimer και η 
αγγειακή άνοια είναι αιτίες πρόκλησης θανάτου σε πάνω από το 1/5 των ηλικιωµένων άνω των 85 
ετών και σχετίζονται µε µείωση του προσδόκιµου επιβίωσης έως και τέσσερα χρόνια. Η επίπτωση 
της άνοιας αυξάνεται σαφώς µε την ηλικία, από περίπου 1 ανά 1000 ανθρωποέτη και παραπάνω. 
Σήµερα εκτιµάται ότι ο συνολικός αριθµός ανθρώπων οι οποίοι υποφέρουν από άνοια κάθε τύπου 
(µε συχνότερη την άνοια τύπου Alzheimer) ανέρχεται στα 29 εκατοµµύρια, ενώ το έτος 2025 
υπολογίζεται ότι θα φθάσουν τα 34 εκατοµµύρια (Martin-Moreno, 2004). Στις Η.Π.Α. το έτος 2000 
σχεδόν 4,000,000 άτοµα υπέφεραν από άνοια τύπου Alzheimer και ο αριθµός πρόκειται να ανέλθει 
στα 14,000,000 το έτος 2050. Η αύξηση θα σηµειωθεί περισσότερο σε εκείνους τους ηλικιωµένους 
άνω των 85 ετών, οι οποίοι είναι σε αυξηµένο κίνδυνο ανάπτυξης νόσου Alzheimer, µε το 30 έως το 
50% των ατόµων αυτών να έχουν προσβληθεί (O’ Brien, 2000). Το έτος 2020 η νόσος Alzheimer 
αναµένεται να προσβάλλει πάνω από 55 εκατοµµύρια µονάχα στην Αφρική, Ασία και Λατινική 
Αµερική. Σύµφωνα µε στοιχεία του Eurodem Group, ο αριθµός των ατόµων µε άνοια στην Ε.Ε. θα 
ανέλθει σε 5.3 εκατοµµύρια το 2010 και στην ηλικία των 90 ετών θα είναι 63.5 ανά 1000 
ανθρωποέτη (Launer et al, 1999 και Σαµαρτζή, 2000)  Στην Βορειοδυτική Ευρώπη η επίπτωση της 
άνοιας βρέθηκε ελαφρά υψηλότερη σε σύγκριση µε την Νότια Ευρώπη. Αυτά τα ευρήµατα 
καταδεικνύουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναµένεται να έχει 500,000 νέες περιπτώσεις ασθενών που 
πάσχουν από άνοια κάθε χρόνο (Martin-Moreno, 2004). Υπολογίζεται ότι τουλάχιστον 180,000 
Έλληνες πάσχουν από τη νόσο και 50.000 νέες περιπτώσεις εµφανίζονται ετησίως (Σακκά, 2004). 
Τα δεδοµένα αυτά επιβεβαιώνουν ότι οι συγκεκριµένοι ασθενείς – περισσότερες γυναίκες παρά 
άνδρες – προοδευτικά έχουν ανάγκη κατ’ οίκον φροντίδας. Η φροντίδα αυτού του υψηλού αριθµού 
ασθενών µε άνοια όχι µόνο αναλίσκει µια µεγάλη αναλογία εθνικών πόρων, αλλά αντιπροσωπεύει 
και µία τροµερή κοινωνική, συναισθηµατική και οικονοµική επιβάρυνση στις οικογένειες και 
ιδιαίτερα τα άτοµα που κρίνονται υπεύθυνα για την µέριµνα αυτών των ασθενών. Αυτό συµβαίνει 
διότι η προοδευτική σοβαρότητα της άνοιας καθιστά σταδιακά τον ασθενή εξαρτώµενο από την 
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οικογένειά του, τους επαγγελµατίες υγείας και στα τελευταία στάδια κρίνεται αναγκαία η 
ιδρυµατική του φροντίδα. Ωστόσο, η διατήρηση της λειτουργικότητας του ασθενούς µε νόσο 
Alzheimer στη καθηµερινή του ζωή είναι βασικός στόχος θεραπευτικής αντιµετώπισής του και 
θεωρείται ότι µπορεί να µειώσει την εισαγωγή του σε ένα γηριατρικό ίδρυµα ή κλινική. Η άνοια 
τύπου Alzheimer αποτελεί λοιπόν σηµαντικό πρόβληµα δηµόσιας υγείας. 
 Η άνοια συνιστά µια χρόνια επιδείνωση των νοητικών λειτουργιών και γνωστικών 
ικανοτήτων τόσο σοβαρής ώστε να παρεµποδίζει την ικανότητα εκτέλεσης δραστηριοτήτων της 
καθηµερινής ζωής. Η άνοια αποτελείται από ένα σύνολο συµπτωµάτων, µε βασικότερα εκείνα που 
υποδηλώνουν έκπτωση των γνωστικών ικανοτήτων, όπως είναι η απώλεια της µνήµης και άλλες 
µεταβολές στη προσωπικότητα του ασθενούς. Πρόκειται για µία νευροεκφυλιστική νόσο του 
εγκεφάλου που επηρεάζει την ικανότητα του ατόµου στην εκτέλεση των καθηµερινών του 
δραστηριοτήτων (Μάνος, 1988 και Lindsay and Anderson, 2004). 

 Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας το 1996 εξέδωσε τη ∆έκατη Αναθεώρηση της ∆ιεθνούς 
Ταξινόµησης Νόσων (ICD-10) και συγκεκριµένα το Κεφάλαιο V, Ειδική έκδοση για την 
Πρωτοβάθµια Φροντίδα: Μια σύγχρονη ταξινόµηση των ψυχικών διαταραχών για την διάγνωση και 
την αντιµετώπισή τους στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας (Π.Φ.Υ.). Στον κύριο τόµο του 
Κεφαλαίου V του ICD-10, οι άνοιες ταξινοµούνται σε τέσσερις (4) βασικές κατηγορίες και 
επιµέρους υποδιαιρέσεις τους (Π.Ο.Υ., 1996 και Ψυχιατρική Κλινική Παν/µίου Αθηνών, 1998). 
Συγκεκριµένα τα διαγνωστικά γνωρίσµατα της άνοιας είναι τα ακόλουθα:  
 Η έκπτωση της πρόσφατης µνήµης, της σκέψης και της κρίσης, του προσανατολισµού και της 
λεκτικής επικοινωνίας 

 Η απάθεια ή αδιαφορία 
 Η έκπτωση στην καθηµερινή λειτουργικότητα (ντύσιµο, πλύσιµο, µαγείρεµα) 
 Η απώλεια του ελέγχου του συναισθήµατος  µε άµβλυνση συναισθήµατος. 

Η νόσος Alzheimer προκαλεί µια βαθµιαία εκφύλιση του εγκεφάλου και χαρακτηρίζεται από 
ατροφία του εγκεφαλικού φλοιού. Τα συµπτώµατα αρχίζουν σταδιακά µε προοδευτική επιδείνωσή 
τους. Μετά την έναρξή τους, η νόσος καταλήγει στο θάνατο µέσα σε ένα διάστηµα έως και 10 ετών. 
Η άνοια τύπου Alzheimer συνήθως ξεκινά µε διαταραχές της βραχυπρόθεσµης µνήµης, όπως, για 
παράδειγµα, το άτοµο δεν θυµάται τα ραντεβού του, τι φαγητό έφαγε ή γενικά ξεχνά τα πρόσφατα 
γεγονότα, ενώ θυµάται τα παλιά και µάλιστα µε λεπτοµέρειες. Πολλές φορές η κατάσταση αυτή της 
απώλειας πρόσφατης µνήµης εκλαµβάνεται ως φυσιολογική γήρανση, γεγονός που δυσκολεύει την 
πρώιµη διάγνωση. Αργότερα ακολουθούν και οι διαταραχές της κρίσης, της αφηρηµένης σκέψης, 
µετά ξεκινούν τα γλωσσικά προβλήµατα και οι δυσκολίες στον υπολογισµό αριθµών και η 
διαταραγµένη συµπεριφορά. Στα προχωρηµένα στάδια εµφανίζονται τα προβλήµατα κινητικότητας 
και καθηµερινής λειτουργικότητας. Μετά από ένα ορισµένο χρονικό σηµείο, επηρεάζεται η 
φυσιολογική ζωή του πάσχοντα, λόγω της προοδευτικής σοβαρότητας των διαταραχών. Καθώς 
εξελίσσεται η νόσος Alzheimer, ο άρρωστος παρουσιάζει πλήρη αποδιοργάνωση της ζωής και της 
προσωπικότητάς του. Όσο προχωρά η νόσος, ο ασθενής εξαρτάται όλο και περισσότερο από τρίτους 
για την καθηµερινή του φροντίδα και ιδιαίτερα από µέλη της οικογένειά του, για τους οποίους 
αποτελεί ένα τεράστιο ψυχικό αλλά και πρακτικό φορτίο (Lindsay and Anderson, 2004 και 
Ευρωπαϊκή Εταιρία Alzheimer, 1999). 

Σύµφωνα µε αποτελέσµατα της Ευρωπαϊκής Μελέτης της ανάλυσης διαστάσεων της Άνοιας 
(EURODEM Study), η αιτιολογία της νόσου δεν έχει ακόµη καθοριστεί, ενώ έχουν ενοχοποιηθεί 
πολλοί παράγοντες κινδύνου. Ο µεγαλύτερος γενετικός παράγοντας κινδύνου για τη νόσο Alzheimer 
είναι το αλληλόµορφο γονίδιο της απολιποπρωτεΐνης Ε4. Άλλοι παράγοντες κινδύνου είναι η ηλικία 
άνω των 65 ετών (διπλασιασµός ποσοστού κάθε 5 χρόνια), οι ήπιες γνωστικές διαταραχές, το 
οικογενειακό ιστορικό-κληρονοµικότητα, το γυναικείο φύλο (υψηλότερο προσδόκιµο επιβίωσης), 
το χαµηλό µορφωτικό επίπεδο (άλλοτε επιβεβαιώνεται κι άλλοτε όχι), το κάπνισµα και παλαιά 
κρανιοεγκεφαλική κάκωση ((Launer et al, 1999).  

Σήµερα, δεν υπάρχουν προγνωστικές δοκιµασίες της εκδήλωσης της νόσου Alzheimer σε 
ένα άτοµο. Η διάγνωση τίθεται βάσει των διαγνωστικών κριτηρίων (πλήρης διαγνωστικός 
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φυσιολογικός, ψυχοµετρικός, εργαστηριακός, βιοχηµικός έλεγχος) οιασδήποτε ταξινόµησης – είτε 
της ∆έκατης Αναθεώρησης της ∆ιεθνούς Ταξινόµησης Νόσων-Κεφάλαιο V για διάγνωση των 
ψυχικών διαταραχών στην Π.Φ.Υ. (ICD-10), είτε της Τέταρτης Έκδοσης του ∆ιαγνωστικού και 
Στατιστικού Εγχειριδίου των Ψυχικών ∆ιαταραχών (DSM-IV), είτε του ∆ιεθνούς Ινστιτούτου των 
Νευρολογικών ∆ιαταραχών, ∆ιαταραχών Επικοινωνίας και της Ένωσης Νόσου Alzheimer και 
συναφών διαταραχών (NINCDS-ADRA) (The European Institute of Women’s Health-1). 

Η έγκαιρη διάγνωση της άνοιας έχει σηµασία για τους παρακάτω λόγους: 
• Συµπτώµατα όπως αυτά της νόσου Alzheimer προκαλούνται συχνά και από άλλες σωµατικά ή 

ψυχικά νοσήµατα λ.χ. από άλλα είδη ανοϊκών συνδρόµων, νόσο του θυρεοειδούς, από την 
επίδραση άλλων φαρµάκων στον εγκέφαλο, από κατάθλιψη. Σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι 
σηµαντική η πρώιµη και ακριβής διάγνωση, αφού η κατάσταση αυτή είναι αναστρέψιµη. 

• Τα τελευταία χρόνια ανακόπτεται αποτελεσµατικά ο ρυθµός εξέλιξης της άνοιας και τα 
συµπτώµατά της µπορούν να ελεγχθούν ικανοποιητικά χάριν νέων φαρµακευτικών 
σκευασµάτων για την θεραπεία της. Τα αποτελέσµατά τους είναι τόσο πιο αποτελεσµατικά όσο 
νωρίτερα διαγνωστεί η άνοια. 

• Τέλος, αλλά όχι λιγότερο σηµαντικός είναι ο λόγος ότι η νόσος δεν επηρεάζει µονάχα τον 
ασθενή, αλλά και την οικογένειά του. Οπότε, η έγκαιρη διάγνωση επιτρέπει την προσαρµογή και 
σταδιακή αποδοχή της νέας κατάστασης µε πίστωση χρόνου και τη δυνατότητα 
προγραµµατισµού της ζωής όλης της οικογένειας βάσει των νέων δεδοµένων (Ευρωπαϊκή 
Εταιρία Alzheimer, 1999). 

Σε χώρες όπως η Ελλάδα, όπου παραµένει ισχυρή η παραδοσιακή δοµή της οικογένειας, οι 
κοινωνικές δυνάµεις πιθανόν να δυσκολευτούν στην αποδοχή άλλου τύπου δοµών φροντίδας, χωρίς 
ωστόσο αυτό να είναι απόλυτο. Η προοδευτική σοβαρότητα της άνοιας καθιστά σταδιακά τον 
ασθενή εξαρτώµενο από την οικογένειά του, τους επαγγελµατίες υγείας και τέλος την ιδρυµατική 
φροντίδα (Martin-Moreno, 2004). 

Στα επόµενα χρόνια, τα συστήµατα φροντίδας υγείας στην Ευρώπη θα απαιτήσουν 
ουσιαστικό εκσυγχρονισµό. Πριν µία δεκαετία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συγκάλεσε την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να υποβάλλει ένα εξειδικευµένο πρόγραµµα µέτρων για τη νόσο 
Alzheimer. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε µια τροποποίηση του προϋπολογισµού 
πιστώνοντας 9.1 εκατοµµύρια ecus ειδικά για τη νόσο Alzheimer. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
δηµοσίευσε µία ετήσια ανακοίνωση στο Επίσηµο Περιοδικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
κοινοποιώντας µία πρόσκληση για υποβολή µελετών πάνω στη Νόσο Alzheimer και τις συναφείς 
διαταραχές. Ζητήµατα όπως θεραπεία και παρεµβάσεις, εκπαίδευση, επικοινωνία και πληροφόρηση 
καθώς και η ανεπίσηµη φροντίδα ασθενών µε άνοια χρειάζεται να αντιµετωπιστούν άµεσα (Martin-
Moreno, 2004). Στα πλαίσια αυτά, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Υγεία των Γυναικών το 1998, 
αναγνωρίζοντας τα σοβαρά προβλήµατα που προκαλεί η νόσος Alzheimer και οι άλλες άνοιες στις 
χώρες της Ευρώπης, ανέλαβε τη διενέργεια διακρατικής έρευνας –µε χρηµατοδότηση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης– µε στόχο την συλλογή επιδηµιολογικών δεδοµένων για την άνοια, την 
κοινωνικοοικονοµική της επίδραση και τη σύγκριση των εθνικών πολιτικών και πρακτικών σε 8 
χώρες Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. (The European Institute of Women’s Health-2).  

 

 
 
 Κοινωνικοδηµογραφικά χαρακτηριστικά φροντιστών ασθενών µε άνοια στη 
κοινότητα  

 

Αν ληφθεί υπόψη ότι µαζί µε τον ασθενή πάσχει ολόκληρη η οικογένεια και ότι σε ποσοστό 
έως και 75% οι ασθενείς µε νόσο Alzheimer φροντίζονται στο σπίτι, η κατανόηση των συνεπειών 
της παροχής φροντίδας είναι σηµαντική προκειµένου να διατηρηθεί η σωµατική και ψυχική υγεία 
του φροντιστή. Όµως πώς ορίζεται ο φροντιστής; Ο υπεύθυνος φροντιστής (primary caregiver) 
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θεωρείται εκείνο το πρόσωπο που είναι περισσότερο υπεύθυνο για την καθηµερινή λήψη 
αποφάσεων και παροχή φροντίδας στον ασθενή µε άνοια. Ο ανεπίσηµος φροντιστής (informal 
caregiver) είναι εκείνος ο οποίος παρέχει την φροντίδα του στον ασθενή µε άνοια χωρίς αµοιβή 
(unpaid caregiver) (Gallicchio et al, 2002). Οι ανεπίσηµοι φροντιστές  είναι συνήθως συγγενείς ή 
φίλοι, οι οποίοι παρέχουν τη βοήθειά τους σε πρόσωπα που δυσκολεύονται να εκτελέσουν 
δραστηριότητες της καθηµερινής ζωής τους, δηλαδή έχουν προβληµατική λειτουργικότητα, εξαιτίας 
σωµατικών, γνωστικών ή συναισθηµατικών διαταραχών. ∆ίχως τη βοήθεια αυτή, οι αποδέκτες της 
φροντίδας, όπως οι ασθενείς µε άνοια τύπου Alzheimer, δεν θα µπορούσαν να επιβιώσουν. Αν και η 
παροχή φροντίδας (caregiving) εξαρτάται από τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ατόµου, συνήθως 
περιλαµβάνει βοήθεια στις δραστηριότητες της καθηµερινής ζωής του περιθαλπόµενου, ο οποίος 
πάσχει από χρόνια νόσο (Vitaliano et al, 2003 και Parks and Novielli, 2003).  

Πώς εννοείται η παροχή φροντίδας; Κατά τον Bridges «βασίζεται σε έναν βαθύ σεβασµό για 
τη ζωή και την πεποίθηση ότι οι άνθρωποι έχουν το αναφαίρετο δικαίωµα να διατηρήσουν τις 
νοητικές και σωµατικές τους δυνατότητες στο ανώτερο επίπεδο λειτουργικότητας. Η µεγαλύτερη 
αποστολή της παροχής φροντίδας είναι η προαγωγή της ανεξαρτησίας µε τη διατήρηση της πιο 
λειτουργικής κατάστασης του ατόµου, σωµατικά, νοητικά, συναισθηµατικά και ψυχικά» (Bridges 
1995, σ.13).  

Το κόστος της παρεχόµενης φροντίδας µπορεί να είναι ψυχοκοινωνικό και σωµατικό 
(Vitaliano et al, 2003). Οι Grunfeld και συν (1997) αναφέρονται στις σοβαρές συνέπειες της 
φροντίδας ηλικιωµένων ασθενών µε άνοια για τους φροντιστές τους. Στην 1η φάση της Καναδικής 
Μελέτη για την Υγεία και τη Γήρανση (Canadian Study of Health and Aging) (1991-1992) 
επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη ενός εκτεταµένου άτυπου/ ανεπίσηµου δικτύου Καναδών, οι οποίοι 
παρείχαν φροντίδα σε ηλικιωµένους µε άνοια. Πάνω από το 98% των ηλικιωµένων µε άνοια στη 
κοινότητα είχαν έναν φροντιστή. Από αυτούς το 94% ήταν ανεπίσηµοι φροντιστές, δηλαδή µη 
αµειβόµενα µέλη της οικογένειας ή φίλοι. Από τους ασθενείς µε άνοια στη κοινότητα, 94% είχαν 
έναν ή δύο συγγενείς ή φίλους εκτός από το υπεύθυνο πρόσωπο φροντίδας που τους βοηθούσε. Στα 
δεδοµένα της Μελέτης διαγράφεται καθαρά ο ισχυρός ρόλος των γυναικών ως φροντιστές. Τα τρία 
τέταρτα των υπεύθυνων προσώπων φροντίδας ασθενών µε άνοια στη κοινότητα ήταν γυναίκες. 
Σχεδόν το ένα τέταρτο (1/4), δηλ. το 24% αυτών ήταν σύζυγοι και το 29% ήταν κόρες. Επίσης, 
πάνω από 70% ήταν έγγαµοι/-µες, είτε ο ηλικιωµένος διαβιούσε στη κοινότητα ή σε ίδρυµα. Το 1/5 
των φροντιστών ήταν φίλοι και άλλα µέλη της οικογένειας (εκτός από συζύγους και παιδιά). ∆εν 
εργάζονταν σε ένα ποσοστό 29% σε σύγκριση µε  φροντιστές ασθενών σε ιδρύµατα. Η µέση ηλικία 
τους στη κοινότητα ήταν 62 ετών, αλλά 32% από αυτούς ήταν ηλικίας 70 έως 90 ετών. Το 60% των 
φροντιστών συγκατοικούσαν µε τον ασθενή (Lindsay and Anderson, 2004). Επίσης, η Κλινική 
Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής του Παν/µίου Κρήτης συµµετείχε σε Ευρωπαϊκή Μελέτη 
για τη νόσο Alzheimer, στην οποία βρέθηκε να είναι υψηλό το κοινωνικο-οικονοµικό και 
συναισθηµατικό κόστος της νόσου σε οικογένειες της αγροτικής Κρήτης (Lionis, 2000). 

Σύµφωνα µε τους Donaldson και Burns (1999), βάσει των ερευνητικών δεδοµένων της 
µελέτης Manchester Carer’s Project, αναγνωρίζεται ότι παράγοντες που συµβάλλουν στο βάρος των 
φροντιστών ασθενών µε άνοια είναι τα ίδια τα χαρακτηριστικά τους, όπως το φύλο τους, η 
διαθεσιµότητα υποστηρικτικών συστηµάτων, η σχέση τους µε τον ασθενή, ο τρόπος που το άτοµο 
αντιλαµβάνεται τα συµπτώµατα του ασθενή (εάν προέρχονται από την αρρώστια ή είναι εσκεµµένα) 
και η στάση και συµπεριφορά του απέναντι στον ασθενή. Συνοπτικά, οι περισσότερες µελέτες που 
εξετάζουν το πώς οι διαφορές ως προς το φύλο επηρεάζουν την επιβάρυνση των ατόµων φροντίδας, 
έχουν γίνει σε συζύγους. Αναφορικά µε τη συσχέτιση συγγένειας και επιβάρυνσης ατόµου 
φροντίδας, οι πλειονότητα των ερευνών συγκρίνει γυναίκες συζύγους µε άνδρες συζύγους ως άτοµα 
φροντίδας. Επίσης, σε αρκετές µελέτες, οι κόρες είχαν βιώσει µεγαλύτερη επιβάρυνση εν συγκρίσει 
µε τους/τις συζύγους και τους γιους (Chumbler et al, 2003).   

Μάλιστα στο εγγύς µέλλον, ο αριθµός των δυνητικά διαθέσιµων ατόµων που θα παρέχουν 
γενικότερα τη φροντίδα τους θα µειωθεί εξαιτίας των χαµηλότερων ποσοστών γεννήσεων, του 
αυξηµένου ποσοστού µετακίνησης του πληθυσµού σε αστικά κέντρα κυρίως και της διάλυσης της 
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οικογένειας µε τη στενή της έννοια λόγω του αυξανόµενου ποσοστού των διαζυγίων (O’ Brien, 
2000).   

  

  

 Ανάγκη εκπαίδευσης φροντιστών ασθενών µε άνοια  

 
Η ενηµέρωση των φροντιστών ασθενών µε άνοια για τη νόσο είναι επιτακτική γιατί έχει 

βρεθεί ότι µπορεί να µειώσει την επιβάρυνση που νιώθουν λόγω της παρεχόµενης φροντίδας.    
(Parks and Novielli, 2000). Είναι σηµαντική η διερεύνηση και καταγραφή των αναγκών ενηµέρωσης 
και εκπαίδευσης των ατόµων φροντίδας ασθενών µε άνοια, προκειµένου να µπορέσουν να 
ανταποκριθούν επαρκώς στο δύσκολο και απαιτητικό ρόλο τους, µε σκοπό την πρόληψη ή 
ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης της σωµατοψυχικής υγείας τους και της υποβίβασης της ποιότητας 
ζωής τους (Pfiger, 2000). 

∆ιεθνώς η κύρια προτεραιότητα για δράση είναι η ενηµέρωση για τη νόσο Alzheimer στο 
γενικό πληθυσµό, τους πολίτες, τους επαγγελµατίες υγείας και τους σχεδιαστές κοινωνικής 
πολιτικής. Η ενηµέρωση είναι πρωταρχικός στόχος της ∆ιεθνούς Ένωσης για τη Νόσο Alzheimer 
και όλες τις αντίστοιχες Εθνικές Ενώσεις που υποστηρίζει. Χρειάζεται να γίνει γνωστό ότι η 
απώλεια µνήµης δεν είναι ένα φυσιολογικό επακόλουθο της διαδικασίας της γήρανσης, αλλά ένα 
σύµπτωµα της νόσου. ∆ύο άλλες προτεραιότητες για δράση είναι η έγκαιρη διάγνωση της άνοιας και η 
εκπαίδευση των υγειονοµικών στη πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας, αλλά και των φροντιστών. 
Χρειάζεται άµεση και πλήρης ενηµέρωση για τη νόσο, στις οικογένειες µε το πάσχον µέλος, µα και 
συνεχή υποστήριξη και συµβουλευτική σε µακρόχρονη βάση. Η υποστήριξη µπορεί να δοθεί από τις 
Εταιρείες Νόσου Alzheimer σε συνεργασία µε τους επαγγελµατίες υγείας στη Π.Φ.Υ. (Graham, 
2001).  

Στις Η.Π.Α., Πρακτικές Οδηγίες της Αµερικανικής Ψυχιατρικής Ένωσης δίνουν έµφαση στη 
σηµασία διασφάλισης της εκπαίδευσης των περιθαλπόντων τους ασθενείς µε άνοια. Από τη στιγµή 
που είναι δεδοµένη η αύξηση του αριθµού των ατόµων µε άνοια που ζουν στο σπίτι τους, 
παραµένοντας στη κοινότητα και φροντίζονται από τις οικογένειες ή τους γείτονες και φίλους τους, 
οι ανάγκες και οι επιθυµίες τους έχουν ιδιαίτερη σηµασία για τη χάραξη και εφαρµογή 
ολοκληρωµένης κοινωνικής πολιτικής για την έγκαιρη διάγνωση και κατάλληλη θεραπεία της 
άνοιας (Wald et al, 2003).   
 

 

 Σύστηµα υποστήριξης φροντιστών ασθενών µε άνοια στη κοινότητα  
 

Οι ασθενείς µε άνοια παρουσιάζουν προοδευτική έκπτωση των γνωστικών ικανοτήτων τους 
µε αυξανόµενη εξάρτηση, η οποία συνεπάγεται συνεχή βοήθεια και υποστήριξη από ένα 
τουλάχιστον µέλος της οικογένειάς τους (O’ Brien, 2000). Οι ερευνητές έχουν εξετάσει τρόπους 
µείωσης του βάρους φροντίδας µέσω κατάλληλων µηχανισµών υποστήριξης, αλλά τα ερευνητικά 
ευρήµατα είναι διφορούµενα. Για τον λόγο ότι το φορτίο της φροντίδας είναι συνισταµένη πολλών 
παραγόντων ώστε να µειώνεται µε µία σταθερή παρέµβαση, απαιτούνται ακριβή µέτρα αξιολόγησης 
των παρεµβάσεων στους φροντιστές ασθενών µε άνοια για να κατευθύνουν τη µελλοντική έρευνα 
(Acton and Kang, 2001). 

Οι οµάδες υποστήριξης είναι συνήθεις διέξοδοι για τους φροντιστές. Σκοπό έχουν την παροχή 
συναισθηµατικής υποστήριξης και πληροφόρησης για την άνοια και αναπτύσσουν διασυνδέσεις µε 
κρατικές υπηρεσίες ή άλλους εθνικούς ή και διεθνείς οργανισµούς. Οι Parks και Novielli (2000) 
αναφέρουν ότι στη µελέτη του W.E. Haley το 1997, η υποστήριξη που παρέχεται στους φροντιστές 
µέσω εκπαιδευτικών προγραµµάτων ωφελεί περισσότερο όταν εστιάζει στα προβλήµατα, όπως και 



∆ηµόσια Υγεία & ∆ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Τµήµα Ιατρικής – Πανεπιστήµιο Κρήτης 
 

18

η διαχειριστική στρατηγική που εστιάζει στην προβληµατική συµπεριφορά. Επίσης, οι ίδιοι 
ερευνητές αναφέρουν ότι σε µελέτη των Μittelman και συν. το 1996, συνδυαστική παρέµβαση 
(ατοµικές και οικογενειακές συνεδρίες συµβουλευτικής και κατευθυνόµενη συµµετοχή σε οµάδες 
στήριξης) παράτεινε χρονικά την ανάγκη τοποθέτησης του ασθενούς µε άνοια σε δοµή κλειστής 
περίθαλψης (γηροκοµείο ή/και ιδιωτική κλινική). Η τοποθέτηση σε ίδρυµα καθυστέρησε κατά 329 
ηµέρες στην οµάδα παρέµβασης των περιθαλπόντων εν συγκρίσει µε την οµάδα των ατόµων 
φροντίδας που δεν δέχθηκε συµβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες µορφές υποστήριξης.  

