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     Ελάχιστα πράγµατα είναι πιο τροµακτικά από ότι η πιθανότητα ότι κάποια µέρα δε θα 

αναγνωρίζουµε αυτούς που αγαπάµε, ότι δε θα µπορούµε να κάνουµε ακόµα και τα πιο απλά 

πράγµατα και ότι θα έχουµε επίγνωση αυτής της κατάστασης. Η άνοια είναι η γνωσιακή 

διαταραχή που κάνει αυτούς τους φόβους πραγµατικότητα. Είναι µια βαθµιαία, εκφυλιστική 

κατάσταση της εγκεφαλικής λειτουργίας που επηρεάζει την κρίση, τη µνήµη, τη γλώσσα και 

άλλες γνωστικές διεργασίες. Η άνοια είναι µια σχετικά κοινή διαταραχή µεταξύ των ατόµων 

µεγαλύτερης ηλικίας και οι πιθανότητες να την εκδηλώσει ένα άτοµο αυξάνονται γοργά µετά 

την ηλικία των 75 ετών. Κατά την έναρξη µιας πνευµατικής επιδείνωσης, είναι δυνατό να 

παρατηρηθεί ότι ο ηλικιωµένος: 

~Εγκαταλείπει καθηµερινές δραστηριότητες που πραγµατοποιούσε 

~Κάνει σοβαρά λάθη, χωρίς να ενοχληθεί ιδιαίτερα γι’αυτό, σε δραστηριότητες πάνω στις 

οποίες είχε πριν αποτελεσµατικό έλεγχο 

~Παραµελεί καθηµερινές πράξεις που σχετίζονται µε την καθηµερινή διαχείρηση της ζωής 

του 

~Βάζει τον εαυτό του σε καταστάσεις πολύ δύσκολες µέσα από παράδοξες επιλογές και 

αντιφατικές στάσεις 

     Το περιβάλλον κωφεύει για µεγάλο χρονικό διάστηµα απέναντι σε αυτά τα πρόδροµα 

σηµάδια, επιχειρεί να καλύψει και να δικαιολογήσει τα έκδηλα λάθη και ζητούνται πολύ 

σπάνια, σε πρώιµα στάδια ειδικά µέτρα προστασίας των συµφερόντων του ηλικιωµένου 

ατόµου. Είναι πολύ αργότερα που παίρνει κανείς είδηση ότι η επιδείνωση που διαπιστώθηκε 

εξηγεί εκ των υστέρων τις σηµαντικές διαταραχές των µηνών που προηγήθηκαν. Τα 

συµπτώµατα της γεροντικής άνοιας γίνονται, καταρχήν, αισθητά µε την κάµψη της µνήµης 

του ατόµου, ιδιαίτερα της µνήµης για τα πρόσφατα γεγονότα. Το άτοµο είναι αδύνατο να 

θυµηθεί τι συνέβει τις προηγούµενες µέρες, ώρες ή λεπτά της ώρας. 

     Όταν ο ιατρός διαγνώσει έναν ασθενή µε άνοια, σχεδόν πάντα υπάρχει ένας δεύτερος 

ασθενής στην οικογένεια. Ο δεύτερος, αυτός κρυφός ασθενής είναι το άτοµο που έχει 

αναλάβει το ρόλο του βασικού φροντιστή του ηλικιωµένου. 

     Μετά από αρκετές µελέτες και έρευνες έχει διαπιστωθεί ότι τα άτοµα που φροντίζουν τους 

ανοϊκούς ασθενείς έχουν σηµαντικές επιπτώσεις από αυτήν την κατάσταση. Η φροντίδα και η 

παροχή βοήθειας σε άτοµα που πάσχουν από άνοια, ασκεί µια σηµαντική επίδραση στη 
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διάθεση, στην ποιότητα ζωής, στην σωµατική και την ψυχολογική υγεία των µελών της 

οικογένειας ή των φροντιστών, που φροντίζουν τον ασθενή. Συγκεκριµένα, παρατηρούνται 

επεισόδια κατάθλιψης, αγχώδης διαταραχές, διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήµατος, 

µειωµένη ικανότητα αποθεραπείας των πληγών, αυξηµένη κατανάλωση ψυχοτρόπων 

φαρµάκων και αυξηµένη θνησιµότητα. Οι φροντιστές ανοϊκών ασθενών χαρακτηρίζονται από 

έντονο στρες και άγχος. Οι παράγοντες που συντελούν σε αυτό είναι πολλοί και είναι 

δυνατόν να ερµηνεύονται διαφορετικά, ανάλογα το φροντιστή, τον ασθενή και τις συνθήκες 

και καταστάσεις. Υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι υπάρχουν πολιτισµικές διαφορές 

σχετικά µε την εκτίµηση της ψυχολογικής έντασης που σχετίζεται µε το ρόλο του ατόµου που 

φροντίζει έναν ασθενή µε άνοια. 

     Προκειµένου να βοηθήσουν τόσο τους ασθενείς µε άνοια όσο και τα άτοµα που τους 

φροντίζουν, οι ερευνητές προσπαθούν να βρουν τρόπους αντιµετώπισης των συνεπειών της 

διαταραχής. Έχουν σχεδιαστεί και εφαρµοστεί διάφορα προγράµµατα παρέµβασης για το 

σκοπό αυτό. 

 

 

     Τα ιδιαίτερα προβλήµατα της τρίτης ηλικίας, το γεγονός ότι µεγάλωσα µε τη γιαγιά και 

τον παππού µου, καθώς και η προσωπική µου εµπειρία µε άτοµο που έπασχε από τη νόσο του 

Αlzheimer είναι οι κύριοι λόγοι που µε οδήγησαν στην επιλογή και την συγγραφή της 

συγκεκριµένης διπλωµατικής εργασίας. 

 

 

 

     Στα κεφάλαια που ακολουθούν έχει γίνει µια προσπάθεια βιβλιογραφικής ανασκόπησης 

αναφορικά µε το άγχος και το στρες που βιώνουν οι φροντιστές των ατόµων που πάσχουν 

από άνοια.      
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 Κεφάλαιο 1 

 

          
 1 . ΑΝΟΙΑ 

 
     Ο όρος γνωστικές διαταραχές υποδηλώνει πώς το κύριο χαρακτηριστικό των διαταραχών 

αυτών είναι η εξασθένιση γνωστικών ικανοτήτων όπως η µνήµη, η προσοχή, η αντίληψη και 

η σκέψη. Οι περισσότερες γνωστικές διαταραχές πρωτοεµφανίζονται µεταξύ των ηλικιών 50 

έως 60 ετών και επιταχύνονται µετά την ηλικία των 70 ετών.  

      Η άνοια εντάσσεται στις ∆ιαταραχές των Γνωστικών Λειτουργιών. Πρόκειται για µια 

βαθµιαία εκφυλιστική κατάσταση της εγκεφαλικής λειτουργίας που επηρεάζει την κρίση, τη 

µνήµη, τη γλώσσα και άλλες γνωστικές διεργασίες. Χαρακτηρίζεται από σταδιακή εξέλιξη. 

Τα αίτια της άνοιας είναι πολλά, µπορεί να οφείλεται απλά στο πέρασµα της ηλικίας και την 

φυσιολογική γήρανση του εγκεφάλου, είναι δυνατό όµως να προκληθεί και από άλλους 

παράγοντες, όπως το εγκεφαλικό επεισόδιο, τα σοβαρά εγκεφαλικά τραύµατα, τις 

µολυσµατικές ασθένειες, όπως η σύφιλη και η µόλυνση µε τον ιό HIV, την εισαγωγή στον 

οργανισµό ορισµένων τοξικών ή δηλητηριωδών ουσιών και διαταραχές όπως η νόσος του 

Parkinson, του Huntington και το πιο σύνηθες, η νόσος του Alzheimer. Η άνοια µπορεί να 

εµφανιστεί σχεδόν σε κάθε ηλικία, αν και η επίπτωση της διαταραχής αυτής είναι υψηλότερη 

µεταξύ των ηλικιωµένων. 

      Τα συµπτώµατα ουσιαστικά διαµορφώνονται ανάλογα µε το άτοµο και την αιτία της 

διαταραχής, που ενδέχεται να µην είναι µόνο µία, µολονότι όλες οι γνωστικές λειτουργίες 

επηρεάζονται τελικά. Η έκπτωση της µνήµης, στα αρχικά στάδια, δηλώνει την ανικανότητα 

συγκράτησης των γεγονότων που συµβαίνουν. Είναι δυνατό ένα άτοµο µε άνοια να θυµάται 

πως να µιλάει και γεγονότα που συνέβησαν χρόνια πριν, αλλά να µην µπορεί να θυµηθεί κάτι 

που έγινε πριν µισή ώρα. Ένα από τα πιο γνωστά συµπτώµατα είναι η αγνωσία, η 

ανικανότητα δηλαδή να αναγνωρίσει και να θυµηθεί κανείς τα ονόµατα αντικειµένων. Η 

ανικανότητα αναγνώρισης ακόµα και γνωστών προσώπων, γνωστή ως προσωπαγνωσία, 

αποτελεί επίσης χαρακτηριστικό σύµπτωµα της άνοιας. Η αγνωσία προσώπων µπορεί να 

είναι ιδιαίτερα δυσάρεστη εµπειρία για τα µέλη της οικογένειας του ατόµου που πάσχει από 
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άνοια. Ένας γενικός εκφυλισµός των διανοητικών λειτουργιών απορρέει από την έκπτωση 

στη µνήµη, στις ικανότητες σχεδιασµού και στην αφαιρετική σκέψη. 

 

 1. 2 ΤΥΠΟΙ ΑΝΟΙΑΣ 

 
            Οι πέντε κατηγορίες άνοιας, όπως έχουν οριστεί από το DSM-IV, είναι η άνοια τύπου 

Alzheimer, η αγγειακή άνοια, η άνοια οφειλόµενη σε άλλες γενικές-ιατρικές/οργανικές 

καταστάσεις, η επιµένουσα άνοια λόγω χρήσης ουσιών και η άνοια πολλαπλής αιτιολογίας. 

Μια έκτη κατηγορία, η άνοια µη αλλιώς προσδιοριζόµενη συµπεριλαµβάνεται όταν δεν 

µπορεί να καθοριστεί η αιτιολογία της εκδήλωσής της. 

      Η αγγειακή άνοια είναι µια εγκεφαλική νόσος που εξελίσσεται προοδευτικά, η έναρξή της 

όµως είναι συνήθως αιφνίδια πιθανότατα επειδή η διαταραχή είναι αποτέλεσµα ενός 

εγκεφαλικού επεισοδίου, που επιφέρει άµεσα εγκεφαλική βλάβη. Όταν τα αιµοφόρα αγγεία 

του εγκεφάλου παθαίνουν βλάβη ή φράσσουν και δεν µπορούν πια να µεταφέρουν οξυγόνο 

και άλλες θρεπτικές ουσίες σε συγκεκριµένες περιοχές του εγκεφαλικού ιστού, επέρχεται 

βλάβη στον εγκέφαλο. Λόγω του ότι διάφορες περιοχές του εγκεφάλου µπορούν να πάθουν 

βλάβη, η µορφή του εκφυλισµού, δηλαδή, των συγκεκριµένων δεξιοτήτων που επηρεάζονται, 

διαφέρει από άτοµο σε άτοµο. Το DSM-IV περιλαµβάνει ως κριτήρια της αγγειακής άνοιας 

τη διαταραχή της µνήµης και άλλων γνωστικών ικανοτήτων, όπως ο προσανατολισµός, η 

καταχώρηση αντικειµένων, η προσοχή, η ικανότητα υπολογισµών και η γλώσσα. 

      Οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, δηλαδή οι τραυµατισµοί στο κρανίο και κατά συνέπεια 

στον εγκέφαλο, προκαλούνται συνήθως από ατυχήµατα και µπορούν να οδηγήσουν στην 

εµφάνιση γνωστικών διαταραχών τόσο στα παιδιά όσο και στους ενήλικες. Η απώλεια 

µνήµης είναι το πιο συνηθισµένο σύµπτωµα. 

      Ο ιός της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας τύπου 1(HIV-1), που προκαλεί την ασθένεια 

του AIDS, (Σύνδροµο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας), µπορεί επίσης να προκαλέσει 

άνοια. Τα πρώτα συµπτώµατα της άνοιας λόγω µόλυνσης από τον ιό HIV είναι η γνωστική 

βραδύτητα, η εξασθενιµένη προσοχή και η λήθη. Τα άτοµα που πάσχουν από αυτή τη µορφή 

άνοιας τείνουν να είναι αδέξια, να παρουσιάζουν επαναλαµβανόµενες κινήσεις, όπως 

τρέµουλο και αδυναµία των κάτω άκρων, να γίνονται απαθή και να αποσύρονται κοινωνικά, 

(Νavia,1990). 
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      Η νόσος του Parkinson είναι µια εκφυλιστική διαταραχή του εγκεφάλου, µε αρκετά 

χαµηλό ποσοστό επιπολασµού παγκοσµίως. Ορισµένα άτοµα µε αυτή τη νόσο εκδηλώνουν 

και άνοια.Χαρακτηριστικά είναι τα κινητικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι ασθενείς, οι 

οποίοι τείνουν να εµφανίζουν καµπούριασµα, βραδυκινησία, δηλαδή, αργές σωµατικές 

κινήσεις, τρόµο καθώς και αστάθεια στο βάδισµα. Η νόσος του Huntington αποτελεί γενετική 

διαταραχή, η οποία επηρεάζει αρχικά τις κινητικές ικανότητες. Οι ασθενείς που πάσχουν από 

τη συγκεκριµένη νόσο αντιµετωπίζουν  προβλήµατα µνήµης καθώς χαρακτηριστικά 

περιορισµένη ικανότητα προσοχής και συγκέντρωσης. Η νόσος του Pick χαρακτηρίζεται ως 

µια πάρα πολύ σπάνια νευρολογική κατάσταση που δηµιουργεί ένα τύπο άνοιας παρόµοιο µε 

εκείνον της νόσου του Alzheimer. ∆εν υπάρχει, µέχρι σήµερα αποτελεσµατική θεραπεία για 

τη νόσο του Pick και η πορεία της κυµένεται από 5 έως 10 χρόνια. H συγκεκριµένη νόσος 

εκδηλώνεται, όπως και η νόσος του Huntington, συνήθως σχετικά νωρίς στη ζωή ενός 

ατόµου, περίπου στις ηλικίες από 40 µέχρι 50, και γι’αυτό θεωρείται παράδειγµα 

προγεροντικής άνοιας. Μία ακόµα πιο σπάνια κατάσταση είναι η νόσος του Creutzfeldt-

Jakob καθώς πιστεύεται πως εκδηλώνεται σε 1 ανά 1.000.000 άτοµα, (Brown,1980). 

      Στην εκδήλωση της άνοιας µπορούν επίσης να οδηγήσουν η παρατεταµένη χρήση και 

κατάχρηση ουσιών σε συνδυασµό µε κακή διατροφή, προκαλόντας βλάβες στον εγκέφαλο. 

Σύµφωνα µε το DSM-IV οι ουσίες που µπορόυν να οδηγήσουν στην εκδήλωση των 

συµπτωµάτων της άνοιας είναι αρκετές, για παράδειγµα το αλκόολ, οι εισπνεόµενες ουσίες, 

όπως η κόλλα και η βενζίνη, και τα  υπνωτικά, τα αγχολυτικά και τα κατασταλτικά φάρµακα. 

Η φύση της εγκεφαλικής βλάβης που προκαλείται, είναι δυνατό να είναι µόνιµη. Όσον αφορά 

στα κριτήρια του DSM-IV  για την επιµένουσα άνοια λόγω χρήσης ουσιών είναι ουσιαστικά 

ίδια µε εκείνα των άλλων µορφών άνοιας. Συγκεκριµένα περιλαµβάνουν την έκπτωση της 

µνήµης και τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω γνωσιακά ελλείµµατα:αφασία (διαταραχή της 

γλώσσας), απραξία (έκπτωση της ικανότητας πραγµατοποίησης κινητικών δραστηριοτήτων, 

παρά την ανεπηρέαστη κινητική λειτουργία), αγνωσία (αδυναµία αναγνώρισης ή 

ταυτοποίησης αντικειµένων παρά την άθικτη αισθητηριακή λειτουργία) ή µια διαταραχή της 

εκτελεστικής λειτουργικότητας, (δηλαδή του σχεδιασµού, της οργάνωσης, της συνεπαγωγής 

και της συνόψισης).        

     Το σύνδροµο του Korsakoff (ή διαφορετικά η ψύχωση του Korsakoff), είναι µια 

διαταραχή της µνήµης που συνήθως σχετίζεται µε τη χρόνια κατάχρηση αλκόολ. 

Κατηγοριοποιείται στις αµνησιακές διαταραχές, οι οποίες αφορούν δυσλειτουργίες στην 
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ικανότητα ανάκλησης πρόσφατων γεγονότων του παρελθόντος. Η κύρια έλλειψη που 

εµφανίζεται στην αµνησιακή διαταραχή είναι η ανικανότητα µεταφοράς πληροφοριών στη 

µακρόχρονη µνήµη. Αυτή η διαταραχή στη µνήµη οφείλεται είτε στις βιολογικές επιδράσεις 

µιας οργανικής κατάστασης, για παράδειγµα ενός κρανιοεγκεφαλικού τραύµατος, είτε στις 

µακροχρόνιες επιδράσεις ενός φαρµάκου, στο συγκεκριµένο σύνδροµο του αλκοόλ. 

      Κατά το DSM-IV, τα κριτήρια για την αµνησιακή διαταραχή αφορούν στην ανικανότητα 

εκµάθησης καινούργιων πληροφοριών ή ανάκλησης πληροφοριών που το άτοµο γνώριζε 

καλά στο παρελθόν. Κοινή αιτία του συνδρόµου του Korsakoff είναι η χρόνια κατάχρηση 

αλκόολ που προκαλεί βλάβη στον θάλαµο του εγκεφάλου, περιόχη που εµπλέκεται κυρίως σε 

διαδικασίες µνήµης. Μολονότι οι ανεπάρκειες στη µνήµη είναι έντονες και προφανείς , η 

γλωσσική λειτουργία των ατόµων αυτών είναι καλή και είναι σε θέση να εκτελούν απλά 

καθήκοντα. Όµως,τα άτοµα που πάσχουν από το σύνδροµο του Korsakoff συχνά 

αντιµετωπίζουν προβλήµατα στην κοινωνική και επαγγελµατική τους ζωή, λόγω του 

σηµαντικού ρόλου της µνήµης σε τέτοιου είδους δραστηριότητες. 

 

 2 . ALZHEIMER 

 

      To 1906, o Alois Alzheimer, γερµανός ψυχίατρος, περιέγραψε πρώτος αυτή τη 

διαταραχή, που φέρει το όνοµά του. Ο Alois Alzheimer έκανε αυτοψία στον εγκέφαλο µιας 

ασθενούς που περιέγραψε ως ένα άτοµο που πάσχει από «µια περίεργη ασθένεια του 

εγκεφαλικού φλοιού», που εκδηλωνόταν ως προοδευτική εξασθένιση της µνήµης και άλλων 

συµπεριφοριστικών και γνωστικών προβληµάτων. Ο ίδιος ονόµασε αυτή τη διαταραχή µία 

«άτυπη µορφή της γεροντικής άνοιας», η οποία από τότε αναφέρεται ως η νόσος του 

Alzheimer. Βρήκε ότι ο εγκέφαλος περιείχε µπερδεµένα λεπτά νηµάτια, (που ονοµάζονται 

νευροινιδώδεις περιπλοκές), (Bogerts et al., 1993). Αυτού του είδους η βλάβη αναπτύσσεται 

σε όλα τα άτοµα που πάσχουν από τη νόσο του Alzheimer, αν και δεν είναι ακόµη και 

σήµερα γνωστές οι αιτίες της. Μια άλλη κατηγορία εκφυλισµού αφορά στους δενδρίτες των 

νευρώνων, που εκφυλίζονται έως ότου ο νευρώνας να µην µπορεί πια να λειτουργεί. Οι 

νεκροί αυτοί νευρώνες συγκεντρώνονται στις νευρωνικές πλάκες, που αναφέρονται επίσης ως 

γεροντικές πλάκες ή αµυλοειδείς πλάκες. Τέτοιες πλάκες εντοπίζονται και στους 

ηλικιωµένους που δεν έχουν συµπτώµατα άνοιας µε τη διαφορά ότι έχουν πολύ λιγότερες από 

εκείνες που έχουν τα άτοµα µε τη νόσο του Alzheimer, (Dewji & Singer,1996). Με το 
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πέρασµα του χρόνου και οι δύο αυτές µορφές βλάβης συσσορεύονται και πιστεύεται ότι 

προκαλούν τις χαρακτηριστικές γνωστικές διαταραχές της νόσου. 

      Η πιο συνηθισµένη µορφή της άνοιας, η νόσος του Alzheimer είναι συνάµα και η πιο 

µυστηριώδης. Υπολογίζεται ότι περίπου το 5 έως 10% των ατόµων άνω των 65 ετών θα 

παρουσιάσει τη νόσο του Alzheimer, (Rocca et al., 1986). Εξαιτίας του επιπολασµού της και 

τη σχετική άγνοια για τους παράγοντες που ευθύνονται για την εκδήλωσή της, η νόσος του 

Alzheimer είναι στο επίκεντρο των ερευνών πολλών ερευνητών που προσπαθούν να βρουν 

την αιτία και τελικά µια θεραπεία για αυτή την καταστρεπτική διαταραχή. Η ατροφία του 

εγκεφάλου φαίνεται να οφείλεται σε πολλές αιτίες και η κατάσταση αυτή είναι µη 

αναστρέψιµη. Στην εκδήλωση της νόσου έχει διαπιστωθεί ότι συµµετέχουν πολλά γονίδια. Τα 

γονίδια στα χρωµοσώµατα 21 και 19 έχουν συνδεθεί µε συγκεκριµένες µορφές της νόσου, 

(Μartin,2003). Τέτοια ευρήµατα υποδεικνύουν ότι υπάρχουν περισσότερες από µία γενετικές 

αιτίες της νόσου του Alzheimer. 

      Σύµφωνα µε τοDSM-IV, τα διαγνωστικά κριτήρια για την άνοια τύπου Alzheimer, 

περιλαµβάνουν πολλαπλά γνωστικά ελλείµµατα, τα οποία αναπτύσσονται βαθµιαία και µε 

σταθερό ρυθµό. Η εξασθένιση, έκπτωση, µε άλλα λόγια, της µνήµης είναι το κυρίαρχο 

χαρακτηριστικό της νόσου. Η ανικανότητα ενσωµάτωσης καινούργιων πληροφοριών έχει ως 

επακόλουθο την αποτυχία εκµάθησης νέων συσχετισµών. Τα άτοµα που πάσχουν από την 

συγκεκριµένη διαταραχή ξεχνούν σηµαντικά γεγονότα και χάνουν, σχεδόν καθηµερινά, 

αντικείµενα. Το ενδιαφέρον τους για δραστηριότητες πέραν των συνηθισµένων ελαττώνεται. 

Η κοινωνική αποµόνωση, που παρατηρείται στα άτοµα αυτά είναι εν µέρη το άµεσο 

αποτέλεσµα της προοδευτικής εγκεφαλικής βλάβης και φαίνεται να υποδηλώνει την ντροπή 

και την αµηχανία που βιώνουν λόγω απώλειας των ικανοτήτων τους. 