Οι Acton και Kang (2001) προχώρησαν σε συστηµατική ανάλυση της βιβλιογραφίας που 
εξέταζε την επίδραση των διαφόρων τύπων παρεµβάσεων, όπως υποστηρικτικές οµάδες, 
εκπαίδευση, ψυχο-εκπαίδευση, συµβουλευτική, διακεκοµµένη φροντίδα (respite care), συνθετική 
παρέµβαση, µε στόχο την µείωση της επιβάρυνσης των προσώπων που φροντίζουν µέλος της 
οικογένειάς τους µε άνοια. Συγκεκριµένα αξιολογήθηκαν 27 στρατηγικές παρέµβασης σε 24 
δηµοσιευµένες ερευνητικές αναφορές από τα τέλη της δεκαετίας του 1970. Μόνο η πολυδιάστατη 
συνθετική παρέµβαση µείωσε σηµαντικά το βάρος της φροντίδας. Η παρέµβαση αυτού του τύπου 
συνδυάζει διάφορες στρατηγικές. Η πλέον κοινή στρατηγική παρέµβασης συνθετικού τύπου που 
χρησιµοποιείται στην έρευνα παρεµβάσεων σε φροντιστές ασθενών µε άνοια είναι τα 
ψυχοεκπαιδευτικά προγράµµατα. Τα ψυχοεκπαιδευτικά προγράµµατα περιλαµβάνουν εκπαιδευτικές 
και υποστηρικτικές παρεµβάσεις. Παρέχουν τεκµηριωµένη πληροφόρηση για την πορεία της νόσου, 
την αποδιοργάνωση της συµπεριφοράς του ασθενούς. Επίσης, παρέχουν εκπαίδευση σε δεξιότητες 
φροντίδας καθώς και υποστήριξη σε οµάδες αυτοβοήθειας ατόµων φροντίδας µε µοίρασµα των 
εµπειριών τους, αλλά και αµοιβαία στήριξη µεταξύ των µελών της οµάδας µε ενίσχυση της 
αµφίδροµης επικοινωνίας και της δηµιουργίας διαπροσωπικών σχέσεων (Acton and Kang, 2001). 
Ακόµη, σύµφωνα µε τους Sorensen και συν (2002), η συνθετική παρέµβαση µειώνει την 
επιβάρυνση των φροντιστών, βελτιώνει την ποιότητα ζωής τους, αυξάνει την ικανοποίηση µα και τις 
γνώσεις/ικανότητές τους, ενώ παράλληλα βελτιώνει την κατάσταση των αποδεκτών αυτής της 
φροντίδας. Τα ψυχοεκπαιδευτικά και τα ψυχοθεραπευτικά προγράµµατα αποδεικνύεται να έχουν τα 
πιο σταθερά βραχυπρόθεσµα αποτελέσµατα σε σύγκριση µε άλλα µέτρα έκβασης.     

 Μία παρέµβαση αναµένεται να επιδράσει σε κάποια από τα καθήκοντα του ατόµου 
φροντίδας ή να µειώσει τον χρόνο που αφιερώνει στην φροντίδα (αντικειµενικό φορτίο), αλλά ο 
φροντιστής παραµένει υπεύθυνος για την φροντίδα και η παρέµβαση είναι απίθανο να αλλάξει την 
αντίληψη της ευθύνης (υποκειµενικό φορτίο). Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση απαιτείται πρώτα από 
όλα η εκτίµηση των αναγκών των φροντιστών, η οποία οφείλει να προηγείται οποιασδήποτε 
παρέµβασης. Άρα, οι σχεδιαστές κοινωνικής πολιτικής είναι αναγκαίο να κατευθύνουν τις ενέργειές 
τους από επιστηµονικά δεδοµένα, ώστε -στηριζόµενοι στα ευρήµατα ερευνών εκτίµησης αναγκών 
των φροντιστών- να χρηµατοδοτήσουν τέτοια προγράµµατα παρέµβασης τα οποία ανταποκρίνονται 
µεν στις αναγνωρισµένες ανάγκες της οµάδας στόχου, έχουν δε αποδειχθεί αποτελεσµατικά για τα 
άτοµα που φροντίζουν ασθενείς µε άνοια (Acton and Kang, 2001). Σε επίπεδο Μη Κυβερνητικής 
Οργάνωσης (Μ.Κ.Ο.), ο Οργανισµός για τη Νόσο Alzheimer και Συναφών ∆ιαταραχών (The 
Alzheimer’s Disease and Related Disorders Association – ADRDA) είναι ο παλαιότερος και 
µεγαλύτερος εθελοντικός οργανισµός υγείας που έχει αφοσιωθεί στην έρευνα για τις αιτίες και την 
πρόληψη της νόσου Alzheimer. Οι υπηρεσίες που παρέχονται στα κατά τόπους κέντρα είναι οµάδες 
υποστήριξης, τηλεφωνικές γραµµές βοήθειας, κέντρα ηµέρας κ.ά. (Ιακωβίδου, 2000).    

Ο ασθενής µε άνοια και ο φροντιστής κατά την επαφή τους µε τους επαγγελµατίες υγείας 
είναι πιθανόν να αντιµετωπίσουν την προσέγγιση που προσανατολίζεται στην ασθένεια µε 
επίκεντρο τη διάγνωση και τη θεραπεία και αποτυγχάνει να εστιάσει στα ευρύτερα ζητήµατα που 
συνδέονται µε το ψυχολογικό κόστος και το θέµα της υποστήριξης των ατόµων φροντίδας. Η 
ανάγκη υποστήριξης των µελών της οικογένειας που ενεργούν ως φροντιστές, αποτελεί βασική αρχή 
της γηριατρικής φροντίδας (O’ Brien, 2000). Αν εστιάσουµε στην αρχή αυτή γίνεται εύκολα 
αντιληπτό πόσο απαραίτητος κρίνεται ο εντοπισµός των ατόµων που παρέχουν τη φροντίδα τους 
στον ασθενή µε άνοια από τον οικογενειακό ιατρό ώστε να βοηθήσει τα άτοµα αυτά να 
ανταποκριθούν στις προκλήσεις του ρόλου τους. Με συστηµατική προσέγγιση µπορεί να εκτιµηθεί 
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ο βαθµός επιβάρυνσής τους. Για τον λόγο ότι βρίσκονται σε αυξηµένο κίνδυνο για ανάπτυξη άγχους 
και κατάθλιψης, θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί προσυµπτωµατικός έλεγχος για τον αποκλεισµό της 
εµφάνισης της µίας ή της άλλης διαταραχής (Parks and Novielli, 2000 και Nusbaum, 2002). Ο 
οικογενειακός ιατρός ευαισθητοποιηµένος στις ανάγκες των ατόµων φροντίδας µε την χρήση 
εργαλείων µέτρησης του άγχους και της επιβάρυνσης που βιώνουν, µπορεί να εντοπίζει τις εµπειρίες 
επιβάρυνσης των ατόµων φροντίδας. Η αποτυχία διάγνωσης της επιβάρυνσης, του άγχους ή της 
κατάθλιψης που σχετίζεται µε την παροχή φροντίδας µπορεί να συµβάλλει σε ψυχοσωµατικές 
παθήσεις, οι οποίες µπορεί να προκαλέσουν πολλαπλές επισκέψεις απαιτώντας πολύ περισσότερο 
χρόνο από τον γενικό ιατρό (O’ Brien, 2000). Χρειάζεται λοιπόν να εκτιµηθεί η δεξιότητα του 
φροντιστή να διαχειριστεί τα προβλήµατα συµπεριφοράς του πάσχοντα µέλους της οικογένειάς του. 
Ο οικογενειακός ιατρός θα µπορούσε επίσης να αναλάβει και συµβουλευτική προσέγγιση όσον 
αφορά στα καθηµερινά άγχη που πηγάζουν από τη φροντίδα και όσον αφορά στις πηγές βοήθειας. 
Εκπαιδεύοντας τους φροντιστές σε τεχνικές διαχείρισης των καθηµερινών δυσκολιών που 
αντιµετωπίζουν, µπορεί να τους βοηθήσει να µειώσουν σε κάποιο βαθµό το άγχος που βιώνουν. Ο 
ρόλος του οικογενειακού ιατρού κρίνεται καθοριστικός, αν ληφθούν υπόψη ευρήµατα µελέτης σε 
ασθενείς -στα πλαίσια καθηµερινής κλινικής πρακτικής- που δείχνουν ότι 21% των ασθενών είχαν 
αναλάβει υποχρεώσεις φροντίδας για άτοµα µε χρόνια νόσο (Parks and Novielli, 2000).  

Στην 1η φάση της Καναδικής Μελέτης για την Υγεία και τη Γήρανση (Canadian Study of 
Health and Aging) (1991-1992), ήταν χαµηλή η χρήση των υπηρεσιών φροντίδας στη κοινότητα. Οι 
φροντιστές ασθενών µε άνοια και λειτουργική ανικανότητα στην εκτέλεση δραστηριοτήτων της 
καθηµερινής ζωής δέχονταν λιγότερες υπηρεσίες από εκείνους µε µη πάσχοντες από άνοια. Πιθανοί 
παράγοντες που επιδρούν στη πρόσβαση στις κοινοτικές υπηρεσίες φροντίδας σχετίζονται και µε 
τους ασθενείς και µε τους φροντιστές. Ως προγνωστικοί δείκτες της χρήσης των κοινοτικών 
υπηρεσιών από τους ηλικιωµένους ασθενείς µε άνοια αναγνωρίστηκαν να είναι η µεγαλύτερη 
λειτουργική ανικανότητα, η µοναχική διαβίωση, και η διαµονή σε αγροτική περιοχή. Επιπλέον, 
εκείνοι οι φροντιστές που θεωρούσαν πολύ κακή την υγεία τους, ήταν πιθανότερο να 
χρησιµοποιήσουν κοινοτικές υπηρεσίες (Lindsay and Anderson, 2004).    
 

 

 Επιβάρυνση φροντιστών ασθενών µε άνοια  
 

Μία ψυχοκοινωνική αντίδραση στην παροχή φροντίδας είναι η εκλαµβανόµενη επιβάρυνση 
των φροντιστών (carer ή caregiver burden) (Parks and Novielli, 2003). Όπως αναφέρουν οι Parks 
και συν (2003), οι LK George και LP Gwyther to 1986 όρισαν την επιβάρυνση του φροντιστή ως το 
«σωµατικό, συγκινησιακό, κοινωνικό και οικονοµικό φορτίο της παροχής φροντίδας». Η επιβάρυνση 
βιώνεται ως αποτέλεσµα των σωµατικών, ψυχολογικών, συναισθηµατικών, κοινωνικών και 
οικονοµικών προβληµάτων τα οποία αναδύονται στις οικογένειες που περιθάλπουν ηλικιωµένα 
µέλη τους µε διαταραχές. Περιλαµβάνει αισθήµατα υπερέντασης, δυσφορίας και εγκλωβισµού, 
αµηχανία, απώλεια ελέγχου, αποµόνωση από την κοινωνία, αναποτελεσµατική επικοινωνία και 
πιέσεις στην εργασία. ∆εδοµένων αυτών των αντιδράσεων, είναι αναµενόµενη η µεγαλύτερη αυτο-
αναφερόµενη εµπειρία υπερέντασης των φροντιστών ασθενών µε άνοια από τους µη-φροντιστές 
(Vitaliano et al, 2003). Συγκριτικά µε το γενικό πληθυσµό, τα άτοµα φροντίδας -που προέρχονται 
από το οικογενειακό και συγγενικό περιβάλλον- αναφέρουν σε τριπλάσια συχνότητα αισθήµατα 
απόγνωσης. Συχνά αναφέρουν αϋπνία και µειωµένη ενεργητικότητα. Συνήθως αισθάνονται 
σωµατική καταπόνηση, κοινωνική αποµόνωση, µοναξιά, θυµό, µαταίωση, ενώ χάνουν εύκολα την 
υποµονή τους (Ευρωπαϊκή Εταιρεία Alzheimer, 1999 και Οικονόµου, 2000, σ.182).        

Αρχικά η οικογένεια αρνείται τη διάγνωση της νόσου Alzheimer ή άλλου τύπου άνοιας και 
δυσκολεύεται να δεχθεί το γεγονός. Υποεκτιµά τα συµπτώµατα της νόσου, οδηγείται στην εναλλαγή 
θεραπόντων αλλά και σε εναλλακτικές θεραπείες. Με την πάροδο του χρόνου η κλινική πορεία της 
άνοιας προκαλεί στους πάσχοντες αυξανόµενες διαταραχές στο γνωστικό και λειτουργικό επίπεδό 
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τους, ενώ οι περισσότεροι αναπτύσσουν δυσλειτουργική συµπεριφορά. Όσο όµως εξελίσσεται η 
νόσος, η οικογένεια καταβάλλει σηµαντική προσπάθεια να ανταποκριθεί στις ευθύνες φροντίδας του 
πάσχοντα ηλικιωµένου µέλους της, παρά τη δυσκολία της να αντιµετωπίσει τα δικά της 
συναισθήµατα πόνου αλλά και πένθους για τον αγαπηµένο άνθρωπό της. Το µέλος της οικογένειας 
ως υπεύθυνο πρόσωπο φροντίδας χρειάζεται µε συστηµατικό τρόπο να επιλύει σειρά καθηµερινών 
προβληµάτων όπως λ.χ. οι δυσκολίες στο ντύσιµο, το φαγητό ή πιο σύνθετα όπως εκείνα της χρήσης 
τουαλέτας και µπάνιου, της ασφαλούς µετακίνησης και της δυσλειτουργικής συµπεριφοράς. 
Προκειµένου να µπορέσει να αντιµετωπίσει όλα αυτά τα πρακτικά ζητήµατα στη καινούργια του 
καθηµερινότητα, καλείται να αναλάβει ικανοποιητικά νέους ρόλους. Για παράδειγµα, οι γυναίκες 
πρέπει να µάθουν «αντρικές δουλειές», όπως οδήγηση και διαχείριση των οικονοµικών, µα και οι 
άντρες «γυναικείες δουλειές», όπως µαγείρευµα και γενικά τις δουλειές του νοικοκυριού. Καθώς 
αυξάνεται η εξάρτηση του ασθενούς για βοήθεια, ανεβαίνει το επίπεδο της έντασης στο άτοµο 
φροντίδας του. Μπορεί να αισθάνεται θυµό, λύπη, µοναξιά, δυσανασχέτηση, αλλά και µια αίσθηση 
αποµόνωσης, άγχος ή και κατάθλιψη (O’ Brien, 2000). Τα συναισθήµατα αυτά συντελούν στη 
λεγόµενη επιβάρυνση του ατόµου φροντίδας η οποία θεωρείται ως ένα µέτρο των συνεπειών της 
φροντίδας ενός ασθενούς µε άνοια στον φροντιστή του (Argimon et al, 2004).. 

Σύµφωνα µε τους Parks και Novielli (2003), σε µία έρευνα σε 510 οικογενειακούς 
φροντιστές που αναλύθηκαν οι τέσσερις όψεις της επιβάρυνσης (σωµατική, συναισθηµατική, 
κοινωνική και οικονοµική), οι συµµετέχοντες εκδήλωσαν συµπτώµατα άγχους σε υψηλότερο βαθµό 
και λιγότερες κοινωνικές δραστηριότητες παρά οι µη-φροντιστές. Η φροντίδα του ασθενούς µε 
άνοια επιβαρύνει σωµατικά και ψυχολογικά το µέλος της οικογένειάς του που αναλαµβάνει αυτή 
την ευθύνη. Ο ασθενής µπορεί να µην αναγνωρίζει τα µέλη της οικογένειάς του, να τα θεωρεί 
αγνώστους που προσπαθούν να τον εξαπατήσουν, µπορεί να τους κατηγορήσει για κλοπή, απιστία ή 
άλλη «κακή» συµπεριφορά. Εάν ο ασθενής δεν µπορεί να κοιµηθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας, 
επηρεάζεται και ο ύπνος του φροντιστή του που πρέπει να είναι σε επαγρύπνηση. ∆εν προκαλεί 
έκπληξη το γεγονός ότι οι φροντιστές όσο πιο υπεύθυνοι είναι στη φροντίδα των συγγενών τους –µε 
την έννοια της επιµελούς φροντίδας τους– τόσο πιο πολύ έχουν την τάση για κατάθλιψη και 
επιβάρυνση (Nusbaum, 2002). Τα τριάντα τελευταία χρόνια οι ερευνητές έχουν συµφωνήσει στο ότι 
η παροχή φροντίδας σε ένα άρρωστο µέλος της οικογένειας είναι επιζήµιο για την υγεία. Όταν 
µάλιστα η φροντίδα αφορά σε ένα ηλικιωµένο µέλος της οικογένειας µε άνοια, αποτελεί µία χρόνια 
στρεσογόνα διαδικασία, µε δυνητικές αρνητικές συνέπειες για τη σωµατική υγεία του πάσχοντα. 
Σύµφωνα µε τους Vitaliano και συν (2003), οι οποίοι εστίασαν στη σχέση της κατάστασης παροχής 
φροντίδας και της αυτο-αναφερόµενης σωµατικής υγείας και λειτουργικότητας του φροντιστή 
ασθενούς µε άνοια, οι φροντιστές ασθενών µε άνοια έχουν ελαφρά υψηλότερη επικινδυνότητα στην 
εκδήλωση προβληµάτων υγείας εν συγκρίσει µε τους µη-φροντιστές.  

Σύµφωνα µε τους Parks και Novielli (2000), το µεγαλύτερο µέρος της έρευνας στην υγεία 
των ατόµων φροντίδας έχει εστιάσει στην ποιότητα ζωής τους στον ψυχολογικό τοµέα. Οι Argimon 
και συν (2004) διεξήγαγαν µία έρευνα µε σκοπό τη συσχέτιση της ποιότητας ζωής των ατόµων 
φροντίδας ασθενών µε άνοια µε την υγεία τους σε σύγκριση µε προτυποποποιηµένο δείγµα κατά 
ηλικία και φύλο από τον γενικό πληθυσµό. Τα αποτελέσµατα της συγχρονικής αυτής µελέτης σε 37 
Κέντρα Υγείας στην Καταλονία της Ισπανίας, έδειξαν ότι οι γυναίκες ως φροντιστές ασθενών µε 
άνοια έχουν την εµπειρία µίας σοβαρά χαµηλής ποιότητας ζωής που συσχετίζεται µε κακή 
σωµατική και ψυχική υγεία εν συγκρίσει µε το προτυποποποιηµένο δείγµα κατά ηλικία και φύλο 
από τον γενικό πληθυσµό. Στην Ευρωπαϊκή Μελέτη EUROCARE, η οποία στόχευε στην 
αποκάλυψη του Ευρωπαϊκού προφίλ του/της συζύγου ως φροντιστή που συµβιώνει µε τον ασθενή 
µε άνοια, βρέθηκε υψηλό επίπεδο ψυχολογικής πίεσης µε βάση µετρήσεις στο General Health 
Questionnaire – 12 (Argimon et al, 2004).  

Η κατάθλιψη είναι η περισσότερο ερευνηθείσα διαταραχή στους φροντιστές ασθενών µε 
άνοια. Αρκετές µελέτες έχουν δείξει ότι η επίπτωση της κατάθλιψης ήταν υψηλή στους 
περιθάλποντες κυµαινόµενη από 18-47% και ότι τα άτοµα φροντίδας που υπέφεραν από κατάθλιψη 
βίωναν υψηλοτέρα επίπεδα επιβάρυνσης. Μία µελέτη αποκάλυψε ότι το άγχος ήταν παρόν σε 17.5% 
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των φροντιστών, εν συγκρίσει µε 10.9% των υποκειµένων σε αντίστοιχη οµάδα παρέµβασης. 
Σύµφωνα µε τον O’ Brien (2000), ορισµένοι ερευνητές εκτιµούν ότι 60 µε 70% των συγγενών που 
φροντίζουν ασθενείς µε άνοια κατ’ οίκον υποφέρουν από άγχος και άλλη διαταραχή ή νόσο. Επίσης, 
οι φροντιστές ασθενών µε άνοια αντιλαµβάνονται την κατάσταση υγείας τους σε χειρότερα επίπεδα 
σε σχέση µε άτοµα που δεν έχουν αναλάβει ρόλο παροχής φροντίδας. Επιπλέον επηρεάζεται η 
ανοσοποιητική λειτουργία τους διότι σύµφωνα µε ερευνητικά δεδοµένα οι ιογενείς ασθένειες 
διαρκούν περισσότερο στους φροντιστές παρά σε αντίστοιχη οµάδα ελέγχου (Parks and Novielli, 
2000).  

Επίσης, στη 2η φάση της Καναδικής Μελέτης (1996-1997) οι ανεπίσηµοι φροντιστές 
ασθενών µε άνοια παρουσιάζουν περισσότερα χρόνια προβλήµατα υγείας και καταθλιπτικά 
συµπτώµατα από εκείνους που φροντίζουν ηλικιωµένους χωρίς άνοια. Τα άτοµα φροντίδας  
ασθενών που παρέµεναν στη κοινότητα ανέφεραν σηµαντικά µεγαλύτερη επιβάρυνση από εκείνα τα 
άτοµα φροντίδας ασθενών που τοποθετήθηκαν σε ίδρυµα ή παρέµειναν σε αυτό. Παράγοντες οι 
οποίοι σχετίζονται σε µεγαλύτερη επιβάρυνση των φροντιστών -και µπορούν µε τη σειρά τους να 
οδηγήσουν σε κατάθλιψη- είναι η µεγαλύτερη συχνότητα διαταραγµένης συµπεριφοράς του 
ασθενούς και η παραµονή του στη κοινότητα, αλλά και η ανεπαρκής ανεπίσηµη υποστήριξη του 
ατόµου φροντίδας. Επιπρόσθετα, οι φροντιστές ασθενών µε άνοια µε τις περισσότερο 
διαταραγµένες συµπεριφορές και τη µεγαλύτερη λειτουργική ανικανότητα δέχονταν λιγότερη 
βοήθεια από την οικογένεια και φίλους, παρά εκείνοι που είχαν τους πάσχοντες στα ιδρύµατα 
(Lindsay and Anderson, 2004).         

Η µελέτη ορόσηµο των Schulz και συν (1999), η οποία αναφερόταν στην υγεία των 
φροντιστών, αποκάλυψε ότι ηλικιωµένες σύζυγοι παρουσίασαν 63% υψηλότερη θνησιµότητα από 
εκείνη στα άτοµα οµάδας ελέγχου, εύρηµα το οποίο συµφωνεί µε αποτελέσµατα άλλων ερευνών 
σχετικά µε αυξηµένα ποσοστά νοσηρότητας και θνησιµότητας σε µέλη της οικογένειας ως 
φροντιστές (O’ Brien, 2000). Το ζητούµενο για τους φροντιστές είναι να µπορέσουν να 
συνειδητοποιήσουν ότι για να ανταποκριθούν στο νέο ρόλο τους δεν πρέπει να παραµελήσουν τον 
εαυτό τους. Χρειάζεται ο επιµερισµός της φροντίδας του ασθενούς µε άνοια µε την αξιοποίηση της 
συνεισφοράς του φιλικού και συγγενικού περιβάλλοντος αλλά και των επαγγελµατιών υγείας 
(Ευρωπαϊκή Εταιρεία Alzheimer, 1999).       

 
 
 Το Ελληνικό πλαίσιο σε σχέση µε τη «φροντίδα» των ατόµων που περιθάλπουν 
ασθενείς µε άνοια στη κοινότητα  

 
Στην Ελλάδα, το ζήτηµα των ατόµων φροντίδας εξαρτηµένων ηλικιωµένων δεν έχει 

ερευνηθεί επαρκώς για τον λόγο ότι η κοινωνία µας θεωρεί πως η οικογένεια έχει την υποχρέωση 
και την ικανότητα παραδοσιακής παροχής ανεπίσηµης φροντίδας στο ηλικιωµένο µέλος της. Στη 
χώρα µας πραγµατοποιήθηκε µία σχετικά µικρής κλίµακας συγκριτική µελέτη (1990-1991) στους 
οικογενειακούς φροντιστές εξαρτηµένων ηλικιωµένων, ως τµήµα µιας έρευνας σε άλλα δέκα 
Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το Ευρωπαϊκό Ίδρυµα για τη Βελτίωση των Συνθηκών 
∆ιαβίωσης και Εργασίας σε συνεργασία µε τη µη κερδοσκοπική Εταιρεία κοινωνικο-οικονοµικών 
ερευνών “SEXTANT”. Η έρευνα εξέτασε τα ατοµικά χαρακτηριστικά των οικογενειακών 
φροντιστών, τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν, τις αρνητικές και θετικές πλευρές της παροχής 
φροντίδας και την χρήση των διαφόρων υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής προστασίας 
(Τριανταφύλλου και Μεσθεναίου, 1993). 

Επιπλέον, η χώρα µας συµµετείχε κατά τα έτη 1998-1998 στο Πρόγραµµα “Transnational 
European Analysis of Public Health Policy Developments for Alzheimer’s and Associated Disorders 
of Elderly People and their Carers”, το οποίο κατέγραψε µη συγκεκριµένες πολιτικές για τα άτοµα 
µε άνοια και τους φροντιστές τους. Η κατανοµή οικονοµικών πόρων επιδρά ώστε η παροχή 
υπηρεσιών να διαφέρει µεταξύ των χωρών. Ο ρυθµός ανάπτυξης πολιτικής καθορίζεται από το ύψος 
των διαθέσιµων πόρων, µε αποτέλεσµα η πολιτική και η παροχή υπηρεσιών να αναπτύσσονται 
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εξαιρετικά αργά σε χώρες όπου η διάθεση ανάλογων πόρων είναι περιορισµένη. Η µελέτη κατέληξε 
στο ότι η Βόρεια Ευρώπη βασίζεται περισσότερο στην παρέµβαση της πολιτείας, ενώ στη Νότια η 
οικογένεια αναµένεται να προσφέρει κάθε µη ιατρική φροντίδα και στήριξη (Σαµαρτζή, 2000).  

Είναι γεγονός ότι στην Ελλάδα µειώνεται το ποσοστό των γεννήσεων, ενώ τόσο το 
προσδόκιµο επιβίωσης τόσο κατά τη γέννηση όσο και κατά την ηλικία των 60 ετών συνεχίζει να 
αυξάνεται, αν και µε πιο αργό ρυθµό σε σχέση µε άλλα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. Η ελληνική οικογένεια 
παρότι πυρηνική διατηρεί ένα συχνά εκτεταµένο κοινωνικό δίκτυο από συγγενείς εξ’ αίµατος και 
εξ’ αγχιστείας. Αυτό το δίκτυο µπορεί να ενεργοποιηθεί  για κάθε τύπου βοήθεια και υποστήριξη 
συµπληρωµατικά στην κρατική παροχή φροντίδας στους εξαρτηµένους ηλικιωµένους. Σε πολλές 
αγροτικές περιοχές εξαρτηµένοι ηλικιωµένοι δεν έχουν τα παιδιά τους να ζουν κοντά τους και σε 
κάποιες σοβαρές περιπτώσεις το ζήτηµα της εξαρτώµενης φροντίδας απαιτεί µετακόµισή τους στα 
σπίτια των παιδιών τους σε αστικές περιοχές. Αλλά, οι ηλικιωµένοι µε το χαµηλό οικονοµικό 
εισόδηµα µε ανεπαρκές κοινωνικό δίκτυο, αποκοµµένοι από τα παιδιά ή άλλους συγγενείς, 
βρίσκονται σε µεγαλύτερο κίνδυνο ελλιπούς οικογενειακής στήριξης όταν θα την χρειαστούν, λόγω 
και της περιορισµένης λειτουργικότητάς τους εξαιτίας της προχωρηµένης άνοιας. Από την άλλη, οι 
εξαρτηµένοι ηλικιωµένοι µε µεσαίο ή υψηλότερο εισόδηµα τείνουν να έχουν υπηρεσίες ιδιωτικής 
προσωπικής φροντίδας µέσω της απασχόλησης µεταναστριών κυρίως από χώρες της πρώην 
Ανατολικής Ευρώπης και µη Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. ως έµµισθα άτοµα φροντίδας. Η διαθεσιµότητα 
φθηνού εργατικού δυναµικού και η απαίτηση αυτών των υπηρεσιών αύξησε τον αριθµό εκείνων που 
εργάζονται ως έµµισθο προσωπικό φροντίδας ηλικιωµένων. Αυτού του τύπου οι φροντιστές συχνά 
υποκαθιστούν τα µέλη της οικογένειας (ως φροντιστές) για εκτέλεση καθηµερινών πρακτικών 
καθηκόντων φροντίδας, παρότι η οικογένεια έχει την ευθύνη πληρωµής και εποπτείας τους (Pflüger, 
2004).     