      Τα άτοµα µε άνοια τύπου Alzheimer παρουσιάζουν, επίσης, µία ή περισσότερες άλλες 

γνωστικές διαταραχές. Συγκεκριµένα είναι δυνατό να εµφανίσουν αφασία, δηλαδή δυσκολία 

στη γλώσσα, απραξία, πρόκειται για εξασθενηµένη κινητική λειτουργία, αγνωσία, αποτυχία 

αναγνώρισης αντικειµένων, ή δυσκολίες µε δραστηριότητες, όπως ο σχεδιασµός, η 

οργάνωση, η ταξινόµηση ή η αφαιρετική επεξεργασία των πληροφοριών. Τέτοιες ελλείψεις 

έχουν αρνητικό αντίκτυπο τόσο στην κοινωνική όσο και στην επαγγελµατική ζωή του ατόµου 

και ουσιαστικά αντιπροσωπεύουν τη σηµαντική έκπτωση των δεξιοτήτων που είχε πριν το 

άτοµο. 
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      Σχετικά µε την επιδείνωση των γνωστικών λειτουργιών στη νόσο του Alzheimer έχει 

διαπιστωθεί ότι είναι αργή κατά τη διάρκεια των πρώτων και τελευταίων σταδίων, αλλά 

σηµαντικά ταχύτερη κατά τη διάρκεια των µεσαίων σταδίων. Ο µέσος όρος ζωής των ατόµων 

µε αυτή τη διαταραχή είναι περίπου 8 χρόνια, αν και πολλά άτοµα ζουν εξαρτώµενα σε 

µεγάλο βαθµό για περισσότερα από 10 χρόνια. Σε ορισµένες της µορφές, η ασθένεια µπορεί 

να εκδηλωθεί σχετικά νωρίς, στις ηλικίες των 40 έως 50 ετών, (αρκετές φορές σ’αυτές τις 

περιπτώσεις ανφέρεται ως προγεροντική άνοια), αλλά συνήθως εµφανίζεται µεταξύ των 60 

και 70 ετών, (Report of the Advisory Panel on Alzheimer Disease, 1995). Περίπου το 50% 

των περιπτώσεων άνοιας τελικά διαπιστώνεται ότι είναι αποτέλεσµα της νόσου του 

Alzheimer. 

     Ψυχοκονωνικές επιρροές είναι πιθανό να συµβάλλουν στον καθορισµό της έναρξης και 

της πορείας της άνοιας. Οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες, µε άλλα λόγια, επηρεάζουν κατά 

κάποιον τρόπο το ποιός θα εκδηλώσει και ποιός όχι συγκεκριµένες µορφές άνοιας. Ο 

εκφυλισµός του εγκεφάλου είναι µεν µία βιολογική διεργασία, αλλά είναι γεγονός πως ακόµα 

και οι βιολογικές διεργασίες επηρεάζονται από τους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες. Το να έχει 

κανείς συγκεκριµένες δεξιότητες µπορεί να τον βοηθήσει να αντιµετωπίσει καλύτερα απ’ό,τι 

άλλα άτοµα τα συµπτώµατα των πρώτων σταδίων της άνοιας. Τα πρώτα στάδια της σύγχυσης 

και της απώλειας της µνήµης γίνονται πιο εύκολα ανεκτά στις κοινωνίες όπου δεν 

αναµένονται πολλά από τα ηλικιωµένα άτοµα. 

 

 3 . Ο ΑΝΟΪΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ 

 
     Η ελλάτωση των φυσιολογικών του επιδόσεων (ταχύτητα, δύναµη και αντοχή), η 

εµφάνιση των πόνων και των λειτουργικών περιορισµών και τέλος, ο εµφανής κίνδυνος του 

θανάτου είναι παράγοντες που επηρεάζουν άµεσα κάθε πτυχή της ζωής του ηλικιωµένου 

ατόµου. Η πραγµατικότητα του πόνου του σώµατος είναι αδιαµφισβήτητη και εξηγεί τον 

έντονο καταναλωτισµό του ηλικιωµένου σε ιατρική φροντίδα. 

     Υπάρχουν διάφορα στοιχεία που δηλώνουν την εµφάνιση µιας ανερχόµενης άνοιας: 

Κάποια ασυνήθιστα λάθη στις δραστηριότητες της επαγγελµατικής, κοινωνικής ή 

οικογενειακής ζωής. 

Κάποια επαναλαµβανόµενα λάθη, για παράδειγµα η απώλεια αντικειµένων της καθηµερινής 

ζωής. 



 11

Κάποια λάθη στις σχετικά δύσκολες πνευµατικές δραστηριότητες της τρέχουσας ζωής ( 

φόροι, λογαριασµοί). 

Παραµέληση καθηµερινών πράξεων που σχετίζονται µε την καθηµερινή διαχείριση της ζωής 

του.  

Μια κάποια αδιαφορία απέναντι στα λάθη. 

     Εκτός από τις µνηµονικές δυσκολίες, σε ορισµένες περιπτώσεις, εµφανίζονται διαταραχές 

λόγου και απραξία. Το άτοµο χάνει συχνά τη ροή του λόγου του, το λεξιλόγιό του µειώνεται 

και τα προβλήµατα επικοινωνίας αυξάνονται και κλιµακώνονται. Όσον αφορά στην απραξία, 

ο ανοϊκός ασθενής δυσκολεύεται έντονα ή ακόµη πολλές φορές αδυνατεί να πραγµατοποιήσει 

ένα σύνολο σκόπιµων κινήσεων που προσβλέπουν σε ένα αποτέλεσµα µέσα από µια 

συντονισµένη πράξη. Εντούτις, η βασική κινητικότητα και η σωµαταισθητική αντίληψη των 

αντίστοιχων σωµατικών περιοχών διατηρούνται, καθώς και η κατανόηση του ασθενούς είναι 

επαρκής. Στην αρχή και όταν η άνοια εµφανίζεται µεµονωµένα, µπορεί να βιωθεί και συχνά 

χαρακτηρίζεται και από το περιβάλλον του ανοϊκού ατόµου, σαν µια αδεξιότητα, µια έλειψη 

κατανόησης. 

     Η αποκάλυψη ενός οξέος επεισοδίου, στα πλαίσια ενός ανοϊκού συνδρόµου, µπορεί να 

γίνει µέσω ασυλόγιστων ενεργειών ή πράξεων του ατόµου απέναντι στο περιάλλον του, τόσο 

το οικογενειακό όσο και το επαγγελµατικό. Συγκεκριµένα, το άτοµο χάνεται κατά τη 

διάρκεια µιας µετακίνησης ή εγκαταλείπει το σπίτι του ή το χώρο εργασίας του, χωρίς να 

µπορέσει ύστερα να δικαιολογήσει ή να εξηγήσει το λόγο της φυγής του. Επιπλέον, το άτοµο 

µπορεί να εκδηλώσει απρεπή συµπεριφορά, όπως να ουρήσει σε δηµόσιο χώρο ή σε ένα 

µέρος που δεν αρµόζει, παρόλογη κλοπή, άσεµνη ενέργεια, αιφνίδια οργή, χονδροκοµένα 

αστεία ή βλασφηµίες σε ένα µέρος ή κάτω από συνθήκες τελέιως ανάρµοστες (π.χ. κηδεία, 

χώροι λατρείας).       

      Συχνά στα άτοµα που υποφέρουν από άνοια εµφανίζονται και συναισθηµατκές 

αλλαγές,λόγω της επίγνωσης ότι εξασθενίζουν νοητικά. Οι συνηθισµένες παρενέργειες είναι 

οι παραληρητικές ιδέες, (παράλογες πεποιθήσεις), η κατάθλιψη, η διέγερση, η επιθετικότητα 

και η απάθεια, (Sultzer et al.,1993). Η υποκείµενη προοδευτική εκφυλιστική νόσος του 

εγκεφάλου των ατόµων µε άνοια σε συνδυασµό µε την απόγνωση και την αποθάρρυνση, που 

τα άτοµα αισθάνονται τελικά λόγω της απώλειας της λειτουργικότητάς τους και της 

αποµόνωσης τους από τα αγαπηµένα τους πρόσωπα, οδηγεί σ’αυτή την αλλαγή της 

συµπεριφοράς. Οι γνωστικές λειτουργίες συνεχίζουν να εκφυλίζονται έως ότου απαιτείται 
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σχεδόν ολοκληρωτική υποστήριξη, ακόµη και για τις απλές καθηµερινές δραστηριότητες 

(φαγητό, προσωπική υγιεινή). Ο θάνατος, εν τέλει, επέρχεται ως αποτέλεσµα της αδράνειας 

σε συνδυασµό µε την εκδήλωση άλλων ασθενειών, όπως για παράδειγµα η πνευµονία.   

     Υπάρχει όµως και ένα παρήγορο σηµείο: οι περισσότεροι ειδικοί τονίζουν ότι όλες οι 

περιπτώσεις γεροντικής άνοιας δεν επιδεινώνονται µε τον ίδιο τρόπο. Μερικοί ασθενείς είναι 

ικανοί να εκτελούν βασικές λειτουργίες, όπως να ντύνονται και να πηγαίνουν στην 

τουαλέτα, ακόµη και µε τις πιο σοβαρές προσβολές στη µνήµη και τη σκέψη. Άλλοι 

ασθενείς, αντίθετα, µπορούν να έχουν καλύτερο επίπεδο µνήµης και λογικής σκέψης, αλλά 

να χρειάζονται τη βοήθεια κάποιου προκειµένου να ντυθούν ή να κάνουν χρήση της 

τουαλέτας, (Παγοροπούλου, 2000). 

      Το πιο απογοητευτικό σηµείο απ’όλα σε ότι αφορά τα στάδια εξέλιξης της νόσου, είναι 

ότι δε µπορεί να προβλεφθεί ο χρόνος διάρκειας του κάθε σταδίου. Οι ειδικοί που 

παρακολουθούν τέτοιους ασθενείς δεν είναι σε θέση να απαντήσουν στις ερωτήσεις των 

συγγενών σχετικά µε το ποιας µορφής θα είναι η επιδείνωση, πόσο θα διαρκέσει ή πόσο θα 

επεκταθεί. Υπάρχουν ηλικιωµένοι των οποίων η κατάσταση χειροτερεύει µέσα σε λίγους 

µήνες και φθάνει στο τελικό στάδιο. Υπάρχουν, όµως και ηλικιωµένοι των οποίων η 

κατάσταση παραµένει βασικά αναλλοίωτη για πολλά χρόνια µετά τη διάγνωση. Κατά µέσο 

όρο, οι άνθρωποι που προσβάλλονται από τη νόσο ζουν για 5 χρόνια από τότε που θα γίνει 

αισθητή. Το χρονικό όριο των πέντε ετών είναι ασφαλώς ένας στατιστικός µέσος όρος: 

µερικοί άνθρωποι µπορεί να πεθάνουν σε ένα διάστηµα ενός ή δύο µηνών, ενώ άλλοι, µε 

εξαιρετική φροντίδα, µπορεί να ζήσουν µέχρι είκοσι χρόνια-σύµφωνα µε συγκεκριµένες 

µαρτυρίες, (Zarit et al.,1986). 

     Η φύση της βλάβης που προκαλεί την διαταραχή, παίζει αρνητικό ρόλο στη θεραπεία της 

άνοιας. Ο εγκέφαλος περιέχει δισεκατοµµύρια νευρώνες, πολύ περισσότερους από αυτούς 

που χρησιµοποιεί. Η βλάβη σε κάποιους από αυτούς µπορεί να αναπληρωθεί από τη 

λειτουργία άλλων, λόγω του φαινοµένου της πλαστικότητας. Υπάρχει, όµως, ένα όριο 

σχετικά µε τη θέση και τον τρόπο καταστροφής των νευρώνων πριν διαταραχθούν οι ζωτικές 

λειτουργίες. Οι νευρώνες είναι αναντικατάστατοι, για το λόγο αυτό, στην περίπτωση της 

εκτεταµένης εγκεφαλικής βλάβης καµιά γνωστή θεραπεία δε µπορεί να αναπληρώσει τις 

χαµένες ικανότητες. Έτσι, οι στόχοι της θεραπείας διαµορφώνονται: α)στην προσπάθεια 

πρόληψης ορισµένων καταστάσεων, όπως κατάχρησης ουσιών, που µπορούν να 

προκαλέσουν άνοια, β)στην προσπάθεια παρεµπόδισηςτης εξάπλωσης εγκεφαλικών βλαβών 
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και γ)στην προσπάθεια να βοηθηθούν αυτά τα άτοµα και αυτοί που τα φροντίζουν να 

αντιµετωπίσουν την αυξανόµενη επιδείνωση της κατάστασης. Οι περισσότερες θεραπευτικές 

προσπάθειες έχουν επικεντρωθεί στο δεύτερο και στον τρίτο στόχο, µε τις βιολογικές 

θεραπείες να προσπαθούν να σταµατήσουν τον εγκεφαλικό εκφυλισµό και τις 

ψυχοκοινωνικές θεραπείες να προσπαθούν να δώσουν τα εφόδια στους ασθενείς και τους 

συγγενείς τους για την αντιµετώπιση της ασθένειας. Η φροντίδα των ατόµων µε άνοια, 

ιδιαίτερα όταν η ασθένεια βρίσκεται στα τελευταία της στάδια, είναι σαφώς µία εξαιρετικά 

επίπονη εµπειρία. 

 

 

 

 Κεφάλαιο 2 
 
 

 4 . ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ 

 

     Οι υπερήλικες παρουσιάζουν οξύτατες ανάγκες φροντίδας και περίθαλψης, που 

προβληµατίζουν τόσο το άµεσο οικογενειακό τους περιβάλλον, όσο και το ευρύτερο 

κοινωνικό σύνολο, ενώ η σταθερή συνεχής αριθµητική τους αύξηση δυσχεραίνει την 

αντιµετώπιση του όλου ζητήµατος, ακόµα και σε κράτη που διαθέτουν εύρωστη οικονοµία.  

     Βασικό χαρακτηριστικό των φροντιστών είναι η επαγρύπνηση (vigilance). Η έννοια της 

επαγρύπνησης αναδύθηκε από µία ποιοτική µελέτη για τους παρέχοντες φροντίδα σε µέλη 

οικογενειών που έπασχαν από τη νόσο του Alzheimer. Η επαγρύπνηση ορίζεται, ως η συνεχής 

επίβλεψη των ατόµων που παρέχουν φροντίδα στις δραστηριότητες των ατόµων που 

λαµβάνουν τη φροντίδα τους. Τα πέντε στοιχεία-κλειδιά της επαγρύπνησης είναι η προσεκτική 

επίβλεψη, η προστατευτική παρέµβαση, η προσδοκία(γεγονότων µε σκοπό την πρόληψή τους), 

το να είναι κανείς πάντα αφοσιωµένος στο καθήκον του και το να είναι διαθέσιµος. Τα 

ευρήµατα αυτής της µελέτης υποστηρίζουν την αντίληψη των ατόµων που παρέχουν φροντίδα 

ό,τι φέρουν ευθύνες 24 ώρες τη µέρα, (Mahoney, 2003). 

     Η έννοια της «επιβάρυνσης» (burden) του φροντιστή, απαντάται συχνά στη διεθνή 

βιβλιογραφία και αφορά τη συσσώρευση των προβληµάτων, τα οποία απορρέουν από τη 

φροντίδα ενός εξαρτώµενου ατόµου ή µέλους της οικογένειας. ∆εδοµένων των ιδιαιρετοτήτων 
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της νόσου, η φροντίδα ασθενών µε άνοια φαίνεται να είναι πιο δύσκολη και πιο επιβαρυντική 

από τη φροντίδα ατόµων µε άλλες χρόνιες ασθένειες. 

     Ο Levesque και οι συνεργάτες του (1999), µε βάση το µοντέλο για την αντιµετώπιση του 

στρες των Lazarus και Folkman (1984), πραγµατοποίησαν µια συγκριτική µελέτη που σκοπός 

της ήταν να καθορίσει, αν η εµπειρία της παροχής φροντίδας των ατόµων που την παρείχαν σε 

έναν ιδρυµατοποιηµένο ασθενή µε άνοια είναι διαφορετική από αυτήν των ατόµων που 

προσφέρουν φροντίδα σε έναν ιδρυµατοποιηµένο ασθενή που δεν υποφέρει από άνοια. 

Μελετήθηκαν πέντε διαστάσεις της εµπειρίας αναφορικά µε την παροχή φροντίδας: οι 

στρεσογόνοι παράγοντες, η γνωστική αξιολόγηση των στρεσογόνων παραγόντων, η κοινωνική 

υποστήριξη, οι στρατηγικές αντιµετώπισης του στρες και η ευηµερία. Τα αποτελέσµατα 

αποκάλυψαν ότι οι φροντιστές ανοϊκών ασθενών εκτίθεντο σε περισσότερους στρεσογόνους 

παράγοντες, συγκριτικά µε τα άτοµα που φρόντιζαν έναν συγγενή τους χωρίς άνοια. Σύµφωνα 

µε την ανάλυση των αποτελεσµάτων, η επίσηµη και η ανεπίσηµη κοινωνική στήριξη φαίνεται 

να διαδραµατίζει ένα προστατευτικό ρόλο στην ψυχολογική καταπόνηση των ατόµων που 

φροντίζουν άτοµα που πάσχουν από άνοια. Ωστόσο, δεν υπήρχε διαφορά στις δύο οµάδες του 

δείγµατος, αναφορικά µε τις στρατηγικές αντιµετώπισης του άγχους που χρησιµοποιούσαν. Ο 

Levesque και οι συνεργάτες του, συµπέραναν ότι τα άτοµα που παρείχαν φροντίδα σε έναν 

ανοϊκό ασθενή φαίνεται πως βίωναν µερικές διαστάσεις της παροχής φροντίδας µε 

διαφορετικό τρόπο, σε σχέση µε τους φροντιστές µη ανοϊκών ασθενών. Κατά τους ερευνητές, 

η ίδια η φύση της άνοιας βοηθά στην ερµηνεία αυτής της διαφοράς.   

 

 4 . 1 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΑΝΟΪΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 

 

     Οικογενειακοί φροντιστές ανοϊκών ασθενών, συµβαίνει τις περισσότερες φορές, 

τουλάχιστον στη χώρα µας, να είναι άτοµα µη καταρτισµένα. Στην πλειοψηφία τους είναι 

γυναίκες που απλά κάνουν αυτή τη δουλειά για βιοποριστικούς λόγους, χωρίς να έχουν λάβει 

καµία εκπαίδευση ή ενηµέρωση για την κατάσταση του ασθενή. Πολλές από αυτές 

προέρχονται από άλλες χώρες (οικονοµικά ασθενέστερες), γεγονός που καθιστά ένα επιπλέον 

πρόβληµα στην επικοινωνία τους και κατ’επέκταση στην ουσιαστική παροχή φροντίδας προς 

τους ανοϊκούς ασθενείς. 

     Ωστόσο, υπάρχουν και οικογενειακοί φροντιστές που είναι νοσηλευτές. Αυτοί είναι 

καταρτισµένοι και έχουν αρκετές γνώσεις σχετικά µε την άνοια και τη νόσο του Alzheimer, 
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αντίθετα µε τους προηγούµενους φροντιστές που οι γνώσεις τους προέρχονται κυρίως από την 

εµπειρία. Οι νοσηλευτές ή διαφορετικά επαγγελµατίες της παροχής φροντίδας(όρος που 

απαντάται συχνά στη διεθνή βιβλιογραφία) θεωρούνται πιο ικανοί και αξιόπιστοι στη δουλειά 

τους, µολονότι οι ευθύνες τους τόσο απέναντι στον ανοϊκό ασθενή, όσο και στην οικογένειά 

του είναι µεγαλύτερες. 

     Οι οικογενειακοί φροντιστές δεν είναι µέλη της οικογένειας, µπορούν, όµως, να 

χαρακτηριστούν ως µέλη αυτής. Αυτό οφείλεται, µεν στην ιδιαιτερότητα και τη διάρκεια της 

άνοιας, αλλά και στην συναισθηµατική σχέση και την σχέση εξάρτησης που αναπτύσσεται 

µεταξύ του ανοϊκού ασθενή και του φροντιστή. Επιπλέον, τα υπόλοιπα µέλη της οικογένειας 

αναπτύσσουν και αυτά ένα είδος σχέσης εξάρτησης µε τον  φροντιστή. 

 

 4 . 2 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΑΝΟΪΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

 

     Η οικογένεια που περιθάλπει τον ηλικιωµένο ασθενή υφίσταται τις συνέπειες από την 

αντίδραση του  ηλικιωµένου στη εκφυλιστική ασθένεια που καταστρέφει βαθµιαία τη 

νοητική του συγκρότηση και συνθλίβει την προσωπικότητά του. Με την εµφάνιση της 

άνοιας, οι νοητικές ικανότητες του ηλικιωµένου εκφυλίζονται, τα συναισθήµατα 

αλλοιώνονται και η προσωπικότητά του γίνεται στριφνή και απλησίαστη. Όλα αυτά 

προκαλούν µεγάλη ταραχή στο οικογενειακό περιβάλλον του ατόµου και ιδιαίτερα στο 

άτοµο που έχει αναλάβει αποκλειστικά την περίθαλψή του, (Μαδιανός & συνεργάτες, 1988). 

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι που εξηγούν γιατί οι φροντιστές, οι οποίοι είναι µέλη της 

οικογένειας, νοιάζονται για τον ανοϊκό τους συγγενή. Μερικοί νιώθουν υποχρέωση να 

νοίαζονται για το ηλικιωµένο άτοµο της οικογένειας. Ίσως κάποιοι φροντιστές θέλουν να 

ξεπληρώσουν κάποιο χρέος προς τους γονείς τους. Άλλοι φοβούνται να βάλουν τον ανοϊκό 

ασθενή σε κάποιο ίδρυµα ή να αναθέσουν τη φροντίδα του σε κάποιο ξένο νοσηλευτή. 

Κάποιες σύζυγοι θεωρούν ως τµήµα του «συζυγικού τους καθήκοντος» την παροχή 

φροντίδας στο σύζυγο. Κάποιοι άλλοι, επιπλέον, ίσως, να νιώθουν ένοχοι για κάτι που 

συνέβει στο παρελθόν µε τον ηλικιωµένο και να προσπαθούν έτσι να το ξεπληρώσουν. 

     Οι οικογενειακοί φροντιστές που αναλαµβάνουν την περίθαλψη µπορεί να είναι σύζυγοι 

ή τέκνα. Εάν ο/η σύζυγος του ηλικιωµένου ατόµου βρίσκεται στη ζωή, αυτός/αυτή είναι 

συνήθως ο βασικός φροντιστής, για όσο το δυνατό περισσότερο. Εάν και τα δύο µέλη του 
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ηλικιωµένου ζευγαριού δεν είναι λειτουργικά ή εάν ο/η ηλικιωµένος/η είναι µόνος/η, τότε ο 

πιο πιθανός, βασικός φροντιστής είναι ένα ενήλικο παιδί του/της. Η ψυχοπιεστική 

υπερφόρτιση, που είναι εµφανής κατά τη διαδικασία της περίθαλψης διαφοροποιείται 

ανάλογα µε τη συγγενική σχέση.  

     Στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχουν και άλλα µέλη της  οικογένοιας ,ιδίως τέκνα, 

και κοντινοί συγγενείς που αποτελούν πηγή βοήθειας  γαι τον βασικό φροντιστή, παρ’όλο 

που δεν εµπλέκονται άµεσα στα καθηµερινά προβλήµατα. 

     Η συσσώρευση των προβληµάτων, τα οποία απορρέουν από τη φροντίδα ενός 

εξαρτώµενου µέλους της οικογένειας, αναφέρεται συνήθως στη διεθνή βιβλιογραφία, σαν 

επιβάρυνση (burden) του φροντιστή. ∆εδοµένων των ιδιαιρετοτήτων της νόσου, η φροντίδα 

των ασθενών µε άνοια φαίνεται να είναι πιο δύσκολη και πιο επιβαρυντική από τη φροντίδα 

ατόµων µε άλλες χρόνιες ασθένειες. Το 80% των ατόµων µε τη νόσο του Alzheimer και 

ανάλογες µε αυτήν διαταραχές φροντίζονται από µέλη της οικογένειάς τους, τα οποία συχνά 

δεν λαµβάνουν επαρκή υποστήριξη και εκπαίδευση γι’αυτήν την εξαντλητική δουλειά, 

(Gerdner et. al., 2002). 