Οι διάφορες πολιτικές εστιάζουν σε εκείνα τα κοινωνικά αποµονωµένα και οικονοµικά 
στερηµένα άτοµα και οµάδες του πληθυσµού και δε γίνεται συζήτηση για νέες δοµές οι οποίες 
προορίζονται για εκείνους τους εξαρτηµένους ηλικιωµένους που περιθάλπονται από µέλη της 
οικογένειάς τους και ιδιαίτερα εκείνους που πάσχουν από άνοια. Την δεκαετία του 1990, ο 
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός είχε οργανώσει σεµινάρια εκπαίδευσης οικογενειακών βοηθών για τη 
φροντίδα ηλικιωµένων. Βρέθηκε ότι γείτονες και φίλοι συχνά βοηθούν την οικογένεια σε ανάγκη µε 
το να προσφέρουν καθηµερινή φροντίδα ή την παρέα τους στο εξαρτώµενο ηλικιωµένο µέλος της, 
στο χρονικό διάστηµα που η οικογένεια έχει να διεκπεραιώσει άλλες υποχρεώσεις. Ωστόσο, σε 
επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης υπάρχουν παραδείγµατα εφαρµογής κοινωνικοπρονοιακών 
προγραµάτων στην ευρύτερη κοινότητα απευθυνόµενα σε ηλικιωµένους που χρειάζονται φροντίδα 
αλλά και τις οικογένειές τους. Αυτά τα προγράµµατα παρέχονται µέσω των υπηρεσιών που 
προσφέρουν τα κατά τόπους Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων (Κ.Α.Π.Η.), τα οποία 
έχουν προσπαθήσει να αναπτύξουν τον εθελοντισµό κινητοποιώντας ευαισθητοποιηµένους πολίτες 
µε στόχο τη στήριξη των ηλικιωµένων και των οικογενειών τους, µε ανεπαρκή όµως εµπειρία σε 
αυτό τον τοµέα (Pflüger, 2004).   

∆εν υπάρχουν επίσηµα επιδηµιολογικά δεδοµένα σε σχέση µε τα επίπεδα αναπηρίας στους 
Έλληνες ηλικιωµένους, αν και υπάρχουν εκτιµήσεις επιπέδων αναπηρίας από τον Παγκόσµιο 
Οργανισµό Υγείας (W.H.O., 2003). Βάσει αυτών των εκτιµήσεων, το 5% του συνολικού πληθυσµού 
έχουν ανάγκη καθηµερινής φροντίδας. Οι µισοί εκείνων που χρειάζονται καθηµερινή φροντίδα είναι 
ηλικιωµένοι, αν και η αναλογία προβλέπεται να αυξηθεί στα επόµενα πενήντα χρόνια. 

Σήµερα δεν υπάρχει εκτεταµένη έρευνα ή γνώση αναφορικά µε τις διαστάσεις της 
οικογενειακής φροντίδας ή τις ανάγκες των ατόµων φροντίδας στην Ελλάδα. Υπάρχει έλλειψη 
συστηµατικών µορφών και αντίστοιχων δοµών και υπηρεσιών φροντίδας εξαρτηµένων ηλικιωµένων 
µε σοβαρά προβλήµατα λειτουργικότητας λόγω προχωρηµένης άνοιας. Χρειάζονται υπηρεσίες 
αποκατάστασης που να είναι συνδεδεµένες µε νοσοκοµειακές υπηρεσίες (“Respite Care”). Επίσης, 
δεν έχουν θεσµοθετηθεί σεµινάρια εκπαίδευσης για επαγγελµατίες υγείας αλλά και εκµάθηση 
δεξιοτήτων αντιµετώπισης για τους φροντιστές, τόσο εκείνους που προέρχονται από την οικογένεια 
όσο και άλλα τρίτα αµειβόµενα άτοµα για την κατ’ οίκον νοσηλεία αλλά και την καθυστέρηση της 
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εισαγωγής σε ίδρυµα (Σόλιας και ∆έγλερης, 2004). Πρόσφατα πραγµατοποιήθηκε ένα σεµινάριο 
εκπαίδευσης ιατρών γενικής/οικογενειακής ιατρικής στην εκτίµηση αναγκών ασθενών µε άνοια και 
των φροντιστών τους µε διοργάνωση της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής Ιατρικής και της Ελληνικής 
Εταιρείας Νόσου Alzheimer και συναφών διαταραχών.     

Οι υπάρχουσες υπηρεσίες στην Ελλάδα, οι οποίες µπορούν εν δυνάµει να προσφέρουν 
ορισµένου τύπου βοήθεια σε ασθενείς µε άνοια και το οικογενειακό-συγγενικό περιβάλλον τους 
είναι οι ακόλουθες: 

 Τα Ειδικά Εξωτερικά Ιατρεία ορισµένων νοσοκοµείων που ασχολούνται µε τη Νόσο Alzheimer 
και τις άλλες µορφές άνοιας. Αυτά είναι τα λεγόµενα Ιατρεία «Μνήµης» ή «Άνοιας» ή «Νόσου 
Alzheimer» ή και «Οργανικών Ψυχοσυνδρόµων». 

 Τα Ειδικά Ιατρεία των Εταιρειών για τη Νόσο Alzheimer και Συναφών ∆ιαταραχών που 
ονοµάζονται συνήθως Ιατρεία «Νόσου Alzheimer» ή «Άνοιας». 

 Τα Νοσοκοµεία που διαθέτουν εξειδικευµένες Ψυχογηριατρικές Κλινικές. 
 Τα Νοσοκοµεία που έχουν Ψυχιατρικές Κλινικές ή /και Νευρολογικές Κλινικές. 
 Ορισµένες ψυχιατρικές δοµές, είτε Ειδικά Ψυχιατρικά Νοσοκοµεία είτε Κέντρα Ψυχικής Υγείας.    
 Οι Ιδιωτικές Ψυχιατρικές Κλινικές. 
 Τα Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων (Κ.Α.Π.Η.) όλης της χώρας. 
 Τα Προγράµµατα «Βοήθεια στο Σπίτι» και «Μονάδες Κοινωνικής Μέριµνας», τα οποία έχουν 
κατά κανόνα την έδρα τους στο Κ.Α.Π.Η. της περιοχής τους. 

 Τα Κέντρα Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων (Κ.Η.Φ.Η.).   
 Τα Γηροκοµεία και οι Οίκοι Ευγηρίας. 
 Τα Θεραπευτήρια Χρονίων Παθήσεων. 
 Τα Περιφερειακά και τα Γενικά Νοµαρχιακά Νοσοκοµεία αλλά και τα Κέντρα Υγείας όλης της 
χώρας. 

Η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και συναφών διαταραχών έχει αναπτύξει πρόγραµµα 
εκπαίδευσης και υποστήριξης των φροντιστών ασθενών µε τη νόσο Alzheimer. Η συµµετοχή σε 
οµάδες υποστήριξης βοηθά στο να ανταποκριθούν στην απαιτητική φροντίδα. Η οµάδα στήριξης 
µπορεί να βοηθήσει τις οικογένειες των πασχόντων από τη νόσο Alzheimer και να αποτελέσει µια 
σηµαντική πηγή πληροφοριών.    

Συµπερασµατικά, σήµερα στη χώρα µας οι δοµές που ασχολούνται µε την άνοια είναι δοµές 
που κατά κανόνα αφορούν άτοµα τρίτης και τέταρτης ηλικίας. Υπηρεσίες που παρέχονται έστω και 
µε ένα σχετικά αποσπασµατικό τρόπο, εφόσον δεν υφίστανται ένας κεντρικός σχεδιασµός για την 
υλοποίηση ανάλογων δράσεων. Όµως γενικά από τη στιγµή που οι οικογένειες αναλαµβάνουν τις 
ευθύνες φροντίδας δεν ενθαρρύνεται η ανάπτυξη κρατικής παρέµβασης. Η πρόσληψη του φθηνού 
εργατικού δυναµικού των γυναικών µεταναστριών από µια σηµαντική αναλογία ελληνικών 
οικογενειών χρειάζεται να ενεργοποιήσει κρατική και περιφερειακή κοινωνική πολιτική στην 
κατεύθυνση της κατάλληλης στήριξης των µελών των οικογενειών ως υπεύθυνων φροντίδας µε 
ανάπτυξη αποτελεσµατικών δηµοσιών υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας.    

Η ∆ιεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας έχει ακόµα εκδώσει 
υπουργική απόφαση για την ανάπτυξη δοµών και υποδοµών του Τοµέα Ψυχικής Υγείας στο πλαίσιο 
του Ε.Π «Υγεία-Πρόνοια» Μέτρο 2.3 του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Σύµφωνα µε τη 
σχετική απόφαση, έχει εγκριθεί η σκοπιµότητα ανάπτυξης δοµών και υποδοµών από Ν.Π.Ι.∆. µη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Συγκεκριµένα, στην Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και συναφών 
διαταραχών (Θεσ/νίκη, Βόλος, Πειραιάς, Χανιά)  έχει εγκριθεί η δηµιουργία Μονάδας 
Αντιµετώπισης Προβληµάτων της νόσου Alzheimer, η οποία θα περιλαµβάνει Οικοτροφείο, Κέντρο 
Ηµέρας και Υπηρεσία Υποστήριξης της Οικογένειας σε κάθε ένα από τα προαναφερθέντα 
Παραρτήµατα. Αντίστοιχη δοµή έχει εγκριθεί στην Ψυχογηριατρική Εταιρεία «Ο Νέστωρ» σε 
Αθήνα και Χίο. Στις δοµές αυτές θα παρέχονται υπηρεσίες ψυχικής υγείας σε άτοµα που 
χρειάζονται ψυχογηριατρική φροντίδα και τις οικογένειές τους από εκπαιδευµένο υγειονοµικό 
προσωπικό, µε σκοπό την συνέχεια της ψυχογηριατρικής φροντίδας και την διασφάλιση της 
παραµονής στην κοινότητα (Υπ. Υγείας & Πρόνοιας, 2002).       
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ – ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  
 
Τα ερευνητικά ερωτήµατα της παρούσας εργασίας είναι τα ακόλουθα:  

1. Ποιο είναι το «προφίλ» των ατόµων που φροντίζουν ασθενείς µε άνοια στην κοινότητα σε 
επιλεγµένες αστικές και αγροτικές περιοχές της Κρήτης; ∆ηλαδή, ποιοι φροντίζουν τους 
ασθενείς µε άνοια;  

2. Ποια είναι η εκπαίδευσή τους για την αντιµετώπιση των πασχόντων από άνοια; 
3. Ποιες είναι οι ανάγκες τους;  
4. Ποια επιβάρυνση βιώνουν οι φροντιστές ασθενών µε άνοια και ποια υποστήριξη αυτοί 

λαβαίνουν; 
 Σκοπός της εργασίας είναι να εκτιµήσει τις ανάγκες των ατόµων που φροντίζουν ασθενείς µε 
άνοια που διαβιούν στην κοινότητα σε επιλεγµένες αστικές και αγροτικές περιοχές της Κρήτης και 
ιδιαίτερα να διερευνήσει την επιβάρυνση που αυτοί νιώθουν ως απόρροια αυτής της παρεχόµενης 
φροντίδας.  
 Συγκεκριµένα, οι αντικειµενικοί  στόχοι της µελέτης αυτής είναι: 
1. Να περιγράψει το «προφίλ» των ατόµων που φροντίζουν ασθενείς µε άνοια στην κοινότητα σε 

επιλεγµένες αστικές και αγροτικές περιοχές της Κρήτης.  
2. Να διερευνήσει και να µελετήσει τις ανάγκες των φροντιστών ασθενών µε άνοια (ανάγκες 

ενηµέρωσης, εκπαιδευτικές ανάγκες και ανάγκες ψυχολογικής υποστήριξης των ιδίων).  
3. Να µετρήσει την επιβάρυνση που βιώνουν εξαιτίας της φροντίδας που παρέχουν στον ασθενή µε 

άνοια µε την χρήση σταθµισµένης κλίµακας. 
4. Να εξετάσει εάν υπάρχουν µηχανισµοί υποστήριξης των φροντιστών ασθενών µε άνοια στις υπό 

µελέτη περιοχές.  
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Β. ΕΙ∆ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 

 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
 
 
• Τόπος και χρόνος διεξαγωγής της έρευνας – Πληθυσµός αναφοράς 
  

Η έρευνα διενεργήθηκε σε επιλεγµένες αστικές και αγροτικές περιοχές της ∆υτικής Κρήτης 
και συγκεκριµένα στους νοµούς Χανίων και Ρεθύµνης. Οι ορισµοί «αστικός πληθυσµός» και 
«αγροτικός πληθυσµός» δίνονται από την Ε.Σ.Υ.Ε. (2003) και σύµφωνα µε αυτήν (α) «ο αστικός 
πληθυσµός περιλαµβάνει τον πληθυσµό των δήµων και των κοινοτήτων, των οποίων ο 
πολυπληθέστερος οικισµός έχει 10,000 κατοίκους και άνω, καθώς επίσης και τον πληθυσµό των 
πολεοδοµικών συγκροτηµάτων στο σύνολό τους, ανεξάρτητα από το µέγεθος του πληθυσµού του 
πολυπληθέστερου οικισµού (δήµου ή κοινότητας του συγκροτήµατος», ενώ (β) «ο αγροτικός 
πληθυσµός περιλαµβάνει τον πληθυσµό των δήµων και των κοινοτήτων, των οποίων ο 
πολυπληθέστερος οικισµός έχει λιγότερους από 2,000 κατοίκους, εκτός αυτών που ανήκουν στα 
πολεοδοµικά συγκροτήµατα».  

Η µελέτη πραγµατοποιήθηκε σε διάρκεια περίπου 2½ µηνών, από τις 30 Σεπτεµβρίου 2004 
έως και τις 17 ∆εκεµβρίου 2004. Ο πληθυσµός αναφοράς ήταν φροντιστές ασθενών µε άνοια στη 
κοινότητα που πληρούσαν τα διαγνωστικά κριτήρια οιασδήποτε ταξινόµησης (ICD-10/Π.Ο.Υ. και 
Ψυχιατρική Κλινική Αθηνών-Αιγινήτιο Νοσ/µείο, 1988; Π.Ο.Υ και Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό 
Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής, 1993; DSM-IV/American Psychiatric Association, 1994 και NINCDS-
ADRA) και ήταν εγγεγραµµένοι στο αρχείο που διατηρεί από το 2000 η Ελληνική Εταιρεία Νόσου 
Alzheimer και συναφών διαταραχών - Παράρτηµα Νοµού Χανίων.  
 
 
• Τύπος και πληθυσµός µελέτης – ∆ειγµατοληψία – Ορισµοί  
 
 Σχεδιάστηκε µία συγχρονική επιδηµιολογική (cross-sectional) µελέτη, η οποία απεικονίζει τα 
υπάρχοντα περιστατικά νόσου στη διάρκεια µίας δεδοµένης χρονικής περιόδου ή χρονική «στιγµή» 
για τον πληθυσµό που µελετάται (Σαχίνη-Καρδάση, 2003). Στο αρχείο αυτό της Ελληνικής 
Εταιρείας Νόσου Alzheimer και συναφών διαταραχών-Παράρτηµα Νοµού Χανίων ήσαν 
εγγεγραµµένοι 130 ασθενείς, 121 ασθενείς από το Νοµό Χανίων, 5 από το Νοµό Ρεθύµνης και 2 
από το Νοµό Ηρακλείου. Η µελέτη µας περιέλαβε 126 άτοµα (ασθενείς από τους Νοµούς Χανίων 
και Ρεθύµνης) από τα οποία συµµετείχαν τελικά σαράντα (40) φροντιστές (Ν. Χανίων=39, Ν. 
Ρεθύµνης=1), ποσοστό 32%, αφού εξαιρέθηκαν ογδόντα-έξι (86) άτοµα για τους παρακάτω λόγους 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ∆ιάγραµµα 1.): 
- Θάνατος: 32 ασθενείς  
- Άλλη διάγνωση (όχι άνοια): 21 ασθενείς 
- Απουσία: 12 ασθενείς 
- Λανθασµένος τηλεφωνικός αριθµός: 7 ασθενείς 
- Μετακόµιση: 2 ασθενείς 
- Μη ανάγκη φροντίδας: 2 ασθενείς 
- Εισαγωγή σε ίδρυµα: 2 ασθενείς 
- Μη προσέλευση: 1 άτοµο φροντίδας 
- Αδυναµία προσέλευσης: 5 άτοµα φροντίδας 
- Άρνηση: 2 άτοµα φροντίδας  
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Στη µελέτη αυτή ακολουθήθηκε ο ορισµός του «φροντιστή» κατά τους Zarit και Edwards, 
σύµφωνα µε τους οποίους «φροντιστής» (carer ή caregiver) εννοείται το πρόσωπο που παρέχει 
φροντίδα σε ένα άλλο, το οποίο εξαρτάται από αυτό για βοήθεια (Oyebode J., 2003). Σύµφωνα µε 
τον Zarit SH (1985), «άτοµο φροντίδας είναι το µέλος της οικογένειας ή ο φίλος που βοηθάει σε 
καθηµερινή βάση τον ασθενή µε άνοια, µε στόχο να εξασφαλίσει την όσο το δυνατόν ανεξάρτητη 
διαβίωσή του». Στη µελέτη µας, φροντιστής ή άτοµο ή υπεύθυνος φροντίδας θεωρήθηκε ο/η 
σύζυγος, παιδί ή/και παιδιά, συγγενείς ή άλλα άτοµα επί πληρωµή (µε σχέση εργασίας), οι οποίοι 
παρέχουν την βοήθειά τους στον ασθενή µε άνοια στη κοινότητα. 

 
 

• Μέθοδοι συλλογής δεδοµένων και ερευνητικά εργαλεία 
 

Καταρχήν, όλοι οι επιλεγµένοι φροντιστές της µελέτης ενηµερώθηκαν για τον σκοπό της. 
Αφότου έδωσαν την γραπτή συγκατάθεσή τους για συµµετοχή στη µελέτη οικιοθελώς, ορίστηκαν 
προγραµµατισµένες συναντήσεις του ερευνητή µαζί τους στο Ιατρείο της Ελληνικής Εταιρείας 
Νόσου Alzheimer και συναφών διαταραχών Χανίων, σε ηµεροµηνίες που εξυπηρετούσαν τους 
ίδιους τους συµµετέχοντες (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. 4, 5). Σε ορισµένες περιπτώσεις χρειάστηκε να 
πραγµατοποιηθεί προγραµµατισµένη επίσκεψη στον τόπο διαµονής τους, λόγω αδυναµίας 
προσέλευσής τους εξαιτίας της συνεχούς φροντίδας των περιθαλπόντων ασθενών τους. Στις 
περιπτώσεις που απουσίαζαν ή δεν προσήλθαν, έγινε η αναζήτησή τους µε τηλεφωνική επικοινωνία 
έως και τρεις φορές. Η συλλογή των στοιχείων από τους επιλεγµένους φροντιστές έγινε µε την 
πραγµατοποίηση ηµι-δοµηµένης συνέντευξης πρόσωπο µε πρόσωπο, η οποία είχε διάρκεια περίπου 
50΄ έως και µίας ώρας αρκετά συχνά. Η συνέντευξη βασίσθηκε σε δύο (2) ερωτηµατολόγια, τα οποία 
περιέλαβαν ερωτήσεις σε αντιστοιχία µε τα ερευνητικά ερωτήµατα της µελέτης. Ένα 
ερωτηµατολόγιο απευθυνόταν στον ασθενή µε άνοια και ένα άλλο στον φροντιστή του. Με τη σειρά 
τους αυτά συνοδεύονταν από δύο (2) κλίµακες µέτρησης, µία για την εκτίµηση του βαθµού 
ανεξαρτησίας του ασθενούς µε άνοια στην εκτέλεση βασικών δραστηριοτήτων της καθηµερινής 
ζωής του και µία για την εκτίµηση/µέτρηση της επιβάρυνσης του φροντιστή του.   

 
Ερωτηµατολόγια για τον φροντιστή 
 
Το «ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ –1» για τον υπεύθυνο φροντίδας ασθενούς µε γνωστική 

διαταραχή περιέλαβε τις ακόλουθες πέντε (5) βασικές ενότητες (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. 6.):  
1. Κοινωνικοδηµογραφικά χαρακτηριστικά του φροντιστή (φύλο, ηλικία, τόπος καταγωγής/ 

διαµονής, ασφάλεια, εκπαίδευση, επάγγελµα, οικονοµική κατάσταση, οικογενειακή κατάσταση, 
ύπαρξη παιδιών, ύπαρξη παθήσεων και φαρµακευτική αγωγή, σχέση µε ασθενή/ ιδιότητα 
φροντιστή, κατοικία, συµβίωση ή µη, αριθµός και ιδιότητα συγκατοικούντων ατόµων). 

2. Εκπαίδευση του φροντιστή (ενηµέρωση για τη νόσο, πηγή/ πηγές ενηµέρωσης, ύπαρξη ή µη 
εκπαίδευσης για επαρκή ανταπόκριση στη φροντίδα του ασθενούς, παρακολούθηση και θέµα 
σεµιναρίου, ανάγκες ενηµέρωσης/ εκπαίδευσης και γενικότερα υποστήριξής του). 

3. Φροντίδα ασθενούς µε άνοια (έτη/ διάρκεια φροντίδας, τοµείς βοήθειας, ώρες ηµερήσιας και 
εβδοµαδιαίας φροντίδας, αριθµός άλλων περιθαλπόµενων, µοίρασµα φροντίδας, υπεύθυνος 
φροντιστής, αποδοχή αµειβοµένης φροντίδας, λόγος µη-αµειβόµενης φροντίδας και λόγος/ λόγοι 
αποδοχής αµειβόµενης φροντίδας). 

4. ∆ιαχείριση προβληµάτων (προβλήµατα συµπεριφοράς ασθενούς και τρόποι αντιµετώπισής τους 
από τον φροντιστή) 

5. Σύστηµα υποστήριξης στη κοινότητα (γνώση ύπαρξης υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής 
φροντίδας, χρήση αυτών και ικανοποίηση χρήσης τους, προτάσεις για παροχή ποιοτικότερης 
φροντίδας και τέλος, πρόθεση συµµετοχής σε µελλοντική έρευνα για φροντιστές ασθενών µε 
άνοια). 
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Το ερωτηµατολόγιο έχει διαµορφωθεί στα πρότυπα δοµής και περιεχοµένου αντιστοίχων, τα 
οποία έχουν χρησιµοποιηθεί σε µελέτες στην Ευρώπη και τις Η.Π.Α. Συγκεκριµένα, για την 
διαµόρφωση των ενοτήτων (sections) προσαρµόστηκε πληροφορία από ανάλογες συγχρονικές 
µελέτες σε φροντιστές ασθενών µε άνοια λ.χ. κοινωνικοδηµογραφικά χαρακτηριστικά φροντιστή, 
σχέση µε ασθενή, συνθήκες κατοικίας, διαταραχές συµπεριφοράς ασθενούς µε άνοια, κλινικά 
χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά φροντίδας (Donaldson et al., 1998; Ferrario et al., “The 
A.I.M.A. study”; Schneider et al., 1999; Chumbler et al, 2003; Heru et al, 2004; και The 10/66 
Dementia Research Group, 2004). Για την διαµόρφωση των ερωτήσεων (items) χρησιµοποιήθηκε 
πληροφορία τροποποιηµένη από αντίστοιχα ερωτήµατα της ελληνικής έκδοσης ερωτηµατολογίου 
ευρωπαϊκής µελέτης σε οικογενειακούς φροντιστές. Αυτά αφορούσαν στους τοµείς φροντίδας, τις 
ώρες ηµερήσιας και εβδοµαδιαίας φροντίδας και τις ανάγκες ενηµέρωσης, εκπαίδευσης και 
υποστήριξης του φροντιστή (Pflüger, 2004). Τέλος, λήφθηκαν υπόψην οδηγίες ως προς τη δοµή και 
το περιεχόµενο εφαρµογής ερωτηµατολογίων κατά Bass (1999).  

Για τους φροντιστές των ασθενών µε γνωστική διαταραχή ακολούθησε η συµπλήρωση 
κλίµακας εκτίµησης της επιβάρυνσής τους. Η κλίµακα αυτοαναφοράς Zarit (Caregiver) Burden 
Interview (Z.B.I. ή B.I.) (Zarit et al., 1980) χρησιµοποιείται ευρέως στη βιβλιογραφία για να 
µετρήσει την υποκειµενική αίσθηση επιβάρυνσης (subjective burden) των φροντιστών ασθενών µε 
άνοια. Ο συγγραφέας όρισε την «επιβάρυνση» (burden) ως την αίσθηση των φροντιστών της 
κατάστασης ψυχικής και σωµατικής υγείας, της κοινωνικής και οικονοµικής ζωής τους ως απόρροια 
φροντίδας του συγγενούς τους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. 8.). Το Β.Ι. περιλαµβάνει δείκτες αντικειµενικού 
«φορτίου», ενώ ζητά από τον ερωτώµενο να βαθµολογήσει το «πώς αισθάνεται» ως προς µια 
ιδιαίτερη κατάσταση φροντίδας. Έτσι θεωρείται ότι περιέχει δείκτες τόσο υποκειµενικού όσο και 
αντικειµενικού φορτίου, που σηµαίνει ανάµειξη γεγονότων και συναισθηµάτων (Acton and Kang, 
2001). Το B.I. αποτελείται από 22 ερωτήσεις (items), οι οποίες βαθµολογούνται σε µία πεντάβαθµη 
κλίµακα Likert από 0 – 4, βάσει της ύπαρξης ή έντασης της καταφατικής απάντησης. Οι τοµείς 
(sections) στους οποίους εστιάζουν οι ερωτήσεις είναι η αξιολόγηση της σωµατικής υγείας, της 
ψυχικής υγείας, της οικονοµικής κατάστασης, της κοινωνικής ζωής του φροντιστή, αλλά και της 
σχέσης ανάµεσα στον φροντιστή και το άτοµο µε άνοια που δέχεται την φροντίδα. Η επιβάρυνση 
µετράται µέσω της συνολικής βαθµολογίας που συγκεντρώνει από το άθροισµα των βαθµών σε όλες 
τις ερωτήσεις. Το συνολικό σκορ στο Β.Ι. κυµαίνεται από 0 – 88 βαθµούς (The New York Statewide 
Resource Center for Geriatric Education). Η εσωτερική αξιοπιστία της κλίµακας είναι καλή 
(Cronbach’s alpha = 0.88-0.92), ενώ έχει βρεθεί αποδεκτή συγκλίνουσα εγκυρότητα (convergent 
validity) σε σύγκριση µε άλλα παρόµοια εργαλεία (συσχέτιση r = 0.41 µε το Brief Symptoms 
Inventory και r = 0.71 µε το Global Burden Index) (Chou KR. et al., 2003; Betard M. et al., 2001; 
Vernooij-Dassen M. et al., 2003 και Vitaliano PP. et al., 1991). Η συµπλήρωσή της. έγινε µε ηµι-
δοµηµένη συνέντευξη και ολοκληρώθηκε σε διάρκεια 25 λεπτών περίπου.  

Η κλίµακα έχει µεταφραστεί και προσαρµοστεί σε µη Αγγλόφωνες χώρες σε αρκετές 
γλώσσες µε απόδοση ανάλογη της πρωτότυπης έκδοσης (Taub A. et al., 2004). Στο πλαίσιο αυτής 
της πτυχιακής εργασίας, η κλίµακα αυτοαναφοράς Zarit (Caregiver) Burden Interview (Z.B.I. ή 
B.I.) µεταφράστηκε διγλωσσικά στην ελληνική γλώσσα από την Κλινική Κοινωνικής και 
Οικογενειακής Ιατρικής, αφού ζητήθηκε και δόθηκε η επίσηµη άδεια από τον κατασκευαστή της, 
Καθηγητή Steven Zarit στο Πανεπιστήµιο της Πολιτείας της Πεννσυλβάνιας (Η.Π.Α.)-Τµήµα 
Ανθρώπινης Ανάπτυξης και Οικογενειακών Σπουδών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. 9.). Η διγλωσσική 
µετάφραση ακολούθησε τα ελάχιστα κριτήρια ποιότητας και τις µεθόδους για τη µετάφραση 
ερωτηµατολογίων και την πολιτισµική τους προσαρµογή (Medical Outcomes Trust, 1997 και MAPI 
Research Institute, 2002). Ακολούθησε η ποιοτική µέθοδος της αναφοράς «συµφιλίωσης» 
(reconciliation report) από ειδικό επιστήµονα στο αντικείµενο της εν λόγω έρευνας και δίγλωσσο µε 
µητρική την ελληνική γλώσσα, ο οποίος διευκόλυνε (‘facilitator’) την διαδικασία της συµφωνίας σε 
µία τελική forward µετάφραση µεταξύ των ανεξάρτητων µεταφραστών και διασφάλισε ότι το 
ερωτηµατολόγιο κατανοείται µε τον ορθό τρόπο. Στη συνέχεια, το µεταφρασµένο στα ελληνικά 
κείµενο της κλίµακας δόθηκε σε ανεξάρτητο δίγλωσσο µεταφραστή του εργαλείου µε την αγγλική 
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ως µητρική του γλώσσα για την backward µετάφραση. Εν συνεχεία, η λεπτοµερής περιγραφή της 
διαδικασίας διγλωσσικής µετάφρασης, οι δύο forward µεταφράσεις, η αναφορά συµφιλίωσης µε τα 
συνοδευτικά σχόλια και παρατηρήσεις καθώς και η backward µετάφραση κοινοποιήθηκαν υπό την 
µορφή αρχείου excel στην Επιτροπή Ανασκόπησης της οµάδας συνεργατών του κατασκευαστή της 
εν λόγω κλίµακας, προκειµένου να δοθεί έγκριση εκ νέου και η συµφωνία για να συνεχιστεί η 
διαδικασία της πιλοτικής δοκιµής του ερωτηµατολογίου. Μετά και τη νέα έγκριση, 
πραγµατοποιήθηκε η πιλοτική εφαρµογή της κλίµακας Burden Interview σε 8 άτοµα φροντίδας 
ασθενών µε άνοια, µε σκοπό την επικύρωση της κατανόησής της από τους φροντιστές. Η δεδοµένη 
πιλοτική δοκιµή για την πολιτισµική προσαρµογή του ερωτηµατολογίου ακολούθησε την µέθοδο 
της γνωστικής προσέγγισης επαναπροσδιορισµού (cognitive debriefing process). Η cognitive 
debriefing συνέντευξη περιλαµβάνει µία άσκηση του τύπου «σκέφτοµαι µεγαλόφωνα», κατά την 
οποία ο ερωτώµενος καλείται να περιγράψει το πώς καταλαβαίνει το περιεχόµενο της κάθε 
ερώτησης του οργάνου µέτρησης. Αυτή, λοιπόν, η µέθοδος περιέλαβε µία εις βάθος συνέντευξη των 
προσώπων, µε γενικές ερωτήσεις για κάθε ένα από τα ερωτήµατα της κλίµακας και την ανάλυση 
κατά ερώτηση (Health Research Associates Inc.). 

Ακολούθησε η στάθµιση/ προτύπωση της κλίµακας Ζ.Β.Ι. σε δείγµα του πληθυσµού µελέτης 
(11 άτοµα φροντίδας). Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των ερωτηµατολογίων (test-retest reliability) 
πραγµατοποιήθηκε επαναληπτική µέτρηση αυτών (Erevnidou et al, 2004). ∆ηλαδή, επαναλήφθηκε η 
συµπλήρωσή τους στα έντεκα αυτά άτοµα µε τη µεσολάβηση ενός µήνα περίπου από την δεύτερη 
µέτρηση, προκειµένου να γίνει συσχέτιση ανάµεσα στα αποτελέσµατα. Συγκεκριµένα, εξετάστηκε η 
επαναληψιµότητα των µετρήσεων στις παραµέτρους: «βαθµολογία στις κλίµακες Z.B.Ι. και 
A.D.L.», «υπεύθυνο άτοµο φροντίδας», «ώρες ηµερήσιας φροντίδας», «ενηµέρωση για τη νόσο» 
και «επιµερισµός φροντίδας» για τα έντεκα (11) άτοµα που επανέλαβαν την συνέντευξη.    

 
 
Ερωτηµατολόγια για τον ασθενή  
 
Το «ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ –2» για τον ασθενή µε γνωστική διαταραχή περιέλαβε την 

κύρια ενότητα µε τα κοινωνικοδηµογραφικά στοιχεία που τον αφορούσαν (φύλο, ηλικία, τόπος 
καταγωγής/ διαµονής, ασφάλεια, εκπαίδευση, οικογενειακή κατάσταση, διάγνωση τύπου άνοιας και 
χρονολογία διάγνωσης) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. 7.). Το ερωτηµατολόγιο για τον ασθενή διαµορφώθηκε 
στα πρότυπα δοµής και περιεχοµένου αντιστοίχων, τα οποία έχουν χρησιµοποιηθεί σε µελέτες στην 
Ευρώπη και τις Η.Π.Α.  Πληροφορία λήφθηκε από ανάλογες συγχρονικές µελέτες σε ασθενείς µε 
άνοια και τους φροντιστές τους λ.χ. κοινωνικοδηµογραφικά χαρακτηριστικά ασθενούς µε άνοια και 
κλινικά χαρακτηριστικά (Donaldson et al., 1998; Miyamoto et al, 2002; Ferrario et al., “The 
A.I.M.A. study”; Schneider et al., 1999; González-Salvador et al, 1999; Gallicchio et al, 2002; 
Chumbler et al, 2003 και The 10/66 Dementia Research Group, 2004).  
 Για τους ασθενείς µε γνωστική διαταραχή, ιδιαίτερα, χρησιµοποιήθηκε ο ∆είκτης 
Ανεξαρτησίας του Katz στις δραστηριότητες της Καθηµερινής Ζωής, που συναντάται συνήθως ως 
Katz ADL (Katz et al, 1970) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. 10.).  Η κλίµακα αυτή θεωρείται το καταλληλότερο 
εργαλείο για να εκτιµηθεί το λειτουργικό επίπεδο του ασθενούς και ιδιαίτερα η ικανότητά του να 
εκτελεί δραστηριότητες της καθηµερινής ζωής ανεξάρτητα. Χρησιµοποιείται επίσης ως δείκτης 
ανικανότητας για περιθαλπόµενους στο σπίτι ή το νοσοκοµείο (Asberg, 1986). Οι κλινικοί τυπικά 
χρησιµοποιούν το εργαλείο για να εντοπίσουν προβλήµατα στην εκτέλεση δραστηριοτήτων 
καθηµερινής ζωής και να σχεδιάσουν την φροντίδα του ασθενούς ανάλογα. Ο δείκτης κατατάσσει 
την επάρκεια της εκτέλεσης στις έξι λειτουργίες του µπάνιου, ντυσίµατος, χρήσης τουαλέτας, 
εγκράτειας και ταΐσµατος (González-Salvador et al, 1999). Οι ασθενείς βαθµολογούνται µε «ναι/όχι» 
ως προς την ανεξαρτησία (εκτέλεσης) καθεµίας από τις έξι λειτουργίες. Μία βαθµολογία των 6 
(βαθµών) δείχνει πλήρη λειτουργική ικανότητα, των 4 µέτρια διαταραχή (της λειτουργικής 
ικανότητας) και των 2 δείχνει σοβαρή λειτουργική διαταραχή. 
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Η κλίµακα Katz ADL είναι ένα έγκυρο και αξιόπιστο εργαλείο για το σκοπό που 
χρησιµοποιείται (Shelkey and Wallace, 1998). Συγκεκριµένα, στα τριάντα πέντε χρόνια αφότου το 
εργαλείο έχει αναπτυχθεί, έχει τροποποιηθεί και απλοποιηθεί και έχουν χρησιµοποιηθεί 
διαφορετικές προσεγγίσεις στην βαθµολόγηση. Εντούτοις, έχει σταθερά αποδείξει την χρησιµότητά 
του στην αξιολόγηση του λειτουργικού επιπέδου στον ηλικιωµένο πληθυσµό. Παρότι δεν 
µπορούσαν να βρεθούν στην βιβλιογραφία επίσηµες αναφορές αξιοπιστίας και εγκυρότητας, το 
εργαλείο χρησιµοποιείται εκτεταµένα ως ένα αναγνωριστικό σηµείο που σηµατοδοτεί τις 
λειτουργικές ικανότητες των ηλικιωµένων στο κλινικό αλλά και οικείο περιβάλλον. Ως προς 
δυνατότητες και περιορισµούς του: η Katz ADL εκτιµά βασικές δραστηριότητες της καθηµερινής 
ζωής. ∆εν εκτιµά περισσότερο απαιτητικές δραστηριότητες της καθηµερινής ζωής. Αν και ο δείκτης 
Katz ADL είναι ευαίσθητος σε αλλαγές στην εξασθένιση του επιπέδου υγείας, το εργαλείο 
περιορίζεται στην ικανότητά του να µετρά µικρές αυξήσεις (βελτιώσεις) στην αλλαγή που φαίνεται 
κατά την αποκατάσταση των ηλικιωµένων. Μία πλήρης εκτεταµένη γηριατρική εκτίµηση θα έπρεπε 
να ακολουθήσει, όταν είναι απαραίτητο (Shelkey and Wallace, 1998). 

 
 
 
• Τήρηση κανόνων βϊοηθικής  
 

Άδεια για έγκριση της µελέτης ζητήθηκε από το Επιστηµονικό και ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
του Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων (Θ.Ψ.Π.) Χανίων όσο και από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Alzheimer και συναφών διαταραχών-Παράρτηµα Νοµού Χανίων. 
Την αίτηση συνόδευσαν και επιστολές µε ενηµερωτικό περιεχόµενο σχετικά µε το σκοπό της 
έρευνας, τη διασφάλιση ανωνυµίας των συµµετεχόντων, της τήρησης του απορρήτου των 
συλλεχθέντων στοιχείων, αλλά και της απαραίτητης γραπτής συγκατάθεσης όσων δεχθούν να 
λάβουν µέρος στη µελέτη. Μετά την υποβολή των αιτηµάτων, δόθηκε η αναγκαία γραπτή έγκριση 
διεξαγωγής της µελέτης τόσο από τους Προέδρους του επιστηµονικού και διοικητικού συµβουλίου 
του Θ.Ψ.Π. Χανίων, όσο και από την αναπληρωτή πρόεδρο του διοικητικού συµβουλίου της 
Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Alzheimer και συναφών διαταραχών Χανίων. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. 1, 2,  
3). Τέλος, εκείνοι οι φροντιστές οι οποίοι περιλήφθηκαν στο δείγµα της µελέτης έλαβαν 
ενηµερωτική επιστολή για την έρευνα και υπέγραψαν έγγραφο συγκατάθεσης συµµετοχής τους σε 
αυτήν, στη βάση του πλαισίου βϊοηθικής και δεοντολογίας κανόνων έρευνας για την προστασία των 
συµµετεχόντων (WHO, 2000) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. 4, 5).  
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ΑΝΑΛΥΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   
 
 

Αναλύθηκαν τα κοινωνικοδηµογραφικά και κλινικά στοιχεία που αφορούσαν τον ασθενή µε 
γνωστική διαταραχή (φύλο, ηλικία, εκπαίδευση, οικογενειακή κατάσταση, διάγνωση τύπου άνοιας 
και χρονολογία διάγνωσης). Ακολούθησε η εκτίµηση του βαθµού λειτουργικότητας ασθενών µε 
άνοια της µελέτης βάσει της συνολικής βαθµολογίας στην κλίµακα Katz ADL (συµπλήρωση βάσει 
παρατήρησης των φροντιστών τους). Εν συνεχεία για τον υπεύθυνο φροντίδας ασθενούς µε 
γνωστική διαταραχή, αναλύθηκαν οι ακόλουθες µεταβλητές:  
• Κοινωνικοδηµογραφικά χαρακτηριστικά του φροντιστή (φύλο, ηλικία, εκπαίδευση, επάγγελµα, 

οικονοµική κατάσταση, οικογενειακή κατάσταση, ύπαρξη παιδιών, ύπαρξη παθήσεων και 
φαρµακευτική αγωγή, σχέση µε ασθενή/ ιδιότητα φροντιστή και κατοικία). 

• Εκπαίδευση του φροντιστή (ενηµέρωση για τη νόσο, πηγή/ πηγές ενηµέρωσης, παρακολούθηση 
σεµιναρίου και ανάγκες ενηµέρωσης/ εκπαίδευσης).  

• Φροντίδα ασθενούς µε γνωστική διαταραχή (τοµείς βοήθειας, ώρες ηµερήσιας και εβδοµαδιαίας 
φροντίδας και υπεύθυνος φροντιστής).   

• ∆ιαχείριση προβληµάτων (προβλήµατα συµπεριφοράς ασθενούς και διαχείριση προβληµάτων 
συµπεριφοράς από τον φροντιστή) 

• Σύστηµα υποστήριξης στη κοινότητα (γνώση ύπαρξης υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής 
φροντίδας, χρήση αυτών και ικανοποίηση χρήσης τους και προτάσεις φροντιστών για παροχή 
ποιοτικότερης φροντίδας).  

Αναλύθηκε ακόµη ο βαθµός επιβάρυνσης των φροντιστών ασθενών µε άνοια, βάσει της 
συνολικής βαθµολογίας στην αντίστοιχη κλίµακα Ζ.Β.Ι. και παρουσιάζεται η συσχέτισή της µε 
άλλες µεταβλητές-παράγοντες που συνδέονται µε αυτήν.  
 

Η στατιστική ανάλυση έγινε µε το πρόγραµµα S.P.S.S. 12.0. Οι συνεχείς µεταβλητές 
εκφράστηκαν µε την µορφή της µέσης τιµής  (±  σταθερή απόκλιση), ενώ οι διακριτές µεταβλητές 
εκφράστηκαν µε την µορφή της σχετικής συχνότητας (ποσοστού). Οι συσχετίσεις των ποιοτικών 
διχοτόµων κατηγορικών µεταβλητών ελέγχθηκαν µε τον στατιστικό δείκτη ελέγχου Pearson’s x2 ή 
τον ακριβή έλεγχο του Fisher (Fisher’s exact test). Για την σύγκριση των µέσων τιµών συνεχών 
µεταβλητών ανεξάρτητων δειγµάτων χρησιµοποιήθηκε ο έλεγχος t-test ή ανάλυση διασποράς 
ανάλογα µε τον αριθµό των οµάδων και επιπλέον µη παραµετρικοί έλεγχοι (Mann-Whitney, 
Kruskal-Wallis) όπου ήταν απαραίτητοι, για τη διερεύνηση πιθανών στατιστικά σηµαντικών 
διαφορών. H εσωτερική αξιοπιστία της κλίµακας Ζ.Β.Ι. έχει υπολογιστεί µε τον δείκτη Cronbach’s 
alpha. Η επαναληψιµότητα της κλίµακας Ζ.Β.Ι. ελέγχθηκε µε τον συντελεστή συσχέτισης του 
Pearson (r). Τέλος, πραγµατοποιήθηκε ανάλυση πολλαπλής λογιστικής παλινδρόµησης (multiple 
logistic regression analysis).  
Ειδικότερα, αναζητήθηκε στατιστική συσχέτιση της «επιβάρυνσης» (η συνολική βαθµολογία στην 
κλίµακα Ζ.Β.Ι., η οποία κωδικοποιήθηκε µε δύο τιµές: <= 40 και >40 χάριν της στατιστικής 
ανάλυσης) ως ανεξάρτητης διχοτοµικής µεταβλητής µε τους ακόλουθους παράγοντες/ µεταβλητές: 
• Φύλο φροντιστή 
• Οικονοµική κατάσταση φροντιστή 
• Σχέση µε ασθενή/ Ιδιότητα φροντιστή 
• Νοσηρότητα φροντιστή 
• Συµβίωση φροντιστή µε τον ασθενή/ Κατοικία  
• Παρακολούθηση σεµιναρίου 
• Ενηµέρωση για τη νόσο 
• Ώρες ηµερήσιας και εβδοµαδιαίας φροντίδας 
• Τοµείς φροντίδας 
• Χρονολογία διάγνωσης 
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• Υπεύθυνο άτοµο φροντίδας 
• Σχέση µε ασθενή/ Ιδιότητα φροντιστή και Μη αποδοχή αµειβόµενης φροντίδας 
• Προβλήµατα συµπεριφοράς ασθενούς 
• Χρήση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας 
• Λειτουργικότητα ασθενούς (σκορ στην κλίµακα Katz ADL). 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
 Κοινωνικοδηµογραφικά και κλινικά στοιχεία ασθενών µε άνοια στη κοινότητα  

 
Φύλο 
 
Οι γυναίκες ασθενείς µε άνοια (28 άτοµα) της έρευνας αποτελούσαν το 70.0% του συνόλου των 

περιθαλπόµενων ασθενών µε άνοια έναντι του 30.0% των ανδρών ασθενών (12 άτοµα).(Πίνακας 1) 
 
Ηλικία 
 
Η µικρότερη ηλικία στους άνδρες περιθαλπόµενους ήταν τα 70 έτη και η µεγαλύτερη ήταν τα 94 

έτη. Η διάµεσος τιµή της ηλικίας τους ήταν τα 80 έτη. Η µέση ηλικία τους ήταν 80.6 έτη ( ≈ 81 έτη) 
µε τυπική απόκλιση 6.08 έτη. 

Αντίστοιχα για τις γυναίκες περιθαλπόµενες, η µικρότερη ηλικία ήταν τα 62 έτη και η 
µεγαλύτερη τα 88 έτη. Η διάµεσος τιµή της ηλικίας τους ήταν τα 77.5 έτη, ενώ η µέση ηλικία των 
γυναικών ήταν 76.9 ( ≈ 77 έτη) µε τυπική απόκλιση 5.31 έτη. (Πίνακας 1) 

 
Εκπαίδευση 
 
Στο σύνολο των 40 ασθενών µε άνοια, οι περισσότεροι (29 άτοµα) µε ποσοστό 72.5% είχαν 

παρακολουθήσει ορισµένες τάξεις του δηµοτικού σχολείου ή ήταν απόφοιτοι δηµοτικού. Έξι (6) 
άτοµα µε ποσοστό 15.0% ήταν απόφοιτοι Γυµνασίου (εξαταξίου παλαιού τύπου). ∆ύο (2) άτοµα 
ήταν αναλφάβητοι και άλλα δύο (2) απόφοιτοι Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής µε ποσοστό 5.0% 
αντίστοιχα. Τέλος µία (1) γυναίκα ασθενής έχει φοιτήσει σε Γαλλική Σχολή (µουσικές σπουδές). 
(Πίνακας 1) 

 
Οικογενειακή κατάσταση 
 
Οι µισοί ασθενείς της έρευνας (20 άτοµα) µε ποσοστό 50.0% ήταν έγγαµοι/ έγγαµες, δεκαεννέα 

(19) άτοµα µε ποσοστό 47.5% χήροι/ χήρες, ενώ µία γυναίκα ήταν ανύπανδρη (2.5%).(Πίνακας 1) 
 
∆ιάγνωση άνοιας  
 
Όλοι οι ασθενείς µε άνοια είχαν λάβει την ίδια διάγνωση και συγκεκριµένα «άνοια τύπου 

Alzheimer» σύµφωνα µε την ταξινόµηση DSM IV. (Πίνακας 1) 
 
Χρονολογία διάγνωσης 
 
Οι περισσότεροι ασθενείς της έρευνας, δηλαδή 29 άτοµα (ποσοστό 72.5%) είχαν λάβει τη 

διάγνωση τα πέντε (5) τελευταία χρόνια (από το έτος 2000 έως το 2004), ενώ τα 11 άτοµα µε 
ποσοστό 27.5% για διάστηµα από 6 έως και 11 χρόνια και συγκεκριµένα από το 1994 έως το 1999. 
(Πίνακας 1) 

    
 Λειτουργικότητα ασθενών µε άνοια (συνολική βαθµολογία στην κλίµακα ΚΑΤΖ ΑDL)  

 
Η πλειονότητα των περιθαλπόµενων της µελέτης συγκέντρωσε χαµηλή συνολική βαθµολογία 

στην Κλίµακα Katz ADL, η οποία δείχνει τον βαθµό ανεξαρτησίας στην εκτέλεση έξι (6) βασικών 
δραστηριοτήτων της καθηµερινής ζωής τους. Συγκεκριµένα, δεκαοκτώ άτοµα (45.0%) 
συγκέντρωσαν χαµηλή βαθµολογία δηλαδή 0, 1 και 2 βαθµούς, σκορ που σηµαίνουν «σοβαρή 
λειτουργική διαταραχή», δηλαδή µεγάλη ή σχετικά µεγάλη εξάρτηση του ασθενούς από το άτοµο 
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φροντίδας του προκειµένου να εκτελέσει καθηµερινές δραστηριότητές του. ∆εκατρείς ασθενείς 
(32.5%) συγκέντρωσαν υψηλή βαθµολογία (5 και 6 βαθµούς), σκορ που σηµαίνουν «πλήρη 
λειτουργική ικανότητα», δηλαδή σχεδόν την απόλυτη ανεξαρτησία των ασθενών µε άνοια από τον 
φροντιστή µε την έννοια της καµίας επίβλεψης, καθοδήγησης ή προσωπικής βοήθειας προς τον 
περιθαλπόµενο. Τέλος, εννέα άτοµα (22.5%) συγκέντρωσαν βαθµολογία στο µεσαίο επίπεδο, 
δηλαδή 3 και 4 βαθµούς, σκορ που σηµαίνουν «µέτρια διαταραχή λειτουργικής ικανότητας», 
δηλαδή µέτρια ανεξαρτησία ή αυτοεξυπηρέτηση του ασθενούς στις έξι (6) βασικές καθηµερινές 
δραστηριότητες αυτό-φροντίδας του (εκτέλεσης µπάνιου, ντυσίµατος, χρήσης τουαλέτας, 
µετακίνησης, εγκράτειας και ταΐσµατος). (Πίνακας 8) 

    
 

 Κοινωνικοδηµογραφικά χαρακτηριστικά φροντιστών ασθενών µε άνοια στη 
κοινότητα  

 
Φύλο 
 
Από τους 40 φροντιστές των ασθενών µε άνοια της µελέτης, οι περισσότερες ήσαν γυναίκες (28 

άτοµα, 70.0%). (Πίνακας 1) 
 
Ηλικία 
 
Η µικρότερη ηλικία στους άνδρες ήταν τα 38 έτη και η µεγαλύτερη τα 88 έτη. Η διάµεσος τιµή 

της ηλικίας τους ήταν τα 46 έτη. Η µέση ηλικία τους ήταν 53.2 έτη µε τυπική απόκλιση 15.9 έτη. 
Αντίστοιχα για τις γυναίκες, η µικρότερη ηλικία ήταν τα 31 έτη και η µεγαλύτερη τα 72 έτη. Η 

διάµεσος τιµή της ηλικίας τους ήταν τα 49 έτη, ενώ η µέση ηλικία των γυναικών ήταν 51.5 ( ≈ 52 
έτη) µε τυπική απόκλιση 10.23 έτη. (Πίνακας 1) 

 
Εκπαίδευση 
 
Στο σύνολο των 40 ατόµων, οι µισοί (50.0%) είχαν απολυτήριο Γυµνασίου (είτε τριτάξιου ή 

εξατάξιου παλαιού τύπου). Τα δέκα άτοµα (25.0%) ήταν απόφοιτοι Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής. 
Εννέα άτοµα (22.5%) είχαν παρακολουθήσει ορισµένες τάξεις του δηµοτικού σχολείου ή ήταν 
απόφοιτοι δηµοτικού και µία γυναίκα (2.5%) ήταν αναλφάβητη. (Πίνακας 1) 

  
Επάγγελµα 
 
Οι µισοί φροντιστές της έρευνας (20 γυναίκες) ανέφεραν τα «οικιακά» ως επαγγελµατική 

κατάστασή τους. Πέντε (5) άτοµα ανέφεραν ότι εργάζονται ως «δηµόσιοι υπάλληλοι». Τέσσερις (4) 
(10.0%) ασχολούνται µε την κτηνοτροφία ή γενικά είναι αγρότες. Επίσης, τέσσερις (10.0%) ήταν 
συνταξιούχοι. Τρία άτοµα (7.5%) ήταν ελεύθεροι επαγγελµατίες. ∆ύο άτοµα (5.0%) ανέφεραν 
«άλλη απασχόληση». Τέλος, ένα άτοµο ήταν ιδιωτικός υπάλληλος και άλλο ένα (γυναίκα) ανέφερε 
ότι είναι άνεργη (µε αντίστοιχο ποσοστό 2.5%). (Πίνακας 1) 

 
Οικονοµική κατάσταση 
 
Οι µισοί (20) φροντιστές ασθενών µε άνοια (50.0%) χαρακτήρισαν «µέτρια» την οικονοµική 

κατάστασή τους. ∆εκατέσσερα (14) άτοµα (35.0%) την χαρακτήρισαν ως «προβληµατική», ενώ 6 
άτοµα (15.0%) θεώρησαν «καλή» την οικονοµική τους κατάσταση. (Πίνακας 1) 

  
Οικογενειακή κατάσταση 
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Οι περισσότεροι συµµετέχοντες στην έρευνα (34 άτοµα, 85.0%) ήταν έγγαµοι/ έγγαµες, πέντε 
(5) άτοµα (12.5%) ήταν ανύπανδροι/ ανύπανδρες, ενώ ένας άνδρας ήταν διαζευγµένος (2.5%). 
(Πίνακας 1) 

 
Ύπαρξη παιδιών 
 
Από τα 40 άτοµα της µελέτης µας, τα 32 (80.0%) ανέφεραν την ύπαρξη παιδιών. Ο αριθµός των 

παιδιών κυµάνθηκε από ένα έως τέσσερα. Συγκεκριµένα, 17 άτοµα (53.1%) ανέφεραν ότι έχουν 2 
παιδιά. Έντεκα (11) άτοµα (34.4%) ανέφεραν να έχουν 3 παιδιά, ενώ 2 άτοµα (6.3%) 1 παιδί και 
άλλοι τόσοι είχαν 4 παιδιά. Ωστόσο, 8 άτοµα δεν είχαν κανένα παιδί. 

 
Νοσηρότητα / Φαρµακευτική Αγωγή 
 
Σχεδόν οι µισοί από τους συµµετέχοντες στην έρευνα, δηλαδή τα 22 άτοµα φροντίδας (55.0%) 

δεν ανέφεραν να λαµβάνουν φαρµακευτική αγωγή ή να πάσχουν από κάποια χρόνια ή µη νοσήµατα. 
Όµως, τα 18 άτοµα (45.0%) ανέφεραν ότι πάσχουν από κάποιο χρόνιο νόσηµα και αντίστοιχα 
παίρνουν ορισµένη φαρµακευτική αγωγή. (Πίνακας 1) 

 
Σχέση µε ασθενή / Ιδιότητα φροντιστή  
 
Στο µεγαλύτερο ποσοστό (55.0%) η σχέση η οποία συνέδεε τον φροντιστή µε τον ασθενή µε 

άνοια είναι εκείνη του παιδιού (κόρης/ γιου) µε τον γονέα (µητέρα/ πατέρα), δηλαδή η πλειονότητα 
των συµµετεχόντων (22) ήταν παιδιά και κυρίως κόρες (13) σε σύγκριση µε τους γιους (9). Τα εννέα 
άτοµα (22.5%) ήταν σύζυγοι (γυναίκες/ άνδρες), εκ των οποίων οι περισσότερες ήταν γυναίκες-
σύζυγοι (6) έναντι των ανδρών-συζύγων (3), τέσσερα άτοµα (10.0%) νύφες των ασθενών και άλλα 
τόσα άτοµα ήταν έµµισθες αλλοδαπές. Μία γυναίκα (2.5%) είναι ανιψιά ως άτοµο που φρόντιζε την 
ανύπανδρη θεία της. (Πίνακας 1) 

 
Συγκατοίκηση 
 
Από το σύνολο των φροντιστών της µελέτης µας, σχεδόν το ένα τέταρτο (15 περιθάλποντες, 

37.5%) κατοικούσαν στο ίδιο σπίτι/ διαµέρισµα µε τον ασθενή. Εννέα (22.5%) διέµεναν σε άλλη 
γειτονιά από εκείνη που βρισκόταν η κατοικία του ασθενούς. Έξι άτοµα (15.0%) κατοικούσαν σε 
κοντινό σπίτι µε τον ασθενή, ενώ άλλα τόσα άτοµα (15.0%) διέµεναν σε άλλη πόλη. Τρία άτοµα 
(7.5%) κατοικούσαν στο ίδιο κτίριο, αλλά λ.χ. σε διαφορετικό όροφο από τον ασθενή, ενώ µόνο ένα 
άτοµο (2.5%) δήλωσε ότι «µένει αλλού». (Πίνακας 1) 

 
 Ανάγκη εκπαίδευσης φροντιστών ασθενών µε άνοια  

 
Ενηµέρωση για τη νόσο 

 
Τα τρία τέταρτα των ατόµων που συµµετείχαν στη µελέτη (30 άτοµα, 75.0%) δήλωσαν ότι έχουν 

ενηµερωθεί για τη νόσο από την οποία πάσχει ο ασθενής του οποίου τη φροντίδα έχουν αναλάβει. 
∆έκα άτοµα (25.0%) ανέφεραν ότι δεν είναι ενηµερωµένοι για την άνοια από την οποία υποφέρει ο 
περιθαλπόµενος ασθενής τους. (Πίνακας 3)   

 
Πηγή / Πηγές ενηµέρωσης για την άνοια  
 

1η ΜΜΕ: Η πλειονότητα των ενηµερωµένων ατόµων φροντίδας, τα (26 άτοµα, 86.7%) ανέφεραν ότι 
έχουν δεχθεί σχετική πληροφόρηση µέσω της παρακολούθησης τηλεοπτικών προγραµµάτων ή 
εκποµπών για την άνοια, ενώ 4 άτοµα (13.3%) δεν ανέφεραν αυτή την πηγή ενηµέρωσης  και 
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Προσωπική πληροφόρηση, συζήτηση µε άλλα άτοµα φροντίδας: Τα ποσοστά για την πηγή αυτή ήταν 
τα ίδια όπως για την προηγούµενη πηγή ενηµέρωσης. ∆ηλαδή, 26 άτοµα (86.7%) ανέφεραν ότι 
έχουν πληροφορηθεί για τη νόσο συζητώντας µε άλλα άτοµα φροντίδας αλλά και παρακολουθώντας 
οµιλίες, ενώ 4 άτοµα (13.3%) δεν ανέφεραν αυτή την πηγή.    
2η Επαγγελµατίες υγείας (ιδιαίτερα ψυχίατρος): 24 φροντιστές της µελέτης (80.0%) δήλωσαν ότι 
έχουν ενηµερωθεί από επαγγελµατίες υγείας και ιδιαίτερα από τον ψυχίατρο που τον 
παρακολουθούσε, έναντι 6 (20.0%), οι οποίοι δεν ανέφεραν αυτή την πηγή ενηµέρωσης.  
3η Έντυπο υλικό (βιβλία, επιφυλλίδες): 12 (40.0%) από τους 30 που δηλώνουν ενηµερωµένοι για την 
άνοια, είχαν πληροφορηθεί για τη νόσο µελετώντας σχετικό έντυπο υλικό, το οποίο συνίσταται 
κυρίως σε σχετικές επιφυλλίδες και βιβλία, ενώ 18 άτοµα (60.0%) όχι. 
4η Αποκλειστική προσωπική εµπειρία φροντίδας: 3 (10.0%) από τους 30 ενηµερωµένους για τη νόσο, 
δήλωσαν ότι «µαθαίνουν» για την άνοια µέσω της αποκλειστικής εµπειρίας φροντίδας τους, έναντι 
των υπολοίπων 27 ατόµων (90.0%), οι οποίοι δεν έκαναν λόγο για αυτή. (Πίνακας 3)   