 

 4 . 3 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΑΝΟΪΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ-ΣΥΖΥΓΟΙ 

 

     Στα πλαίσια της οικογένειας ο σύντροφος λειτουργεί επανατροφοδοτικά σε 

συναισθηµατικό επίπεδο κοινωνικής στήριξης για τον άλλο σύντροφο. Η συντροφική σχέση, 

αποβαίνει µια αµφίδροµη και επανατροφοδοτική σχέση, τα µέλη της οποίας βιώνουν έντονα 

συναισθήµατα τόσο αρνητικά όσο και θετικά. Όταν όµως ο ένας από τους δύο συντρόφους 

πάσχει από ανοϊκή διαταραχή, αποκόπτεται από τον υγιή σύντροφο, µια τροφοδοτική πηγή 

συναισθηµατικής στήριξης. Ο υγιής σύντροφος καλείται να αναλάβει καθήκοντα φροντιστή, 

να αντέξει τη φθίνουσα πορεία του ασθενούς και να συµπαρασταθεί όσο πιο ενεργά µπορεί 

στον ηλικιωµένο ασθενή. H αλλαγή ρόλων, στις συζυγικές σχέσεις, αρχικά µπορεί να 

προκαλέσει έντονες διαµάχες και σύγχυση. Ο φροντιστής συνήθως, νιώθει αναστάτωση µε 

την ανάγκη που προκύπτει να µάθει και να αναλάβει πράγµατα και καταστάσεις, που ως 

τώρα αποτελούσαν καθήκοντα του/της συζύγου. Ο εξαρτηµένος σύζυγος, αντίστοιχα, νιώθει 

και αυτός αναστάτωση και συχνά πλέον, χάνει τον αυτοέλεγχό του, καθώς δε δύναται πια να 

εκφράσει την αξία του µε τους συνήθεις τρόπους.   
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      Ο φροντιστής στο ηλικιωµένο ζευγάρι συµβαίνει, πιο συχνά, να είναι η σύζυγος, 

δεδοµένου ότι οι γυναίκες, γενικά, ζουν περισσότερο από τους άνδρες και είναι συχνά 

νεότερες από τους συζύγους τους. Η άνοια και η νόσος του Alzheimer δεν είναι τυπικές 

ασθένειες, επειδή ακριβώς η υγεία και η ποιότητα ζωής του φροντιστή επηρεάζεται τόσο 

δραµατικά όσο και αυτή του ασθενούς. 

 

 4 . 4 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΑΝΟΪΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ-ΕΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ 

 

     Εκτός από τους συζύγους, την φροντίδα ανοϊκών ασθενών µπορεί να αναλάβουν τα 

ενήλικα τέκνα. Πολλές φορές οι σύζυγοι των ανοϊκών δεν βρίσκονται εν ζωή ή υποφέρουν 

από βιοσωµατικά προβλήµατα, φυσικό επακόλουθο των γηρατειών. Υπάρχουν επίσης 

περιπτώσεις που ο σύζυγος βλέποντας τον σύντροφό του να εκπίπτει νοητικά εµφανίζει 

συµπτώµατα κατάθλιψης. Στην περίπτωση αυτή συνηθίζεται να αναλαµβάνουν τη φροντίδα 

τα ενήλικα τέκνα. Όµως, και αυτά παγιδεύονται συναισθηµατικά και βιώνουν αντιστροφή 

των ρόλων. Συγκεκριµένα, γίνονται «γονείς των γονιών τους» µε τη διαφορά ότι δε βλέπουν 

τα «παιδία» τους να εξελίσσονται και να αναπτύσσονται επωφελούµενα από τη φροντίδα 

αλλά να οδηγούνται σταδιακά στο θάνατο, όπως η φυσική εξέλιξη των γηρατειών και της 

υποκείµενης άνοιας υπαγορεύει. 

 

 4 . 5 ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΑΝΟΪΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ & 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ 

 

      Ερευνητές έχουν αναφέρει ότι η φροντίδα ασθενών µε άνοια αυξάνει το άγχος των 

φροντιστών, οι οποίοι συµφωνούν ότι ανάλογες επίσηµες υπηρεσίες µπορούν να τους 

ανακουφίσουν. Εντούτοις, τίθεται το ερώτηµα γιατί οι φροντιστές δεν χρησιµοποιούν τις 

περισσότερες από τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιµες ακόµα και αν κάποιες από αυτές 

παρέχονται σε χαµηλό κόστος. Ίσως τα αίτια να είναι κοινωνικά, ψυχολογικά και φυσικά 

οικονοµικά. Έτσι ακόµα και αν ο κρατικός προϋπολογισµός για τέτοιες υπηρεσίες είναι 

επαρκής πρέπει να διασαφηνιστούν πρώτα τα ψυχολογικά και κοινωνικά εµπόδια ώστε να 

γίνουν εκµεταλλεύσιµα αντίστοιχα προγράµµατα παρέµβασης. Συνήθως φροντιστές 

απευθύνονται σε επίσηµες υπηρεσίες µόνο αν χρειάζονται περαιτέρω πληροφορίες για την 

ιατροφαρµακευτική περίθαλψη ή αν έχουν γενικότερα θετική στάση στο να ενηµερώνονται. 
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Είναι, εποµένως, έκδηλη η ανάγκη ύπαρξης υπηρεσιών που θα απευθύνονται σε όλους, 

ανεξαρτήτως εισοδήµατος και ασφάλισης. Αυτό όµως που πρέπει να γίνει κατανοητό από 

τους φροντιστές είναι ότι οι παραπάνω υπηρεσίες δεν παρέχουν µόνο ιατρικές οδηγίες, αλλά 

και πρακτικές, τις οποίες οι φροντιστές χρειάζονται για την περίθαλψη των ασθενών τους. 

Παρέχεται, επίσης  ψυχολογική υποστήριξη και προσπάθεια διαχείρισης του στρες που είναι 

πρωταρχικής σηµασίας για τη δύσκολη ρουτίνα των ανθρώπων που φροντίζουν ανοϊκούς 

ασθενείς. 

     Τα αποτελέσµατα διαφόρων ερευνών, που έχουν γίνει σε φροντιστές ανοϊκων ασθενών 

σχετικά µε τις επίσηµες υπηρεσίες φροντίδας και παρέµβασης, συγκλίνουν  πως οι 

φροντιστές που απευθύνονται κυρίως σε επίσηµες υπηρεσίες είναι: Άτοµα µε υψηλό 

εισόδηµα και µορφωτικό επίπεδο, φροντιστές που έχουν συµπληρωµατική βοήθεια στην 

περίθαλψη από άλλο µέλος της οικογένειας καθώς και όσοι έχουν την τύχη ο ασθενής τους  

να έχει υψηλό επίπεδο λειτουργικότητας και να ανταποκρίνεται στην φαρµακευτική αγωγή. 

Τέλος, πρέπει να επισηµανθεί πώς το µέγεθος των ψυχολογικών πιέσεων που έχουν υποστεί,  

επηρεάζει αρνητικά την επιθυµία τους να αποταθούν σε επίσηµες υπηρεσίες που παρέχουν 

βοήθεια σε φροντιστές ασθενών. 

     Υπάρχουν βέβαια και εκ των πραγµάτων δυσκολίες για να αποταθεί κάποιος σε επίσηµες 

υπηρεσίες. Συγκεκριµένα µπορεί ο φροντιστής να καταβάλει µεγάλη προσπάθεια για να 

διερευνήσει ποιες είναι οι αντίστοιχες διαθέσιµες υπηρεσίες στην περιοχή του, να καθορίσει 

ποιες από αυτές ανταποκρίνονται στις επιδιώξεις του, να αξιολογήσει την ποιότητά τους και 

να µάθει πώς µπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτές. Έτσι έρχεται αντιµέτωπος µε µια µεγάλη 

ποικιλία υπηρεσιών, γεγονός που µπορεί να επιφέρει σύγχυση και ψυχολογική πίεση στην 

προσπάθεια εύρεσης της κατάλληλης  για την περίπτωσή τους. Επίσης εµπόδιο µπορεί να 

σταθούν τα πιστεύω, οι αξίες και τα ήθη των µελών της οικογένειας που εκφράζονται 

σχετικά µε την υπευθυνότητά τους σαν φροντιστές, τη στιγµή που ένας «ξένος» καλείται να 

αναλάβει τη φροντίδα ενός µέλους της δικιάς τους οικογένειας. Είναι ακόµα σηµαντικό να 

τονιστεί πώς δε θα φαινόταν περίεργο, αν µια οικογένεια αρνιόταν πεισµατικά την βοήθεια 

των επίσηµων υπηρεσιών επειδή δεν είναι σε θέση να ξέρουν τις ιδιαιτερότητες του ανοϊκού 

τους ασθενή, όπως οι ίδιοι. Τέλος, µια ανάλογη υπηρεσία δεν µπορεί να δεσµευτεί για την 

παροχή της καλύτερης δυνατής φροντίδας, όπως ο ίδιος ο φροντιστής, (Ζήσης, 2000). 
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 Κεφάλαιο 3 

 

 

 5 . ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ & ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 

 
     Ο ορισµός της ποιότητα ζωής είναι δύσκολα κατανοητός. Έχει ορισθεί ως «µία έννοια 

που περιλαµβάνει όλα αυτά τα στοιχεία της ζωής µας που θεωρούµε περισσότερο ή λιγότερο 

επιθυµητά και ικανοποιητικά». Η Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας (1993)  την ορίζει ως «µια 

αντίληψη του ατόµου για τη θέση του στη ζωή µέσα στο πλαίσιο της κουλτούρας και του 

συστήµατος αξιών όπου το άτοµο ζει και σε σχέση µε τους στόχους του, τις προσδοκίες, τα 

δεδοµένα και τις επιφυλάξεις του. Είναι µια ευρέως φάσµατος έννοια που ενσωµατώνει µε 

ένα σύµπλοκο τρόπο τη σωµατική υγεία του ατόµου, την ψυχολογική κατάσταση, το επίπεδο 

ανεξαρτησίας, κοινωνικών σχέσεων, προσωπικών απόψεων και τη συσχέτιση µε τους 

χαρακτήρες του περιβάλλοντος».  

     Είναι ευνόητο ότι η ψυχική υγεία του ατόµου είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την 

ποιότητα ζωής του. Η έννοια της ψυχικής υγείας είναι αφαιρετική, πολυδιάστατη και 

υποκειµενική, και εποµένως δύσκολο να προσδιοριστεί εννοιολογικά. ∆εν αναφέρεται µόνο 

στην απουσία ψυχικής διαταραχής, αλλά βασικά συστατικά της αφορούν: θετική 

αυτοεικόνα, ικανότητα αυτοπροσδιορισµού, αίσθηµα αυτοαποτελέσµατος και αυτοελέγχου, 

αισιοδοξία, αίσθηµα θετικής ανταπόκρισης σε προσκλήσεις της ζωής, ικανότητα να ζητά 

κανείς βοήθεια ή υποστήριξη, αλλά και να την προσφέρει. Σύµφωνα µε  αρκετούς 

θεωριτικούς η ψυχική υγεία είναι η συναισθηµατική και διανοητική εκείνη κατάσταση που 

επιτρέπει στα άτοµα να χαίρονται τη ζωή και να αντεπεξέρχονται στις απογοητεύσεις και τις 

δύσκολες συνθήκες. Είναι το θετικό συναίσθηµα της ψυχολογικής ευεξίας και της πίστης 

µας στη δική µας αλλά και των άλλων. Η εµφάνιση όµως µιας χρόνιας και µη αναστρέψιµης 

ασθένειας, όπως η περίπτωση της άνοιας, απειλεί την ψυχική και συναισθηµατική υγεία του 

ατόµου που έχει αναλάβει την αποκλειστική φροντίδα του ηλικιωµένου. 

     Έως ότου φθάσει η µέρα όπου η άνοια θα µπορεί µόνιµα να σταµατά και να εξελίσσεται, 

να αντιστρέφεται ή να προλαµβάνεται, ο προέχων σκοπός της αντιµετώπισης θα πρέπει να 

είναι η επίτευξη της καλύτερης δυνατής ποιότητας ζωής για τον ανοϊκό ασθενή και την 

οικογένειά του. Η αναζήτηση ενός ορισµού της ποιότητας ζωής είναι ακόµα πιο δύσκολη σε 
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ασθενείς µε άνοια, ιδιαίτερα σε ένα τελικό στάδιο της νόσου όπου είναι αδύνατο να 

διερευνηθούν οι σκέψεις και τα συναισθήµατα του πάσχοντος. Μερικές φορές υπάρχει µια 

διαφωνία µεταξύ της προσπάθειας για επίτευξη της καλύτερης ποιότητας ζωής για τον 

ασθενή και το άτοµο που τον φροντίζει. 

      

 

 6 . ΑΓΧΟΣ & ΣΤΡΕΣ ΣΤΟΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΑΝΟΪΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 

 

 6 . 1 ΑΓΧΟΣ & ΣΤΡΕΣ 

 

     Σύµφωνα µε τον Lazarous, (2000) «το ψυχολογικό στρες µπορεί να θεωρηθεί µέρος µιας 

πιο πολύπλοκης, οργανωµένης βιοκοινωνικής-ψυχολογικής οντότητας ή όλου, που οι 

ψυχολόγοι αποκαλούν συναίσθηµα, όπως θυµός, φόβος, ντροπή, ευχαρίστηση ή αγάπη. Τα 

συναισθήµατα συνιστούν ευρύτερες, πιο περιεκτικές έννοιες απ’ ό,τι το στρες, γιατί 

περιλαµβάνουν και θετικές και αρνητικές συναισθηµατικές καταστάσεις». Εντούτις, το στρες 

προκαλεί και θετικές ή αρνητικές φυσιολογικές διεργασίες µε βάση ποικίλους προσωπικούς 

και περιστασιακούς παράγοντες. Οι ψυχοφυσιολογικές αντιδράσεις αναφέρονται στο 

συµπαθητικό και το παρασυµπαθητικό νευρικό σύστηµα, στο νευροενδοκρινολογικό και στις 

λειτουργίες του ανοσοποιητικού συστήµατος. Το στρες, κατά την γνωστική θεωρία, 

εµφανίζεται όταν το άτοµο θεωρεί ότι οι περιστάσεις είναι φορτικές ή ότι υπερβαίνουν τα 

αποθέµατά του και απειλούν την ευεξία του. 

       Σύµφωνα µε την Aldwin (1994), το στρες αναφέρεται στην εµπειρία που παράγεται ως 

αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης ατόµου-περιβάλλοντος, πράγµα που, µέσω είτε της 

υπερδιέγερσης είτε της υποδιέγερσης, έχει ως αποτέλεσµα την ψυχολογική και φυσιολογική 

ένταση. Ποικίλες περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως για παράδειγµα φυσικές καταστροφές, 

θόρυβος, συνωστισµός και µόλυνση του περιβάλλοντος, αλλά και γεγονότα ζωής και 

καθηµερινά µικροσυµβάντα αποτελούν στρεσογόνους παράγοντες για το άτοµο. 

Συγκεκριµένα, καθηµερινά, συνεχή, αργά στην αλλαγή προβλήµατα, προβλεπόµενα 

γεγονότα του κύκλου ζωής,µη προγραµµατισµένα και, συνήθως, ανεπιθύµητα γεγονότα που 

προκαλούν αναστάτωση, όπως ασθένειες ή πρόωρος θάνατος αγαπηµένου προσώπου, καθώς 

και ενοχλητικά µικρογεγονότα, όπως ο περιορισµένος χρόνος, η µοναξιά, η κυκλοφοριακή 

συµφόρηση, οι διαπροσωπικοί διαπληκτισµοί, η χαµηλή επίδοση στην εργασία και άλλα, 
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χαρακτηρίζονται ως στρεσογόνοι παράγοντες. ∆υστυχώς, στην βιβλιογραφία απουσιάζει 

ένας επαρκής και γενικά αποδεκτός ορισµός.  

     Το άγχος χαρακτηρίζεται από τις ψυχοφυσιολογικές, συµπεριφοριστικές, 

συναισθηµατικές και γνωστικές αλλαγές που παράγονται ως αντίδραση σε ένα συνειδητό ή 

ασυνείδητο κίνδυνο. Το άγχος αφορά και τις ασυνείδητες πτυχές του ψυχισµού και 

συνδέεται µε τα στοιχεία της προσωπικότητας του ατόµου. Σύµφωνα µε τη θεωρία της 

ψυχανάλυσης, πρόκειται για οδυνηρή συναισθηµατική εµπειρία που ειδοποιεί ή θέτει σε 

επιφυλακή τον οργανισµό για κάποιον επικείµενο κίνδυνο. Οι µηχανισµοί άµυνας 

αντιπροσωπεύουν τρόπους µε τους οποίους το άτοµο διαστρευλώνει την πραγµατικότητα και 

αποµακρύνει συναισθήµατα από τη συνείδηση ώστε να µην αισθάνεται άγχος, (Pervin & 

John, 2001). Το άγχος αποτελεί µια κατάσταση της διάθεσης, προσανατολισµένη προς το 

µέλλον. 

 

 6 . 2 ΨΥΧΟΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΑΝΟΪΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 

 

     Η εµπειρία της φροντίδας ενός ατόµου, ή µέλους της οικογένειας, µε τη νόσο του 

Alzheimer ή µε µια παρόµοια διαταραχή, έχει γίνει αντικείµενο µελέτης πολλών ερευνών. Η 

εµπειρία αυτή έχει περιγραφεί ως «βύθισµα στην παροχή φροντίδας, σε συνεχές στρες και 

απογοήτευση, σε δυστυχία λόγω απωλειών, στην ενσωµάτωση και διατήρηση της νόσου στη 

ζωή, σε αναζήτηση υποστήριξης, στην ζωή µε συνεχόµενες αλλαγές και στην εξεύρεση 

νοήµατος και χαράς», (Butcher et al., 2001).  

     Η παροχή βοήθειας σε έναν ανοϊκό ασθενή ασκεί µια σηµαντική επίδραση στην διάθεση, 

στην ποιότητα ζωής, στην σωµατική και την ψυχολογική υγεία των µελών της οικογένειας ή 

των φροντιστών, που φροντίζουν τον ασθενή. Παρατηρούνται, συχνά, επεισόδια 

κατάθλιψης, διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήµατος, µειωµένη ικανότητα 

αποθεραπείας των πληγών, αυξηµένη κατανάλωση ψυχοτρόπων φαρµάκων και αυξηµένη 

θνησιµότητα, (Belmin, 2003).   

     Οι φροντιστές, τις περισσότερες φορές, δεν γνωρίζουν πόση φροντίδα και κατανόηση 

χρειάζεται να δείξουν, αν συγκεκριµένα συναισθήµατα είναι κατάλληλα και ποιές από τις 

δικές τους ανάγκες πρέπει να επαναξιολογηθούν. Η ανάγκη να αναλάβει κάποιος το ρόλο 

του φροντιστή, συνήθως, προκύπτει ξαφνικά και απροσδόκητα. Επόµενο είναι οι παρέχοντες 
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φροντίδα να βιώνουν έντονο άγχος, καθώς δεν είχαν αρκετό χρόνο να προετοιµαστούν για 

τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από το ρόλο που καλούνται να αναλάβουν.    

     Η περίθαλψη του ανοϊκού ασθενή χαρακτηρίζεται µεν, από τα γνωστικά ελλείµµατα και 

τις λειτουργικές δυσκολίες που αντιπροσωπεύουν τις ανάγκες του ασθενή, από την άλλη 

όµως, οι παραπάνω δυσλειτουργίες αποτελούν τους πρωταρχικούς στρεσογόνους 

παράγοντες του φροντιστή, ως απόροια της φροντίδας που του παρέχει. Εποµένως, οι 

φροντιστές καλούνται να αξιολογήσουν τις ανάγκες του ασθενή τους, την ικανότητά τους να 

παρέχουν επαρκή φροντίδα και τέλος να υιοθετήσουν µια στρατηγική, ώστε να 

ανταπεξέλθουν ικανοποιητικά στους πρωταρχικούς στρεσογόνους παράγοντες που θα 

εµφανιστούν. ∆υστυχώς, καθώς η ασθένεια εξελίσεται, η κατάσταση µπορεί να γίνει πιο 

περίπλοκη καθώς το πρωταρχικό στρες µπορεί να µετατραπεί σε ψυχολογική πίεση ή να 

επιδεινώσει την ήδη υπάρχουσα πίεση στη ζωή των φροντιστών, που µπορεί να είχε 

προέλθει από διάφορους παράγοντες, όπως οικονοµικές δυσκολίες, οικογενειακές διαµάχες 

και ένταση, προβληµατικές διαπροσωπικές σχέσεις κ. α.. Καθώς, η πίεση αυτή µεγαλώνει 

ξεκινά ένας νέος κύκλος αξιολόγησης του εαυτού τους και των ικανοτήτων τους. Πιο 

συγκεκριµένα είναι αναγκαίο να επαναξιολογήσουν τους χειρισµούς τους στην στρατηγική 

που είχαν αναπτύξει ως τώρα για τη φροντίδα των ανοϊκών ασθενών. Επιπλέον, 

απορροφηµένοι καθώς είναι στη φροντίδα που παρέχουν αµελούν την επερχόµενη πίεση από 

τα δικά τους προβλήµατα.Έτσι,συνήθως,µόνο το βλέµµα ενός ειδικού µπορεί να εντοπίσει 

την ψυχοπιεστική υτερφόρτιση του φροντιστή και συχνά µαζί µε τους ασθενείς γίνονται και 

οι ίδιοι «κρυφοί» δεύτεροι ασθενείς. 

     Εν αντιθέσει, µε τα νοητικά, γνωστικά συµπτώµατα, τα συµπεριφοριστικά δεν 

παρουσιάζουν ένα γραµµικό σχήµα έκπτωσης, µε αποτέλεσµα η αβεβαιότητα της πορείας 

τους να αποτελεί την αιτία των υψηλών επιπέδων στρες ανάµεσα στους φροντιστές ανοϊκών 

ασθενών. Επιπλέον, η ακατάλληλη αντίδραση στα συµπεριφορικά προβλήµατα µπορεί να 

αυξήσει τη συχνότητα και τη σοβαρότητα των προβληµάτων συµπεριφοράς των ανοϊκών 

ασθενών. 

      Η διερεύνηση των επιδράσεων που ασκούν οι µεταβολές στα συµπεριφοριστικά και 

ψυχολογικά συµπτώµατα της άνοιας, ατόµων µε τη νόσο του Alzheimer, πάνω στην ψυχική 

και σωµατική υγεία των ατόµων που τους φροντίζουν, πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια µιας 

µακροχρόνιας µελέτης. Τα αποτελέσµατα έδειξαν, ότι η αύξηση στα προβλήµατα 

συµπεριφοράς των ανοϊκών ασθενών, µαζί µε τις συνθήκες διαµονής τους, αποτελούσαν 
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σηµαντικούς δείκτες πρόβλεψης, τόσο για την ψυχική, όσο και για την σωµατική υγεία των 

φροντιστών. Ωστόσο, η παραπάνω συσχέτιση επηρεάζεται σηµαντικά και άµεσα από την 

εκτίµηση του ίδιου, του φροντιστή για το στρες, (Hooker et al., 2002). Η προσωπικότητα του 

φροντιστή και ο τρόπος µε τον οποίο αντιλαµβάνεται και ερµηνεύει τις δυσκολίες, καθώς και 

οι στρατηγικές αντιµετώπισης που χρησιµοποιεί πιθανό να ευθύνονται για τις µεγάλες 

διαφορές που παρατηρούνται στο βαθµό µε τον οποίο βιώνεται η παροχή φροντίδας ως µια 

στρεσογόνα κατάσταση. 