 
Παρακολούθηση σεµιναρίου για παροχή φροντίδας (Εκπαίδευση)   
 
Πέντε άτοµα (12.5%) από τα 40 της µελέτης µας ανέφεραν ότι έχουν παρακολουθήσει κάποιο 

εκπαιδευτικό σεµινάριο για να µπορέσουν να ανταποκριθούν στη φροντίδα του ασθενούς µε άνοια, 
έναντι των υπολοίπων 35 ατόµων (87.5%) που δήλωσαν ότι δεν έχουν δεχθεί καµία εκπαίδευση. 
(Πίνακας 3)   

 
 Ανάγκες Ενηµέρωσης / Εκπαίδευσης (Θεµατολόγιο)  
 
Η ανάγκη πληροφόρησης για την ανεύρεση οικονοµικής βοήθειας φάνηκε να συγκεντρώνει τη 

µεγαλύτερη προτίµηση στους συµµετέχοντες της µελέτης. Τριάντα δύο (80.0%) από τους 
φροντιστές την ανέφεραν ως κρίσιµη. Αµέσως µετά ακολούθησε η ανάγκη ενηµέρωσης µέσω ενός 
εκπαιδευτικού υλικού (φυλλάδια κ.ά.) κατάλληλα προσαρµοσµένου για την περίπτωση του 
περιθαλπόµενου ατόµου. Συγκεκριµένα, 30 άτοµα (75.0%) από τα 40 την ανέφεραν ως βασική τους 
ανάγκη. Η ρύθµιση του άγχους/ τεχνικές χαλάρωσης, οι εξειδικευµένες πληροφορίες και συµβουλές 
από επαγγελµατίες υγείας και το πρόγραµµα τηλεφωνικής υποστήριξης βρέθηκαν στην 3η θέση 
προτίµησης των συµµετεχόντων της έρευνας. Οι 29 φροντιστές (72.5%) τις επέλεξαν στις ανάγκες 
ενηµέρωσής τους για τη νόσο. Στην 4η θέση βρισκόταν η ανάγκη πληροφόρησης αναφορικά µε τις 
διαθέσιµες αρµόδιες υπηρεσίες υγείας & πρόνοιας και πρόσβαση σε ειδικούς επαγγελµατίες υγείας από 
τα 28 (70.0%) άτοµα. Η ανάγκη εκπαίδευσης µε στόχο την ανάπτυξη ικανότητας για παρέµβαση σε 
κατάσταση κρίσης του περιθαλπόµενου ατόµου ακολούθησε στην 5η θέση, έχοντας επιλεγεί από τους 
26 (65.0%) συµµετέχοντες. Η ανάγκη εκπαίδευσης για την εξισορρόπηση ευθυνών στην οικογένεια 
και την εργασία του ατόµου φροντίδας επιλέχθηκε από τα 23 άτοµα (57.5%). Ακολούθησε η ανάγκη 
ενηµέρωσης για την επιλογή µιας µονάδας ηµερήσιας φροντίδας ηλικιωµένων µε επιλογή από τους 
15 φροντιστές των ασθενών µε άνοια της µελέτης (37.5%) και η ανάγκη συµµετοχής σε οµάδες 
υποστήριξης ατόµων µε παρόµοια εµπειρία φροντίδας µε εκείνη του περιθάλποντα, καθώς 
αναφέρθηκε από τα 14 άτοµα (35.0%). Τέλος, µόλις 3 συµµετέχοντες (7.5%) ανέφεραν κάποια άλλη 
ανάγκη ενηµέρωσης/ εκπαίδευσής τους. (Πίνακας 3)     

 
 
 Φροντίδα ασθενών µε άνοια 

 
Τοµείς φροντίδας 
 
Στους δεκατέσσερις τοµείς βοήθειας των φροντιστών ασθενών µε άνοια της µελέτης, τα 

αποτελέσµατα ανά τοµέα ήταν τα εξής: 
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1ος Προετοιµασία/ χορήγηση φαρµάκων: 36 συµµετέχοντες της µελέτης (90.0%) παρείχαν τη βοήθεια 
τους σε αυτόν τον τοµέα, έναντι 4 (10.0%).  
2ος Ατοµική υγιεινή/ µπάνιο: 24 άτοµα (60.0%) από τα 40 της µελέτης βοηθούσαν τους ασθενείς 
στην ατοµική υγιεινή και το µπάνιο τους, ενώ 16 άτοµα (40.0%) όχι. 
3ος Ντύσιµο/ γδύσιµο: 22 άτοµα (55.0%) βοηθούσαν τους ασθενείς σε αυτόν τον τοµέα, έναντι 18 
(45.0%).  
4ος Τάϊσµα: 23 φροντιστές της µελέτης (57.5%) δεν τάϊζαν τους περιθαλπόµενους, ενώ 17 (42.5%) 
τους βοηθούσαν στον τοµέα αυτό. 
5ος Παρέα/ συντροφιά: Η συντριπτική πλειοψηφία των συµµετεχόντων (38 άτοµα) της µελέτης 
(95.0%) κρατούσαν παρέα στους πάσχοντες από άνοια, έναντι 2 ατόµων (5.0%).  
6ος Συνεργασία µε αρµόδιες υπηρεσίες υγείας: Η πλειονότητα των φροντιστών µε ποσοστό 92.5%, 
συνεργάζονταν οι ίδιοι µε τις αρµόδιες υπηρεσίες υγείας για τους ασθενείς τους, έναντι 3 ατόµων 
(7.5%).  
7ος Μετακίνηση: Οι περισσότεροι συµµετέχοντες (34 άτοµα, 85.0%) βοηθούσαν τους ασθενείς στις 
µετακινήσεις τους, ενώ 6 άτοµα (15.0%) όχι. 
8ος Πλύσιµο ρούχων: 24 άτοµα (60.0%) έπλεναν τα ρούχα των ασθενών τους, έναντι 16 ατόµων 
(40.0%).  
9ος Πλύσιµο πιάτων: Σχεδόν οι µισοί (22 άτοµα, 55.0%) έπλεναν τα πιάτα στην οικία των ασθενών, 
ενώ 18 (45.0%) όχι. 
10ος Σκούπισµα/ σφουγγάρισµα/ σιδέρωµα και 11ος Μαγείρευµα 25 φροντιστές της µελέτης (62.5%) 
βοηθούσαν τους ασθενείς µε άνοια σε αυτές τις οικιακές εργασίες, σε αντίθεση µε τους 15 (37.5%) 
που δεν τους βοηθούσαν.  
12ος Ψώνια και 13ος Εξόφληση λογαριασµών: 33 συµµετέχοντες (82.5%) βοηθούσαν τους 
περιθαλπόµενους ασθενείς σε αυτούς τους τοµείς, έναντι 7 (17.5%).  
14ος Άλλη βοήθεια: 36 άτοµα (90.0%) δεν παρείχαν οποιαδήποτε άλλη βοήθεια στους πάσχοντες µε 
άνοια, ενώ 4 άτοµα (10.0%) τους παρείχαν «ψυχολογική υποστήριξη», όπως ανέφεραν, 
διακρίνοντας τη στήριξη αυτή από τον 5ο τοµέα της «παρέας/ συντροφιάς». (Πίνακας 2)   
 

Έτη / ∆ιάρκεια φροντίδας 
 
Τα περισσότερα άτοµα της µελέτης (18) φρόντιζαν τον ασθενή µε άνοια από 1 χρόνο και 

κάποιους µήνες έως και 4 χρόνια (45.0%). Οκτώ φροντιστές παρείχαν περιστασιακά την φροντίδα 
τους. Έξι συµµετέχοντες (15.0%) φρόντιζαν τον ασθενή µε άνοια για διάστηµα από 4 χρόνια και 
κάποιους µήνες έως και 7 χρόνια. Πέντε (12.5%) είναι εκείνα τα άτοµα που φρόντιζαν τον ασθενή 
από 6 µήνες έως και 1 χρόνο και δύο άτοµα (5.0%) από 7 χρόνια και κάποιους µήνες έως 10 χρόνια. 
Τέλος, ένα άτοµο (2.5%) φρόντιζε τον περιθαλπόµενο ασθενή του για χρονικό διάστηµα λιγότερο 
των 6 µηνών. (Πίνακας 1)     

 
Ώρες ηµερήσιας και εβδοµαδιαίας φροντίδας  
 
Ο ελάχιστος αριθµός ωρών ηµερήσιας φροντίδας ήταν µισή ώρα, ενώ ο µέγιστος αριθµός 

ηµερήσιας φροντίδας 24 ώρες, δηλαδή συνεχής και αδιάλειπτη καθηµερινή φροντίδα. Ο µέσος όρος 
των ωρών ηµερήσιας φροντίδας ήταν 10.3 ώρες µε τυπική απόκλιση 9 ½ ώρες.  

Ο ελάχιστος αριθµός ωρών εβδοµαδιαίας φροντίδας ήταν 2 ½ ώρες, ενώ ο µέγιστος αριθµός 
ωρών εβδοµαδιαίας φροντίδας 168 ώρες, δηλαδή συνεχής φροντίδα σε καθηµερινή βάση. Από την 
άλλη, ο µέσος όρος των ωρών εβδοµαδιαίας φροντίδας ήταν 69 ώρες µε τυπική απόκλιση 64.8 ≈ 65 
ώρες. (Πίνακας 1)     
 

Υπεύθυνος φροντιστής 
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Είκοσι τρεις φροντιστές της έρευνας (57.5%) θεωρούσαν τον εαυτό τους ως το πρόσωπο εκείνο 
που παρείχε την µέγιστη φροντίδα στον ασθενή µε άνοια. Εννέα (22.5%) µοιράζονταν τη φροντίδα 
µε κάποιο άλλο ή άλλα άτοµα, ενώ οκτώ άτοµα (20.0%) θεωρούσαν ότι κάποιος άλλος είναι εκείνος 
που φρόντιζε τον πάσχοντα από άνοια. (Πίνακας 1)      

 
 ∆ιαχείριση προβληµάτων συµπεριφοράς ασθενών µε άνοια από τους φροντιστές 
τους 
 
Προβλήµατα συµπεριφοράς ασθενούς  
 
Η ενοχλητική συµπεριφορά του ασθενούς (επαναλαµβανόµενες ερωτήσεις, ακατάλληλη ενδυµασία, 

φωνές χωρίς λόγο) αποτελούσε εκείνο το πρόβληµα συµπεριφοράς που ανέφεραν οι 28 
συµµετέχοντες (70.0%) από τους 40 της µελέτης. Οι 26 ερωτώµενοι (65.0%) από το σύνολο των 
συµµετεχόντων δυσκολεύονταν να διαχειριστούν τις εναλλαγές διάθεσης του ασθενούς. Η 
προβληµατική επικοινωνία µε τον ασθενή αναφέρθηκε από τους 22 φροντιστές (55.0%). Οι 21 
ερωτώµενοι από τους 40 (52.5%) ανέφεραν ότι ο ανήσυχος ύπνος του ασθενούς τους δυσκόλευε να 
τον διαχειριστούν ως πρόβληµα συµπεριφοράς, ενώ τα µισά (20) άτοµα (50.0%) θεωρούσαν ότι ο 
ασθενής ήταν µη συνεργάσιµος γενικά. Οι 18 (45.0%) ανέφεραν άλλα προβλήµατα συµπεριφοράς. Η 
επιθετική συµπεριφορά του ασθενούς δυσκόλευε στη διαχείρισή της τους 15 ερωτώµενους της 
µελέτης (37.5%), ενώ οι τάσεις φυγής/ περιπλάνησης αναφέρθηκαν από τα 12 άτοµα 
(30.0%).(Πίνακας 4)  

 
∆ιαχείριση προβληµάτων συµπεριφοράς ασθενούς 
 
Σχεδόν το 1/3 των συµµετεχόντων (31) αντιµετώπιζαν τα προβλήµατα συµπεριφοράς του 

ασθενούς µέσω συζήτησης µε φίλους/ συγγενείς. Είκοσι πέντε φροντίζοντες της µελέτης ανέφεραν 
την συζήτηση µε ειδικό ως έναν τρόπο διαχείρισης των προβληµάτων συµπεριφοράς του ασθενούς 
µε  άνοια. Η προσωπική αναζήτηση πληροφόρησης για τη νόσο αναφέρθηκε από τους 19 
συµµετέχοντες (47.5%). Έντεκα ερωτώµενοι (27.5%) ανέφεραν άλλους τρόπους αντιµετώπισης της 
δυσλειτουργικής συµπεριφοράς του πάσχοντα από άνοια. Εννέα άτοµα από τα σαράντα (22.5%) 
αναζητούσαν πληροφόρηση από άλλα πρόσωπα µε παρόµοια εµπειρία φροντίδας µε τη δική τους, 
ενώ επτά συµµετέχοντες (17.5%) αναζητούσαν ενηµέρωση για διαθέσιµες κατάλληλες υπηρεσίες 
υγείας και πρόνοιας. (Πίνακας 4)     

 
 Σύστηµα υποστήριξης φροντιστών ατόµων µε άνοια στη κοινότητα 

 
Γνώση ύπαρξης υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας 
 
Σχεδόν το σύνολο των ερωτώµενων (38/40, 95.0%) ανέφεραν ότι γνώριζαν την ύπαρξη των 

εξωτερικών ιατρείων του Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων Χανίων. Οι µισοί (21) φροντιστές 
(52.5%) γνώριζαν την ύπαρξη της Εταιρείας Νόσου Alzheimer και συναφών διαταραχών Χανίων, 
ενώ 19 (47.5%) ξέρουν την ύπαρξη ΚΑΠΗ και των προγραµµάτων «βοήθεια στο σπίτι» και 
«κοινωνική µέριµνα. Τα 14 άτοµα (35.0%) ανέφεραν πως γνώριζαν την πραγµατοποίηση κατ’ οίκον 
επισκέψεων από επαγγελµατίες υγείας, ενώ 6 ερωτώµενοι (15.0%) την ύπαρξη Κέντρου Ηµερήσιας 
Φροντίδας Ηλικιωµένων. (Πίνακας 5)     

 
Χρήση υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας 
 
Κατ’ αναλογία µε την προηγούµενη ερώτηση, σχεδόν το σύνολο των ερωτώµενων (38/40, 

95.0%) ανέφεραν ότι έχουν χρησιµοποιήσει τις υπηρεσίες των εξωτερικών ιατρείων του 
Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων Χανίων. Οι 12 (30.0%) ανέφεραν ότι έχουν χρησιµοποιήσει τις 
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υπηρεσίες της Εταιρείας Νόσου Alzheimer και συναφών διαταραχών Χανίων, ενώ 8 (20.0%) 
δήλωσαν ότι έχουν δεχθεί επισκέψεις κατ’ οίκον από επαγγελµατίες υγείας. (Πίνακας 5)   

   
Προτάσεις φροντιστών  ασθενών µε άνοια 
 
Οι περισσότεροι (16) συµµετέχοντες (40.0%) δεν έκαναν προτάσεις για να ανταποκριθούν 

καλύτερα στη φροντίδα του ασθενούς τους. ∆εκατρείς (32.5%) από το σύνολο των σαράντα 
ερωτώµενων θεωρούσαν σηµαντική την εκπαίδευση και ενηµέρωσή τους προκειµένου να 
ανταποκριθούν καλύτερα στη φροντίδα του ασθενούς τους. Τέσσερις (10.0%) φροντιστές έκριναν 
απαραίτητη την οικονοµική υποστήριξή τους, ενώ µόνο 2 άτοµα και άλλα 2 (5.0%) αναφέρουν την 
ανάγκη τους για ψυχολογική/ συναισθηµατική στήριξη και δυνατότητα επιµερισµού της φροντίδας 
του ασθενούς µε άνοια. (Πίνακας 6)     

 
 
 Μετάφραση και στάθµιση της κλίµακας Zarit Burden Interview/ Z.B.I. 

 
Στην παρούσα µελέτη η αξιοπιστία εσωτερικής συνάφειας (internal consistency) της 

κλίµακας βρέθηκε ικανοποιητική (Cronbach’s alpha = 0.89), εύρηµα το οποίο πλησιάζει εκείνο της 
πρωτότυπης έκδοσης της κλίµακας ( Cronbach’s alpha =  0.91) (Taub et al, 2004).  

Επαληθεύτηκε η επαναληψιµότητα των µετρήσεων στις παραµέτρους: «βαθµολογία στις 
κλίµακες Z.B.Ι. και A.D.L.», «υπεύθυνο άτοµο φροντίδας», «ώρες ηµερήσιας φροντίδας», 
«ενηµέρωση για τη νόσο» και «επιµερισµός φροντίδας» για τα έντεκα (11) άτοµα που επανέλαβαν 
την συνέντευξη και συγκριτικά για την:   

 
α) βαθµολογία στις κλίµακες Ζ.Β.Ι. και A.D.L. πριν και µετά: Βρέθηκε στατιστικά σηµαντική 
συσχέτιση µεταξύ των σκορ στην κλίµακα Z.B.I. πριν και µετά την επανάληψη του 
ερωτηµατολογίου (r=0.956, p<0.001). Παρόµοια για το σκορ στην κλίµακα A.D.L. (r=0.986, 
p<0.001). 
 
β) ανάλυση της επαναληψιµότητας σε επιλεγµένους τοµείς του ερωτηµατολογίου για τον φροντιστή: 
  
• Υπεύθυνο άτοµο φροντίδας: Με χρήση ελέγχου kappa βρέθηκε 100% συµφωνία σε ότι αφορά το 

άτοµο φροντίδας (kappa=1.000, p<0.001). 
 
• Ώρες ηµερήσιας φροντίδας: Με χρήση του t-test ζευγαρωτών µετρήσεων δεν προέκυψε 

στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των ωρών φροντίδας ηµερησίως (t=-1.444, df=10, 
p=0.179). 

 
• Ενηµέρωση για τη νόσο: Με χρήση ελέγχου kappa βρέθηκε 100% συµφωνία σε ότι αφορά την 

ενηµέρωση του φροντιστή (kappa=1.000, p<0.001). 
 
• Επιµερισµός  φροντίδας (αριθµός άλλων φροντιστών): Από τα 11 ερωτηµατολόγια µόνο σε 1 

περίπτωση δηλώθηκε ότι εκτός από το υπεύθυνο άτοµο φροντίδας υπάρχει και δεύτερο άτοµο 
που παρέχει την βοήθειά του στον ασθενή µε άνοια.  

 
 Επιβάρυνση φροντιστών ασθενών µε άνοια  

 
Συνολική βαθµολογία στην Κλίµακα Zarit Burden Interview/ Z.B.I. 
 

Οι περισσότεροι (17) φροντιστές ασθενών µε άνοια της µελέτης µε ποσοστό 42.5% 
συγκέντρωσαν συνολική βαθµολογία 41-60 βαθµών, η οποία αντιστοιχεί σε «µέτρια έως σοβαρή 
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επιβάρυνση». ∆ώδεκα άτοµα (30%) συγκέντρωσαν τη συνολική βαθµολογία των 21-40 βαθµών, η 
οποία εκτιµάται να αντιπροσωπεύει µία «ήπια έως µέτρια επιβάρυνση». Λιγότερα (6) είναι τα άτοµα 
φροντίδας (15%) που συγκέντρωσαν την υψηλότερη συνολική βαθµολογία των 61-88 βαθµών, η 
οποία δείχνει ένα σηµαντικό επίπεδο «σοβαρής επιβάρυνσης», ενώ πέντε είναι τα άτοµα (12.5%) 
που συγκέντρωσαν την χαµηλότερη συνολική βαθµολογία των 0-20 βαθµών, η οποία αντιστοιχεί σε 
«καθόλου έως µικρή επιβάρυνση». (Πίνακας 7)        
  
Συσχέτιση επιβάρυνσης µε άλλες µεταβλητές 
 

Φύλο φροντιστή 
 
Η κωδικοποίηση έχει γίνει για συνολικό ZBI σκορ <=40 και >40. ∆εν βρέθηκε στατιστικά 

σηµαντική συσχέτιση µεταξύ φύλου φροντιστή και συνολικού ZBI σκορ (χ2= 0.005, df=1, p=0.944). 
Συγκρίθηκε επίσης το µέσο ZBI σκορ που παρουσιάζουν οι ασθενείς σε σχέση µε το φύλο του 
φροντιστή µε χρήση ελέγχου t ανεξαρτήτων δειγµάτων. ∆εν βρέθηκε να υπάρχει στατιστικά 
σηµαντική διαφορά στις µέσες τιµές των συνολικών  ΖΒΙ σκορ (t= -0.073, df=38, p=0.942) 
(Πίνακας 9 & ∆ιάγραµµα 2). 

 
Οικονοµική κατάσταση φροντιστή 
 
Βρέθηκε στατιστικά σηµαντική συσχέτιση µεταξύ αυτοαναφερόµενης οικονοµικής κατάστασης 

του φροντιστή και του συνολικού ΖΒΙ σκορ (χ2= 15.740, df=2, p<0.001) (Πίνακας 9 & ∆ιάγραµµα 
3). 

 
Σχέση µε ασθενή/ Ιδιότητα φροντιστή 
 
∆εν βρέθηκε στατιστικά σηµαντική συσχέτιση µεταξύ της ιδιότητας του φροντιστή και του 

συνολικού ZBI σκορ (χ2= 5.106, df=2, p=0.078) (Πίνακας 9) 
 
Νοσηρότητα φροντιστή 
 
Με την χρήση t-test µέσων τιµών ανεξαρτήτων δειγµάτων ερευνήθηκε εάν υπάρχει διαφορά στο 

συνολικό σκορ ZBI και στην ύπαρξη κάποιου χρόνιου νοσήµατος στους φροντιστές. ∆εν 
παρατηρήθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά (t=-1.449, df=38, p=0.156). Σε παρόµοιο 
συµπέρασµα καταλήξαµε µε τον έλεγχο χ2 για την ύπαρξη συσχέτισης των µεταβλητών νοσήµατος 
φροντιστή και συνολικού σκορ ZBI (χ2=0.175, df=1, p=0.676). (Πίνακας 9) 

 
Συµβίωση φροντιστή µε τον ασθενή / Κατοικία 
 
∆ε βρέθηκε στατιστικά σηµαντική συσχέτιση µεταξύ της συµβίωσης του φροντιστή µε τον 

ασθενή και του σκορ ΖΒΙ. (χ2=0.825, df=1, p=0.364). Οµοίως δεν βρέθηκε να υπάρχει στατιστικά 
σηµαντική διαφορά µεταξύ των µέσων τιµών του σκορ ZBI και κατοικίας (t=0.471, df=38, 
p=0.640). (Πίνακας 9) 

 
Παρακολούθηση σεµιναρίου 
 
∆ε βρέθηκε στατιστικά σηµαντική συσχέτιση µεταξύ των παρακολούθησης σεµιναρίου εκ 

µέρους του φροντιστή και του ZBI σκορ. (χ2= 1.184, df=1, p=0.277). (Πίνακας 9) 
 
Eνηµέρωση για τη νόσο 
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∆ε βρέθηκε στατιστικά σηµαντική συσχέτιση στο σκορ ZBI και στην ενηµέρωση για τη νόσο 
των φροντιστών (χ2=3.008, df=1, p=0.083, Fisher= 0.108) (Πίνακας 9) 

  
Ώρες Ηµερήσιας και Εβδοµαδιαίας Φροντίδας  
 
Εφαρµόστηκε έλεγχος t ανεξαρτήτων δειγµάτων για την εύρεση στατιστικά σηµαντικών 

διαφορών µεταξύ των ωρών φροντίδας ανά ηµέρα ή εβδοµάδα στις δύο οµάδες του ΖΒΙ σκορ (>40 
και <=40) και δεν βρέθηκε να υπάρχει στατιστικά σηµαντική συσχέτιση (t= -1,504, df=38, και t= -
2,118, df=38 αντίστοιχα). 

 
Τοµείς φροντίδας 
 
Βρέθηκε στατιστικά σηµαντική συσχέτιση µεταξύ τοµέων φροντίδας και του ΖΒΙ σκορ (t=-

2.933, df=38, p=0.006) (Z= -2.528, df=1, p<0.012). Ο µέσος όρος του συνολικού αριθµού των 
τοµέων φροντίδας ήταν υψηλότερος στους φροντιστές µε υψηλό ΖΒΙ σκορ. (Πίνακας 9) 

  
Χρονολογία διάγνωσης 
 
∆ε βρέθηκε στατιστικά συσχέτιση µεταξύ της χρονολογίας διάγνωσης της άνοιας και του ΖΒΙ 

σκορ (χ2=1.140, df=, p=0.230). (Πίνακας 9) 
 
Υπεύθυνο άτοµο φροντίδας 
 
∆ε βρέθηκε στατιστικά σηµαντική συσχέτιση µεταξύ του υπεύθυνου προσώπου φροντίδας του 

ασθενούς µε άνοια και του ΖΒΙ σκορ (χ2=2.833, df=2, p=0.243). (Πίνακας 9) 
 
Σχέση µε ασθενή/ Ιδιότητα φροντιστή  και Μη αποδοχή αµειβόµενης φροντίδας 
 
 Βρέθηκε στατιστικά σηµαντική συσχέτιση µεταξύ της σχέσης µε ασθενή και µη αποδοχής 

αµειβόµενης φροντίδας µε το συνολικό ΖΒΙ σκορ (χ2=10.614, df=1, p<0.001, Fisher =0.002) 
(Πίνακας 9). 

  
Προβλήµατα συµπεριφοράς ασθενούς 
 
Βρέθηκε να υπάρχει στατιστικά σηµαντική συσχέτιση προβληµάτων συµπεριφοράς ασθενών µε 

άνοια και ZBI σκορ των φροντιστών (r=0.553, p<0.001, rs=0.553, p<0.001) 
 
Χρήση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας 
 
∆ε βρέθηκε στατιστικά σηµαντική συσχέτιση µεταξύ της χρήσης υπηρεσιών υγείας και 

κοινωνικής φροντίδας και του ΖΒΙ σκορ (r=0.211, p=0.196, rs=0.183, p=0.265) 
 
Λειτουργικότητα ασθενούς (σκορ στην κλίµακα Katz ADL). 

 
Χρησιµοποιήθηκαν οι συντελεστές του Pearson και του Spearman για την εύρεση πιθανής 

στατιστικής συσχέτισης. ∆ε βρέθηκε στατιστικά σηµαντική συσχέτιση του σκορ στην κλίµακα Katz 
ADL και του σκορ στην κλίµακα ΖΒΙ (r= -0.125, p=0.441, rs=-0.131, p=0.419). 

 
Τέλος, τα δεδοµένα των ερωτηµατολογίων προσεγγίστηκαν µε τη µέθοδο της πολλαπλής 

λογιστικής παλινδρόµησης, κατά την οποία παρουσιάστηκε αυξηµένος κίνδυνος επιβάρυνσης στους 
φροντιστές µε κακή οικονοµική κατάσταση.   
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
 Περιορισµοί της µελέτης  

Η µελέτη µας ήταν συγχρονική (cross-sectional) και έτσι δεν ήταν δυνατή η εξαγωγή 
αιτιωδών σχέσεων και συµπερασµάτων. ∆εν αποκλείεται, επίσης σφάλµα επιλογής (selection bias) 
αφού χρησιµοποιήθηκε αρχείο της Εταιρείας Νόσου Alzheimer και συναφών διαταραχών –
Παράρτηµα Χανίων. Γενικά, ο αριθµός των οικογενειών που γνωρίζουν ή έχουν συνεργασία µε τις 
Εταιρείες Ν. Alzheimer είναι σχετικά µικρός, πιθανόν διότι η νόσος αποτελεί µέχρι σήµερα ένα 
«στίγµα» για την οικογένεια, δεν υπάρχει πλήρης θεραπεία και κυρίως δεν υπάρχει ενηµέρωση για 
το είδος της φροντίδας που είναι διαθέσιµη στη πρωτοβάθµια περίθαλψη, ενώ ο αριθµός των 
ανδρών του δείγµατος ήταν σχετικά µικρός (12) σε σχέση µε εκείνο των γυναικών (28).    

Άλλος περιορισµός της µελέτης ήταν ότι η δειγµατοληπτική µέθοδος ήταν µη τυχαία. Η 
δειγµατοληψία ευκολίας επέτρεψε τη χρησιµοποίηση οποιασδήποτε διαθέσιµης οµάδας του 
πληθυσµού της έρευνας. Η επιλογή της δειγµατοληπτικής µεθόδου µη-πιθανότητας αποτελεί βασικό 
περιορισµό της έρευνας, διότι τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από την επεξεργασία των 
δεδοµένων µπορεί να είναι αντιπροσωπευτικά του δείγµατος, αλλά όχι του πληθυσµού των 
φροντιστών ασθενών µε άνοια στη κοινότητα. 