     Οι µεσολαβητικές επιδράσεις του ελέγχου των καταστάσεων αναφορικά µε την διάθεση 

µετά από ένα στρεσογόνο γεγονός και την αντιλαµβανόµενη κοινωνική υποστήριξη 

διερευνήθηκαν από τον Atienza και τους συνεργάτες του (2001) κατά τη διάρκεια µιας 

µακροχρόνιας µελέτης, για τους παρέχοντες φροντίδα σε ανοϊκούς ασθενείς στο φυσικό τους 

περιββάλλον. Τα ευρήµατα υποδεικνύουν πως τα άτοµα που παρείχαν φροντίδα και 

επέδειξαν µεγαλύτερη αντιλαµβανόµενη υποστήριξη, παρουσίασαν µικρότερη 

συναισθηµατική αντίδραση στα στρεσογόνα γεγονότα που προέκυπταν στο φυσικό τους 

περιβάλλον, εξαιτίας, εν µέρει, ενός σταθερού ή αυξανόµενου ελέγχου πάνω στις 

καταστάσεις. 

     Η συνολική ποιότητα ζωής των ατόµων που παρέχουν φροντίδα αξιολογήθηκε από µια 

µελέτη, µε τη χρήση ενός µοντέλου, σύµφωνα µε το οποίο η καταπόνηση (burden) θεωρείται 

ως µια διακριτή κατάσταση συγκριτικά µε την ευηµερία. Η ευηµερία, στην συγκεκριµένη 

µελέτη, επηρεαζόταν άµεσα από τέσσερις µεταβλητές: την αντιλαµβανόµενη κοινωνική 

υποστήριξη, την επιβάρυνση, την αυτοεκτίµηση και τις ώρες της άτυπης παροχής φροντίδας. 

Επιπλέον, η επιβάρυνση επηρεαζόταν άµεσα από τα προβλήµατα της συµπεριφοράς του 

ασθενούς, από τη συχνότητα της δυνατότητας για ένα διάλειµµα στην παροχή φροντίδας, 

από την αυτοεκτίµηση,τόσο του φροντιστή, όσο και του ασθενούς και από τις ώρες της 

άτυπης φροντίδας, (Chappell & Reid, 2002). 

     Στην διεθνή βιβλιογραφία γίνεται διάκριση ανάµεσα στην αντικειµενική και την 

υποκειµενική επιβάρυνση. Ως αντικειµενική επιβάρυνση ορίζεται οποιοσδήποτε παράγοντας 

διαταράσσει την οικογενειακή ζωή και οφείλεται στην ασθένεια κάποιου µέλους της. Οι 

παράγοντες αυτοί µπορεί να επιδρούν στην οικογένεια, στην υγεία των µελών της και στην 

καθηµερινή ρουτίνα. Η υποκειµενική επιβάρυνση αφορά την υποκειµενική εµπειρία και τις 

ψυχοσυναισθηµατικές επιπτώσεις από τη φροντίδα ενός ατόµου µε χρόνια νόσο, όπως η 

άνοια, τον τρόπο µε τον οποίο η οικογένεια εκλαµβάνει τη φροντίδα ως απειλή και το πως 
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αντιλαµβάνεται την ικανότητά της να την αντιµετωπίσει. Καθορίζεται, επίσης, από την 

ποιότητα της σχέσης, την έννοια του καθήκοντος και την πιθανή ταύτιση µε το φροντιζόµενο 

άτοµο. Κάποιος που είχε για χρόνια µια κακή σχέση µε τον φροντιζόµενο αντιλαµβάνεται το 

καθήκον πιο αρνητικά από ότι κάποιος που είχε καλή σχέση. Αλλά και η πολύ στενή σχέση 

µπορεί να δηµιουργήσει πρόβληµα, διότι το άτοµο ταυτίζεται µε το φροντιζόµενο και δε 

µπορεί να αποδεχτεί τη χειροτέρευση της κατάστασης της υγείας του. Γεγονός είναι πως οι 

άνθρωποι που φροντίζουν έναν ασθενή για µεγάλα χρονικά διαστήµατα περνούν από 

διάφορες φάσεις, ανάλογα µε τις µεταβαλλόµενες ευθύνες και απαιτήσεις.  Γενικά, η αύξηση 

της αίσθησης του υποκειµενικού βάρους προκαλεί στρες και διάφορα προβλήµατα, κυρίως 

στην ψυχική υγεία του φροντιστή. 

     Στις πόλεις, Γένοβα και Σαβόνα της Ιταλίας, διεξήχθη µια έρευνα µε σκοπό να 

µελετηθούν τα επίπεδα στρες των ατόµων που παρέχουν φροντίδα σε ασθενείς µε τη νόσο 

του Alzheimer. Οι παρέχοντες φροντίδα, σχετικά µε την ψυχοσυναισθηµατική τους υγεία, 

ανέφεραν την έλλειψη ελεύθερου χρόνου, την απώλεια φίλων ή χόµπυ, την αίσθηση της 

κοινωνικής αποµόνωσης, αρνητική διάθεση, άγχος και µερικές φορές θεωρούσαν τον θάνατο 

του ασθενή ως µια κάποια λύση, (Rodriguez et al., 2003). 

   

 6 . 3 ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΦΥΛΟΥ & ΨΥΧΟΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ 

 

     Στις περισσότερες περιπτώσεις φροντιστές είναι γυναίκες, παρά άνδρες. Η αύξηση της 

αναλογίας των εργαζόµενων γυναικών, που παρατηρείται τις τελευταίες δεκαετίες, έχει ως 

αποτέλεσµα ένα µεγάλο ποσοστό µεσηλίκων συζύγων,κορών και νυφών να εργάζονται έξω 

από το σπίτι. Οι γυναίκες αυτές, συνήθως, καλούνται να αναλάβουν το ρόλο του βασικού 

φροντιστή του ανοϊκού τους συγγενή. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, ο παραπάνω 

ρόλος προστίθεται στους άλλους ρόλους που πρέπει να ανταποκριθούν, όπως αυτός της 

συζύγου, της νοικοκυράς, της εργαζόµενης γυναίκας, της µητέρας, της φίλης, της γιαγιάς. 

     Λίγες µελέτες έχουν εξετάσει το ρόλο του φύλου σε σχέση µε την παροχή φροντίδας. 

Στην παρακάτω µελέτη συγκρίθηκαν οι συναισθηµατικές και βιολογικές αντιδράσεις των 

ανδρών και των γυναικών συζύγων, που παρέχουν φροντίδα σε ασθενείς µε τη νόσο του 

Alzheimer. Μετρήσεις για την ποιότητα ζωής, δεδοµένα από βιο-εξέταση και εκτιµήσεις του 

ανοσοφαινότυπου αποκτήθηκαν από τις γυναίκες και τους άνδρες συµµετέχοντες, καθώς 

επίσης, συµπλήρωσαν και ερωτηµατολόγια που αξιολογούσαν τις ψυχοκοινωνικές 
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µεταβλητές. Οι άνδρες, σύµφωνα µε τα ευρύµατα της µελέτης, που φρόντιζαν τις γυναίκες 

τους, συγκριτικά µε τις γυναίκες που φρόντιζαν τους άνδρες τους, παρουσίασαν σηµαντικά 

χαµηλότερα επίπεδα άγχους, κατάθλιψης, καταπόνησης από την παροχή φροντίδας 

(υποκειµενική), θυµού-εχθρότητας και σωµατικών συµπτωµάτων. Επιπλέον, οι άνδρες 

παρουσίασαν υψηλότερα επίπεδα ψυχικής υγείας, καλή αίσθηση ειρµού, µεγαλύτερο αριθµό 

κυττάρων-δολοφόνων, καθώς και κοινωνική και σωµατική λειτουργικότητα. Τέλος, είχαν 

λιγότερες εκδηλώσεις σωµατικών αντιδράσεων στο στρες, όπως υπέδειξαν οι παράµετροι 

της βιο-εξέτασης, (Thompson et al., 2004). 

     Η παρούσα µελέτη είχε σκοπό να εξετάσει τις διαφορές των δύο φύλων στα µέλη 

οικογενειών που παρέχουν φροντίδα, αναφορικά µε τον τύπο της φροντίδας που παρέχουν 

και την καταπόνηση που βιώνουν. Σχεδιάστηκε για να αποσαφηνίσει, τόσο τα 

χαρακτηριστικά των ανδρών, όσο και των γυναικών που παρέχουν φροντίδα. Η σύγκριση 

των δύο φύλων έγινε αναφορικά µε τα επίπεδα των αναγκών νοσηλείας, τις γνωστικές 

διαταραχές των αποδεκτών της φροντίδας, το είδος και την ποσότητα της παρεχόµενης 

φροντίδας, τα επίπεδα του άγχους και της κτάθλιψης που σχετίζονται µε την παροχή 

βοήθειας, την διαθεσιµότητα ανεπίσηµης υποστήριξης, την συχνότητα χρησιµοποίησης των 

υπηρεσιών µακροχρόνιας φροντίδας και το είδος των στρατηγικών αντιµετώπισης του στρες. 

Από το σύνολο των ατόµων που παρείχαν φροντίδα το 27,1% ήταν άνδρες. Η ηλικία τους 

ήταν µεγαλύτερη από αυτή των γυναικών, αλλά η ηλικία των ατόµων που φρόντιζαν οι 

γυναίκες ήταν σηµαντικά µεγαλύτερη, συγκριτικά µε τα άτοµα που φρόντιζαν οι άνδρες. 

      ∆εν βρέθηκαν σηµαντικές διαφορές των δύο φύλων στο επίπεδο νοσηλείας που 

χρειαζόταν οι αποδέκτες της φροντίδας. Παρόλα αυτά, οι γνωστικές διαταραχές των ατόµων 

που φρόντιζαν οι γυναίκες ήταν πιο σοβαρές. Οι γυναίκες ξόδευαν περισσότερο χρόνο στην 

παροχή βοήθειας και εµπλέκονταν σε ένα µεγαλύτερο αριθµό δραστηριοτήτων που 

σχετίζονταν µε την παροχή φροντίδας. Πιο συγκεκριµένα, οι γυναίκες βοηθούσαν τα άτοµα 

που φρόντιζαν στην λήψη των φαρµάκων τους, στο µπάνιο, στο φαγητό, στην προετοιµασία 

γευµάτων, στα ψώνια, στο πλύσιµο και στην διαχείριση των χρηµάτων τους, σε ένα 

σηµαντικά µεγαλύτερο βαθµό συχνότητας. Επιπλέον, ο µέσος όρος βαθµολογιών για την 

καταπόνηση και την κατάθλιψη ήταν υψηλότερος για τις γυναίκες, συγκριτικά µε τους 

άνδρες φροντιστές. Αναφορικά µε την χρησιµοποίηση των µακροχρόνιων υπηρεσιών 

φροντίδας, οι άνδρες χρησιµοποιούσαν την υπηρεσία του οικιακού βοηθού πιο συχνά. Οι 

γύναίκες που παρείχαν φροντίδα, αντίθετα, χρησιµοποιούσαν µορφές ανεπίσηµης στήριξης 
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και αναζητούσαν την θετική αποδοχή του ρόλου που σχετιζόταν µε την παροχή βοήθειας, ως 

είδος στρατηγικής για την αντιµετώπιση του στρες, σε µεγαλύτερη συχνότητα από τους 

άνδρες. Σύµφωνα πάντα µε τα απότελέσµατα της έρευνας, η υποκειµενική καταπόνηση του 

ατόµου που παρέχει φροντίδα και οι µορφές αναζήτησης ανεπίσηµης υποστήριξης, καθώς 

και η αποδοχή του ρόλου του φροντιστή ήταν σηµαντικά πιο αυξηµένα στις γυναίκες που 

παρείχαν φροντίδα. Αυτά τα αποτελέσµατα υποδεικνύουν ό,τι υπάρχουν σηµαντικές 

διαφυλικές διαφορές αναφορικά µε τον τύπο της παροχής φροντίδας και την εµπειρία της 

επιβάρυνσης που βιώνει ο φροντιστής, (Sugiura et al., 2004). 

     Η παρατεταµένη κατάσταση της παροχής φροντίδας γεµίζει τους άνδρες µε θυµό, ο 

οποίος µε τη σειρά του αυξάνει την ενδογενή επιθετικότητα. Οι περιπτώσεις στις οποίες οι 

άνδρες περιθάλποντες παραµελούν, ή και κακοποιούν το συγγενή µε νοητική έκπτωση, 

καταγράφονται ως αποτέλεσµα της αυξηµένης επιθετικότητας που τους χαρακτηρίζει,  

(Παγοροπούλου, 2003). 

 

 7 . ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ 

 

     Η κατάθλιψη είναι η αλλαγή του θυµικού στην κατεύθυνση της θλίψης, της δυστυχίας ή 

της απώλειας χαράς, η οποία κατακλύζει το άτοµο και η οποία πολύ δύσκολα ελέγχεται. Το 

άτοµο χαρακτηρίζεται από κατήφεια, χάνει την ικανότητά του να απολαµβάνει τη ζωή, 

αποσύρεται στον εαυτό του, νιώθει κουρασµένο και είναι συχνά ευερέθιστο. Η επικοινωνία 

επιβραδύνεται και το καταθλιπτικό άτοµο µιλάει λίγο, εκδηλώνεται ελάχιστα και το επίπεδο 

εγρήγορσής του είναι µειωµένο. Η κλινική κατάθλιψη συνοδεύεται από αρκετά ψυχολογικά 

και σωµατικά συµπτώµατα. Η συχνότερα διαγιγνωσκόµενη και ταυτόχρονα η βαρύτερη 

µορφή κατάθλιψης ονοµάζεται µείζον καταθλιπτικό επεισόδιο. Τα διαγνωστικά κριτήρια του 

DSM-IV αναφέρουν την παρουσία µιας εξαιρετικά καταθλιπτικής διάθεσης του ατόµου, 

διάρκειας, δύο, τουλάχιστον, εβδοµάδων, που περιλαµβάνει γνωσιακά συµπτώµατα ( όπως 

το αίσθηµα αναξιότητας και η αναποφασιστικότητα) και διαταραγµένες σωµατικές 

λειτουργίες ( όπως µεταβολές του ύπνου, σηµαντικές αλλαγές στην όρεξη και στο βάρος, ή 

µία αξιοσηµείωτη απώλεια ενεργητικότητας), σε σηµείο που και η παραµικρή 

δραστηριότητα ή κίνηση να απαιτεί υπερβολικά µεγάλη προσπάθεια. Το επεισόδιο συνήθως 

συνοδεύεται από µία έντονη γενική απώλεια του ενδιαφέροντος και της ικανότητας του 

ατόµου να αντλεί οποιαδήποτε ευχαρίστηση από τη ζωή, όπως από την επικοινωνία µε τους 
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φίλους ή την οικογένειά του και την ικανοποίηση από τα επιτεύγµατά του στη δουλειά 

      Το πιο σταθερό εύρηµα στην διεθνή ερευνητική βιβλιογραφία για την επιβάρυνση του 

φροντιστή, είναι η κατάθλιψη. Ένα αρκετά µεγάλο ποσοστό, πάνω από το 50%, των ατόµων 

που φροντίζουν µέλος της οικογένειας τους που πάσχει από τη νόσο του Alzheimer και από 

άλλες σχετικές άνοιες, υποφέρουν από κατάθλιψη. Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό του 

ανοϊκού ασθενούς, τα καταθλιπτικά συµπτώµατα, αποτελούν έναν από τους πρωτοβάθµιους 

στρεσογόνους παράγοντες, οι οποίοι συµβάλλουν στην ανάπτυξη κατάθλιψης του 

οικογενειακού φροντιστή. Έτσι, η κατάθλιψη του ασθενούς λειτουργεί ως προβλεπτικός 

παράγοντας ψυχολογικής νοσηρότητας του φροντιστή, (Παγοροπούλου και συνεργάτες, 

2001).  

     Με σκοπό να διερευνηθεί η σχέση ανάµεσα στην µοναξιά, την κατάθλιψη και την 

ποιότητα της προηγούµενης σχέσης, την σχεσιακή αποστέρηση, την ποότητα της παροντικής 

σχέσης και την απόσταση που βιώνεται εξαιτίας της παροχής φροντίδας, διεξήχθει µια 

δευτορογενής ανάλυση δεδοµένων (follow up) από ένα δείγµα 242 ανδρών και γυναικών 

συζύγων, καθώς και κορών που παρείχαν φροντίδα σε µέλη της οικογένειά τους που 

υπέφεραν από άνοια και τη νόσο του Alzheimer. Η ανάλυση υποδεικνύει, ότι όσο 

περισσότερη µοναξιά αναφερόταν από τους φροντιστές, τόσο περισσότερο αυτά τα άτοµα 

βίωναν κατάθλιψη, σχεσιακή αποστέρηση και χαµηλότερη ποιότητα της παροντικής σχέσης. 

Βρέθηκαν σηµαντικές διαφορές των δύο φύλων, µε τις συζύγους και τις κόρες να έχουν 

µεγαλύτερους µέσους όρους βαθµολογιών, συγκριτικά µε τους συζύγους, στην σχεσιακή 

αποστέρηση, την µοναξιά και την κατάθλιψη. Η µοναξιά αποτέλεσε την µόνη µεταβλητή 

που ήταν σηµαντική αναφορικά µε την πρόβλεψη της κατάθλιψης σε φροντιστές (άνδρες, 

γυναίκες και κόρες) που φρόντιζαν τους ανοϊκούς, συγγενείς ασθενείς τους, (Besson et al., 

2000). 

     Η ποιότητα των σχέσεων πριν από την έναρξη της νόσου αποτελεί σοβαρό προβλεπτικό 

δείκτη για την ποιότητα ζωής και την κατάθλιψη του παρέχοντος φροντίδα. Στην παρακάτω 

µελέτη έγινε σύγκριση των σχηµάτων συζυγικής αλληλεπίδρασης ανάµεσα σε ζευγάρια, 

όπου ο σύζυγος πάσχει ή δεν πάσχει από τη νόσο του Alzheimer. Εικοσιεπτά γυναίκες 

σύζυγοι που φρόντιζαν τους ασθενείς συζύγους τους και 27 γυναίκες σύζυγοι που οι άνδρες 

τους δεν έπασχαν από την νόσο του Alzheimer και οι οποίες είχαν ανάλογο κοινωνικο-

δηµογραφικό υπόβαθρο µε τις πρώτες, βιντεοσκοπήθηκαν στα σπίτια τους κατά τη διάρκεια 

του γεύµατος και κατά την διάρκεια του σχεδιασµού ενός µελλοντικού στόχου. 
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Επιπρόσθετα, συµπλήρωσαν ερωτηµατολόγια αυτοαναφοράς µε σκοπό να αξιολογηθεί η 

κτάθλιψη, το στρες, η αµοιβαιότητα της σχέσης και η αντιλαµβανόµενη ελπίδα. Σε σύγκριση 

µε τις άλλες, οι γυναίκες που φρόντιζαν τους ασθενείς συζύγους τους ανέφεραν υψηλότερα 

επίπεδα κατάθλιψης και στρες, αλλά παρόµοιες αµοιβαίες αξίες και εγγύτητα. Στα ζευγάρια 

που η σύζυγος δεν παρείχε φροντίδα καταγράφηκε µεγαλύτερη συνολική αλληλεπίδραση και 

µεγαλύτερη υποστήριξη του ενός προς τον άλλον, (Gallagher Thompson et al., 2001). 

     Στα πλαίσια µιας έρευνας πραγµατοποιήθηκε ανάλυση µακροχρόνιων δεδοµένων, που 

συλλέγθησαν από 157 συζύγους και κόρες που παρείχαν φροντίδα, µε σκοπό να διερευνηθεί 

η πορεία των καταθλιπτικών συµπτωµάτων, των παραπάνω φροντιστών, κατά τη µετάβαση 

από την κατάσταση παροχής βοήθειας στο πένθος. Τα απότελέσµατα δείχνουν ότι κατά µέσο 

όρο, αυτή η εµπειρία των ατόµων που παρείχαν φροντίδα αύξησε τα καταθλιπτικά τους 

συµπτώµατα, καθώς οι συγγενείς τους πλησίαζαν στο θάνατο, καθώς και ότι βίωσαν µια 

µείωση αυτών των συµπτωµάτων αργότερα. Η προβληµατική συµπεριφορά των αποδεκτών 

της φροντίδας και η συγγένεια των ατόµων που παρείχαν φροντίδα, το εισόδηµα και τα 

αισθήµατα υπερκόπωσης αποτελούν τα διαµεσολαβητικά στοιχεία για την αλλαγή των 

καταθλιπτικών συµπτωµάτων κατά την µετάβαση, (Li, 2005). 

 

 

 

 Κεφάλαιο 4 

 
    

 8 . Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗΣ & Η 

ΨΥΧΟΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΑΝΟΪΚΩΝ 

ΑΣΘΕΝΩΝ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

 

 8 . 1 Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗΣ / ΘΕΩΡΙΑ ∆ΕΣΜΟΥ (Attachment theory) 

 

     Προσκόλληση είναι µια βαθειά και διαρκής σχέση που εγκαθιδρύεται ανάµεσα στο παιδί 

και το άτοµο που το φροντίζει στα πρώτα χρόνια της ζωής του. Επηρεάζει σηµαντικά κάθε 

συστατικό της ανθρώπινης κατάστασης – σκέψη, συναισθήµατα, σχέσεις και αξίες. Η 
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προσκόλληση δεν είναι µια κατάσταση που δηµιουργούν οι γονείς στα παιδιά τους. Είναι 

περισσότερο µια κατάσταση που δηµιουργούν οι γονείς και τα παιδιά µεταξύ τους, στα 

πλαίσια µιας αµφίδροµης και αµοιβαίας σχέσης. Η προσκόλληση σε ένα συναισθηµατικό και 

γεµάτο αγάπη για το παιδί φροντιστή, που του περιέχει καθοδήγηση και υποστήριξη είναι 

µια βασική ανθρώπινη ανάγκη που έχει τις ρίζες της σε εκατοµµύρια χρόνια εξέλιξης. Η 

προσκόλληση εµπεριέχει ένα βασικό ένστικτο: τα βρέφη απλώνουν τα χέρια τους και 

αναζητούν αγάπη και σιγουριά και µε αυτόν τον τρόπο δηµιουργούν µια ασφαλή βάση 

ανάµεσα στο παιδί και τον φροντιστή του. Οι γονείς ενστικτωδώς µεγαλώνουν και 

προστατεύουν τον απόγονό τους.  

     Η προσκόλληση είναι ένα φυσιολογικό, συναισθηµατικό, ψυχολογικό και κοινωνικό 

φαινόµενο. Οι ενστικτώδεις συµπεριφορές προσκόλλησης στο βρέφος ενεργοποιούνται από 

φράσεις και σχήµατα που στέλνονται από τον φροντιστή. Έτσι, η διαδικασία της 

προσκόλλησης ορίζεται σαν ένα αµοιβαίο ρυθµιζόµενο σύστηµα, όπου το βρέφος και ο 

φροντιστής του επηρεάζει ο ένας τον άλλον. Η συναισθηµατική σχέση που αναπτύσσεται 

ανάµεσα στο παιδί και τον φροντιστή θεωρείται µια από τις πιο σηµαντικές πλευρές της 

ανάπτυξης.  

     Η σύγχρονη θεωρία της προσκόλλησης βασίζεται κατά µεγάλο ποσοστό στο παλαιότερο 

θεωρητικό έργο του ψυχαναλυτή John Bowlby και στο εµπειρικό έργο της εξελικτικής 

ψυχολόγου Mary Ainsworth, (Pervin & John, 2001). 

     Ο Bowlby δανείστηκε από τις βιολογικές επιστήµες την κεντρική έννοια του δεσµού ή 

της προσκόλλησης. Ότι δηλαδή ο άνθρωπος όπως και τα άλλα θηλαστικά, διακρίνεται από 

το σύστηµα δεσµού (attachment system), ένα συµπεριφορικό, επανατροφοδοτούµενο 

σύστηµα για τη διασφάλιση της επιβίωσης του νεογέννητου. Οι συµπεριφορές 

προσκόλλησης ή δεσµού του νεογέννητου (π.χ κλάµα, οπτική επαφή µε τον γονέα) προς 

συγκεκριµένα άτοµα του περιβάλλοντός τους θεωρήθηκαν ενδεικτικές ενός εξειδικευµένου 

συστήµατος. Για να εξηγήσει τις συµπεριφορές του βρέφους σε πολλές εκδηλώσεις της 

µητέρας, ο Βοwlby προϋπέθεσε την ύπαρξη ενός εξελικτικού συµπεριφοριστικού 

συστήµατος δεσµού, του συµπεριφοριστικού συστήµατος της προσκόλλησης (attachment 

behavioral system-ABS). Υποστήριξε δηλαδή ότι τα βρέφη γεννιούνται µε την έµφυτη 

ανάγκη για δεσµό µε ένα άτοµο που τους παρέχει ασφάλεια. Αυτή η τάση, που λειτουργεί ως 

ένα είδος ενστίκτου, παρατηρείται σε όλα τα είδη των θηλαστικών και οδηγεί στην 

προσκόλληση στο άτοµο ή στα άτοµα που θα τους εξασφαλίσουν ασφάλεια και προστασία. 



 30

Απώτερος στόχος της τάσης δεσµού, όπως και όλων των έµφυτων τάσεων είναι η εξελικτική 

ικανότητα προσαρµογής στο περιβάλλον. 

      Σύµφωνα µε την εξελικτική προσέγγιση οι συµπεριφορές δεσµού δεν είναι απλές 

αντιδράσεις σε ένα συγκεκριµένο ερέθισµα. Το σύστηµα συµπεριφορών δεσµού είναι κάτι 

παραπάνω από ένστικτο, έχει πολύπλοκο χαρακτήρα και λειτουργεί επανατροφοδοσιακά µε 

την έννοια ότι ενεργοποιείται και απενεργοποιείται ανάλογα µε τις συνθήκες, (Bowlby, 

1988a). Σύµφωνα µε πιο πρόσφατους θεωρητικούς το σύστηµα δεσµού είναι προτιµότερο να 

εννοηθεί ως ένα έµφυτο σύστηµα κινήτρων για την επίτευξη συναισθήµατος ασφάλειας.  Το 

σύστηµα δρα µε ένα ρυθµιστικό τρόπο προκειµένου να πετύχει το σκοπό, που είναι το 

αίσθηµα ασφάλειας. .  

     Οι σχέσεις στην παιδική ηλικία επηρεάζουν σηµαντικά την εξέλιξη του ατόµου σε όλη 

του τη ζωή, άποψη που υποστηρίζετε από πολλούς ψυχολόγους διάφορων κλάδων. Η θεωρία 

δεσµού αποτελεί έναν από τους εκφραστές αυτής της οπτικής, καθώς προωθεί µια συστηµική 

– αναπτυξιακή προσέγγιση για τη σηµασία των σχέσεων στα αρχικά στάδια της ζωής και της 

επίδρασής τους στη µετέπειτα ανάπτυξη. Οι κεντρικές έννοιες της θεωρίας διαµορφώθηκαν 

στα πλαίσια επιδράσεων από κεντρικά επεξηγηµατικά πλαίσια για την ανθρώπινη 

συµπεριφορά στα µέσα του εικοστού αιώνα: εξέλιξη, ψυχανάλυση και γνωστική θεωρία. Ο 

Bowlby κατάφερε να µετουσιώσει δηµιουργικά τα βασικά στοιχεία αυτών των προσεγγίσεων 

και να τα ενσωµατώσει σε σηµαντική θεωρία για το άτοµο και τις διαπροσωπικές σχέσεις. 

     Η θεωρία της προσκόλλησης αναφέρει ότι η ποιότητα των σχέσεων στα πρώτα χρόνια της 

ζωής επηρεάζει την ψυχοσυναισθηµατική ανάπτυξη στα επόµενα στάδια της ζωής του 

ανθρώπου, (Bowlby, 1988b). Επαναλαµβανόµενες έρευνες για τις σχέσεις ασφαλούς/µη 

ασφαλούς προσκόλλησης, αυξάνουν τις διαπροσωπικές προσδοκίες σχετικά µε τη 

διαθεσιµότητα των τιµών προσκόλλησης προς το άτοµο και από το άτοµο στους άλλους.  

     Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί µεγάλο ενδιαφέρον από πολλούς κλάδους της 

ψυχολογίας (π.χ αναπτυξιακή, κοινωνική, κλινική) για την µελέτη των διαπροσωπικών 

σχέσεων και της επίδρασής τους στην ψυχική υγεία του ατόµου. Μέσα σε αυτή  την τάση, η 

θεωρία του δεσµού έχει εξελιχθεί σε σηµείο αναφοράς και κεντρικό επεξηγηµατικό πλαίσιο,  

για το πώς οι διαπροσωπικές σχέσεις επηρεάζουν την ψυχοσυναισθηµατική εξέλιξη του 

ατόµου σε όλο το ηλικιακό φάσµα. Η έρευνα για τους τύπους δεσµού που ξεκίνησε από την 

αναπτυξιακή ψυχολογία, και την Ainsworth, επικέντρωσε στην επίδραση που έχει η 
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πρωταρχική σχέση γονέα-βρέφους στις ατοµικές διαφορές τύπων δεσµού στην βρεφική και 

πρώιµη παιδική ηλικία, (Ainsworth & Bowlby, 1991).  

      Στο στάδιο αυτό της ζωής, στη βρεφική και πρώιµη ηλικία, η διαπροσωπική 

αλληλεπίδραση µε τους γονείς και ειδικότερα, το πώς ο γονέας ανταποκρίνεται στις 

συµπεριφορές δεσµού ή προσκόλλησης του παιδιού, διαµορφώνει ένα από τα τέσσερα 

Ενεργά Μοντέλα ∆εσµού (working models) και τις προσδοκίες για τον εαυτό και τους 

άλλους και τις διαπροσωπικές σχέσεις εν γένει. 

 

 8 . 2 ΤΑ ΕΝΕΡΓΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ∆ΕΣΜΟΥ (Working models) 

 

     Τα ενεργά µοντέλα δεσµού έχουν συναισθηµατικές και γνωστικές συνιστώσες που 

γενικεύονται στις διαπροσωπικές σχέσεις επηρεάζοντας όλα τα στάδια της ανάπτυξης του 

ατόµου. Εποµένως στηρίζονται σε επαναλαµβανόµενα σχήµατα διαπροσωπικών 

αλληλεπιδράσεων στα πλαίσια των οποίων το παιδί µαθαίνει να αντιλαµβάνεται τον εαυτό 

του και τους άλλους και να ελέγχει ανάλογα τα συναισθήµατά του. 

     Ενδεικτικός είναι ο αρχικός ορισµός του  Bowlby, ότι «τα ενεργά µοντέλα δεσµού 

βασίζονται σε δύο µεταβλητές: α) αν και κατά πόσο, το άτοµο πιστεύει ότι η µορφή δεσµού 

/αντικείµενο δεσµού, το σηµαίνον πρόσωπο είναι ο τύπος του ατόµου που γενικά 

ανταποκρίνεται σε εκκλήσεις για υποστήριξη και βοήθεια, β) αν και κατά πόσο, πιστεύει ότι 

είναι ο ίδιος σε θέση να ανταποκριθεί σε εκκλήσεις για υποστήριξη και βοήθεια». 

     Η έννοια των ενεργών µοντέλων, αν και σχετική µε τις υπάρχουσες θεωρητικές 

κατασκευές , εισαγάγει µια δυναµική θεώρηση της αναπαράστασης που την συνδέει µε 

συµπεριφορικά συστήµατα µέσα από κεντρικές συναισθηµατικές δοµές όπως αυτή της 

ρύθµισης του συναισθήµατος. Τα ενεργά µοντέλα δεσµού προϋποθέτουν δυναµικές 

διεργασίες όπου πληροφορίες από το περιβάλλον και τον οργανισµό, σχετικές µε τις 

εµπειρίες δεσµού, επιλέγονται, επεξεργάζονται και αναπαριστούνται στη µνήµη. Επιπλέον, 

είναι δυναµικά γιατί συµπεριλαµβάνουν σύνθετες, ενιαίες αναπαραστάσεις για τον εαυτό 

τους άλλους και τις σχέσεις που συνδέονται µε κεντρικές συναισθηµατικές διεργασίες, όπως 

αυτή της ρύθµισης του συναισθήµατος. 

     Οι τρέχουσες έρευνες αποδίδουν χρησιµότητα σε αυτό το τετραµελές µοντέλο, το 

ερώτηµα, όµως, του πόσες µορφές προσκόλλησης είναι καλύτερο να οριστούν παραµένει 

ανοικτό. Οι τρόποι προσκόλλησης συνδέθηκαν µε την επιλογή συντρόφου και τη 
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σταθερότητα στις ερωτικές σχέσεις, µε την ανάπτυξη της κατάθλιψης στους ενηλίκους και 

των προβληµάτων στις διαπροσωπικές σχέσεις και µε το πώς αντιµετωπίζουν τα άτοµα τις 

κρίσεις. Παρότι υπάρχουν αποδείξεις για τη συνέχεια του τρόπου προσκόλλησης, υπάρχουν 

και αποδείξεις ότι αυτοί οι τρόποι δεν είναι στερεότυποι. Αρκετές µελέτες αντιµετωπίζουν τα 

σχέδια προσκόλλησης λες και κάθε άνθρωπος έχει µόνο ένα τρόπο προσκόλλησης. Εντούτις, 

έχει αποδειχθεί ότι το ίδιο το άτοµο είναι δυνατόν να έχει πολλαπλά σχέδια προσκόλλησης, 

ίσως ένα για ορισµένες περιστάσεις και άλλο για διαφορετικές περιστάσεις, (Pervin & John, 

2001). 

     Πρόσφατες έρευνες στο χώρο της κοινωνικής ψυχολογίας των διαπροσωπικών σχέσεων 

ασχολήθηκαν µε την επίδραση των ενεργών µοντέλων δεσµού αποκλειστικά στις σχέσεις 

ενηλίκων, (Bartholomew & Horowitz, 1991. Baldwin et al., 1993. Baldwin et al., 1996. 

Collins, 1996.). Από όλα τα µοντέλα που έχουν προταθεί για τους τύπους δεσµού ενηλίκων 

το µοντέλο της Bartholomew βρίσκεται πιο κοντά στην περιγραφή των σχετικών γνωστικών 

και συναισθηµατικών ενεργών µοντέλων δεσµού. Σύµφωνα, λοιπόν, µε το µοντέλο της 

Bartholomew οι τύποι δεσµού είναι τέσσερις: ασφαλής, ανασφαλής (εµµονής/αµφιθυµικός, 

απορριπτικός –αποφυγής, φοβικός -αποφυγής).{σχήµα 1} 

 
    

 

Υψηλή 
Αποφυγή 

Απόρριψης-
αποφυγής 

Χαµηλή 
Αποφυγή 

Υψηλό επίπεδο 
άγχους 

Χαµηλό επίπεδο 
άγχους 

Φοβικός-
αποφυγής

Ασφαλής Εµµονής 
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 Σχήµα 1. Οι δύο λανθάνουσες διαστάσεις (άγχος και αποφυγή σε έντονο φόντο) και η 

σύγκριση µε τους τέσσερις τύπους και διαστάσεις της Bartholomew. 

 

 8 . 3 ΤΥΠΟΙ ∆ΕΣΜΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 

 

      Ένα χαρακτηριστικό των µοντέλων δεσµού που µπορεί να χαρακτηρίζει τις σχέσεις τους 

όσον αφορά την ψυχική υγεία είναι η στενές τους σχέσεις στο να ενεργοποιούν και να 

απενεργοποιούν στρατηγικές συναισθηµατικής ρύθµισης, (Kobak & Sceery, 1988. Kobak et 

al., 1993). Για παράδειγµα, άτοµα µε ασφαλή µοντέλα χρησιµοποιούν στρατηγικές 

συναισθηµατικής ρύθµισης που µειώνουν το στρες και δίνουν έµφαση σε θετικά 

συναισθήµατα. Αντίθετα, άτοµα µε µη ασφαλή µοντέλα ακολουθούν ανάλογες στρατηγικές 

που δίνουν έµφαση σε αρνητικά συναισθήµατα και εµπειρικές καταστάσεις µε ένα χειρισµό 

πιο στρεσσογόνο (αγχώδης προσκόλληση-anxious attachment) ή τείνουν να καταπιέζουν 

συναισθηµατικές εµπειρίες (προσκόλληση τύπου αποφυγής-avoidant attachment). Κλινικές 

έρευνες έχουν δείξει ότι η ρύθµιση µορφών δεσµού από ανασφαλείς προσωπικότητες (που 

εµφανίζουν υψηλά επίπεδα στρες και άγχους) συµβάλλει σε χαµηλά επίπεδα ψυχολογικής 

ευηµερίας και ίσως οδηγήσει το άτοµο σε ασθένεια ψυχιατρικής φύσης, (West et al., 1986). 

     Εκτός από τις έρευνες που υποστηρίζουν µία έµµεση σχέση της προσκόλλησης και της 

ευηµερίας (µέσω διαφορετικών στρατηγικών συναισθηµατικής ρύθµισης), κάποιες έρευνες 

προτείνουν µια άµεση σχέση. Συγκρινόµενα µε ανασφαλείς προσωπικότητες, ασφαλή άτοµα 

τείνουν να είναι καλύτερα προσαρµοσµένα στις µετρήσεις που αφορούν την ευηµερία, 

συµπεριλαµβανοµένου την µοναξιά, την κατάθλιψη, το άγχος, την επιθετικότητα και τις 

ψυχοσωµατικές ασθένειες. Η µη ασφαλής προσκόλληση (insecure attachment) έχει συνεπώς 

σχετιστεί µε χαµηλά επίπεδα συναισθηµατικής ευηµερίας και υψηλά επίπεδα κατάθλιψης και 

άγχους, (Carnelley et al, 1994. Kobak et al., 1991. Priel & Shamai, 1995).  

     Μία επιδηµιολογική έρευνα, χρησιµοποιώντας το τριπλό µοντέλο ενήλικης 

προσκόλλησης, έδειξε µία αντίστροφη σχέση µεταξύ της ηλικίας και της αγχώδους 

προσκόλλησης, (Mickelson et al., 1997). Αυτή η ίδια σχέση έχει επίσης βρεθεί σε µια έρευνα 

σχετικά µε την προσκόλληση και την ικανοποίηση που λαµβάνει κανείς σε µακροχρόνιες 
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σχέσεις και χρησιµοποιήθηκε στο µοντέλο της Bartholomew µε τις τέσσερις κατηγορίες, 

(Kafetsios, 2002). 

     Υπάρχουν ενδείξεις που δείχνουν, ότι µε την ωρίµανση, µερικοί τύποι ανασφαλούς 

προσωπικότητας µαθαίνουν να ρυθµίζουν το συναίσθηµα καλύτερα από άλλους και αυτό έχει 

επιπτώσεις για την ευηµερία τους. Μια τέτοια δυνατότητα εµπεριέχεται σε µία επιλεκτική 

κοινωνικοσυναισθηµατική θεωρία, που δίνει έµφαση στους µηχανισµούς ανάπτυξης της 

ψυχολογικής ευηµερίας. Πιο συγκεκριµένα η θεωρία υποστηρίζει, ότι κατά τη διάρκεια της 

πρώιµης αλλά και της ύστερης ενηλικίωσης συναισθηµατικές αλλαγές εµφανίζονται και 

βελτιώνουν τη ρύθµιση του συναισθήµατος, (Carstensen et al., 2000). 

     Παρ’όλο που είναι ευρέως αποδεκτό ότι η ανασφαλής προσκόλληση είναι συνδεδεµένη µε 

χαµηλή ευηµερία είναι λιγότερο αποδεκτό ότι αυτή η γενικευµένη σχέση υπάρχει σε όλους 

τους τύπους ανασφαλούς προσκόλλησης (αποφευκτική ή αγχώδης). 

     Προσκόλληση και κοινωνική υποστήριξη είναι στενά συνδεδεµένες έννοιες καθώς και οι 

δύο δίνουν έµφαση, παρά τις διαφορετικές προοπτικές, στην σηµασία των διαπροσωπικών 

σχέσεων, (Sarason et al., 1990). Όσον αφορά την ανησυχία στις στενές σχέσεις, οι 

αποφευκτικοί ήταν λιγότερο πρόθυµοι να αναζητήσουν ή να προσφέρουν βοήθεια, (Simpson 

et al., 1992. Collins & Feenay, 2000). Σε σύγκριση µε τα άτοµα ασφαλούς  προσκόλλησης, οι 

αποφευκτικοί και οι αγχώδης παρουσίασαν χαµηλότερα επίπεδα κοινωνικής υποστήριξης, 

(Davis et al., 1998). 

     Τα ενεργά µοντέλα δεσµού ευθύνονται για τις ατοµικές διαφορές στους τύπους δεσµού 

και την ψυχική υγεία βάσει αναλύσεων των γνωστικών και συναισθηµατικών διεργασιών 

τους, (Καφέτσιος, 2003). 

     Ο οικογενειακός φροντιστής ανοϊκού ασθενούς αποτελεί µια ειδική κατηγορία φροντιστών 

καθώς η φροντίδα που παρέχει απορροφά πολύ από την ενέργειά του και αυτό σίγουρα 

επηρεάζει και τις διαπροσωπικές του σχέσεις λόγω έλλειψης χρόνου ή πιθανής 

ψυχοσυναισθηµατικής υπερφόρτισης που έχει υποστεί. Επίσης παρ’ολο που η επιλογή της 

περίθαλψης του ασθενούς του είναι συνειδητή, πολλές φορές νιώθει παγιδευµένος σε αυτή τη 

σχέση και αβοήθητος από τον κοινωνικό περίγυρο. 

     Σύµφωνα µε τα ευρήµατα ερευνών, η προσκόλληση ανάµεσα στο φροντιστή και τον 

ανοϊκό ασθενή επιδρά στη συναισθηµατική αντίδραση του φροντιστή. Ο Μarkiewicz και οι 

συνεργάτες του σε ερεύνα τους µελετήσαν τα είδη προσκόλλησης σε φροντιστές ανοικών 

ασθενών. Η ερεύνα τους επικεντρώθηκε  στην ασφαλή, στην αγχωτική-αµφυθιµική  και στην 
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αποφευκτική προσκόλληση. Η ασφαλής προσκόλληση φανερώνει υγιείς σχέσεις, όπου τα 

άτοµα επιθυµούν να είναι διαθέσιµα και αξιόπιστα. Η αγχωτική –αµφυθυµική  προσκόλληση 

αντικατοπτρίζει µια προσκόλληση που έχει ένα µείγµα θυµού και απογοήτευσης. Η 

αποφευκτική προσκόλληση αντανακλά αυτούς που αποφεύγουν ή απέχουν απ’τους άλλους.  

Ο Markiewicz βρήκε ότι οι αγχωτικοί-αποφευκτικοί φροντιστές αναφέραν πιο συχνά 

αρνητικές συναισθηµατικές αντιδράσεις στο ρόλο τους ως φροντιστές και µειωµένη 

κοινωνική υποστήριξη. Ο Cicerelli (1993) ανέφερε ότι οι φροντιστές βιώνουν λιγότερη πίεση  

όταν  ο ασθενής έχει ισχυρή προσκόλληση. Οι Crispi, Schiaffino και Berman (1997) βρήκαν 

ότι οι φροντιστές µε ανασφαλή προσκόλληση αναφέραν µεγαλύτερη δυσκολία στο ρόλο τους 

ως φροντιστές. Γενικά οι έρευνες επιµένουν στη θέση οτι η θετική προσκόλληση  οδηγεί σε 

θετικές συναισθηµατικές αντιδράσεις των φροντιστών ενώ η αρνητική ή περιορισµένη 

προσκόλληση σε αρνητικές ή περιορισµένες συναισθηµατικές αντιδράσεις. 
 

 8 . 4 ΤΥΠΟΙ ∆ΕΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ 

 

     Τα καταθλιπτικά άτοµα παρουσιάζουν τους εαυτούς τους µε αρνητικούς όρους και 

επεξεργάζονται πληροφορίες και µνήµες για τον εαυτό µε αρνητικό τρόπο. Από την ίδια 

οπτική, οι τύποι δεσµού ενηλίκων ενέχουν µοντέλα που συνδυάζουν πληροφορίες για τον 

εαυτό και τους άλλους. Από τη µία, τα ενεργά µοντέλα δεσµού αφορούν σε γνωστικές 

διεργασίες που µπορεί να οδηγήσουν στην κατάθλιψη. Όπως είδαµε στο µοντέλο της 

Bartholomew, άτοµα µε ασφαλή δεσµό έχουν αυτοπεποίθηση και αντιλαµβάνονται τον 

εαυτό και τους άλλους µε θετικούς όρους. Άτοµα µε ανασφαλή µοντέλα έχουν µεγαλύτερη 

τάση να αντιλαµβάνονται τον εαυτό ή τους άλλους µε αρνητικούς όρους. Σύµφωνα µε 

έρευνες άτοµα µε κατάθλιψη έχουν υψηλότερα ποσοστά τύπων δεσµού εµµονής και 

φοβικού. Φαίνεται επίσης, ότι η οξεία κατάθλιψη δεν συσχετίζεται µε ανασφαλή ενεργά 

µοντέλα  όπως οι δυσθυµικές µορφές κατάθλιψης. Είναι πλέον αποδεκτό από πολλούς 

θεωρητικούς στο χώρο της θεωρίας του δεσµού ότι άτοµα µε τύπο εµµονής ή φοβικό δεν 

ελέγχουν τόσο καλά τα συναισθήµατά τους όσο άτοµα τύπου αποφυγής απορριπτικού.  

 

 8 . 5 ΤΥΠΟΙ ∆ΕΣΜΟΥ & ∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΓΧΟΥΣ 
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     Σύµφωνα µε τον Bowlby, άτοµα τύπου εµµονής και φοβικά χαρακτηρίζονται από υψηλά 

επίπεδα άγχους. Αυτό έχει να κάνει κυρίως µε τις στρατηγικές ρύθµισης του συναισθήµατος 

(υπερβολή του συναισθήµατος) που χαρακτηρίζουν αυτούς τους δύο τύπους. Υπάρχει 

σχετικά περιορισµένος αριθµός ερευνών για τη σχέση του άγχους µε τους τύπους δεσµού 

ενηλίκων. Ένας από τους λόγους είναι ότι δεν υπάρχουν γενικά ξεκάθαρα  κλινικά αίτια για 

τη διάγνωση αγχωδών καταστάσεων. Η γενικευµένη αγχώδης διαταραχή για παράδειγµα 

συνδέεται περισσότερα µε γενικευµένα συναισθήµατα φοβίας. Περισσότερη έρευνα 

χρειάζεται προς την κατεύθυνση αυτή για την εξακρίβωση σε κλινικά δείγµατα πως οι τύποι 

δεσµού εξηγούν τους διάφορους τύπους αγχωδών διαταραχών, (Καφέτσιος & Ιωαννίδου, 

2004). 