 Η µη συµµετοχή ενός µεγάλου αριθµού για τους λόγους που αναφέρθηκαν δηµιουργεί 
ερωτήµατα για την αντιπροσωπευτικότητα του δείγµατος των φροντιστών της µελέτης µας. 
Μεθοδολογικά, ο µικρός αριθµός των προσώπων που συµµετείχαν περιορίζει την ισχύ της µελέτης 
ως προς την αποκάλυψη κλινικά σηµαντικών συσχετίσεων. Στην παρούσα εργασία, οι µη 
συµµετέχοντες στη µελέτη ήταν ένας µεγάλος αριθµός (86 άτοµα από τα 126). Προκειµένου να 
ελεγχθεί εάν επηρεάζεται η ερµηνεία των αποτελεσµάτων και να διαπιστωθεί εάν οι µη 
συµµετέχοντες (non participants) για λόγους αδυναµίας προσέλευσης και άρνησης είχαν τα ίδια ή 
διαφορετικά κοινωνικοδηµογραφικά χαρακτηριστικά από τους συµµετέχοντες (participants) 
πραγµατοποιήθηκε έλεγχος των διαφορών για τα παρακάτω χαρακτηριστικά: φύλο, ηλικία, 
εκπαίδευση, επάγγελµα, οικογενειακή κατάσταση, ιδιότητα/ σχέση µε ασθενή και έτη/διάρκεια 
φροντίδας. Ο έλεγχος έδειξε ότι δε βρέθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά ως προς τα 
κοινωνικοδηµογραφικά χαρακτηριστικά συµµετεχόντων και µη στη συγκεκριµένη µελέτη.  

 
 

 Κύρια ευρήµατα  

 
Κοινωνικοδηµογραφικά χαρακτηριστικά φροντιστών ασθενών µε άνοια στη κοινότητα και 
χαρακτηριστικά φροντίδας  

 
Στη µελέτη µας οι οικογενειακοί φροντιστές συνιστούσαν το 90% του συνόλου των ατόµων 

φροντίδας στα πλαίσια της κοινότητας. Πρόκειται για ποσοστό που ξεπερνά το 80% βάσει άλλων 
ερευνητικών δεδοµένων (Parks and Novielli, 2003). Σε ένα ποσοστό περίπου 60% των 
συµµετεχόντων στην έρευνά µας, ο υπεύθυνος φροντιστής  ήταν το ίδιο πρόσωπο µε το οποίο έγινε 
η συνέντευξη. Στις περιπτώσεις έγγαµων ασθενών, καθήκοντα κύριου ατόµου φροντίδας είχε 
αναλάβει ο/η σύζυγος. Στις περιπτώσεις ασθενών σε κατάσταση χηρείας, ανέλαβε κάποιο από τα 
παιδιά, µε κριτήρια το φύλο, την πρωτοτοκία και τη συγκατοίκηση. Όµως, συχνότερα οι κόρες ή οι 
νύφες αναλάµβαναν χρέη υπεύθυνου προσώπου φροντίδας. Υπάρχει και ένα µικρότερο ποσοστό 
που τέτοια καθήκοντα ανέλαβε ένα έµµισθο άτοµο, όµως είναι η µειοψηφία. Στη µελέτη µας οι 
περισσότεροι φροντιστές ήταν γυναίκες, εύρηµα το οποίο συµφωνεί µε άλλες µελέτες. Σύµφωνα µε 
την Σακκά, οι γυναίκες είναι πολύ περισσότερες ως υπεύθυνες για την περιποίηση και στήριξη των 
ασθενών µε άνοια (2004). Συγκεκριµένα, στη παρούσα µελέτη το 70% των προσώπων φροντίδας 
συνιστούσαν οι γυναίκες, αποτέλεσµα παρόµοιο µε εκείνο άλλων ερευνών. Στη βιβλιογραφία 
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γίνεται συζήτηση για τη συµµετοχή ανδρών και γυναικών ως ατόµων που φροντίζουν ασθενείς µε 
άνοια. Σύµφωνα µε τον Vinick (1984), υπάρχει ελλιπής γνώση όσον αφορά στους άνδρες ως 
φροντιστές, για τον λόγο ότι οι γυναίκες ωθούνται συχνότερα στο ρόλο αυτό εξαιτίας του ότι το 
προσδόκιµο επιβίωσης των γυναικών είναι µεγαλύτερο από ότι αυτό των ανδρών και γιατί οι άνδρες 
γενικά παντρεύονται νεότερες γυναίκες. Επιπρόσθετα, στις γυναίκες εναποτίθεται ο κοινωνικός 
ρόλος της περιποίησης των ατόµων που δεν έχουν την ικανότητα να φροντίσουν τον εαυτό τους, 
ειδικά µέσα στο οικογενειακό περιβάλλον. Αλλά, εφόσον οι άνδρες συνιστούν πάνω από το ένα 
τρίτο των φροντιστών, δεν µπορεί να αγνοηθεί η επίδραση της παροχής φροντίδας στην ποιότητα 
ζωής τους. Αναµένεται ότι ο αριθµός των ανδρών ως φροντιστών θα συνεχίσει να αυξάνεται 
µελλοντικά και ένα µεγαλύτερο ποσοστό των ευθυνών ενός ατόµου φροντίδας θα αναληφθεί από 
τους άνδρες, αφού ένας µεγάλος αριθµός γυναικών παρά ανδρών έχουν διάγνωση άνοιας (Gallicchio 
et al, 2002). Στο σύστηµα της οικογένειας, το φύλο του ατόµου -που αναλαµβάνει την παροχή 
βοήθειας και στήριξης του ηλικιωµένου συγγενούς του µε άνοια- µπορεί να καθορίσει το επίπεδο 
της συναισθηµατικής εµπλοκής, ανατροφοδότησης και προσαρµογής στο ρόλο του. Στην 
παραδοσιακή οικογένεια, η ευθύνη αυτή συνδέεται µε το ρόλο της γυναίκας συζύγου - µητέρας και 
κόρης (Oyebode, 2003). Η λειτουργική-πρακτική διάσταση της παροχής φροντίδας µπορεί να βιωθεί 
διαφορετικά από το κάθε φύλο, µε τους άντρες να θεωρούν ότι οι γυναίκες είναι τα άτοµα που 
παρέχουν την καλύτερη ποιότητα φροντίδας και οι ίδιοι να βάζουν όρια στο τι θα κάνουν και τι δεν 
θα κάνουν (Heru et al, 2004).   

Έχει βρεθεί ότι απαιτούνται κατά µέσο όρο 70 ώρες ανά εβδοµάδα φροντίδας ασθενούς µε 
νόσο Alzheimer (Parks and Novielli, 2000 και Parks and Novielli, 2003). Η µελέτη µας έδειξε ότι 
απαιτούνται 69 ώρες εβδοµαδιαίας φροντίδας από τους φροντιστές των πασχόντων από νόσο 
Alzheimer, εύρηµα το οποίο συµφωνεί µε εκείνο των πρόσφατων µελετών που αναφέρθηκαν. Σε 
αντιδιαστολή, η µελέτη των Taub και συν (2004), αποκαλύπτει µία µέση τιµή 111 ωρών 
εβδοµαδιαίως από φροντιστές της Βραζιλίας. 

Ο χρόνος που αφιερώνει ο φροντιστής για την παροχή βοήθειας στον ασθενή µε άνοια 
συνδέεται µε το εάν συγκατοικεί µαζί του. Στη µελέτη µας το ποσοστό συγκατοίκησης ή µάλλον 
διαβίωσης των ασθενών µε άνοια στο οικογενειακό τους περιβάλλον ανέρχεται στο 60%, δεδοµένο 
που προσεγγίζει το 69% ατόµων µε άνοια που ζουν στο οικείο περιβάλλον τους σύµφωνα µε 
στοιχεία της Alzheimer Europe (Σαµαρτζή, 2000). Όµως στη µελέτη µας, η συγκατοίκηση δε 
βρέθηκε να συσχετίζεται σε στατιστικά σηµαντικό βαθµό µε την επιβάρυνση που βιώνουν οι 
φροντιστές. Σε άλλη µελέτη πάλι, φροντιστές που συγκατοικούσαν µε τους ασθενείς αναφέρουν 
αυξηµένη επιβάρυνση και κατάθλιψη σε σχέση µε εκείνους που κατοικούν σε χωριστό διαµέρισµα 
από τους ασθενείς (Bass, 1999).  

 
 

Ανάγκες ενηµέρωσης, εκπαίδευσης και ευρύτερης υποστήριξης φροντιστών ασθενών µε άνοια  
 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της µελέτης µας, κύρια πηγή ενηµέρωσης για τη νόσο 
αποτελούν οι επαγγελµατίες υγείας και ιδιαίτερα ο ψυχίατρος. Επίσης, καταγράφηκε η ανάγκη τους 
για εξειδικευµένες πληροφορίες και συµβουλές από επαγγελµατίες υγείας αλλά και έντυπο 
εκπαιδευτικό υλικό. Τα ευρήµατα αυτά συµφωνούν µε εκείνα της έρευνας των Wald και συν. 
(2003), στην οποία οι φροντιστές ασθενών µε άνοια ζητούν όσο το δυνατόν µεγαλύτερη 
πληροφόρηση, ενώ οι περισσότεροι προτιµούν την ενηµέρωση από έναν επαγγελµατία υγείας µε 
παράλληλη γραπτή ενηµέρωση. Η εκπαίδευση των φροντιστών αποτελεί παράγοντα κλειδί στην 
παροχή ποιοτικής φροντίδας στους περιθαλπόµενους ασθενείς µε άνοια (O’ Connell, 1997). Στη 
µελέτη µας, σε ένα ποσοστό 32.5% των φροντιστών, η ενηµέρωση και η εκπαίδευση κρίνεται 
απαραίτητη για αποτελεσµατική φροντίδα και αναφέρεται στις προτάσεις τους. Πιθανή ερµηνεία της 
έντονης ανάγκης για πληροφόρηση και κατάρτιση είναι η έλλειψη εκπαίδευσης των συµµετεχόντων 
στην έρευνα και η αίσθηση αβοήθητου να ανταποκριθούν επαρκώς σε ποιοτική φροντίδα του 
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ασθενούς τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι µόνο 5 άτοµα (12.5%) από τα 40 της µελέτης έχουν 
παρακολουθήσει σεµινάριο εκπαίδευσης στη φροντίδα ασθενούς µε άνοια.   

Στο σχεδιασµό εκπαιδευτικών παρεµβάσεων σε φροντιστές χρειάζεται να ληφθούν υπόψη τα 
ευρήµατα της µελέτης των Wald και συν. (2003). Σύµφωνα µε αυτά, τα υψηλά επίπεδα 
πληροφόρησης συσχετίζονται θετικά µε χαµηλά επίπεδα κατάθλιψης αλλά και αυξηµένη ικανότητα 
διαχείρισης στον φροντιστή. Συγκεκριµένα, οι φροντιστές έχουν διαφορετική ανάγκη 
πληροφόρησης ανάλογα µε το στάδιο της άνοιας και έχουν ως εξής: 
• Κατά τη στιγµή της διάγνωσης: ανάγκη πληροφόρησης σχετικά µε το τι είναι άνοια, ποια τα 

συµπεριφορικά και ψυχιατρικά συµπτώµατα της νόσου και ποιες οι διαθέσιµες θεραπείες.  
• Κατά την πρώτη επανεξέταση (follow-up): ανάγκη πληροφόρησης για τις υπηρεσίες, τον τύπο 

της αρρώστιας και τι να κάνουν σε περίπτωση κρίσης. 
• Σε κατοπινή επανεξέταση: ανάγκη πληροφόρησης για οµάδες στήριξης, επιδόµατα, οικονοµικά 

και νοµικά ζητήµατα και 
• Μακροπρόθεσµα: ανάγκη πληροφόρησης για ψυχοθεραπείες, συµπληρωµατικές θεραπείες και 

για τις επιπτώσεις της νόσου στα άτοµα φροντίδας.  
Επιπλέον, το είδος των δεξιοτήτων του φροντιστή συσχετίζονται άµεσα µε την επιβάρυνση 

που βιώνει. Για παράδειγµα, όταν ενεργοποιεί τις δεξιότητες και τις στρατηγικές διαχείρισης της 
επιβάρυνσης που νιώθει, τότε µειώνει τα επίπεδά της. Η έντονη ανάγκη των συµµετεχόντων 
φροντιστών για ρύθµιση του άγχους τους, όπως αναδείχθηκε στη παρούσα µελέτη, καθιστούν 
επιτακτική την εκµάθηση ή µάλλον εκπαίδευσή τους σε τεχνικές χαλάρωσης. Οι στρατηγικές 
ανακούφισης από το στρες µπορούν να διαιρεθούν σε εκείνες που εστιάζουν στα συναισθήµατα και 
εκείνες που εστιάζουν στα προβλήµατα. Οι πρώτες συνδέονται µε αισθήµατα στενοχώριας και αυτο-
κατηγορίας (ενοχών). Αυτοί που χρησιµοποιούν στρατηγικές που εστιάζουν στα προβλήµατα, όπως 
άµεση αντιµετώπιση ζητηµάτων και αναζήτηση πληροφόρησης, έχουν λιγότερη επιβάρυνση.  

Η ανάγκη τηλεφωνικής υποστήριξης των περιθαλπόντων (72.5%) στη µελέτη µας απαιτεί 
άµεση κάλυψη διότι αναγνωρίζεται από τους συµµετέχοντες η προσφορά της «γραµµής βοήθειας». 
«Αποτελεί µια εµπιστευτική τηλεφωνική υπηρεσία η οποία παρέχει άµεση πληροφόρηση και 
ενηµέρωση για τη νόσο Alzheimer, για τις διαθέσιµες υπηρεσίες και κοινωνικές παροχές στους 
πάσχοντες. Ταυτόχρονα παρέχει συναισθηµατική στήριξη σε ανθρώπους µε άνοια, τους 
περιθάλποντες, τις οικογένειες και τους φίλους τους» (Μέλλιου και συν. 2002, σ. 462). Βασικός 
µηχανισµός πρόληψης της επιβάρυνσης των φροντιστών ασθενών µε άνοια κρίνεται η ενδυνάµωση 
τους µε δεξιότητες αντιµετώπισης του στρες και αποτελεσµατικής επίλυσης των προβληµάτων που 
απορρέουν από αυτό (Οικονόµου και Χριστοδούλου, 2000, σ. 64).   

 
 
Επιβάρυνση φροντιστών ασθενών µε άνοια και συσχέτιση µε παράγοντες που συνδέονται µε 
αυτήν 

 
Αναρίθµητα ερωτηµατολόγια έχουν αναπτυχθεί για να ποσοτικοποιήσουν την υποκειµενική 

αίσθηση επιβάρυνσης του φροντιστή, αλλά στη βιβλιογραφική µας αναζήτηση η Zarit Burden 
Interview ή Burden Interview (η συνέντευξη επιβάρυνσης του Zarit) βρέθηκε να είναι η πιο 
διαδεδοµένη κλίµακα (Parks and Novielli, 2000; O’ Rourke and Tuokko, 2003; Mockus-Parks and 
Novielli, 2003 και Chou et al., 2003). Σε µία µετα-ανάλυση 27 δηµοσιευµένων ερευνών 
αξιολόγησης των παρεµβάσεων µε στόχο τη µείωση της επιβάρυνσης φροντιστών ασθενών µε 
άνοια, η συνέντευξη επιβάρυνσης του Zarit χρησιµοποιήθηκε σε 18 οµάδες παρέµβασης ως µέτρο 
έκβασης (Acton and Kang, 2001). Σε αναλυτική ανασκόπηση (1980-1997) 53 ερευνητικών άρθρων 
σχετικά µε φροντίδα ηλικιωµένων µε γνωστικές διαταραχές, η συνέντευξη επιβάρυνσης του Zarit 
χρησιµοποιήθηκε στις 25 από τις µελέτες, δηλαδή στο 47 τοις εκατό των µελετών (Oyebode, 2003). 
Ακόµη, οι Carrasco και συν. (2002) συστήνουν τη χρήση της σε οποιοδήποτε κλινικό πρωτόκολλο 
που στοχεύει στην εκτίµηση αναγκών ασθενών µε άνοια.  
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Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της µελέτης µας, σχεδόν οι µισοί φροντιστές έχουν 
συγκεντρώσει συνολική βαθµολογία -στη συνέντευξη επιβάρυνσης του Zarit- που αντιστοιχεί σε 
«µέτρια έως σοβαρή επιβάρυνση». Το εύρηµα αυτό συµφωνεί µε αντίστοιχο πρόσφατης µελέτης των 
Miyamoto και συν (2002), η οποία εφάρµοσε την ΖΒΙ σε φροντιστές περιπατητικών και µη ασθενών 
µε άνοια. Σε µελέτη της Ερευνητικής Οµάδας για την Άνοια (The 10/66 Dementia Research Group, 
2004) σε αναπτυσσόµενες χώρες, αναφέρεται αντίστοιχη βαθµολογία επιβάρυνσης σε φροντιστές 
στη Νιγηρία. Αντίθετα, στην Ινδία, Κίνα, Λατινική Αµερική και Καραϊβική, τα συνολικά σκορ στην 
ΖΒΙ αντιστοιχούν σε «ήπια έως µέτρια επιβάρυνση». Το χαµηλό ποσοστό (15.0%) «σοβαρής 
επιβάρυνσης» που παρουσιάζεται στη µελέτη µας, εξηγείται από τον υποστηρικτικό ρόλο της 
ελληνικής οικογένειας η οποία λειτουργεί µε βάση την αµοιβαιότητα. Οι Dwyer και συν. (1994) 
αναφέρουν, σύµφωνα µε τον Levi–Strauss, ότι η «ανταπόδοση για µια εξυπηρέτηση συνεισφέρει 
στη δηµιουργία και τη συντήρηση κοινωνικών δεσµών µεταξύ των ατόµων». Για την ελληνική 
οικογένεια, συγκεκριµένα, η αµοιβαιότητα υφίσταται στην φροντίδα των αδύναµων µελών της και 
δη των ηλικιωµένων. Με βάση τα ελληνικά δεδοµένα, καταρχήν οι γονείς προσφέρουν την 
υποστήριξή τους (συναισθηµατική - υλική) στα παιδιά και εκείνα µε τη σειρά τους θα 
συµπαρασταθούν στους ηλικιωµένους εξαρτώµενους γονείς τους. Οι περισσότεροι ηλικιωµένοι στη 
χώρα µας, πόσο µάλλον οι ηλικιωµένοι που πάσχουν από άνοια, θα είχαν να αντιµετωπίσουν 
ανυπέρβλητες δυσκολίες στην καθηµερινότητά τους εάν δεν υπήρχε η αµοιβαιότητα στη σχέση µε 
τα παιδιά τους ή η άτυπη οικογενειακή φροντίδα. (Προύσκας, 2002). Σύµφωνα µε τους Martire και 
συν. (1997) ειδικά για τις γυναίκες που φροντίζουν γονείς ή πεθερικά µε Alzheimer αισθάνονται ότι 
«απλά, είναι καθήκον τους».   

Στη µελέτη µας δε βρέθηκε στατιστικά σηµαντική συσχέτιση µεταξύ φύλου του φροντιστή 
και βαθµολογίας στην κλίµακα ΖΒΙ. Το αποτέλεσµα αυτό συµφωνεί µε εύρηµα αντίστοιχης 
συγχρονικής µελέτης στην Αυστραλία, η οποία χρησιµοποίησε την ίδια κλίµακα επιβάρυνσης (ΖΒΙ). 
Στη µελέτη αυτή των McConaghy και συν. (2005), δεν βρέθηκε σηµαντική διαφορά στο επίπεδο 
επιβάρυνσης που βίωσαν οι γυναίκες και οι άνδρες φροντιστές. Ωστόσο, άλλες έρευνες αναφέρουν 
ότι οι γυναίκες παρά οι άνδρες φροντιστές βιώνουν µεγαλύτερο το βάρος της φροντίδας (Morris et 
al, 1991 και Brodaty, 1996). Οι Βedard και συν. (2000), σε µία συστηµατική ανασκόπηση 53 
µελετών ως προς την επιβάρυνση των ατόµων φροντίδας –που είχαν δηµοσιευθεί µεταξύ των ετών 
1977 και 1980– το 30% των µελετών αφορούσαν στο φύλο. Σε αυτές τις µελέτες, οι γυναίκες 
οικογενειακοί φροντιστές συχνά βίωναν µεγαλύτερη επιβάρυνση από εκείνη που βίωναν οι άνδρες 
οικογενειακοί φροντιστές. Στη παρούσα µελέτη, η έλλειψη θετικής στατιστικής συσχέτισης 
γυναικείου φύλου και επιβάρυνσης µπορεί να εξηγηθεί βάσει του ρόλου της γυναίκας στην ελληνική 
οικογένεια. Όπως άλλωστε ανέφεραν γυναίκες, στα πλαίσια της συνέντευξης µαζί τους, αισθάνονται 
υποχρεωµένες να φροντίσουν τους συζύγους τους µε άνοια γιατί «είναι ο άνθρωπός τους».      

Επιπλέον, εκτός του παράγοντα «φύλο», η συγγένεια αποτελεί άλλο σηµαντικό δηµογραφικό 
χαρακτηριστικό των φροντιστών, το οποίο προσδιορίζει τους δείκτες επιβάρυνσής τους. Στη µελέτη 
µας δεν βρέθηκε στατιστικά σηµαντική συσχέτιση της ιδιότητας του φροντιστή/ σχέσης µε ασθενή 
και της επιβάρυνσης. ∆ηλαδή η ιδιότητα του φροντιστή δεν φάνηκε να προσδιορίζει τον βαθµό 
επιβάρυνσής του. Όµως σε άλλη µελέτη αναφέρεται ότι οι σύζυγοι παρά τα παιδιά βιώνουν 
µεγαλύτερη επιβάρυνση λόγω της φροντίδας του πάσχοντα από άνοια συζύγου τους (Brodaty, 
1996). Σε µια συστηµατική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας από τους Bedard και συν. (2000), το 
45% των µελετών εξέλαβε τη «συγγένεια» µε τη χρήση µόνο ενός τύπου της (π.χ. µόνο συζύγους). 
Σε εκείνες τις µελέτες, οι γυναίκες-σύζυγοι ως φροντιστές έτειναν να εµφανίζουν εµπειρία 
επιβάρυνσης µεγαλύτερη από τους άνδρες. Όταν µελετώνται άλλες οµάδες συγγενών, οι σύζυγοι 
συγκρίνονται συνήθως µε τα παιδιά ή µε µη συζύγους (παιδιά και άλλοι συγγενείς) και τα ευρήµατα 
είναι συγχυτικά. Σε µερικές µελέτες οι σύζυγοι εµφανίζουν σε µεγαλύτερα ποσοστά καταθλιπτικά 
συµπτώµατα και ψυχολογική καταπόνηση από ότι τα παιδιά. Εν αντιθέσει, οι µη-σύζυγοι (παιδιά ή 
και περισσότερο µακρινοί συγγενείς) βιώνουν υψηλότερα επίπεδα επιβάρυνσης από ότι οι σύζυγοι. 
Σύµφωνα µε τα ευρήµατα άλλης έρευνας, τα ενήλικα παιδιά, ιδιαιτέρως, οι ενήλικες κόρες, είναι 
εξαιρετικά ευάλωτες στο άγχος και την επιβάρυνση (Coen et al, 1997). Ακόµη, µία µελέτη σε 
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συζύγους και ενήλικα παιδιά, αποκάλυψε ότι οι κόρες ανέφεραν εµπειρία µεγαλύτερης επιβάρυνσης 
από ότι οι γιοι (Chumbler et al, 2003). Επιπλέον, σε µια πρόσφατη ρωσική µελέτη των Golimbet και 
Trubnikov (2001) στην οποία γινόταν η σύγκριση ενός ευρύτερου φάσµατος σχέσεων 
οικογενειακών φροντιστών, βρέθηκε ότι οι κόρες είχαν αναπτύξει µεγαλύτερη ψυχοπαθολογία σε 
σχέση µε τους γιους. 

Στη δική µας µελέτη δε βρέθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ νοσηρότητας 
(ύπαρξη χρονίων ή µη νοσηµάτων) στους φροντιστές και της επιβάρυνσής τους. Οι συµµετέχοντες 
στη διάρκεια της συνέντευξης δεν ανέφεραν ιστορικό ψυχικών διαταραχών. ∆εν είναι όµως γνωστό 
εάν όντως ισχύει αυτό ή εάν παρέλειψαν να αναφερθούν για δικούς τους λόγους. Εντούτοις, µπορεί 
να δοθεί µία πιθανή εξήγηση για την µη στατιστικά σηµαντική συσχέτιση νοσηρότητας φροντιστών 
και επιβάρυνσής τους, εάν ληφθεί υπόψη το χαµηλό ποσοστό (15.0%) «σοβαρής επιβάρυνσης» που 
σηµείωσαν στη µελέτη µας. Η βιβλιογραφία αναφέρεται στη συσχέτιση ψυχικών διαταραχών, 
φύλου και επιβάρυνσης. Σύµφωνα µε την Καναδική Μελέτη για την Υγεία και τη Γήρανση, οι 
φροντιστές ασθενών µε άνοια -σε αντίθεση µε φροντιστές ασθενών µε άλλα νοσήµατα- εµφανίζουν 
σε διπλάσιο βαθµό καταθλιπτικά συµπτώµατα. Ακόµη, είναι υψηλότερα τα ποσοστά των χρονίων 
νοσηµάτων και λήψης ψυχοτρόπων φαρµάκων (Lindsay and Anderson, 2004). Επίσης, σε µία 
µελέτη των Donaldson και συν. (1998) σε 100 οικογενειακούς φροντιστές στην Αγγλία, βρέθηκε ότι 
το γυναικείο φύλο ήταν ένας σηµαντικός παράγοντας κινδύνου για ανάπτυξη ψυχοπαθολογίας. 
Σύµφωνα µε τους Atienza και συν. (2001), οι γυναίκες ως φροντιστές ασθενών µε άνοια σηµείωσαν 
υψηλότερη πίεση αίµατος ως απόρροια του άγχους που συνδέεται µε τη φροντίδα σε σύγκριση µε 
τους άνδρες. Επιπλέον, σηµαντικό εύρηµα πολλών µελετών είναι ότι οι γυναίκες εκδηλώνουν 
µεγαλύτερη ψυχοπαθολογία, η οποία αποδίδεται άµεσα στη παροχή φροντίδας εν συγκρίσει µε τους 
άνδρες ως φροντιστές. Από την άλλη, οι άνδρες διστάζουν να αναγνωρίσουν το άγχος τους σε 
αναφορές τους (Heru et al, 2004). Σύµφωνα µε τους Kriegsman και συν (1994), οι οποίοι µελέτησαν 
τη συσχέτιση συζυγικής σχέσης και ηλικίας µε την εµπειρία επιβάρυνσης, οι ηλικιωµένες σύζυγοι 
αναφέρουν ότι βιώνουν µεγαλύτερη επιβάρυνση, ενώ νεαρότερες σύζυγοι αναφέρουν µεγαλύτερη 
δυσφορία, µοναξιά και παράπονα εξαιτίας του ρόλου τους.  
  Στη παρούσα µελέτη βρέθηκε στατιστικά σηµαντική συσχέτιση των διαταραχών 
συµπεριφοράς του ασθενούς µε άνοια µε την επιβάρυνση που βιώνει ο φροντιστής του. Αυτή η 
συσχέτιση επιβεβαιώνεται σε πλήθος βιβλιογραφικών αναφορών. Σύµφωνα µε τον Πολίτη (2002) 
υπάρχει στενή σχέση ανάµεσα στη ψυχολογική επιβάρυνση του φροντιστή και τις ενοχλητικές 
συµπεριφορές του ασθενούς µε άνοια. Οι διαταραχές στη συµπεριφορά του ασθενούς µε άνοια είναι 
το δυσκολότερο από τα συµπτώµατα που αντιµετωπίζουν οι φροντιστές και ο κυριότερος λόγος 
αναζήτησης βοήθειας. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελούν η ενοχλητική συµπεριφορά, οι 
εναλλαγές διάθεσης και η προβληµατική επικοινωνία, ενώ σηµαντικά ποσοστά κατέχουν η 
επιθετικότητα και οι τάσεις φυγής του ασθενούς (Θεοφανίδης 2002). Σύµφωνα µε ευρήµατα 
πληθυσµιακής µελέτης της επιβάρυνσης λόγω φροντίδας ηλικιωµένου συγγενούς µε άνοια, οι 
διαταραχές στη συµπεριφορά του ασθενούς αναδεικνύονται ως ένας κρίσιµος προγνωστικός 
παράγοντας της επιβάρυνσης του συγγενούς-φροντιστή του (Grafström και συν. 1993). Η µελέτη 
των Haley και συν. (1989) αποκαλύπτει ότι τα προβλήµατα συµπεριφοράς του ασθενούς 
δηµιουργούν στους συγγενείς του µεγαλύτερη επιβάρυνση από ότι προκαλούν οι διαταραχές στις 
γνωστικές λειτουργίες του. Άλλωστε, σύµφωνα µε πρωτογενή στοιχεία της Καναδικής προοπτικής 
µελέτης (Canadian Outcomes Study in Dementia), αποδεικνύεται ισχυρή συσχέτιση µεταξύ της 
επιβάρυνσης (Z.B.I.) του φροντιστή και των αρνητικών αλλαγών στη συµπεριφορά του ασθενούς 
(Haley, 2002). Αλλά και σύµφωνα µε τα πρόσφατα στοιχεία πολυκεντρικής ανασκόπησης της 
επιβάρυνσης των φροντιστών ατόµων µε άνοια των Torti  και συν. (2004) επιβεβαιώνεται η θετική 
συσχέτιση της διαταραγµένης συµπεριφοράς του ασθενούς µε άνοια και της επιβάρυνσης του 
φροντιστή του. 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνάς µας, βρέθηκε θετική συσχέτιση µεταξύ 
αυτοαναφερόµενης οικονοµικής κατάστασης του φροντιστή και του βαθµού επιβάρυνσης που βιώνει 
λόγω φροντίδας. Αυτό είναι απόρροια του ότι η νόσος Alzheimer προκαλεί υψηλή οικονοµική 
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επιβάρυνση λ.χ έξοδα για φαρµακευτική αγωγή και ιατρικές επισκέψεις. Επιπλέον, εξωτερικές 
ανάγκες για ειδικευµένο προσωπικό (π.χ. νοσηλεύτριας, ψυχολόγου) ή συµµετοχή σε θεραπευτικά 
προγράµµατα αυξάνουν το κόστος της φροντίδας του ασθενούς µε άνοια. Επίσης, το γεγονός ότι ως 
πρωτεύουσα ανάγκη αναγνωρίστηκε από τους περισσότερους φροντιστές (80%) η «αναζήτηση 
οικονοµικής βοήθειας» συνδέεται και µπορεί να δώσει µια πιθανή ερµηνεία στο παραπάνω εύρηµα. 
Είναι πραγµατικότητα το τεράστιο οικονοµικό κόστος που συνεπάγεται η περίθαλψη του ασθενούς 
για την οικογένειά του, αφού στις περισσότερες περιπτώσεις ο φροντιστής αντιµετωπίζει σοβαρά 
οικονοµικά προβλήµατα λόγω της αδυναµίας του να ανταποκριθεί επαρκώς στις επαγγελµατικές του 
υποχρεώσεις. 
 Στη δική µας µελέτη, δε βρέθηκε στατιστικά σηµαντική συσχέτιση µεταξύ της εκπαίδευσης 
(λ.χ. παρακολούθηση σεµιναρίου) και της επιβάρυνσης του φροντιστή. Το εύρηµα αυτό δεν 
επιβεβαιώνεται στην έρευνα των Magni και συν. (1995). Σε αυτήν, οι φροντιστές που δεν είναι 
ενηµερωµένοι και καταρτισµένοι όσον αφορά στη φροντίδα και την περίθαλψη του ηλικιωµένου 
ασθενούς εµφανίζουν υψηλότερο βαθµό άγχους και κατάθλιψης, ενώ παρέχουν φροντίδα κατώτερης 
ποιότητας.  