 

 8 . 6 Ο/Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ & ΤΥΠΟΙ ∆ΕΣΜΟΥ 

 

     Στην περίπτωση που ο/η σύζυγος οικογενειακός φροντιστής ανοϊκού ασθενούς έχει 

καλλιεργήσει ασφαλή τύπο δεσµού, σύµφωνα µε τη θεωρία των ενεργών µοντέλων δεσµού 

της Bartholomew, έχει την ελπίδα να διασώσει την ψυχική του σύγκρουση ως πρωταρχικός 

φροντιστής του ανοϊκού συντρόφου του. ∆είχνει µεγάλη συναίσθηση (empathy) στο 

συντροφό του και κατά κάποιο τρόπο κρατά αποστάσεις ασφαλείας από τα συµπτώµατα της 

νόσου. 

     Εκτός, όµως, από τον ασφαλή τύπο δεσµού, που µπορεί να συνδέει τους δύο συντρόφους 

και που κερδίθηκε µετά από πολλά χρόνια κοινής ζωής, οι υπόλοιποι τύποι ανασφαλούς 

δεσµού (φοβικός/αποφυγής, εµµονής/αµφυθιµικός, απορριπτικός/αποφυγής) βρίσκονται σε 

επικινδυνότητα. 

 

 8 . 7 Η ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΝΟΪΚΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟ 

 

     Η διαδικασία της περίθαλψης ενός ανοϊκού ασθενή εγείρει διαφορετικά συναισθήµατα 

στους φροντιστές, τα οποία λειτουργούν σε πολλαπλά επίπεδα. Η περίθαλψη θυµίζει σε 

πολλές πλευρές τη σχέση µητέρας-βρέφους κατά την οποία το βρέφος βρίσκεται σε 

κατάσταση απόλυτης εξάρτησης, ισχυροποιείται και είναι σε θέση µε την πάροδο του 

χρόνου να αναλαµβάνει όλο και περισσότερες πρωτοβουλίες και να ανεξαρτητοποιηθεί 
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ψυχικά και σωµατικά από τη σχέση µε τη µητέρα του. Αυτή είναι η διαδικασία χωρισµού-

επαναπροσέγγισης των νηπίων που περιγράφει η Margaret Mahler(1975). Αντιθέτως η σχέση 

µεταξύ φροντιστή και ανοϊκού ασθενή ακολουθεί αντίστροφη πορεία. Από µια κατάσταση 

όπου ο ασθενής µπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί και να έχει την ευθύνη του εαυτού του, στα 

πρώτα στάδια της ασθένειας καταλήγει να είναι απόλυτα εξαρτηµένος από το φροντιστή του. 

     Ασυνείδητα, ενώ η µητέρα βλέπει το παιδί της να αυτονοµείται και να χαίρεται µε αυτό 

επιβεβαιώνοντας έτσι τη δική της µητρική λειτουργία, ο φροντιστής µέσα από τη στενή 

σχέση µε τον ασθενή του βιώνει ένα πένθος το οποίο συνεχώς αυξάνεται, παρατηρώντας την 

σταδιακή απώλεια του νοητικού του δυναµικού. Ένα δεύτερο ζήτηµα αφορά την ποιότητα 

σχέσης ανάµεσα στον φροντιστή και τον ασθενή. Ο φροντιστής αναβιώνει συχνά πολλά 

συναισθήµατα που είχαν απωθηθεί και αφορούν τη σχέση µε τη δική του µητέρα. Είναι 

πιθανό το συναίσθηµα αυτό να επιτείνεται στην περίπτωση που ο φροντιστής είναι το 

ενήλικο τέκνο του ασθενή. Τότε το έδαφος είναι ακόµα πιο πρόσφορο για την αναβίωση της 

σχέσης µε τη µητέρα µέσα από µια αντιστροφή ρόλων. Τώρα ο φροντιστής-τέκνο 

αναλαµβάνει τη φροντίδα του ασθενούς-γονέα και ξεκινά µια δύσκολη συµπόρευση στην 

οποία το τέκνο καλείται να συνοδεύσει  τον ηλικιωµένο ανοϊκό στην έξοδο από τη ζωή, 

χωρίς όµως να απολέσει ο ίδιος τη δική του ψυχική υγεία. 

     Η σχέση ενήλικου τέκνου – ανοϊκού ασθενούς, ιδιαίτερα στη φάση που η αντιστροφή 

ρόλων είναι εµφανής, αποτελεί ένα ιδιαίτερο σχήµα σχέσης που διαγράφει επάλληλους 

κύκλους, οι οποίοι περιέχουν τρία συστατικά: την ικανοποίηση, την απογοήτευση και την 

αποδοχή. Το στοιχείο που καθορίζει την ποιότητα κάθε τέτοιας σχέσης είναι η κατεύθυνση 

της σπειροειδούς κίνησης. Η κατεύθυνση µπορεί να είναι είτε προς τα πάνω είτε προς τα 

κάτω. Μερικές – και ίσως τις περισσότερες φορές – η πορεία των διαδοχικών κύκλων 

κινείται προς τα κάτω, δηλαδή συνιστά εντροπική κίνηση, όρος παρµένος από τη φυσική που 

σηµαίνει την αναµενόµενη κατάρρευση συστηµάτων που έχουν οικοδοµηθεί σε δεδοµένο 

χρόνο. Άλλοτε πάλι, η πορεία των διαδοχικών κύκλων είναι ανωτροπική σπειροειδής. Η 

συνεχιζόµενη ανωτροπική κίνηση προδιαγράφει την επιτυχηµένη εξέλιξη της σχέσης. Στην 

περίπτωση αυτή το ενήλικο τέκνο θα παραµείνει φροντιστής βιώνοντας µε επιτυχία την 

αντιστροφή ρόλων και δε θα µετατραπεί σε «κρυφός ασθενής», (Παγοροπούλου & 

συνεργάτες, 2001). 

     Η αντιστροφή των ρόλων µπορεί να πραγµατοποιηθεί ή µάλλον καλύτερα να βιωθεί µε 

επιτυχία όταν συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
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 Ι . Η ψυχοσυναισθηµατική ωριµότητα του ενήλικου τέκνου 

     Ο όρος ψυχοσυναισθηµατική ωριµότητα (filial maturity) χρησιµοποιείται για να 

περιγράψει την αλλαγή ρόλων ανάµεσα στα ενήλικα παιδιά φροντιστές και τους 

εξαρτηµένους γονείς. Είναι χρήσιµο να τονιστεί πως πρόκειται για αλλαγή ρόλων παρά για 

αντιστροφή. Η διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι σε µια υγιή σχέση ένα τέκνο δε γίνεται 

γονέας του γονέα του διότι ο γονέας πάντα θα είναι γονέας. Το παιδί δεν σχετίζεται πια µε 

τους γονείς του ως εξαρτηµένο αλλά ως ενήλικο παιδί. Καθώς η νόσος εξελίσσεται το τέκνο 

αναγνωρίζει και ανταποκρίνεται στις ανάγκες του γονέα, την ατοµικότητα και τα όριά του. 

Χρειάζεται τεράστια προσπάθεια, κατανόηση, υποµονή, αυτοσυναίσθηση και αυτοεκτίµηση 

για να φτάσει κανείς στο στάδιο της ψυχοσυναισθηµατικής ωριµότητας. 

     Παρά τη φύση της ασθένειας που προστάζει έκπτωση των νοητικών λειτουργιών και 

µειωµένη αντίληψη του περιβάλλοντος, τόσο το τέκνο όσο και ο γονέας µπορεί να νιώσουν 

ένταση και σύγκρουση κατά τη διαδικασία αυτή. Είναι δύσκολο να καταρριφθεί η άποψη ότι 

οι γονείς είναι αθάνατοι και παντοδύναµοι. Οι γονείς ίσως αρνηθούν την αυξανόµενη 

εξάρτησή τους αποσυρόµενοι ή προσπαθώντας να ανακτήσουν κάποιον έλεγχο πάνω στα 

τέκνα προσπαθώντας να εξισορροπήσουν την απώλεια που βιώνουν. Για να επέλθει η 

ψυχοσυναισθηµατική ωριµότητα χρειάζεται τόσο τα τέκνα όσο και οι γονείς να αποδεχθούν 

την αναγκαιότητα αλλαγής ρόλων. 

     Όµως, η αλλαγή ρόλων δε σηµαίνει ότι η σχέση τέκνου – γονέα δε µπορεί πια να είναι 

σχέση αµοιβαίας κατανόησης και βοήθειας. Υπάρχουν πάντα τρόποι να εκφραστεί η 

συµπαράσταση και η αξία του καθενός. 

     To ενήλικο τέκνο ως φροντιστής ίσως νιώσει ότι το άτοµο που φροντίζει έχει γίνει πολύ 

εξαρτηµένο από αυτόν. Σε αυτήν την περίπτωση ο φροντιστής µπορεί να αναπτύξει έντονο 

φόβο, ακόµα και φοβία για τη δική του γήρανση.  

     Υπάρχουν και άλλα στοιχεία, σύµφωνα µε έρευνες, που λειτουργούν υποβοηθητικά.  

Συγκεκριµένα, το φύλο και το µορφωτικό επίπεδο συνιστούν περαιτέρω µεταβλητές που 

ευοδώνουν την αντιστροφή των ρόλων. Όταν το ενήλικο τέκνο είναι η θυγατέρα, τότε η 

ψυχοπιεστική υπερφόρτιση είναι χαµηλότερη, παρά όταν είναι ο γιος της οικογένειας. 

Επίσης, τα ενήλικα τέκνα υψηλού µορφωτικού επιπέδου επιτυγχάνουν να έχουν καλύτερη 

ποιότητα ζωής, παρά το γεγονός ότι έχουν επωµιστεί το κύριο βάρος της περίθαλψης. 
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     Ο δεύτερος σηµαντικός παράγων που καθορίζει την επιτυχία µε την οποία θα βιωθεί η 

αντιστροφή των ρόλων είναι ο τύπος του ενεργού µοντέλου δεσµού σύµφωνα µε το 

θεωρητικό µοντέλο της Bartholomew, 1990. 

 ΙΙ . ∆ιαχείριση του συναισθήµατος ενήλικων τέκνων φροντιστών ανοϊκών ασθενών 

βάσει των ενεργών µοντέλων δεσµού 

     Η ρύθµιση του συναισθήµατος είναι µια δεύτερη κεντρική λειτουργία άµεσα 

συνυφασµένη µε τους τύπους δεσµού. Όσον αφορά τους ανασφαλείς τύπους υπάρχει µια 

διαβάθµιση από τον «καλύτερο» στο χειρότερο, ο οποίος έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε τον 

ασφαλή. 

     Συγκεκριµένα, ο αποφυγής-απορριπτικός τύπος (υψηλή αποφυγή-χαµηλό επίπεδο άγχους) 

που εµφανίζεται ως ο λιγότερο νοσηρός έχει ισχυρή γνωσιακή άµυνα και είναι σε θέση να 

αναπλαισώσει γνωστικά το πρόβληµά του. Έχει, όµως, το µειονέκτηµα να καταπιέζει τα 

συναισθήµατά του και δεν είναι σε θέση να τα αναγνωρίσει και να τα αποδεχτεί. 

Αναγνωρίζει τη δυσκολία της φροντίδας που παρέχει, ξέρει τις υποχρεώσεις του και τα όριά 

του, αλλά απωθεί τα συναισθήµατά του τόσο ώστε να µη µπορεί να τα φέρει στην επιφάνεια. 

Έπεται ο τύπος εµµονής/αµφιθυµικός(χαµηλά αποφυγή-υψηλό επίπεδο άγχους), ο οποίος 

φοβάται την απόρριψη και ως εκ τούτου έχει υψηλή εµπλοκή στο πρόβληµα του ανοϊκού 

συγγενούς του, αλλά ρυθµίζει το άγχος του. Βιώνει την αντιστροφή των ρόλων έντονα και 

αφήνει έντονα συναισθήµατα να τον κυριεύσουν και να τον παγιδεύσουν. Τέλος, ο φοβικός-

αποφυγής(υψηλό άγχος- υψηλή αποφυγή), συνιστά το χειρότερο µοντέλο οικογενειακού 

φροντιστή. Νιώθει παγιδευµένος στο πρόβληµα, βρίσκεται µονίµως σε εσωτερική 

σύγκρουση, ενώ το συναίσθηµά του είναι καταπιεσµένο και κλειστό. Με άλλα λόγια, 

λειτουργεί αντιθετικά σε σχέση µε τον ασφαλή, ο οποίος έχει ανοικτό και αναγνωρίσιµο 

συναίσθηµα, αµύνεται ενεργά απέναντι στη θλίψη, έχει µάθει να αξιοποιεί ακόµα και τα 

αρνητικά συναισθήµατα(φόβος, θυµός, αηδία), ενώ ο εµπρόσθιος λοβός του εγκεφάλου του 

δεν επηρεάζεται από τα εξωτερικά γεγονότα ώστε να αισθάνεται παγιδευµένος, (Καφέτσιος 

& Σιδέρης, 2006). 

 

 8 . 8 ΨΥΧΟΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΑΝΟΪΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ & ΤΥΠΟΙ ∆ΕΣΜΟΥ 

     H γονεϊκή προσκόλληση και η σχέση της µε την ψυχοπιεστική υπερφόρτιση του 

φροντιστή έχουν αποτελέσει σηµαντικό ζήτηµα στην έρευνα σχετικά µε τους φροντιστές, ( 
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Harmon &Thiessen, 1989. Magai & Cohen, 1998. Markiewitz et al, 1997). Σύµφωνα µε 

παλαιότερη µελέτη του Bowlby (1969), αισθήµατα  προσκόλλησης,τα οποία παίζουν 

καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη δεσµών ανάµεσα στα άτοµα (Klaus et al., 1995), αυξάνουν 

τις συµπεριφορές φροντίδας. Η έρευνα έχει επίσης αποδείξει ότι αυξηµένα συναισθήµατα 

και συµπεριφορές προσκόλλησης, όπως για παράδειγµα επισκέψεις και συχνά 

τηλεφωνήµατα, συνδέονται µε αυξηµένη παροχή φροντίδας, (Cicerelli, 1983 ). Φροντιστές 

µε θετικό συναίσθηµα που αντιµετώπιζαν θετικά  το ρόλο τους  επηρεάζαν θετικά την υγεία 

των ατόµων που φροντίζαν, (Uchino et al., 1996). Η συναισθηµατική υποστήριξη που 

παρέχουν οι φροντιστές έχει θετικά ψυχολογικά  αποτελέσµατα στην προσαρµογή, ευεξία 

και υγεία του ανοικού ασθενούς. Έχει διαπιστωθεί ότι οι γυναίκες, κυρίως οι κόρες, 

αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία  των φροντιστών, (Zarit et al., 1998). Παρ’όλα αυτά, 

το 10%-12% των πρωταρχικών  φροντιστών είναι γιοί και αποτελούν το 52% των 

δευτερευόντων φροντιστών. Στην έρευνα του Cohen (1990) το 22% των φροντιστών –γιών 

ζούσε µε τον περιθάλποντα ανοικό γονέα. Αυτοί οι άντρες ήταν επίσης δεσµευµένοι στις 

υποχρεώσεις τους ως φροντιστές, (Harris, 1998). 

     Στην έρευνα του Αdrew  P. Daire Ph.D του πανεπιστηµίου  Cenrtal Florida (τµήµα 

Παιδιού, Οικογένειας και Κοινωνικών Επιστηµών) που δηµοσιεύτηκε στο αµερικάνικο 

περιοδικό: The Gerontologist, (vol. 42, 2002), χρησιµοποιήθηκε η κλίµακα: Parental 

Bonding Inventory (PBI), που ερευνά την προσκόλληση  κάποιου στο γονέα του από την 

οπτική γωνία του ενήλικου τέκνου. Επίσης χορηγηθήκαν οι κλίµακες: Brief Symptom 

Inventory (BSI) και Caregivers Survey Questionnaire(CSQ). 

     Στην έρευνα συµµετείχαν 40 υποκείµενα, άνδρες, γιοί φροντιστές ανοικών ασθενών. Tα 

αποτελέσµατα έδειξαν ότι τα άτοµα που αναφέραν λιγότερη φροντίδα (συναισθηµατική 

ζεστασιά, ενσυναίσθηση και εγγύτητα) στη σχέση τους µε τους γονείς, µέχρι την ηλικία των 

16 χρόνων, παρουσιάσαν µεγαλύτερη συναισθηµατική φόρτιση στο ρόλο τους, ως 

πρωταρχικοί φροντιστές του γονέα τους µε άνοια. Όταν µεγάλα ποσοστά φροντίδας 

αναφερόταν, υπήρχε λιγότερη  συναισθηµατική φόρτιση. Τα αποτελέσµατα συγκλίνουν µε 

αυτά άλλων ερευνών, που προτείνουν, ότι ισχυρά επίπεδα προσκόλλησης σχετίζονται µε 

λιγότερη συναισθηµατική πίεση και ψυχοπιεστική υπερφόρτιση, (Magai &Cohen, 1998). 

     Στην  έρευνα των Magai και Cohen, οι φροντιστές µε ασφαλή προσκόλληση ανέφεραν 

λιγότερη  κατάθλιψη,άγχος και ψυχοπιεστική υπερφόρτιση. Στην έρευνα του Αdrew P. 
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Daire,  τα αποτελέσµατα δείξαν µια ενδιαφέρουσα σχέση ανάµεσα στους δεσµούς µεταξύ 

γονέα –τέκνου κατά την παιδική ηλικία και τη µετέπειτα σχέση τους, ως γιοί-φροντιστές και 

ανοϊκοί γονείς. Οι άνδρες φροντιστές εµφάνισαν περισσότερο στρες, όταν αντιλαµβανόταν 

το δέσιµο µε τους γονείς τους γεµάτο ενσυναίσθηση, κατανοήση, ζεστασιά και φροντίδα. 

Αντιθέτως, περισσότερο στρες αποδιδόταν όταν υπήρχε λιγότερη φροντίδα( εµπάθεια, 

λιγότερη κατανόηση και ζεστασιά κατά την παιδική ηλικία). Αυτό ίσως αντανακλά την 

ισχυρή αίσθηση καθήκοντος που βιώνουν οι γιοί φροντιστές, (Harris, 1998) που βοηθά ίσως 

στο να µη βλέπουν το σρες ως εµπόδιο στο ρόλο τους ως φροντιστές. 

      Άλλη µια εξήγηση έρχεται από το γνωστικό-συγκηνισιακό σχήµα του Bowlby (1988) 

που ονοµάζεται εσωτερικό µοντέλο ενεργού δεσµού. Όσον αφορά στους φροντιστές, το 

εσωτερικό µοντέλο ενεργού δεσµού αποτελείται από πιστεύω,κανόνες και στρατηγικές που 

δίνουν έµφαση στη διαδικασία προσκόλλησης και σχετίζονται µε συγκηνισιακό έλεγχο, 

(Pistole, 1999). To εσωτερικό µοντέλο ενεργού δεσµού των γιών-φροντιστών, µε υψηλό 

δέσιµο µε τους γονείς κατά την παιδική ηλικία, θα µπορούσε να περιέχει ισχυρή αίσθηση 

καθήκοντος όταν το στρες δεν αποδίδεται στο ρόλο τους ως φροντιστές, αλλά σε άλλες 

πηγές. Επιπρόσθετα, άτοµα που αναφέραν υψηλό δέσιµο µε τους γονείς µέχρι την ηλικία των 

16 χρόνων, ίσως έχουν περισσότερη άνεση και οικειότητα µε τη δυναµική σχέση. Παρ’όλα 

αυτά, επιπλέον έρευνα είναι απαραίτητη για την καλύτερη κατανόηση του εσωτερικού 

µοντέλου ενεργού δεσµού  για τους γιούς –φροντιστές. 

     H κοινωνική στήριξη που δέχονται τα ενήλικα τέκνα φροντιστές είναι µια διάσταση που 

χρήζει περισσότερης ανάλυσης, καθώς τα τέκνα οφείλουν µεγάλο ποσοστό σε αυτήν, την 

καλύτερη ποιότητα ζωής τους, σε σχέση µε τους συντρόφους φροντιστές. Η έννοια της 

κοινωνικής στήριξης (social support) αναφέρεται στον βαθµό υποστήριξης που 

αντιλαµβάνεται ή βιώνει το άτοµο στις διαπροσωπικές / κοινωνικές σχέσεις. 

     Η επίδραση των τύπων δεσµού είναι σηµαντική για τα ενήλικα τέκνα φροντιστές όσον 

αφορά την κοινωνική στήριξη που δέχονται. Συγκεκριµένα, άτοµα µε ανασφαλείς τύπους 

δεσµού είναι ευπρόσβλητα στο άγχος και οι τύποι δεσµού επηρεάζουν την ικανότητα των 

ατόµων να επωφεληθούν από την κοινωνική δικτύωση, (West et al., 1986). Σύµφωνα µε 

ερευνητές, η κοινωνική στήριξη µπορεί να επιδρά ως µεσολαβούσα µεταβλητή (mediator) 

στην ψυχική υγεία. Άλλωστε, τόσο η θεωρία δεσµού όσο και η οπτική της κοινωνικής 

στήριξης εστιάζουν στη σηµασία των διαπροσωπικών σχέσεων, (Sarason et al., 1990). 
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     Πρόσφατες έρευνες συνέδεσαν τις έννοιες της κοινωνικής στήριξης και της ψυχικής 
υγείας. Σε µια µελέτη για την αντιµετώπιση του άγχους ως αποτέλεσµα των πυραυλικών 

επιθέσεων στο Ισραήλ το 1992, άτοµα µε τύπο δεσµού αποφυγής χρησιµοποίησαν την 

αποφυγή ως τακτική ελέγχου του άγχους, (Mikulincer & Florian, 1995). Σε άλλη πρόσφατη 

έρευνα, φροντιστές µε τύπο εµµονής όσο και αποφυγής έδειξαν χαµηλότερα επίπεδα γενικής 

και ειδικής κοινωνικής στήριξης σε σύγκριση µε άτοµα ασφαλούς τύπου. Τέλος, σε έρευνα 

που εξέτασε τη γενική συµβολή των τύπων δεσµού και της κοινωνικής στήριξης στην 

ψυχική υγεία φροντιστών βρέθηκε ότι και οι δύο έννοιες έχουν ίση επίδραση στα επίπεδα 

άγχους και κατάθλιψης. 

     Επιπλέον, έρευνα πάνω στο θέµα κοινωνικής στήριξης, των τύπων δεσµού και της 

ψυχικής υγείας σε ελληνικό δείγµα βρέθηκε ότι οι ανασφαλείς τύποι  (εµµονής και αποφυγής 

– φοβικός) είχαν υψηλότερα επίπεδα δυσθυµίας και χαµηλότερα κοινωνικής στήριξης. Η 

κοινωνική στήριξη εξηγεί ένα µέρος της διακύµανσης στην ψυχική υγεία, επιπλέον από τους 

τύπους δεσµού, αλλά αυτό έχει κυρίως να κάνει µε την ικανοποίηση από τις φιλικές σχέσεις 

και όχι τόσο µε των αριθµό των φίλων ή γνωστών, (Καφέτσιος, 2000). 

 

 

 

 Κεφάλαιο 5 
 
 

 9 . ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΨΥΧΟΠΙΕΣΤΙΚΗΣ 

ΥΠΕΡΦΟΡΤΙΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

 
     Στα πλαίσια µιας ψυχοπιεστικής κατάστασης, υπάρχουν ποικίλοι τρόποι αντιµετώπισης, 

που θεωρούνται κατάλληλοι προκειµένου το άτοµο να χειριστεί, να διευθύνει, καθώς και να 

ανεχτεί τις περιστάσεις που εκτίµησε ως φορτικές ή υπεράνω των αποθεµάτων του. 