Στη παρούσα µελέτη, δε βρέθηκε να υπάρχει στατιστικά σηµαντική συσχέτιση µεταξύ των 
ωρών ηµερήσιας φροντίδας και του επιπέδου επιβάρυνσης. Το αποτέλεσµα αυτό φαίνεται να  
συµφωνεί και µε το εύρηµα µελέτης των McConaghy και συν. (2005), στην οποία η αύξηση των 
ωρών φροντίδας δεν προκαλεί ανάλογη αύξηση του βαθµού επιβάρυνσης του φροντιστή. H έρευνα 
έχει αποδείξει ότι το επίπεδο επιβάρυνσης που βιώνει το άτοµο φροντίδας δεν σχετίζεται µε τη 
διάρκεια του χρόνου που αφιερώνει ή την προοδευτική απώλεια µνήµης στο µέλος της οικογένειας, 
το οποίο δέχεται τη φροντίδα (Parks and Novielli, 2000). Επίσης, στη µελέτη µας η ύπαρξη 
στατιστικά σηµαντικής συσχέτισης µεταξύ του συνολικού αριθµού των τοµέων φροντίδας και της 
συνολικής βαθµολογίας στην κλίµακα επιβάρυνσης του φροντιστή (ΖΒΙ), δεν επιβεβαιώνεται σε 
αντίστοιχη έρευνα στη Γαλλία (Andrieu et al., 2003). 
 Τέλος, στη δική µας µελέτη δε βρέθηκε θετική συσχέτιση λειτουργικότητας ασθενούς µε 
άνοια (συνολική βαθµολογία στη κλίµακα Katz ADL) και επιβάρυνσης φροντιστή, εύρηµα που 
συµφωνεί µε άλλες µελέτες (Borgermans et al., 2001 p.8 και Andrieu et al., 2003). Σε αντιδιαστολή, 
οι Grafström και συν. (1993), σε ευρήµατα πληθυσµιακής µελέτης επιβάρυνσης σε φροντιστές 
ηλικιωµένων συγγενών τους µε άνοια αποκαλύπτουν ότι η µειωµένη λειτουργικότητα των ασθενών 
προκαλεί αυξηµένη επιβάρυνση στους φροντιστές τους. Στο ίδιο εύρηµα καταλήγει και η Καναδική 
Μελέτη για την Υγεία και τη Γήρανση (Feldman, 2000).  

 
 
 Επιπτώσεις της µελέτης και προτάσεις για αλλαγή στη φροντίδα ασθενών µε άνοια  

 
Τα αποτελέσµατα της µελέτης µας οδηγούν τη συζήτηση στις δράσεις εκείνες που θα είναι 

καλό να αναληφθούν προκειµένου να µειωθεί η επιβάρυνση των φροντιστών ασθενών µε άνοια και 
γενικά να βελτιωθεί το επίπεδο φροντίδας που δέχονται.   
   
 
Η εµπλοκή των γενικών/ οικογενειακών ιατρών και της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας  
  
 Οι γενικοί/ οικογενειακοί ιατροί σε συνεργασία µε επαγγελµατίες ψυχικής υγείας θα ήταν 
ωφέλιµο να εντοπίσουν τους ασθενείς τους που είναι φροντιστές µέσω της συµπλήρωσης ενός 
αναλυτικού οικογενειακού και κοινωνικού ιστορικού. Η αξιολόγηση της κατάστασής τους θα γίνει 
ως προς την υποκειµενική αντίληψη της επιβάρυνσης που βιώνουν µε την εφαρµογή της κλίµακας 
Ζ.Β.Ι. και ως προς την παρουσία συναισθηµατικών διαταραχών, όπως το άγχος και η κατάθλιψη. 
Επίσης, οι οικογενειακοί γιατροί µπορούν να συµβάλλουν στην εκµάθηση στρατηγικών διαχείρισης 
µέσω ατοµικής και οικογενειακής συµβουλευτικής αναφορικά µε τρόπους αντιµετώπισης 
δυσλειτουργικών συµπεριφορών του ασθενούς που ανακύπτουν στη πορεία της άνοιας. Είναι 
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απαραίτητη λοιπόν η συστηµατική εκτίµηση του βαθµού επιβάρυνσης των φροντιστών, ενώ 
κρίνεται αναγκαία η διερεύνηση ύπαρξης ή µη κοινωνικής υποστήριξης ή και άλλων 
υποστηρικτικών πηγών όταν αυτοί αναζητούν εξειδικευµένη επαγγελµατική βοήθεια (Parks and 
Novielli, 2000).   
 
 
Ο σχεδιασµός προγραµµάτων ψυχοκοινωνικής παρέµβασης στους φροντιστές 
 

Η ποικιλία και η διαφορετικότητα στα προβλήµατα των φροντιστών δείχνουν ότι 
πολυσύνθετες παρεµβάσεις που παρέχουν ένα εύρος υπηρεσιών, ανάλογα µε τις εξειδικευµένες 
ανάγκες των ατόµων φροντίδας και άλλων µελών της οικογένειάς τους, µπορούν να έχουν 
µεγαλύτερη επίδραση στην ποιότητα ζωής του ατόµου φροντίδας από ότι οι στενά εστιασµένες 
παρεµβάσεις. Στην έρευνα παρεµβάσεων σε φροντιστές, η πιο κοινή στρατηγική παρέµβασης είναι 
η συνθετική, η οποία περιλαµβάνει τα ψυχο-εκπαιδευτικά προγράµµατα (Acton and Kang, 2001). Οι 
ολοκληρωµένες ψυχο-εκπαιδευτικές παρεµβάσεις έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσµατικές 
στην ανακούφιση της επιβάρυνσης των φροντιστών ασθενών µε άνοια και την αλλαγή των στάσεων 
τους απέναντί τους. Περιλαµβάνουν ενηµέρωση των φροντιστών για τη νόσο και την πορεία της, 
εκπαίδευση σε δεξιότητες διαχείρισης του άγχους και βελτίωσης της επικοινωνίας τους µε τους 
ασθενείς και ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Αποτελούν ουσιαστικές παρεµβάσεις στην 
ψυχοκοινωνική αποκατάσταση του ασθενούς µε άνοια, καθιστώντας σύµµαχό του τον φροντιστή 
(Οικονόµου, 2000, σ.σ. 184-185).      
 Η έρευνα έχει δείξει ότι η ψυχοκοινωνική παρέµβαση µπορεί να αποδώσει σηµαντικά οφέλη 
σε ασθενείς µε άνοια και άτοµα φροντίδας. Τυχαιοποιηµένες κλινικές δοκιµές ψυχοκοινωνικής 
παρέµβασης σε συζύγους ως φροντιστές µπορούν να βελτιώσουν την κοινωνική υποστήριξη και να 
µειώσουν την κατάθλιψη που µπορεί να βιώνουν, αλλά και να συµβάλλουν στη πρόληψη ή την 
αναβολή τοποθέτησης σε ίδρυµα των συζύγων τους µε νόσο Alzheimer (Mittelman, 2003). 
 Μέχρι σήµερα, η Μελέτη Παρέµβασης σε Συζύγους (ως άτοµα φροντίδας) του Παν/µίου της 
Ν.Υόρκης (The New York University [NYU] Spouse-Caregiver Intervention Study: 1987 – ), είναι η 
µεγαλύτερη και µακρόχρονη τρέχουσα µελέτη των επιδράσεων της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε 
άτοµα παρέχοντα φροντίδα σε ασθενείς µε άνοια. Οι στόχοι της είναι η βελτίωση της ποιότητας 
ζωής των συζύγων-φροντιστών  και η δυνατότητα παραµονής του ασθενούς στο οικείο οικογενειακό 
περιβάλλον του. Η παρέµβαση περιλαµβάνει ατοµικές και οικογενειακές συµβουλευτικές συνεδρίες, 
συµµετοχή σε οµάδα στήριξης αλλά και συµµετοχή σε πρόγραµµα τηλεφωνικής υποστήριξης. Τα 
µέχρι τώρα αποτελέσµατα της µελέτης έχουν δείξει ότι η συµβουλευτική και η υποστήριξη µπορούν 
να αναβάλλουν την τοποθέτηση ασθενών µε νόσο Alzheimer σε κλινικές και να προάγουν τη 
βελτίωση της ψυχικής υγείας των συζύγων-φροντιστών (Mittelman, 2003). 
 Μία άλλη παρέµβαση, η οποία αναπτύχθηκε στην Αυστραλία, είχε παρόµοια αποτελέσµατα 
µε εκείνα της προηγούµενης µελέτης. Παρά τη διαφορετική µεθοδολογία παρέµβασης, η οµοιότητα 
των αποτελεσµάτων ώθησε τους ερευνητές στις Η.Π.Α. (Mary Mitellman) και στην Αυστραλία 
(Henry Brodaty) να συνεργαστούν σε µια κοινή µελέτη µε τη συµµετοχή και της Αγγλίας (Alistair 
Burns), λόγω της εκτεταµένης έρευνας στους συζύγους-φροντιστές που διενεργήθηκε εκεί. Αυτή η 
νέα µελέτη ονοµάζεται «The 3 Country Study» (Η Μελέτη των Τριών Χωρών). Τα πρώτα 
αποτελέσµατα αυτής της νέας, πολυεθνικής, µονής-τυφλής προοπτικής τυχαιοποιηµένης µελέτης 
δείχνουν ότι η ατοµική και οικογενειακή συµβουλευτική και η υποστήριξη για τους φροντιστές 
βελτιώνουν την ικανοποίηση τους από τη παροχή φροντίδας, αλλά και µπορούν να επιδράσουν στη 
συµµόρφωση του ασθενούς στην φαρµακοθεραπεία του. Η Μελέτη των Τριών Χωρών είναι η 
πρώτη αυστηρά κλινική δοκιµή που έχει διενεργηθεί για να εκτιµήσει την αποτελεσµατικότητα της 
συµβουλευτικής παρέµβασης στους φροντιστές σε συνδυασµό µε φαρµακοθεραπεία στους ασθενείς 
µε άνοια (Mittelman, 2003). 
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 Η δηµιουργία ενός άτυπου δικτύου συνεργαζόµενων φορέων τοπικά και περιφερειακά  

 Όπως έχει αναφερθεί, δεν υπάρχουν στη χώρα µας ειδικές δοµές για τη Νόσο Alzheimer και 
γενικά την άνοια. Ο ασθενής, ο θεραπευτής ιατρός, η οικογένεια, οι Εταιρείες για τη νόσο 
Alzheimer, το εθελοντικό κίνηµα, οι σύλλογοι ευαισθητοποιηµένων πολιτών και οι θεσµικοί 
κρατικοί φορείς θα µπορούσαν να αποτελέσουν τους βασικούς άξονες ενός δικτύου διασύνδεσης --
αρχικά σε περιφερειακό και δευτερογενώς σε πανελλαδικό επίπεδο- γύρω από τους οποίους θα 
στρέφεται κάθε δυνατή προσπάθεια για καλύτερη ποιότητα ζωής των ασθενών µε άνοια.  

Συντονισµένες προσπάθειες διασύνδεσης των Εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο τοµέα 
των ανοιών (Εταιρείες για τη νόσο Alzheimer, Γεροντολογικές / Γηριατρικές Εταιρείες), µε τις κατά 
τόπους Υπηρεσίες Υγείας (Γενικά Νοµαρχιακά Νοσοκοµεία, Κέντρα Υγείας, Κέντρα 
Αποκατάστασης Ηλικιωµένων, Κέντρα Ηµερήσιας Φροντίδας, Γηροκοµεία, Ξενώνες, Ασφαλιστικοί 
Φορείς, Ιδιώτες Ιατροί) αναµένεται να συµβάλλουν στη σύνδεση των δράσεων για βελτιστοποίηση 
των διαδικασιών πρόληψης, διάγνωσης, θεραπευτικής αντιµετώπισης και υποστήριξης των ασθενών 
µε άνοια και των οικογενειών τους (Τζανακάκη, 2002). 
 Οι στόχοι της συγκρότησης και λειτουργίας ενός τέτοιου δικτύου ανά γεωγραφική 
περιφέρεια (νοµό) θα µπορούν να είναι οι εξής: 
1. Οµογενοποίηση διαδικασίας διάγνωσης, θεραπείας, νοσηλείας και υποστήριξης των πασχόντων 

από άνοια και των οικογενειών τους, για ενιαία και αποτελεσµατική αντιµετώπισης των 
προβληµάτων. 

2. ∆ηµιουργία πλαισίου ανταλλαγής πληροφοριών, τεχνογνωσίας, επιστηµονικών πρακτικών και 
πολιτικών για το θέµα των ανοιών. 

3. Ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών κοινωνιών, καταπολέµηση του στιγµατισµού 
και σύνδεση της δραστηριότητας των εµπλεκόµενων φορέων και ατόµων µε ευρύτερες 
κοινωνικές οµάδες και την τοπική αυτοδιοίκηση. 

4. ∆ηµιουργία των απαραίτητων συνθηκών διασύνδεσης των ενεργειών των ασθενών µε άνοια και 
των οικογενειών τους µε τη δράση των εµπλεκόµενων φορέων. 

Η πρόταση λοιπόν για τη δηµιουργία ενός άτυπου δικτύου συνεργαζόµενων φορέων 
συνίσταται στις ακόλουθες παραµέτρους: 
 Λειτουργία Ιατρείου για τη Νόσο Alzheimer στα Γενικά Νοµαρχιακά Νοσοκοµεία και 
Περιφερειακά Νοσοκοµεία, µε διαγνωστικό και θεραπευτικό ρόλο µε follow up παρακολούθηση 
του ασθενούς µε άνοια.  

 Ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Ηµέρας για πάσχοντες από άνοια. Η ανάγκη δηµιουργίας ενός 
Κέντρου Ηµέρας για ασθενείς µε άνοια προκύπτει από την αναγνώριση της άνοιας ως χρόνιας 
νόσου και ως εκ τούτου της αναγκαιότητας µακροχρόνιας φροντίδας. Η ηµερήσια φιλοξενία 
προσφέρει τη δυνατότητα για εξωτερικά ερεθίσµατα αλλά και παραµονή στη κοινότητα, ενώ για 
τις οικογένειες προσφέρει µια ανάπαυλα από το καθηµερινό βάρος της φροντίδας ελαττώνοντας 
το άγχος των φροντιστών µε την παροχή ανάλογης υποστήριξης (Αµύντα – Σπανού, 2000). 
Σήµερα λειτουργούν Κέντρα Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων που µπορούν να 
φιλοξενήσουν -για ορισµένες ώρες ηµερησίως- άτοµα µε άνοια, όχι όµως σε προχωρηµένο 
στάδιο και µε µέτρια αυτοεξυπηρέτηση. 

 ∆ηµιουργία και λειτουργία µονάδων µικρής κλίµακας δυναµικότητας 15-20 ατόµων, όπως 
Ξενώνες για ολιγοήµερη παραµονή, θα συνέβαλλε στην ποιοτικότερη φροντίδα και στην πιο 
ολοκληρωµένη κάλυψη των αναγκών των ασθενών, ενώ συγχρόνως θα ανακούφιζε την 
οικογένεια από την υπερβολική επιβάρυνση που αισθάνεται λόγω των αυξηµένων απαιτήσεων 
της φροντίδας τους.   

 Επέκταση των προγραµµάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» και «Μονάδες Κοινωνικής Μέριµνας», τα 
οποία έχουν κατά κανόνα την έδρα τους στο Κ.Α.Π.Η. της περιοχής τους, στη φροντίδα των 
ασθενών µε άνοια και τη στήριξη των οικογενειών τους. 

 Επέκταση των Σωµατείων Αλληλοβοήθειας των συγγενών ασθενών µε άνοια σε κάθε νοµό. 
Στην Ελλάδα είναι νεοσύστατα και λειτουργούν µε ευθύνη των Εταιρειών για τη Νόσο 
Alzheimer και των Γεροντολογικών Εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο χώρο. Παρέχουν 
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πληροφόρηση στις οικογένειες των ασθενών µε άνοια και δίνουν τη δυνατότητα δηµιουργίας 
κοινού χώρου επικοινωνίας των φροντιστών. Στο πλαίσιο ενός συγκροτηµένου δικτύου 
συνεργασίας, κρίνεται ωφέλιµη µια ανοιχτή γραµµή επικοινωνίας τους µε τα Ιατρεία για τη 
Νόσο Alzheimer στα Γενικά Νοσοκοµεία αλλά και όλους τους εµπλεκόµενους φορείς µε σκοπό 
την ουσιαστική και ολοκληρωµένη στήριξη των οικογενειών όσο και των προσώπων εκείνων 
που έχουν την ευθύνη φροντίδας των ανθρώπων που υποφέρουν από άνοια.    

 Σήµερα στη χώρα µας τα ιδρύµατα που θα µπορούσαν να παρέχουν περίθαλψη και νοσηλεία σε 
ασθενείς µε άνοια είναι τα Θεραπευτήρια Χρονίων Παθήσεων και τα Γηροκοµεία, τηρώντας την 
προϋπόθεση αρµονικής συνεργασίας µε τους υπεύθυνους προαναφερόµενους φορείς για τη 
διάγνωση και τη θεραπεία των ασθενών µε άνοια. 

 ∆ηµιουργία µιας Ειδικής Τοπικής Ψυχοκοινωνικής Υπηρεσίας -σε δηµοτικό ή νοµαρχιακό 
επίπεδο- για τα άτοµα τρίτης και τέταρτης ηλικίας και τις οικογένειές τους, οι οποίες θα 
παρείχαν ενηµέρωση για θέµατα που αφορούν τους ασθενείς και τους συγγενείς τους, αλλά και 
κατάλληλη υποστήριξη, µέσω οµάδων αυτοβοήθειας, οι οποίες αποδεικνύονται θεραπευτικές για 
τους φροντιστές ασθενών µε άνοια (Οικονόµου, 2000, σ. 185).  

 Λειτουργία Προγράµµατος Τηλεφωνικής Υποστήριξης 24ωρης κάλυψης κεντρικού σχεδιασµού, 
το οποίο θα παρέχει πληροφόρηση για τις διαθέσιµες υπηρεσίες και θα κατευθύνει ανάλογα µε 
τις ανάγκες των ενδιαφερόµενων όσο και την απαραίτητη συναισθηµατική υποστήριξη των 
φροντιστών σε περιπτώσεις κρίσης.  

 Προώθηση εθελοντικών πρωτοβουλιών στο δίκτυο παροχής βοήθειας σε ασθενείς µε νόσο 
Alzheimer και τους φροντιστές τους (Σόλιας και ∆εγλέρης, 2005). Στόχος η βοήθεια των 
ασθενών και φροντιστών για τη βελτίωση της υπολειµµατικής λειτουργικότητας για διατήρηση 
ενός επιπέδου αυτονοµίας. Με αίσθηµα κοινωνικής αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας οι 
εθελοντές µπορούν να συµβάλλουν εκτός της κοινωνικής και ψυχολογικής στήριξης των 
φροντιστών, στη κάλυψη καθηµερινών αναγκών των ασθενών (Τζουλάκη, 2000).         

 Συγκρότηση πιστοποιηµένων φορέων εκπαίδευσης αναφορικά µε τη νόσο Alzheimer και 
γενικότερα τις άνοιες, όπου θα παρέχονται επιµορφωτικά σεµινάρια σε οικογένειες ασθενών µε 
άνοια και ιδιαίτερα τους φροντιστές τους.           

Κοµβικό σηµείο αποτελεί, λοιπόν, η ανάγκη αξιοποίησης και παράλληλης δικτύωσης όλων 
των διαθέσιµων πηγών βοήθειας, φορέων του δηµοσίου, του ιδιωτικού-µη κερδοσκοπικού και του 
εθελοντικού τοµέα. Οι επαγγελµατίες της δηµόσιας υγείας απαιτείται να διαδραµατίσουν ένα 
σηµαντικό ρόλο στο σχεδιασµό και εφαρµογή πολιτικής, η οποία θα βοηθήσει τις οικογένειες µε 
πάσχοντα από άνοια µέλη τους να αντιµετωπίσουν το υψηλό κόστος της νόσου και να ενισχύσουν 
την ικανότητα των οικογενειών αυτών να διατηρήσουν τους ηλικιωµένους συγγενείς τους στο σπίτι. 
Απαραίτητη λοιπόν είναι η θεµελίωση τέτοιου σχεδιασµού κοινωνικής πολιτικής για 
αποτελεσµατική παρέµβαση στους φροντιστές ασθενών µε άνοια, ώστε να µεγιστοποιήσει τη 
διαχειριστική ικανότητά τους και να ελαχιστοποιήσει την επιβάρυνση που αισθάνονται, 
καλύπτοντας τις πραγµατικές ανάγκες τους για εκπαίδευση και στήριξη (Vitaliano et al, 2003). 
Όµως αναγκαία είναι η ενεργή εµπλοκή, συµµετοχή και συνεισφορά των «άµεσα ενδιαφεροµένων», 
των φροντιστών σε όλα τα επίπεδα σχεδιασµού ολοκληρωµένης κοινωνικής πολιτικής, εάν ζητείται 
η επιτυχής έκβαση των προτεινόµενων µέτρων και δράσεων. 
 
 
Η ανάπτυξη µέτρων υποστήριξης φροντιστών και ασθενών µε άνοια στο πλαίσιο µιας εθνικής 
κοινωνικής πολιτικής 
 

Βασικές αρχές στις οποίες χρειάζεται να στηριχθεί η διαµόρφωση δηµόσιας πολιτικής υγείας 
και κοινωνικής φροντίδας για τους ασθενείς µε άνοια η οποία θα συµπεριλάβει τους φροντιστές 
τους, είναι οι ακόλουθες : 
 Τα άτοµα µε άνοια θα πρέπει να βοηθηθούν ώστε να παραµείνουν στο οικείο περιβάλλον τους. 
 Οι φροντιστές να στηριχθούν ώστε να µπορέσουν να ανταποκριθούν στο ρόλο τους. 



∆ηµόσια Υγεία & ∆ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Τµήµα Ιατρικής – Πανεπιστήµιο Κρήτης 
 

50

 Η παροχή υπηρεσιών να απευθύνεται και να καλύπτει τις υπάρχουσες ανάγκες ασθενών και 
φροντιστών (συµβατότητα). 

 Συντονισµός υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας σε τοπικό επίπεδο. 
 Πρώιµη διάγνωση της άνοιας (Σαµαρτζή, 2000).  