Συγκεκριµένα, υπάρχει µια διάκριση ανάµεσα στους τρόπους αντιµετώπισης οι οποίοι 

εστιάζονται στο πρόβληµα, όπως για παράδειγµα, προσπάθειες τροποποίησης της 

κατάστασης και τους τρόπους αντιµετώπισης που εστιάζονται στο συναίσθηµα, π.χ., 
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συναισθηµατική αποστασιοποίηση, διαφυγή-αποφυγή, αναζήτηση κοινωνικής υποστήριξης. 

Υπάρχουν αποδείξεις τόσο για τη σταθερότητα όσο και για την µεταβλητότητα στις 

µεθόδους µε τις οποίες οι άνθρωποι αντιµετωπίζουν τις πιεστικές καταστάσεις. Αν και η 

χρήση ορισµένων µεθόδων αντιµετώπισης φαίνεται πως επηρεάζεται από παράγοντες της 

προσωπικότητας, η χρήση πολλών µεθόδων αντιµετώπισης φαίνεται πως επηρεάζεται έντονα 

από το πλαίσιο της συγκεκριµένης περίστασης, (Lazarus, 1993).    

     Υπάρχουν ελάχιστες περιπτώσεις, όπου έχει υπάρξει προετοιµασία για την ανάληψη του 

ρόλου του φροντιστή. Αν και στις µέρες µας υπάρχει περισσότερη και καλύτερη ενηµέρωση, 

φαίνεται απίθανο κάποιος να είναι επαρκώς προετοιµασµένος. Τα ερωτήµατα που 

προκύπτουν είναι πολλά: Πως οι φροντιστές αντιµετωπίζουν µια κατάσταση ολοένα και πιο 

απαιτητική; Υπάρχουν συγκεκριµένες δεξιότητες που κάνουν τα καθήκοντα του φροντιστή 

ευκολότερα; Yπάρχουν δοκιµασµένες στρατηγικές που µπορούν να διδαχθούν στους 

φροντιστές; Αν και όχι ολοκληρωµένες, υπάρχουν στοιχεία από στρατηγικές αντιµετώπισης 

φροντιστών που απαντούν στα ερωτήµατα αυτά. Οι περισσότερες έρευνες έχουν γίνει µέσα 

στο γενικότερο πλαίσιο της θεωρίας του στρες και της αντιµετώπισής του, των Lazarus και 

Folkman (1984) και εξέτασαν τις στρατηγικές αντιµετώπισης που χρησιµοποιούν οι 

φροντιστές. 

     Η ψυχοπιεστκή υπερφόρτιση επηρεάζεται από τις στρατηγικές αντιµετώπισης που 

χρησιµοποιούνται. Πολλοί ερευνητές αναφέρουν, ότι τρείς «εσωτερικές» στρατηγικές-

αυτοπεποίθηση στην ικανότητα επίλυσης προβληµάτων, ικανότητα επανατοποθέτησης του 

προβλήµατος και βαθµός παθητικότητας- σχετίζονται µε τα επίπεδα ψυχοπιεστκής  

υπερφόρτισης. Επιπρόσθετα, δύο «εξωτερικές» στρατηγικές -η πνευµατική υποστήριξη και η 

κοινωνική υποστήριξη- επηρεάζουν το ποσοστό  ψυχοπιεστκής  υπερφόρτισης που δέχεται  ο 

φροντιστής.Οι δύο θετικές εσωτερικές προσεγγίσεις -αυτοπεποίθηση στην ικανότητα 

επίλυσης προβληµάτων και ικανότητα επανατοποθέτησης- ίσως κάνουν τα προβλήµατα πιο 

κατανοητά και ευκολότερα. Η παθητικότητα, αντίθετα, δηλώνει αποφυγή του προβλήµατος, 

αποτέλεσµα αυτού η αυξηµένη ψυχοπιεστκή  υπερφόρτιση. Οι εξωτερικές προσεγγίσεις, 

ίσως βοηθούν στη µείωση της υπερφόρτισης γιατί η πνευµατική υποστήριξη και η 

αλληλεπίδραση µε άλλα µέλη της οικογένειας διευρήνει το πεδίο υποστήριξης. Το παραπάνω 

έχει επιβεβαιωθεί και από τα αποτελέσµατα άλλων ερευνών. 

     Σύµφωνα µε αυτά, οι φροντιστές, οι οποίοι έχουν µεγαλύτερα συναισθηµατικά και 

κοινωνικά στηρίγµατα, συνήθως αναφέρουν χαµηλά επίπεδα κατάθλιψης και υψηλά επίπεδα 
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ικανοποίησης στη ζωή, (Schulz et al., 1990). Η εµπειρία της παροχής φροντίδας έχει 

θεωρηθεί ως καταπόνηση ή ικανοποίηση που αποδίδεται σε διάφορους παράγοντες,οι οποίοι 

αφορούν στον εσωτερικό και τον εξωτερικό κόσµο των ατόµων που παρέχουν φροντίδα, 

όπως έχει ήδη αναφερθεί παραπάνω. Στόχος της παρακάτω µελέτης ήταν να ελέγξει το πως 

τέτοιου είδους παράγοντες συνδέονται µεταξύ τους µέσα στο πλαίσιο ενός µοντέλου για την 

αντιµετώπιση του στρες. Τα ευρήµατα φανερώνουν πως η αποτελεσµατική αντιµετώπιση 

του στρες που βιώνουν τα άτοµα που παρέχουν φροντίδα µπορεί να βελτιωθεί µε την 

υποστήριξη που τους προσφέρουν τα έµπιστά τους άτοµα. Oι φροντιστές, φαίνεται πιθανό µε 

την πάροδο του χρόνου, να αλλάζουν τις στρατηγικές που χρησιµοποιούν για να 

αντιµετωπίσουν το στρες της φροντίδας και να τις αντικαθιστούν µε πιο αποτελεσµατικές, 

ακριβώς για να µειώσουν το στρες της φροντίδας.  Το επίπεδο της αποτελεσµατικής 

αντιµετώπισης του στρες αυξήθηκε µε την πάροδο του χρόνου, ενώ οι δυσκολίες που 

αφορούσαν στην παροχή βοήθειας µειώθηκαν, αλλά η εκτίµηση και η καταπόνηση των 

ατόµων που παρείχαν φροντίδα δεν µεταβλήθηκε, (Joyce et al., 2003).  

     Οι ερευνητές έχουν προσεγγίσει το θέµα των στρατηγικών αντιµετώπισης της 

ψυχοπιεστικής υπερφόρτισης των φροντιστών µε διάφορους τρόπους. Η ικανότητα αντοχής 

και ανοχής των συµπεριφορών που οδηγούν στο άγχος και στρες των φροντιστών, σχετίζεται 

τόσο µε την πολυπλοκότητα των προβληµάτων του ασθενούς, όσο και από τη διαθεσιµότητα 

και ποιότητα των  στρατηγικών  αντιµετώπισης που διαθέτει ο φροντιστής. Στα πλαίσια 

ερευνών και παρεµβάσεων έχουν αναπτυχθεί διάφορα προγράµµατα εκµάθησης δεξιοτήτων, 

µε σκοπό να αυξήσουν τον αριθµό και την ποιότητα των στρατηγικών αντιµετώπισης. Σ’ 

αυτά συµπεριλαµβάνονται προσπάθειες αύξησης των κινήτρων και της διεκδικητικότητας, 

παράλληλα µε τρόπους µείωσης του στρες και επίλυσης προβληµάτων. Σύµφωνα µε τους 

Zarit & Zarit (1986), οι φροντιστές πρέπει να µάθουν αποτελεσµατικούς τρόπους  να 

διαχειρίζονται τη συµπεριφορά και να δέχονται περισσότερη βοήθεια στο ρόλο τους ως 

φροντιστές. Προτείνουν τρείς στρατηγικές επίτευξης αυτού: παροχή πληροφοριών στους 

φροντιστές, βοήθεια στην εύρεση λύσεων για προβληµατικές συµπεριφορές και αναγνώριση 

πηγών βοήθειας για το φροντιστή. Το µοντέλο λειτουργεί τόσο για όσους παρέχουν φροντίδα 

στο σπίτι όσο και σε όσους έχουνε τοποθετήσει τον ασθενή σε ίδρυµα. Υποστηρίζουν ότι η 

τοποθέτηση σε ίδρυµα  ίσως απλά αλλάξει το είδος της υπερφόρτισης, χωρίς να προσφέρει 

ανακούφιση. 
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     Ο Corbeil και οι συνεργάτες του (1999), πραγµατοποίησαν µια µελέτη µε σκοπό να 

αξιολογήσουν την επάρκεια ενός πλαισίου προσαρµογής στο στρες, ώστε να κατευθύνουν 

τις ερευνητικές µελέτες που αφορούν στην παρέµβαση σε άτοµα που παρέχουν φροντίδα και 

σε ασθενείς που πάσχουν από την νόσο του Alzheimer, καθώς και για να ελέγξουν την 

επίδραση,που ασκεί µια παρέµβαση γνωστικής διέγερσης, ως αποτέλεσµα αλληλεπίδρασης. 

Χρησιµοποιώντας έναν µεθοδολογικό σχεδιασµό που περιλαµβάνει επαναλαµβανόµενες 

µετρήσεις, 87 δυάδες ασθενών µε τα άτοµα που τους φρόντιζαν τοποθετήθηκαν τυχαία σε 

µια από τις παρακάτω τρεις συνθήκες: ενεργή γνωστική διέγερση, παθητική διέγερση ή 

έλεγχος. Οι αξιολογήσεις προέκυψαν πριν από την παρέµβαση, µετά από την παρέµβαση (σε 

τρεις µήνες) και εννέα µήνες αργότερα. Η οµάδα των ατόµων που παρείχαν φροντίδα σε 

ασθενείς και στην οποία είχε γίνει η παρέµβαση, έδειξαν να είναι περισσότερο 

ικανοποιηµένοι από την αλληλεπίδρασή τους µε τον ασθενή. Σύµφωνα µε τους ερευνητές, η 

βελτίωση της ικανοποίησης του ατόµου που παρείχε φροντίδα σε ασθενή αποδόθηκε σε µια 

µείωση των επιδράσεων που ασκούσανε οι στρεσογόνες συµπεριφορές, µέσα από την 

αυξηµένη χρήση µιας εστιασµένης στο πρόβληµα στρατηγικής αντιµετώπισης του στρες, 

δηλαδή, την θετική επανεκτίµηση της στρεσογόνας κατάστασης.    

 

 

 10 . ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΝΟΪΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 

 
     Τα άτοµα µε προχωρηµένη άνοια, όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω, δεν µπορούν να 

φάνε, να πλυθούν ή να ντυθούν µόνα τους. ∆εν µπορούν να επικοινωνήσουν ή να 

αναγνωρίσουν τα µέλη της οικογένειάς τους. Μπορεί να περιπλανιώνται µακριά από το σπίτι 

τους και να χαθούν. Επιπλέον, επειδή δεν έχουν επίγνωση του κοινωνικού στίγµατος, µπορεί 

να εκδηλώσουν δηµόσια σεξουαλικές συµπεριφορές, όπως αυνανισµό. Οι ανοϊκοί ασθενείς 

βρίσκονται συχνά σε διέγερση και µπορούν να γίνουν βίαιοι και αθυρόστοµοι. Προκειµένου 

να βοηθήσουν τόσο τους ασθενείς µε άνοια όσο και τα άτοµα που τους φροντίζουν, οι 

ερευνητές προσπαθούν να βρούν τρόπους αντιµετώπισης αυτών των συνεπειών της νόσου. 

     Η τάση των ατόµων µε άνοια να περιπλανιώνται, προκαλεί µεγάλη ανησυχία στους  

φροντιστές τους. Μερικές φορές πηγαίνουν σε µέρη ή µπλέκουν σε καταστάσεις που θέτουν 

σε κίνδυνο τη ζωή και την ασφάλειά τους, για παράδειγµα σκάλες, δρόµοι κ.α. Συχνά, 

λαµβάνονται ακραία µέτρα, όπως το να δένουν τον ασθενή στην καρέκλα ή το κρεβάτι ή να 
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τον ναρκώνουν, για να αποφευχθεί η περιπλάνησή του. ∆υστυχώς, ο σωµατικός περιορισµός 

και ο περιορισµός µέσω φαρµακευτικής αγωγής έχουν τους δικούς τους κινδύνους, που 

περιλαµβάνουν επιπρόσθετες ιατρικές επιπλοκές. Πέραν αυτών, αυξάνεται η αίσθηση 

έλλειψης ελέγχου και ανεξαρτησίας που ήδη έχει το άτοµο µε άνοια. 

     Οι παραπάνω συµπεριφορές είναι ιδιαίτερα ψυχοφθόρες για τους φροντιστές ανοϊκών 

ασθενών. Στις περισσότερες περιπτώσεις χρησιµοποιούνται φάρµακα, αν και τα 

απότελέσµατά τους δεν είναι πάντα τα αναµενόµενα. O Edwards (1994) πρότεινε την 

«εκπαίδευση θετικής δυναµικής παρουσίας» (assertiveness training), ώστε οι παρέχοντες 

φροντίδα να µπορούν να αντιµετωπίσουν καλύτερα τις εχθρικές συµπεριφορές των ασθενών. 

Μέχρι στιγµής δεν υπάρχουν αντικειµενικά στοιχεία που να δείχνουν την 

αποτελεσµατικότητά της. Η άλλη λύση, είναι οι φροντιστές να δέχονται παθητικά αυτές τις 

συµπεριφορές των ατόµων µε άνοια, γεγονός που αυξάνει το στρες και πολλές φορές 

γίνονται και εκείνοι µε τη σειρά τους εριστικοί και επιθετικοί. Αυτή η τελευταία αντίδραση 

προκαλεί µεγάλο προβληµατισµό, επειδή εύκολα µπορεί να µετατραπεί σε κακοποίηση 

ηλικιωµένων. Η κατακράτηση της τροφής ή των φαρµάκων ή η επιβολή σηµαντικής 

κακοποίησης είναι περισσότερο συνηθισµένο φαινόµενο µεταξύ των ατόµων που φροντίζουν 

ηλικιωµένους µε γνωστικά ελλείµµατα, (Sachs & Cassel, 1989). 

     Αναδύεται, λοιπόν, η σηµαντικότητα της διδαχής και της εκπαίδευσης των φροντιστών 

ανοϊκών ασθενών στο πως να χειρίζονται τις στρεσογόνες καταστάσεις, ώστε να µην 

κλιµακώνουν τις αντιδράσεις τους φτάνοντας στο να κακοποιούν τους ασθενείς. 

 

 11 . ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΟΪΚΟΥ AΣΘΕΝΗ ΣΕ Ι∆ΡΥΜΑ 

 
     Η επικρατούσα νόρµα στην κοινωνία, τουλάχιστον σε επίπεδο προσδοκιών, είναι ότι ο 

ανοϊκός ασθενής θα παραµείνει σπίτι όσο το επιτρέπουν οι συνθήκες. Οι συνθήκες αυτές, 

περιλαµβάνουν µια σειρά καταστάσεων, από οικονοµική και σωµατική κατάσταση µέχρι 

ψυχολογική ευεξία. Ο ανοϊκός ασθενής συνήθως παραµένει σπίτι υπό τη φροντίδα κυρίως 

της συζύγου ή της ενήλικης κόρης, για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Οι µελέτες υποδεικνύουν 

µε συνέπεια, µια σχεδόν παγκόσµια αποφασιστικότητα εκ µέρους των γυναικών συζύγων 

που παρέχουν φροντίδα να αποφεύγουν την ιδρυµατοποίηση, αντιµετωπίζοντας την 

κατάσταση µέχρι την πικρή της κατάληξη ή τουλάχιστον µέχρι οι πηγές τους αντιµετώπισης 

του στρες να στερέψουν οριστικά, (Knight et al., 1993). 
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     Παρόλα αυτά η τοποθέτηση σε ίδρυµα είναι προσδοκόµενη και κοινωνικά αποδεκτή. Η 

απόφαση αυτή δεν είναι καθόλου εύκολη. Ιδίως σε περιπτώσεις όπου ο γάµος ήταν 

επιτυχηµένος, και για τις δύο πλευρές, απαιτείται κάτι περισσότερο από ρεαλισµό και 

αντικειµενικότητα για την λήψη µιας τέτοιας απόφασης. ∆εν είναι παράξενο που πολλοί 

φροντιστές µετά την τοποθέτηση του ανοϊκού ατόµου σε ίδρυµα, περνούν µαζί του 

παραπάνω χρόνο από πριν. Η επιθετικότητα και η περιπλάνηση είναι οι πιο συχνά 

αναφερόµενοι λόγοι, για την ιδρυµατοποίηση του ανοϊκού ασθενούς. Σκοπός µιας πιο 

πρόσφατης µελέτης ήταν η εξεύρεση των αιτιών που τα άτοµα που φροντίζουν ασθενείς µε 

άνοια µπορεί να αποφασίσουν ότι δεν µπορούν να συνεχίσουν να φροντίζουν τον ασθενή στο 

σπίτι. Στα πλαίσια της µελέτης, χρησιµοποιήθηκαν ηµι-δοµηµένες συνεντεύξεις σε άτοµα 

που φρόντιζαν συγγενείς τους µε άνοια, πριν τους τοποθετήσουν σε ένα ίδρυµα και µετά την 

πάροδο τεσσάρων µηνών, από αυτή την εγκατάσταση στο ίδρυµα. Η περιπλάνηση, η 

επιθετικότητα, η ασυνέπεια και η σωµατική εξάντληση των ανθρώπων που πάσχουν από 

άνοια, αποτελούν τους παράγοντες που µπορεί να οδηγήσουν τους φροντιστές να εξετάσουν 

το ενδεχόµενο να τοποθετήσουν τον συγγενή τους σε ένα ίδρυµα. Το στρες που συνδέεται µε 

τα Χριστούγεννα µπορεί να αποτελέσει έναν ακόµη παράγοντα επίδρασης,σύµφωνα µε τα 

ευρήµατα της µελέτης, (Armstrong, 2000). 

     Ερευνητές έχουν προτείνει, πως η απόφαση της τοποθέτησης του ανοϊκού ασθενούς σε 

ίδρυµα βασίζεται κυρίως στα χαρακτηριστικά του φροντιστή, όπως αισθήµατα ευεξίας, παρά 

στις συµπεριφορές και τα γνωρίσµατα του ασθενή. Τα πιο συνήθη χαρακτηριστικά των 

φροντιστών που τοποθετούν τον ασθενή τους σε ίδρυµα, σύµφωνα µε αυτούς τους ερευνητές 

είναι: γυναίκες νεαρής ηλικίας, εργαζόµενες, κόρες του ασθενούς. Αναφέρουν δύο 

παράγοντες που µειώνουν σηµαντικά την πιθανότητα τοποθέτησης σε ίδρυµα: τη σχέση του 

φροντιστή µε τον ασθενή και την ανάγκη του φροντιστή για βοήθεια. Μια σύζυγος που 

δέχεται κάποια βοήθεια είναι πιο σπάνιο να προβεί σε µια τέτοια ενέργεια. Τα ενήλικα τέκνα 

έχουν συχνά δικές τους οικογένειες και επαγγελµατικές υποχρεώσεις, γεγονός που οδηγεί 

αναπόφευκτα σε υπερφόρτιση ρόλων. Αυτός είναι επίσης ένας παράγοντας που οδηγεί στην 

τοποθέτηση του γονέα ανοϊκού ασθενή σε ίδρυµα. Η πιθανότητα τοποθέτησης σε ίδρυµα 

ήτανε µεγαλύτερη όταν ο φροντιστής δεν ήτανε κοντινός συγγενής µε τον ασθενή και ο 

ρόλος γινόταν αντιληπτός ως φορτίο, (Schneider et al., 1999). Οι δείκτες πρόβλεψης για την 

τοποθέτηση σε ιδρύµατα ατόµων µε άνοια έχουν ελκύσει σε µεγάλο βαθµό την ερευνητική 

προσοχή στον τοµέα της γεροντολογίας. Η παρακάτω µελέτη ανέλυσε την επίδραση της 
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βοήθειας προς την οικογένεια κατά την περίοδο της τοποθέτησης σε ίδρυµα ηλικιωµένων 

ατόµων µε γνωστικές διαταραχές, τα οποία ως τότε φρόντιζε η οικογένεια. Τα αποτελέσµατα 

έδειξαν ότι τα άτοµα που παρείχαν φροντίδα στους συγγενείς τους ήταν πολύ λιγότερο 

πιθανό να τους τοποθετήσουν σε ίδρυµα, όταν τα µέλη της οικογένειας παρείχαν βοήθεια 

κατά τη διάρκεια της νύχτας και βοηθούσαν µε τις δραστηριότητες της καθηµερινής 

φροντίδας. Αυτά τα ευρήµατα υποδεικνύουν ότι συγκεκριµένα είδη βοήθειας προς την 

οικογένεια διαδραµατίζουν ένα σηµαντικό ρόλο αναφορικά µε την καθυστέρηση 

τοποθέτησης σε ίδρυµα των ηλικιωµένων ατόµων που πάσχουν από άνοια, (Gaugler et al., 

2000).  

     Άλλοι µελετητές ερµηνεύουν την απόφαση τοποθέτησης του ασθενούς σε ίδρυµα, βάση 

της έντασης που βιώνουν οι φροντιστές. Το ποσοστό της έντασης µπορεί να µη σχετίζεται µε 

το βαθµό ανικανότητας του ανοϊκού ασθενούς, αλλά µε την αντίληψη του φροντιστή για 

τους στρεσογόνους παράγοντες που βιώνει. Αναφέρουν ότι η επιθυµία τοποθέτησης σε 

ίδρυµα αυξάνει κάτω από δύο συνθήκες. Πρώτον, όταν ο φροντιστής νιώθει περισσότερη 

ένταση και οι απαιτήσεις της φροντίδας απαιτούν περισσότερο σωµατικό κόπο και δεύτερον, 

όταν ο ανοϊκός ασθενής είναι χήρος/α και ζεί µόνος/η. Οι φροντιστές που περιθάλπαν το 

ανοϊκό άτοµο στο σπίτι δηλώναν ότι είχαν περιορισµένο ελεύθερο χρόνο, λιγότερες 

κοινωνικές επαφές και φιλίες, καθώς και έλειψη ιδιωτικής ζωής. Όµως και οι φροντιστές που 

είχαν τοποθετήσει τον ασθενή σε ίδρυµα έδειχναν ιδιαίτερη ανησυχία για οικονοµικά 

ζητήµατα, επιθυµούσαν να υπήρχε κάποιος άλλος να αναλάβει τη φροντίδα (αντί της 

τοποθέτησης σε ίδρυµα) και νιώθαν ανεπάρκεια προς τον ασθενή τους.  

     Φαίνεται ότι η τοποθέτηση του ανοικού ασθενή σε ίδρυµα εξαρτάται κυρίως από τα  

χαρακτηριστικά του φροντιστή και τις ανάγκες του. Τα οφέλοι από µια τέτοια διαδικασία δεν 

έχουν ακόµη διερευνηθεί επαρκώς. 