Το ζήτηµα της ανεπίσηµης φροντίδας ασθενών µε άνοια αποτελεί συχνά θέµα συζήτησης 
στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής και πολιτικής απασχόλησης. Ωστόσο, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) δεν επηρεάζει τον τρόπο που τα κράτη-µέλη θα αντιµετωπίσουν τους 
υπεύθυνους φροντίδας των ηλικιωµένων εξαρτηµένων ατόµων (Pflüger, 2004). Οι πολιτικές υγείας 
παραµένουν στην αρµοδιότητα κάθε κράτους-µέλους της Ε.Ε., ενώ ο κύριος ρόλος της είναι η 
συµπλήρωση εθνικών πολιτικών, η ενθάρρυνση της συνεργασίας µεταξύ των κρατών-µελών και η 
υποστήριξη δράσεων. Μερικές από τις βασικές προτεραιότητες του Προγράµµατος ∆ράσης στη 
∆ηµόσια Υγεία της Ε.Ε. είναι τα υγιή γηρατειά, η αντιµετώπιση των ανισοτήτων στην υγεία και η 
προώθηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής. Ακόµη απαραίτητη είναι η αύξηση της ενηµέρωσης όλων σε 
θέµατα καλής υγείας και φροντίδας υγείας, προκειµένου να επιτευχθεί ως ένα σηµείο ο στόχος 
διατήρησης υψηλού του επιπέδου φροντίδας υγείας.  
 Στην τελευταία αναφορά της Ε.Ε. σχετικά µε το µέλλον της πολιτικής µακρόχρονης 
φροντίδας έχει αναγνωριστεί ότι η µακρόχρονη φροντίδα παρέχεται κυρίως από τους συγγενείς, 
συνήθως τις/τους συζύγους και τα παιδιά, τα οποία συνεχίζουν να είναι οι κύριοι παροχείς 
µακρόχρονης φροντίδας. Παρόλα αυτά, η αναγνώριση αυτή δεν έχει οδηγήσει σε συγκεκριµένα 
βήµατα από την άποψη της πρότασης σαφών µέτρων αλλά και αποδοχής/αναγνώρισης της 
προσφοράς τους. Βέβαια, προβλέπεται η ενσωµάτωση µιας τουλάχιστον κατεύθυνσης για την 
ανταλλαγή καλών πρακτικών σε σχέση µε υποστηρικτικά µέτρα για τους ανεπίσηµους φροντιστές. 
Επιπλέον, λαµβάνοντας υπόψη την έλλειψη ειδικά εκπαιδευµένων επαγγελµατιών υγείας στη 
µακροχρόνια φροντίδα, οι οικογενειακοί φροντιστές δεν θα πρέπει να αναµένεται να αναπληρώσουν 
εκείνοι το κενό για την φροντίδα ενός όλου και αυξανόµενου αριθµού εξαρτηµένων ηλικιωµένων. Η 
φροντίδα για τους ηλικιωµένους, πόσο µάλλον για τους εξαρτηµένους ηλικιωµένους που υποφέρουν 
από άνοια, είναι µια συλλογική ευθύνη και οι ολοκληρωµένες πολιτικές φροντίδας υγείας χρειάζεται 
άµεσα να την εντάξουν στην επίσηµη ατζέντα τους ως πραγµατική πρόκληση.    
 Επίσης, προκειµένου να εναρµονιστεί ο στόχος της Λισσαβόνας για πλήρη απασχόληση – 
στο πλαίσιο µιας κοινωνίας που γερνάει – προτείνεται η ανεπίσηµη φροντίδα πάνω από 4 ώρες 
ηµερησίως να αναγνωριστεί ως ένας τύπος/µορφή απασχόλησης και να αµειφθεί δεόντως από την 
άποψη των µισθών, των συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων και της κοινωνικής προστασίας για τον 
ανεπίσηµο περιθάλποντα. Με τον τρόπο αυτό θα αυξηθεί το επίπεδο απασχόλησης τόσο των 
γυναικών όσο και των ηλικιωµένων εργαζόµενων και τα κράτη-µέλη της Ε.Ε. θα καταφέρουν να 
ανταποκριθούν επαρκώς στην πρόκληση της ραγδαίας γήρανσης της κοινωνίας (Pflüger, 2004).  
 Σύµφωνα µε τα ευρήµατα της εθνικής έκθεσης για την Ελλάδα, ως µέρος του προγράµµατος 
EUROFAMCARE, η οικογενειακή φροντίδα δεν βρίσκεται στη δηµόσια ατζέντα (και κατ’ επέκταση 
ούτε η εξειδικευµένη φροντίδα ασθενών µε άνοια) (Mestheneos et al, 2004). Εάν διατυπώνεται η 
απαίτηση τα µέλη της οικογένειας ως άτοµα φροντίδας των ηλικιωµένων συγγενών τους -και πόσο 
µάλλον εάν πάσχουν από άνοια- να συνεχίσουν να έχουν την ευθύνη για αυτούς τους 
περιθαλπόµενους, τότε το κράτος οφείλει να παρέχει συγκεκριµένες µορφές υποστήριξής τους. 
Μέχρι σήµερα δεν υπάρχει νοµοθεσία για χορήγηση επιδόµατος συµπαράστασης στους ασθενείς µε 
άνοια. Αυτό δηλώνει την άρνηση των ασφαλιστικών ταµείων να αναγνωρίσουν την άνοια ως 
ασθένεια που προκαλεί αναπηρία 100% -ιδιαίτερα στο τελικό στάδιο της- και ως εκ τούτου η 
οικογένεια χρειάζεται αναπηρικό επίδοµα λόγω του αυξηµένου κόστους περίθαλψης. Το επίδοµα 
αυτό ή η φορολογική ελάφρυνση ή η δωρεάν χορήγηση φαρµάκων από τα ταµεία ή ένα επίδοµα 
συνοδού/ φροντιστή θα έδινε τη δυνατότητα στον ίδιο να ανταποκριθεί στις αυξηµένες ανάγκες 
φροντίδας του δικού του ανθρώπου ή να απασχολήσει εξειδικευµένο προσωπικό (λ.χ. νοσηλεύτρια) 
κάποιες ώρες ηµερησίως (Λιάπης, 2000 και Λέκκα-Μαρκάτη, 2002). Ακόµα, για εκείνα τα άτοµα 
φροντίδας µε χαµηλό εισόδηµα, αυτή η υποστήριξη µπορεί να πάρει τη µορφή σύνταξης και 
ασφαλιστικών δικαιωµάτων, ενόσω για όλους τους φροντιστές υπάρχει η ανάγκη ενηµέρωσης και 
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αποτελεσµατικών κατ’ οίκον υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας, όσο και η δηµιουργία 
κέντρων ηµερήσιας φροντίδας για τους εξαρτηµένους ηλικιωµένους. 
 Η εµπειρία επιτυχηµένης λειτουργίας και πορείας οργανώσεων οικογενειακών φροντιστών 
σε άλλα κράτη-µέλη της Ε.Ε., που έχουν τοποθετήσει την οικογενειακή φροντίδα στην ατζέντα της 
κοινωνικής πολιτικής τους, είναι αναγκαίο να µεταφερθεί και να προσαρµοστεί και στη χώρα µας 
ανάλογα µε τις ανάγκες των φροντιστών, ώστε να στηρίξει τόσο τους εµπλεκόµενους οργανισµούς 
στη χώρα µας, όσο και τις εθνικές προσπάθειες στην κατεύθυνση σχεδιασµού και εφαρµογής 
µέτρων στήριξης φροντιστών ασθενών µε άνοια µε ζητούµενο την ανάπτυξη µίας κοινής 
ευρωπαϊκής πολιτικής για την υποστήριξή τους (Mestheneos et al, 2004).        
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Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
  
 

Η µελέτη µας αναγνώρισε την ανάγκη εκτίµησης των αναγκών των υπεύθυνων φροντιστών 
ασθενών µε άνοια, ώστε οι παρεµβάσεις, τα προγράµµατα και οι δοµές (υπό όρους κοινοτικής 
φροντίδας υγείας) που θα σχεδιαστούν στα πλαίσια του συστήµατος υγείας και κοινωνικής 
φροντίδας, να στοχεύουν στην ικανοποίηση των πραγµατικών αναγκών τους για να είναι ουσιώδεις 
(Acton and Kang, 2001 και Βαβύλη, 2003). Η έρευνα στο µέλλον χρειάζεται να εστιάσει σε 
παρεµβάσεις που µπορούν να προλάβουν ή να ελαχιστοποιήσουν την επιδείνωση της ποιότητας 
ζωής που σχετίζεται µε την υγεία των φροντιστών. Η συστηµατική και εξειδικευµένη παρέµβαση 
επικεντρωµένη στους φροντιστές και τις οικογένειές τους µπορεί να µειώσει την επιλογή 
τοποθέτησης των ασθενών µε άνοια σε ίδρυµα και είναι κοστο-αποτελεσµατική. Ο φροντιστής που 
παρέχει ανεπίσηµα τη βοήθειά του κατέχει µία σηµαντική θέση στην κοινότητα από την άποψη της 
πολιτικής υγείας και κοινωνικής φροντίδας. Υπό όρους πολιτικής υγείας και σχεδιασµού κοινωνικής 
πολιτικής, η προτεινόµενη στρατηγική για ικανοποίηση των αναγκών ατόµων µε άνοια είναι η 
ενθάρρυνση της παραµονής στο οικογενειακό περιβάλλον (το κόστος της οποίας δεν θα πρέπει να 
αναλαµβάνεται µόνο από τους φροντιστές), µε παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευµένης φροντίδας 
και/ ή επίβλεψης από επαγγελµατίες υγείας. Για να διατηρηθεί η δυνατότητα φροντίδας του 
συγκεκριµένου ασθενούς στο οικογενειακό του περιβάλλον, για όσο το δυνατόν µεγαλύτερο 
χρονικό διάστηµα, είναι απαραίτητο να στηρίξουµε τη σχέση ασθενούς-φροντιστή, ενώ παράλληλα 
να υπάρχει η µέριµνα µείωσης των κινδύνων επιβάρυνσης της υγείας του ίδιου του φροντιστή 
(Argimon et al, 2004). Σε κάθε περίπτωση, ο στόχος µιας παρέµβασης σε φροντιστές ασθενών µε 
άνοια στην κοινότητα θα πρέπει να είναι η διατήρηση της ανεξαρτησίας τους για όσο διάστηµα 
γίνεται περισσότερο και η µείωση του βάρους φροντίδας (Burns and Rabins, 2000 και Brodaty et al., 
2003).    
  Η πρόκληση για τους σχεδιαστές πολιτικής υγείας και κοινωνικής φροντίδας είναι η παροχή 
κοστο-αποτελεσµατικών ανθρώπινων πόρων και πηγών βοήθειας για την φροντίδα των ανθρώπων 
µε άνοια και των οικογενειών τους. Για να συµβεί αυτό, είναι αναγκαιότητα και ζήτηµα άµεσης 
προτεραιότητας η κάθε χώρα να έχει διεξάγει επιδηµιολογική µελέτη για τον επιπολασµό της άνοιας 
(Prince, 1999). Εκτός της επιδηµιολογικής έρευνας, απαραίτητη είναι η πραγµατοποίηση κοινωνικής 
έρευνας ως προς την επίδραση της νόσου στο άτοµο µε άνοια και την οικογένειά του. Όταν υπάρχει η 
γνώση των επιδηµιολογικών στοιχείων και η κατανόηση των διευθετήσεων για τη φροντίδα, 
διευκολύνεται ο σχεδιασµός των παρεχόµενων υπηρεσιών στα πλαίσια µιας αναπτυξιακής 
κοινωνικής πολιτικής (Graham, 2001). 

Ακόµη η έρευνα χρειάζεται να εφαρµόσει ποιοτική µεθοδολογία στη µελέτη της επιβάρυνσης 
των φροντιστών ασθενών µε άνοια, µε έµφαση στην εξατοµικευµένη εκτίµηση των αναγκών των 
φροντιστών λόγω της µοναδικότητας της εµπειρίας τους  (Borgermans et al., 2001 p.17). Περαιτέρω 
έρευνα προτείνεται να περιλάβει την εκτίµηση του επιπέδου κατάθλιψης των φροντιστών, διότι 
αποτελεί προγνωστικό παράγοντα αύξησης της επιβάρυνσής τους, αλλά και σοβαρό παράγοντα 
κινδύνου αύξησης της θνησιµότητας στους φροντιστές ασθενών µε άνοια (Schulz and Beach 1999 
και Olmo et al., 2002). Τέλος, η έρευνα χρειάζεται να εστιάσει στις διαστάσεις της προσωπικότητας 
των φροντιστών που συνδέονται µε τις διαχειριστικές ικανότητές τους, οι οποίες επηρεάζουν τον 
βαθµό και την πορεία της επιβάρυνσης που βιώνουν (Bower et al., 2002).    
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Ι 
 
Πίνακες 
 
∆ιαγράµµατα  
 

 



  ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Κοινωνικοδηµογραφικά χαρακτηριστικά φροντιστών και ασθενών µε άνοια,  
                          κλινικά χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά φροντίδας 

 
Χαρακτηριστικά Φροντιστές (n=40) 

Συχνότητα (%) 
Ασθενείς (n=40) 
Συχνότητα (%) 

Φύλο 
Άνδρας 
Γυναίκα 

 
12 (30.0) 
28 (70.0) 

 
12 (30.0) 
28 (70.0) 
 

Μέση Ηλικία  
Άνδρας (SD) 
Γυναίκα (SD) 

 
53.2 (15.9) 
51.5 (10.23) 

 
80.6 (6.08) 
77.5 (5.31) 
 

Εκπαίδευση 
Αναλφάβητοι 
∆ηµοτικού 
Απόφοιτοι Γυµνασίου 
Απόφοιτοι Ανώτερων/Ανωτάτων Σχολών 
Άλλη  

 
1 (2.5) 
9 (22.5) 
20 (50.0) 
10 (25.0) 

 
2 (5.0) 
29 (72.5) 
6 (15.0) 
2 (5.0) 
1 (2.5) 
 

Επάγγελµα 
Οικιακά 
Αγρότες / Κτηνοτρόφοι 
Εργάτες 
∆ηµόσιοι υπάλληλοι  
Ιδιωτικοί υπάλληλοι 
Ελεύθεροι επαγγελµατίες 
Συνταξιούχοι 
Άνεργοι  

 
20 (50.0) 
4 (10.0) 
5 (12.5) 
1 (2.5) 
3 (7.5) 
4 (10.0) 
1 (2.5) 
2 (5.0) 
 

 

Οικονοµική κατάσταση 
Καλή  
Μέτρια  
Προβληµατική 
 

 
6 (15.0) 
20 (50.0) 
14 (35.0) 

 

Οικογενειακή κατάσταση 
Άγαµοι  
Έγγαµοι  
Χήροι 
∆ιαζευγµένοι 
 

 
5 (12.5) 
34 (85.0) 
 
1 (2.5) 
 

 
1 (2.5) 
20 (50.0) 
19 (47.5) 
 

Νοσηρότητα φροντιστή 
Μη νόσος 
Χρόνια ή µη νόσος 

 
22 (55.0) 
18 (45.0) 
 

 

∆ιάγνωση άνοιας 
Άνοια τύπου Alzheimer (κατά DSM IV) 

 
 

 
40 (100) 
 

Χρονολογία διάγνωσης  
0 – 5 (2000 – 2004) 
≥ 6 (1994  - 1999) 

  
29 (72.5) 
11 (27.5)  
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   Συνέχεια ΠΙΝΑΚΑ 1. Κοινωνικοδηµογραφικά χαρακτηριστικά φροντιστών και ασθενών µε  
                                         άνοια, κλινικά χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά φροντίδας 
  

 
Χαρακτηριστικά 

 
Φροντιστές (n=40) 
Συχνότητα (%) 

Ασθενείς (n=40) 
Συχνότητα (%) 

   
Συγκατοίκηση 
Ίδιο σπίτι 
Ίδιο κτίριο 
Κοντινό σπίτι 
Άλλη γειτονιά 
Άλλη πόλη 
Αλλού 

 
15 (37.5) 
3 (7.5) 
6 (15.0) 
9 (22.5) 
6 (15.0) 
1 (2.5) 
 

 

Σχέση µε ασθενή / ιδιότητα φροντιστή 
Σύζυγος / Σύντροφος 
Παιδί (γιος / κόρη) 
Νύφη 
Ανιψιά 
Έµµισθη Αλλοδαπή 

 
9 (22.5) [Α:3, Γ: 6]  
22 (55.0)[Α: 9, Γ: 13] 
4 (10.0) 
1 (2.5) 
4 (10.0) 
 

 

Υπεύθυνος φροντιστής 
Ίδιος / Ίδια 
Κάποιο άλλο πρόσωπο 
Μοίρασµα φροντίδας 

 
23 (57.5) 
8 (20.0) 
9 (22.5) 
 

 

Έτη/ ∆ιάρκεια φροντίδας 
Περιστασιακά (όχι συνεχή φροντίδα) 
Λιγότερο από 6 µήνες 
Από 6 µήνες έως 1 χρόνο 
Από 1 χρόνο + έως 4 χρόνια 
Από 4 χρόνια + έως 7 χρόνια 
Από 7 χρόνια + έως 10 χρόνια  

 
8 (20.0) 
1 (2.5) 
5 (12.5) 
18 (45.0) 
6 (15.0) 
2 (5.0) 
 

 

Ώρες φροντίδας 
Ηµερήσια (SD) 
Εβδοµαδιαία (SD) 

 
10.3 (9.5) 
69 (64.8) 
 

 

 
 
    Α: Άνδρας  
    Γ: Γυναίκα 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Παροχή βοήθειας στους ασθενείς µε άνοια ανά τοµέα φροντίδας 
 
 

 Τοµείς φροντίδας ασθενών µε άνοια 
 

Φροντιστές (n=40) 
Συχνότητα (%) 
 

  
1. 

 
Προετοιµασία / Χορήγηση φαρµάκων 

 
36 (90.0) 

 2. Ατοµική υγιεινή / µπάνιο 24 (60.0) 
 3. Ντύσιµο / γδύσιµο  22 (55.0) 
 4. Τάϊσµα 17 (42.5) 
 5. Παρέα / Συντροφιά 38 (95.0) 
 6. Συνεργασία µε αρµόδιες Υ.Υ& Κ.Φρ. 37 (92.5) 
 7. Μετακίνηση 34 (85.0) 
 8. Πλύσιµο ρούχων  24 (60.0) 
 9. Πλύσιµο πιάτων 22 (50.0) 
10. Σκούπισµα / σφουγγάρισµα / σιδέρωµα 25 (62.5) 
11. Μαγείρευµα 25 (62.5) 
12. Ψώνια 33 (82.5) 
13. Εξόφληση λογαριασµών 33 (82.5) 
14. Άλλη βοήθεια (ψυχολογική στήριξη) 4 (10.0) 

   
Σύνολο 374 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Ενηµέρωση / Εκπαίδευση φροντιστών ασθενών µε άνοια 

 
 

 
Ενηµέρωση / Εκπαίδευση φροντιστών ασθενών µε άνοια 

 
Φροντιστές (n=40) 
Συχνότητα (%) 

  
Ενηµέρωση για τη νόσο 
Ναι 
Όχι 
 

 
30 (75.0) 
10 (25.0) 

Πηγές ενηµέρωσης για την άνοια 
• Επαγγελµατίες υγείας (ιδιαίτερα ψυχίατρος) 
• Έντυπο υλικό (βιβλία, επιφυλλίδες) 
• ΜΜΕ 
• Προσωπική πληροφόρηση, συζήτηση µε άλλα άτοµα φροντίδας 
• Αποκλειστική προσωπική εµπειρία φροντίδας 

 
24 (80.0) 
12 (40.0) 
4 (13.3) 
4 (13.3) 
3 (10.0) 
 

Σύνολο 47 
  

Παρακολούθηση Σεµιναρίου – Εκπαίδευση για παροχή φροντίδας 
Ναι 
Όχι 
 

 
5 (12.5) 
35 (87.5) 

Ανάγκες Ενηµέρωσης / Εκπαίδευσης (θεµατολόγιο) 
• Ανάπτυξη ικανότητας για παρέµβαση σε κατάσταση κρίσης του ατόµου που 

φροντίζω 
• Εξισορρόπηση ευθυνών στην οικογένεια και την εργασία µου 
• Ρύθµιση του άγχους / τεχνικές χαλάρωσης 
• Επιλογή µιας µονάδας ηµερήσιας φροντίδας ηλικιωµένων 
• ∆ιαθέσιµες αρµόδιες υπηρεσίες υγείας & πρόνοιας και πρόσβαση σε ειδικούς 

επαγγελµατίες υγείας 
• Εξειδικευµένες πληροφορίες και συµβουλές από επαγγελµατίες υγείας 
• Οµάδες υποστήριξης ατόµων µε παρόµοια εµπειρία φροντίδας µε τη δική µου 
• Πρόγραµµα τηλεφωνικής υποστήριξης 
• Εκπαιδευτικό υλικό (φυλλάδια κ.ά.) κατάλληλα προσαρµοσµένο για την 

περίπτωση του ατόµου που φροντίζω  
• Ανεύρεση οικονοµικής βοήθειας 
• Άλλο (προσδιορίστε)   

 

 
 
26 (65.0) 
23 (57.5) 
29 (72.5) 
15 (37.5) 
 
28 (70.0) 
29 (72.5) 
14 (35.0) 
29 (72.5) 
 
30 (75.0) 
32 (80.0) 
3 (75.0) 
 

Σύνολο 258 
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 ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Προβλήµατα συµπεριφοράς ασθενών µε άνοια και αντιµετώπισή τους από τους                   

φροντιστές 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆ιαχείριση διαταραγµένης συµπεριφοράς ασθενών µε άνοια Φροντιστές (n=40) 
Συχνότητα (%) 

  
Προβλήµατα συµπεριφοράς ασθενών 
• Ανήσυχος ύπνος 
• Επιθετική συµπεριφορά 
• Προβληµατική επικοινωνία 
• Εναλλαγές στη διάθεση 
• Τάσεις φυγής / περιπλάνησης 
• Ενοχλητική συµπεριφορά (επαναλαµβανόµενες ερωτήσεις, ακατάλληλη 

ενδυµασία, φωνές χωρίς λόγο) 
• Μη συνεργάσιµος γενικά 
• Άλλα (προσδιορίστε)   
  

 
21 (52.5) 
15 (37.5) 
22 (55.0) 
26 (65.0) 
12 (30.0) 
 
28 (70.0) 
20 (50.0) 
18 (45.0) 

Σύνολο 162 
  

∆ιαχείριση προβληµάτων συµπεριφοράς ασθενών 
• Συζήτηση µε φίλους / συγγενείς 
• Συζήτηση µε ειδικούς 
• Συζήτηση µε πνευµατικό 
• Φαρµακευτική αγωγή 
• Προσωπική αναζήτηση πληροφόρησης 
• Για τη νόσο 
• Για διαθέσιµες κατάλληλες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας 
• Από άτοµα µε παρόµοια εµπειρία φροντίδας  
• Άλλο 
 

 
31 (77.5) 
25 (62.5) 
4 (10.0) 
6 (15.0) 
22 (55.0) 
19 (47.5) 
7 (17.5) 
9 (22.5) 
11 (27.5) 

Σύνολο 134 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5. Σύστηµα υποστήριξης φροντιστών 
 
 

Σύστηµα υποστήριξης φροντιστών Φροντιστές (n=40) 
Συχνότητα (%) 

  
Γνώση ύπαρξης Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας 
• Εξωτερικά Ιατρεία Θ.Ψ.Π. Χανίων 
• Εταιρεία Ν. Alzheimer & συναφών διαταραχών 
• Επισκέψεις κατ’ οίκον από επαγγελµατίες υγείας 
• ΚΑΠΗ και προγράµµατα «βοήθεια στο σπίτι» και «κοινωνική µέριµνα» 
• Κέντρο Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων 
• Άλλες 
 

 
38 (95.0) 
21 (52.5) 
14 (35.0) 
19 (47.5) 
6 (15.0) 
3 (7.5) 

Σύνολο 101 
  

Χρήση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας 
• Εξωτερικά Ιατρεία Θ.Ψ.Π. Χανίων 
• Εταιρεία Ν. Alzheimer & συναφών διαταραχών 
• Επισκέψεις κατ’ οίκον από επαγγελµατίες υγείας 
• ΚΑΠΗ και προγράµµατα «βοήθεια στο σπίτι» και «κοινωνική µέριµνα» 
• Κέντρο Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων 
• Άλλες 
 

 
38 (95.0) 
12 (30.0) 
8 (20.0) 
6 (15.0) 
1 (2.5) 
3 (7.5) 

Σύνολο 68 
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6. Προτάσεις φροντιστών 
 
 

 

Προτάσεις φροντιστών Φροντιστές (n=40) 
Συχνότητα (%) 

  
• Ανάγκη Εκπαίδευσης / Ενηµέρωσης 
• Οικονοµική υποστήριξη 
• Ψυχολογική / Συναισθηµατική στήριξη 
• Άλλη πρόταση 
• Καµία πρόταση 
• ∆υνατότητα µοιράσµατος φροντίδας µε άλλο πρόσωπο 

13 (32.5) 
4 (10.0) 
2 (5.0) 
3 (7.5) 
16 (40.0) 
2 (5.0) 
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          ΠΙΝΑΚΑΣ 7. Συνολική βαθµολογία στην κλίµακα Zarit Burden Interview 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

           ΠΙΝΑΚΑΣ 8. Συνολική βαθµολογία στην κλίµακα Katz ADL 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Βαθµός επιβάρυνσης φροντιστών 
Φροντιστές (n=40) 
Συχνότητα (%) 
 

  
•   0 – 20  Καθόλου έως µικρή επιβάρυνση 
• 21 – 40  Ήπια έως µέτρια επιβάρυνση 
• 41 – 60  Μέτρια έως σοβαρή επιβάρυνση 
• 61 – 88  Σοβαρή επιβάρυνση 

5 (12.5) 
12 (30.0) 
17 (42.5) 
6 (15.0) 
 

Βαθµός λειτουργικότητας ασθενών 
Φροντιστές (n=40) 
Συχνότητα (%) 
 

  
• 0 – 2  Σοβαρή λειτουργική διαταραχή 
• 3 – 4  Μέτρια  λειτουργική διαταραχή 
• 5 – 6  Πλήρη λειτουργική ικανότητα 
 

18 (45.0) 
9 (22.5) 
13 (32.0) 
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   ΠΙΝΑΚΑΣ 9. Συσχέτιση επιβάρυνσης των φροντιστών µε άλλες µεταβλητές 
 

Συνολική βαθµολογία στην κλίµακα Ζ.Β.Ι. 
 

Μεταβλητές 
 

Σκορ ΖΒΙ ≤ 40  
n (%) 

Σκορ ΖΒΙ > 40 
n (%) 

p value 

    
Φύλο 
Άνδρας 
Γυναίκα 
 

 
5 (41.7) 
12 (42.9) 

 
7 (58.3) 
16 (57.1) 

0.944 

Οικονοµική κατάσταση 
Καλή  
Μέτρια  
Προβληµατική 
 

 
6 (100.0) 
10 (50.0) 
1 (7.1) 

 
0 (0.0) 

10 (50.0) 
13 (92.9) 

< 0.001 

Συγκατοίκηση 
Ίδιο σπίτι 
Αλλού 
 

 
5 (33.3) 
12 (48.0) 

 
10 (66.7) 
13 (52.0) 

0.364 

Σχέση µε ασθενή  
Σύζυγος / Σύντροφος 
Παιδί (γιος / κόρη) 
Άλλοι  
 

 
1 (12.5) 
10 (43.5) 
6 (66.7) 

 
7 (87.5) 
13 (56.5) 
3 (33.3) 

0.078 

Υπεύθυνος φροντιστής 
Ίδιος / Ίδια 
Κάποιο άλλο πρόσωπο 
Μοίρασµα φροντίδας 
 

 
10 (58.8) 
5 (29.4) 
2 (11.8) 

 
13 (56.5) 
3 (13.0) 
7 (30.4) 

0.243 

 Νοσηρότητα φροντιστή 
Μη νόσος 
Χρόνια ή µη νόσος 
 

 
10 (45.5) 
7 (38.9) 

 
12 (54.5) 
11 (61.1) 

0.676 

Χρονολογία διάγνωσης  
0 – 5 (2000 – 2004) 
≥ 6 (1994  - 1999) 
 

 
14 (48.3) 
3 (27.3) 

 
15 (51.7) 
8 (72.7) 

0.230 

Μ.Ο. Τοµέων φροντίδας (SD) 7.8 (3.2) 10.5 (2.5) < 0.012 
Μη-αποδοχή αµειβόµενης φροντίδας 
Ναι 
Όχι 
 

 
3 (25.0) 
18 (81.8) 

 
9 (75.0) 
4 (18.2) 

< 0.001 

Ενηµέρωση για τη νόσο 
Ναι 
Όχι 
 

 
9 (60.0) 
8 (32.0) 

 
6 (40.0) 
17 (68.0) 

0.083 

Παρακολούθηση Σεµιναρίου 
Ναι 
Όχι  

 
1 (20.0) 
16 (45.7) 

 
4 (80.0) 
19 (54.3) 

0.277 

 



 
∆ιάγραµµα 1. Πληθυσµός  µελέτης 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σύνολο εγγεγραµµένων φροντιστών ασθενών 
µε άνοια τ. Alzheimer στο αρχείο της 
Εταιρείας νόσου Alzheimer και συναφών 
διαταραχών – παράρτηµα Χανίων 

 
N = 130 φροντιστές 

Νοµός  Χανίων 
121 φροντιστές 

Νοµός Ρεθύµνης 
5 φροντιστές 

 

N = 126 φροντιστές 
Εξαιρέθηκαν 
 4  φροντιστές 

Άρνηση 
2 

φροντιστές  

Νοµός Ηρακλείου 
2 φροντιστές 

Λανθασµένος 
τηλεφωνικός 
αριθµός 

7 ασθενείς 

Θάνατος 
32 

ασθενείς 

Άλλη 
διάγνωση 

(όχι άνοια) 
20 ασθενείς 

Μετακόµιση 
2 ασθενείς 

2 ασθενείς < 60 Ετών 

Μη ανάγκη 
φροντίδας 
2 ασθενείς 

Εισαγωγή σε 
ίδρυµα 

(γηροκοµείο) 
2 ασθενείς 

Αδυναµία 
προσέλευσης 
2 φροντιστές  

Μη 
προσέλευση 
1 φροντιστής 

 

Εφαρµογή 
Ερωτηµατολογίου / 

Συνέντευξη 
39 φροντιστές 

Εξαιρούνται / Μη 
εφαρµογή ερωτηµ. 

82 φροντιστές 

Αδυναµία 
προσέλευσης 
3 φροντιστές 

Άλλη διάγνωση 
(όχι άνοια) 
1 ασθενής 

Εφαρµογή 
Ερωτηµατολογίου 

/ Συνέντευξη 
1 φροντιστής 

Απουσία 
12 ασθενείς 
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   ∆ιάγραµµα 2. Συσχέτιση φύλου φροντιστών µε συνολική βαθµολογία στην κλίµακα Ζ.Β.Ι. 
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 ∆ιάγραµµα 3. Συσχέτιση οικονοµικής κατάστασης φροντιστών µε συνολική βαθµολογία στην 
                         κλίµακα  Ζ.Β.Ι. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  ΙΙ 
 
 
 
1. Έγκριση µελέτης από τo Επιστηµονικό Συµβούλιο του Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων 

      Χανίων    

2. Έγκριση µελέτης από τo ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων Χανίων  

3. Έγκριση µελέτης από την Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών ∆ιαταραχών Χανίων 

4. Ενηµερωτική επιστολή για την έρευνα προς το άτοµο φροντίδας ασθενούς µε άνοια   

5. Έγγραφο γραπτής συγκατάθεσής του  

6. Ερωτηµατολόγιο – 1 για Υπεύθυνο φροντίδας ασθενούς µε γνωστική διαταραχή  

7. Ερωτηµατολόγιο – 2 για Ασθενή µε γνωστική διαταραχή  

8. Πρότυπη Συνέντευξη Επιβάρυνσης στην αγγλική γλώσσα (Burden Interview) και  

      µετάφρασή της στην ελληνική γλώσσα  

9. Άδεια µετάφρασης και εφαρµογής της κλίµακας Burden Interview για ερευνητικούς  

      σκοπούς από τον κατασκευαστή της (αλληλογραφία  µε mail) 

10. Πρότυπος ∆είκτης Ανεξαρτησίας του Katz στις ∆ραστηριότητες της Καθηµερινής Ζωής 

      στην αγγλική γλώσσα (Katz Index of Independence in Activities of Daily Living – ADL) 

      και µετάφρασή του στην ελληνική γλώσσα  

 