 

 12 . ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ & 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

 

     Η άνοια αποτελεί ένα ταχέως αναπτυσσόµενο πρόβληµα σε πολλές κοινωνίες του 

∆υτικού κόσµου. Οι κοινωνίες αυτές χαρακτηρίζονται από χαµηλά επίπεδα επίγνωσης 

αναφορικά µε την άνοια, ως ένα χρόνιο εκφυλιστικό σύνδροµο του εγκεφάλου, καθώς και 

από την απουσία υποστηρικτικών ιατρικών και υπηρεσιών πρόνοιας. Λίγα πράγµατα είναι 
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γνωστά σχετικά µε τις διευθετήσεις που γίνονται για την φροντίδα ατόµων µε άνοια και την 

καταπόνηση που βιώνουν οι οικογένειες που τους φροντίζουν. Σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα µιας ποιοτικής µελέτης για τα άτοµα που φροντίζουν ασθενείς µε τη νόσο του 

Alzheimer, η καταπόνηση που βίωναν µεγιστοποιούνταν από την έλλειψη υποστήριξης εκ 

µέρους των τοπικών υπηρεσιών υγείας, καθώς και από την έλλειψη υποστήριξης και µερικές 

φορές και κριτική, από άλλα µέλη της οικογένειας. Υπάρχει µια σαφής ανάγκη για 

περισσότερο εκπαίδευση και υποστήριξη των οικογενειών που επηρεάζονται από ανοϊκά 

σύνδροµα, (Shaji et al., 2003). 

     Ο σχεδιασµός προγραµµάτων για εκπαίδευση, υποστήριξη και εξάσκηση φροντιστών 

ανοϊκών ασθενών είναι σηµαντικό να γίνεται µε γνώµονα τους παρακάτω στόχους: 

Υποστήριξη, εκπαίδευση σχετικά µε τις χρόνιες ασθένειες, εκπαίδευση σχετικά µε τις 

κοινοτικές παροχές και υπηρεσίες, εκπαίδευση σχετικά µε την παροχή φροντίδας, εκµάθηση 

δεξιοτήτων, επίλυση προβληµάτων. Εξίσου σηµαντικό, κατά των σχεδιασµό των 

προγραµµάτων, είναι να ληθφούν υπόψη ορισµένες µεταβλητές, όπως η φύση και η έκταση 

της ανικανότητας του χρήζοντα βοήθεια, εάν ο στόχος πρέπει να είναι η πρόληψη ή η 

µείωση των συµπτωµάτων, η σχέση του φροντιστή και το φύλο του ασθενή, ειδικοί 

πληθυσµοί, για παράδειγµα υπερήλικες φροντιστές καθώς και µεταβλητές όπως το φύλο, η 

εθνικότητα και κοινωνικό-οικονοµικό status του φροντιστή. 

     Υπάρχουν πολλοί τρόποι εκπαίδευσης και εξάσκησης των ατόµων που παρέχουν 

φροντίδα. Σε αυτούς περιλαµβάνονται: 

Εκπαιδευτικές συνεδρίες και εκπαιδευτικά forum 

∆ιαλέξεις (και επακόλουθη συζήτηση) 

Οµάδες υποστήριξης 

Οµάδες δεξιοτήτων και ψυχολογικής εκπαίδευσης 

Ατοµική συµβουλευτική και εξάσκηση 

Οικογενειακή συµβουλευτική 

Ψυχοθεραπεία (ατοµική, οµαδική, οικογενειακή) 

Συντονισµός και διαχείρηση παροχής φροντίδας 

Τεχνολογικά βασισµένες παρεµβάσεις 

     Η ερευνητική βιβλιογραφία δεν παρέχει σαφή καθοδήγηση για το ποιά µέθοδος είναι πιο 

αποτελεσµατική, αλλά προτείνει ότι τα πολυσύνθετα προγράµµατα µπορεί να είναι πιο 

απoτελεσµατικά από τα απλά προγράµµατα. Υπάρχουν στοιχεία ότι τα ατοµικά εκπαιδευτικά 
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προγράµµατα ίσως είναι πιο αποτελεσµατικά από τα οµαδικά στο να βοηθούν τους 

φροντιστές µε τα συναισθηµατικά προβλήµατα, αλλά τα οµαδικά ίσως είναι πιο 

αποτελεσµατικά στο πλαίσιο της κοινωνικής υποστήριξης και στο να ξεπεραστεί η 

αποµόνωση.   

     Ωστόσο, δοµηµένα ψυχολογικο-εκπαιδευτικά προγράµµατα που περιέχουν ένα 

συνδυασµό εκπαίδευσης, επίλυσης προβληµάτων, εκµάθησης δεξιοτήτων και υποστήριξης, 

ίσως να είναι πιο αποτελεσµατικά από τα απλά προγράµµατα. Αποτελέσµατα ερευνών, που 

αξιολόγησαν την επίδραση διαφορετικών τύπων παρεµβάσεων, φανερώνουν ότι οι 

παρεµβάσεις αυτές µείωσαν την καταπόνηση και την κατάθλιψη των ατόµων που παρείχαν 

φροντίδα, καθώς και τα συµπτώµατα των ασθενών, ενώ βελτίωσαν την αίσθηση ευηµερίας 

των φροντιστών, όπως και τις γνώσεις τους και τις ικανότητές τους. Οι πολυπαραγοντικές 

παρεµβάσεις είναι περισσότερο αποτελεσµατικές, (Belmin, 2003). 

     Είναι σηµαντικό και απαραίτητο οι φροντιστές ανοϊκών ασθενών να δέχονται υποστήριξη 

από επαγγελµατία θεραπευτή προκειµένου να µπορούν να συνειδητοποιούν τις πραγµατικές 

διαστάσεις των προβληµάτων που προκύπτουν από την περίθαλψη και να επιλέγουν τον πιο 

σωστό για αυτούς χειρισµό. Έτσι, µέσα από την ψυχολογική υποστήριξη και ουσιαστική 

βοήθεια, που µπορεί κανείς να βρει στους αρµόδιους φορείς, θα είναι σε θέση να 

διαχειριστεί και να µοιραστεί το βαρύ συναίσθηµα, που απορρέει από την περίθαλψη. 

     Η Ψυχανάλυση και η ψυχαναλυτική θεραπεία αποβλέπουν στην αλλαγή των εκτιµήσεων 

της απειλής, που οδηγούν στις νευρωσικές αντιδράσεις. Η Ψυχανάλυση ερευνά τα βαθύτερα 

αίτια των συγκινησιακών προβληµάτων. Χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του ελευθέρου 

συνειρµού, ο αναλυτής βοηθά τον ασθενή να εισχωρήσει στο υποσυνείδητό του για να 

ανακαλύψει απωθηµένες τραυµατικές εµπειρίες από την παιδική του ηλικία, που συνεχίζουν 

να επηρεάζουν τις σκέψεις, τα συναισθήµατα και τη συµπεριφορά του. Ο στόχος της 

Ψυχανάλυσης είναι να δώσει στον ασθενή µια βαθύτερη ενόραση για το πώς, τα απωθηµένα 

συναισθήµατα, που συνδέονται µε αυτά τα πρώιµα περιστατικά, συµβάλλουν στα σύγχρονα 

προβλήµατά του. 

     Στην γνωστική θεραπεία λαµβάνει χώρα, µια συνεργατική προσπάθεια θεραπευτή και 

ασθενή ώστε να καθοριστούν ποιές διαστρελωµένες, δυσπροσαρµοστικές γνωστικές 

λειτουργίες δηµιουργούν τη δυσκολία και στη συνέχεια να τις αντικαταστήσουν µε άλλες πιο 

ρεαλιστικές και προσαρµοστικές. Η συγκεκριµένη θεραπευτική προσέγγιση είναι 

ενεργητική, δοµηµένη και επικεντρωµένη στο παρόν. Είναι σηµαντικό να αναφερθεί, πως οι 
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γνωστικές θεραπείες στοχεύουν στην αλλαγή συγκεκριµένων προβληµατικών γνωστικών 

λειτουργιών και όχι στην γενική αλλαγή της προσωπικότητας. 

     Ο τύπος της ψυχολογικής θεραπείας, που θα έχει τα καλύτερα αποτελέσµατα, εξαρτάται 

από τη φύση και τη σοβαρότητα του προβλήµατος, τη διανοητική ικανότητα του ατόµου και 

την προθυµία του να αφιερώσει το χρόνο και την ενέργεια, που χρειάζονται, για να 

επιτευχθεί µια ωφέλιµη αλλαγή. Οι ειδικοί πρέπει πρώτα να αναγνωρίσουν το γεγονός ότι η 

προσαρµογή στις ψυχικές εντάσεις διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Κρίσιµος 

παράγοντας στην επιτυχία της θεραπείας είναι  η ικανότητα και η πείρα του θεραπευτή. Ο 

θεραπευτής µπορεί να αποτελέσει τον διευκολυντή και καθοδηγητή της όλης διαδικασίας. 

Μόνο σε αυτήν την περίπτωση η προσπάθεια του ανθρώπου αποβαίνει χρήσιµη και 

αποτελεσµατική. 

     Οι οµάδες αµοιβαίας υποστήριξης ατόµων που µοιράζονται παρόµοιες εµπειρίες ως 

φροντιστές, ενδυναµώνουν αποτελεσµατικά το ρόλο του φροντιστή. Οι συγκεκριµένες 

οµάδες µειώνουν την κοινωνική και τη συναισθηµατική αποµόνωση που βιώνουν οι 

φροντιστές και φαίνεται, πως η αµοιβαία υποστήριξη και αναγνώριση που λαµβάνουν οι 

φροντιστές από τις οµάδες αυτές, να έχει θετικό αποτέλεσµα στην αυτοπεποίθηση τους. 

     Οι οικογένειες των ατόµων µε άνοια µπορούν να βοηθηθούν µε τη συµβουλευτική 

θεραπεία, ώστε να αντιµετωπίσουν την απόγνωση, την κατάθλιψη, την ενοχή και την 

απώλεια που έχουν βαρύ συναισθηµατικό κόστος. Στην αρχή, τα άτοµα αυτά χρειάζονται 

πληροφόρηση για τις αιτίες και τη θεραπεία της άνοιας, καθώς και για τα οικονοµικά και 

νοµικά ζητήµατα και τον εντοπισµό της βοήθειας τόσο για τον ασθενή όσο και για την 

οικογένεια. Καθώς η άνοια προχωράει, και ο ασθενής χρειάζεται όλο και µεγαλύτερη 

βοήθεια, τα άτοµα αυτά πρέπει να βοηθηθούν, ώστε να αντιµετωπίσουν τις δυσκολίες της 

συµπεριφοράς (φυγή και περιπλάνηση, βίαια ξεσπάσµατα) και να ναπτύξουν 

αποτελεσµατικούς τρόπους επικοινωνίας µε τον ασθενή. Οι ειδικοί βοηθούν, επίσης, την 

οικογένεια σε αποφάσεις που αφορούν θέµατα νοσηλείας του ασθενή και, τελικά, στην 

προσαρµογή τους κατά τη διάρκεια του πένθους. 

     Οι ψυχοκοινωνικές θεραπείες εστιάζονται στην ενίσχυση της ζωής των ανοϊκών ατόµων 

και των οικογενειών τους. Ευρήµατα ερευνών υποδεικνύουν ότι οι παρεµβάσεις που έχουν 

ως στόχο την κοινωνική λειτουργικότητα των ασθενών και την αρνητική αξιολόγηση των 

συγγενών για την παροχή φροντίδας µπορεί να βοηθήσουν στην µείωση της ψυχολογικής 

καταπόνησης των συγγενών, (Harvey et al., 2001). Οι ασθενείς µπορούν να αποκτήσουν 
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δεξιότητες που αναπληρώνουν, σε κάποιο βαθµό, τις χαµένες τους ικανότητες. Σύµφωνα µε 

τον Ham (1999), τα µέλη της οικογένειας διαθέτουν ένα τεράστιο δυναµικό, ώστε να 

συνεισφέρουν µε θετικό τρόπο στην φροντίδα του ασθενούς που πάσχει από τη νόσο του 

Alzheimer. Για παράδειγµα, το άτοµο που παρέχει φροντίδα µπορεί να βοηθήσει µε τα 

προβλήµατα µνήµης, τις συµπεριφορικές παρεµβάσεις, την διατήρηση του καλού επιπέδου 

άσκησης και διατροφής, τους αντιπροσώπους των υπηρεσιών υγείας και τις αποφάσεις για 

την ένταση της θεραπείας και την υλοποίηση σε κατάλληλο χρόνο καταπραϋντικών 

προσεγγίσεων φροντίδας. Φυσικά οι φροντιστές εκπαιδεύονται στις παραπάνω ικανότητες, 

οι οποίες καλυτερεύουν την ποιότητα ζωής του ασθενούς και µειώνουν την εξάρτησή του 

από τους άλλους. 

     Ο Brodaty και οι συνεργάτες του (2003) πραγµατοποίησαν µια µετά-ανάλυση (follow up) 

των µελετών, οι οποίες είχαν δηµοσιευθεί στην Αγγλία από το 1985 έως το 2001, αναφορικά 

µε τις ψυχοκοινωνικές παρεµβάσεις που έγιναν σε άτοµα που παρείχαν φροντίδα σε 

ανθρώπους µε άνοια. Τα αποτελέσµατα των 30 ερευνών, που εντοπίστηκαν να πληρούν τα 

κριτίρια των ερευνητών, (34 ψυχοκοινωνικές παρεµβάσεις) υπέδειξαν, στο πιο πρόσφατο 

follow up, σηµαντικά ωφέλοι σχετικά µε την ψυχολογική καταπόνηση των φροντιστών, τις 

γνώσεις σχετικά µε την παροχή φροντίδας και την διάθεση του ασθενή, αλλά όχι για την 

επιβάρυνση του παρέχοντα φροντίδα. Υπήρχε σηµαντική ποικιλότητα στο αποτέλεσµα, εν 

µέρει εξαιτίας των διαφορών στις µεθοδολογίες και στις τεχνικές παρεµβάσεις. Ήταν δυνατό 

να εντοπιστούν στοιχεία επιτυχηµένων παρεµβάσεων. Η επιτυχία ήταν περισσότερο πιθανή, 

εάν, εκτός από τον παρέχοντα φροντίδα, συµµετείχε και ο ασθενής. Κάποιοι τύποι 

παρεµβάσεων µπορούν να µειώσουν την ψυχολογική νοσηρότητα των φροντιστών και να 

βοηθήσουν τα ανοϊκά άτοµα να µένουν για µεγαλύτερο διάστηµα σπίτι τους. Τα 

προγράµµατα που περιλαµβάνουν τους ασθενείς και τις οικογένειές τους και είναι 

περισσότερο εντατικά και τροποποιηµένα µε βάση τις ανάγκες των ατόµων που παρέχουν 

φροντίδα, ενδέχεται να είναι περισσότερο επιτυχηµένα.  

     Στα πλαίσια µιας µελέτης έγινε αξιολόγηση της ικανότητας µιας µακροχρόνιας, 

πολυπαραγοντικής, κοινωνικής παρέµβασης, η οποία σχεδιάστηκε για να διδάξει τους 

παρέχοντες φροντίδα στο σπίτι πως να αντιµετωπίζουν τα προβλήµατα συµπεριφοράς των 

ασθενών που έπασχαν από τη νόσο του Alzheimer. Η παρέµβαση αυτή, που βασιζόταν σε 

ένα µοντέλο για την Προοδευτική Μείωση του Ουδού του Στρες, είχε µια θετική επίδραση, 
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τόσο στη συχνότητα, όσο και στην αντιµετώπιση των προβληµάτων συµπεριφοράς, όσον 

αφορά στους συζύγους που παρείχαν φροντίδα, (Gerdner et al., 2002). 

     Πολλά άτοµα που παρέχουν φροντίδα περιγράφουν τις σύντοµες περιόδους προσωπικού 

χρόνου και χώρου, µακριά από τις ψυχο-σωµατικές απαιτήσεις της παροχής φροντίδας, ως 

θεραπευτικούς παράγοντες διευκόλυνσης. Ο όρος «παρέµβαση ανάπαυσης» (respite care) 

αποτελεί µια πολυπαραγοντική αντίδραση στις ανάγκες των φροντιστών και τυπικά 

αναφέρεται σε µια ποικιλία παρεµβάσεων, από τις υπηρεσίες ηµέρας µέχρι την 

βραχυπρόθεσµη εισαγωγή του ασθενή σε κάποιο ίδρυµα. Κατά τη διάρκεια µιας µελέτης, 

διερευνήθηκαν η αντιµετώπιση του στρες και οι επιπτώσεις των παρεµβάσεων ανάπαυσης 

για µία ηµέρα ή για βραχυχρόνια εισαγωγή του ασθενούς σε ίδρυµα. Οι µελετητές τονίζουν 

την υψηλή αποτελεσµατικότητα των παρεµβάσεων ανάπαυσης αναφορικά µε την καλύτερη 

αντιµετώπιση του στρες. Επίσης, τονίζονται και οι κίνδυνοι της χρήσης µιας παρέµβασης, η 

οποία, κατά παράδοξο τρόπο, µπορεί να επιτύχει τη µη επιθυµητή και, το πιο σηµαντικό, µη 

απαραίτητη, µακροχρόνια εισαγωγή σε κάποιο ίδρυµα, (Upton & Reed, 2005). 

     Στην παρακάτω µελέτη παρατηρήθηκαν οι επιδράσεις µιας τεχνολογικά βασισµένης 

παρέµβασης, συγκεκριµένα ενός αυτοµατοποηµένου τηλεφωνικού συστήµατος υποστήριξης 

για την επιβάρυνση και το άγχος που βιώνουν οι φροντιστές. Σκοπός των ερευνητών ήταν να 

καθορίσουν τις κυριότερες επιδράσεις αποτελέσµατος µιας 12µηνης, διαµεσολαβούµενης 

από υπολογιστή, αυτοµατοποιηµένης αλληλεπίδρασης, τηλεφωνική παρέµβαση, η οποία 

σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τις οικογένειες που παρέχουν φροντίδα, στην αντιµετώπιση 

των ατόµων που παρουσιάζουν προβληµατικές συµπεριφορές, οι οποίες σχετίζονται µε τη 

νόσο του Alzheimer. Πραγµατοποίησαν µια ελεγχόµενη µελέτη µε τυχαίο δείγµα που 

περιελάµβανε 100 άτοµα που παρείχαν φροντίδα, 51 εκ των οποίων παρακολουθούσαν την 

συνηθισµένη οµάδα παρέµβασης και 49 παρακολουθούσαν την οµάδα της τεχνολογικά 

βασισµένης παρέµβασης. Τα άτοµα αυτά της δεύτερης οµάδας είχαν για διάστηµα ενός 

χρόνου πρόσβαση σε ένα σύστηµα τηλεφωνικής αυτόµατης παρέµβασης. Το σύστηµα 

παρείχε πληροφορίες, συµβουλευτικής φύσεως, προσωπική σύνδεση µε ειδικούς για τη νόσο 

του Alzheimer, σύνδεση µε τηλεφωνική οµάδα υποστήριξης, καθώς και σύστηµα 

καταγραφής του στρες του φροντιστή, αλλά και σύνδεση µε µια υπηρεσία σχετική µε 

ψυχικές διαταραχές για τους αποδέκτες της φροντίδας. Τα αποτελέσµατα περιελάµβαναν την 

αξιολόγηση του παρέχοντα φροντίδα αναφορικά µε την κουραστική φύση της παροχής 

φροντίδας, το άγχος και την κατάθλιψη, καθώς και τις γνώσεις που αποκτήθηκαν κατά την 
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έναρξη και το διάστηµα µετά από 6, 12 και 18 µήνες της παρέµβασης. Σύµφωνα µε αυτά, οι 

γυναίκες σύζυγοι, που παρουσίασαν χαµηλό επίπεδο γνώσεων και υψηλό επίπεδο άγχους 

ωφελήθηκαν περισσότερο. Τα ευρήµατα υποδεικνύουν ότι, για να µεγιστοποιηθούν αυτές οι 

επιδράσεις, θα πρέπει να δηµιουργηθούν παρόµοιες παρεµβάσεις, οι οποίες να 

εναρµονίζονται µε τα χαρακτηριστικά και τις προτιµήσεις των χρηστών, (Mahoney et al., 

2003).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ανακεφαλαιώνοντας.... 

 
     Οι φροντιστές είναι πρόθυµοι να παρέχουν φροντίδα, αλλά συχνά δεν έχουν λάβει την 

απαραίτητη ενηµέρωση και εκπαίδευση ώστε να αναπτύξουν τις απαιτούµενες και 

κατάλληλες δεξιότητες σχετικά µε το ρόλο του φροντιστή που έχουν αναλάβει. Κύριος 

στρεσογόνος παράγοντας που επηρεάζει τόσο τον φροντιστή όσο και τον ανοϊκό ασθενή 

είναι η αβέβαιη, µη προβλέψιµη πορεία της νόσου. 

     Χωρίς πληροφόρηση είναι δύσκολο για τον φροντιστή να ξέρει τη σωστή αντίδραση και 

αντιµετώπιση των αλλαγών που διαδραµατίζονται µε την εξέλιξη της άνοιας. ∆εν υπάρχει 

επίσηµος και αξιόπιστος τρόπος να καθοριστεί εάν οι φροντιστές παρακάνουν ή κάνουν 

λιγότερο απ’όσο πρέπει το καθήκοντά τους. Σε κάποιες περιπτώσεις, ο παρέχων φροντίδα 

µπορεί να είναι υπερπροστατευτικός και να ενισχύει την εξάρτηση αντί για την ανεξαρτησία 

του ηλικιωµένου. Ένας φροντιστής δεν θα µπορεί να συνεχίσει ως φροντιστής, εάν και ο 

ίδιος/ίδια γίνει εξαρτηµένος/η. Είναι πολύ πιθανό ένας φροντιστής να βιώνει έντονο πόνο, 
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καθώς βλέπει το ανοϊκό άτοµο να υποφέρει και σταδιακά να χάνει όλο και πιο πολύ την 

ανεξαρτησία του. Καθώς η εξάρτηση µεγαλώνει, ο ρόλος του παρέχοντα φροντίδα γίνεται 

όλο και πιο επίπονος και επιβαρυντικός. Στην διεθνή βιβλιογραφία η επιβάρυνση του 

φροντιστή δηλώνεται µε τον όρο «burden». 

     Αρχικά, λοιπόν, οι οικογένειες και οι φροντιστές ανοϊκών ασθενών χρειάζονται 

ενηµέρωση για τις αιτίες και τη θεραπεία της άνοιας, καθώς και για τα οικονοµικά και 

νοµικά ζητήµατα και τον εντοπισµό της βοήθειας τόσο για τον ασθενή όσο και για την 

οικογένειά του. Καθώς η άνοια προχωράει, και ο ασθενής χρειάζεται όλο και µεγαλύτερη 

βοήθεια, τα άτοµα αυτά πρέπει να βοηθηθούν, ώστε να αντιµετωπίσουν τις δυσκολίες της 

συµπεριφοράς (φυγή και περιπλάνηση, βίαια ξεσπάσµατα κ.α.) και να αναπτύξουν 

αποτελεσµατικούς τρόπους επικοινωνίας µε τον ασθενή. Οι ειδικοί φορείς βοηθούν επίσης 

την οικογένεια και τους φροντιστές σε αποφάσεις που αφορούν θέµατα νοσηλείας του 

ασθενή και, τελικά, την προσαρµογή τους κατά τη διάρκεια του πένθους. Τα διάφορα 

φάρµακα που χορηγούνται βοηθούν κάπως στην ανάκαµψη της λειτουργικότητας, αλλά δε 

σταµατούν τον προοδευτικό εκφυλισµό. Οι ψυχολογικές παρεµβάσεις µπορεί να βοηθούν τα 

ανοϊκά άτοµα να αντιµετωπίζουν πιο αποτελεσµατικά την απώλεια των γνωστικών τους 

ικανοτήτων, ιδίως όταν βρίσκονται στα πρώτα στάδια της ασθένειάς τους, αλλά, µέχρι τώρα, 

η έµφαση δίνεται στα άτοµα που φροντίζουν τον ασθενή – τα άλλα θύµατα της άνοιας – 

καθώς η κατάσταση των φροντιστών συνεχίζει να επιδεινώνεται.       
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