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αγχώδους διαταραχής και της κατάθλιψης μεταξύ ηλικιωμένων μελών 
ΚΑΠΗ σε σχέση με το βαθμό συμμετοχής τους  σε αυτό. 
 
ΜΕΘΟΔΟΣ: Σχεδιάστηκε μία συγχρονική επιδημιολογική μελέτη όπου 
συμμετείχαν συνολικά 132 ηλικιωμένοι (ηλικία ≥65 ετών), μέλη ΚΑΠΗ 
από ένα αγροτικό-ορεινό Δήμο της Κρήτης. Η συλλογή των δεδομένων 
έγινε με δομημένες συνεντεύξεις και εξετάστηκαν η κοινωνική 
δραστηριότητα και ο βαθμός συμμετοχής των ηλικιωμένων στο ΚΑΠΗ. 
Για την εκτίμηση της κατάθλιψης χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο 
Geriatric Depression Scale-15 (GDS-15 question) και για την 
αξιολόγηση των αγχωδών διαταραχών το ερωτηματολόγιο Short Anxiety 
Screening Test (SAST). 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το τελικό δείγμα αποτέλεσαν 132 μέλη ΚΑΠΗ (≥65 
ετών με Μ.Ο. ηλικίας =75.7 έτη). Το 18,2% των ηλικιωμένων μελών  
εμφάνισε  ήπια μορφή κατάθλιψης (GDS≥7) και το 8,3% μέτρια προς 
βαριά μορφή κατάθλιψης (GDS≥11). Βρέθηκε ότι το γυναικείο φύλο, η 
αύξηση της   ηλικίας, η χηρεία και η απουσία ή η μικρή συμμετοχή των 
μελών στο ΚΑΠΗ, σχετίζονται με υψηλά επίπεδα κατάθλιψης. Η μη 
συμμετοχή σε κοινωνικές δραστηριότητες στο ΚΑΠΗ και το γυναικείο 
φύλο βρέθηκε να σχετίζονται με υψηλά επίπεδα αγχώδους διαταραχής. 
  
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα αυξημένα επίπεδα κατάθλιψης και αγχώδους 
διαταραχής φαίνεται να απομονώνουν τα άτομα στο οικείο τους 
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περιβάλλον, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η κοινωνική τους 
δραστηριότητα και η συμμετοχή τους στο ΚΑΠΗ. Η κατάσταση αυτή 
φαίνεται να πλήττει περισσότερο τις γυναίκες και κυρίως τα άτομα που 
βρίσκονται σε χηρεία.   
 
 
 
Λέξεις κλειδιά: Ηλικιωμένοι, ΚΑΠΗ (Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας 
Ηλικιωμένων), Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, Κατάθλιψη, Αγχώδεις 
Διαταραχές, Κοινωνικές Δραστηριότητες 
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Abstract 
 
 
Title:           Anxiety disorders and Depression among elderly  

                            members of the Open Care Centre for the Elderly, in   
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Scientific Researcher of the Clinic of Social and 

Family Medicine, University of Crete 

 

Date:  June 2008  

 

OBJECTIVES: Tο study the anxiety disorders and the depression 

among members of the Open Care Centre for the Elderly (KAPI), in 

correlation with their participation levels in the KAPI. 

 

METHOD: The study was followed cross-sectional design and 132 

elderly (age ≥65) participated. All participants were members of the 

Open Care Centre for the Elderly (KAPI), from a rural district of 

Heraklion Prefecture. Data were collected with face-to-face interviews. 

Social activity and levels of participation in KAPI were examined. The 

Short Anxiety Screening Test (SAST) questionnaire was used to assess 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

 9

anxiety disorders and the Geriatric Depression Scale 15-question 

(GDS-15) was used to assess depression in participants.  

 

RESULTS: The final sample consisted of 132 elderly people members 

of KAPI (age ≥65 and mean age 75.7 years). 18,2% of them had minor 

depression (GDS≥7) and 8,3% moderate to severe depression 

(GDS≥11). We found that the increasing age, the female gender and 

the absence or the minimal participation in KAPI were associated with 

higher risk of depression. Low levels of participation in KAPI and 

female gender were associated with higher risk of anxiety disorders. 

 

CONCLUSIONS: The high level of depression and anxiety disorders 

seems to isolate the members in their environment with result a 

limited social activity and participation in KAPI. These findings affect 

more women and those who were in widowhood.  

 
 
 
 
 
Key words: Aged, Open Care Centre for the Elderly (KAPI), Primary 

Health Care, Depression, Anxiety Disorders, Social Activities 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Δημογραφική Επανάσταση 
 
Η αύξηση του αριθμού των ηλικιωμένων (>65 ετών) και των υπερηλίκων 

(>90 ετών) είναι ιδιαίτερα εμφανής στις βιομηχανικά ανεπτυγμένες 

χώρες, αλλά και στις υπό ανάπτυξη. Η δημογραφική γήρανση, δηλαδή η 

αύξηση του ποσοστού των ηλικιωμένων ατόμων, είναι το αποτέλεσμα της 

σημαντικής οικονομικής, κοινωνικής και ιατρικής προόδου που δίνει 

στους Ευρωπαίους την ευκαιρία να ζήσουν μακρά ζωή στην άνεση και 

την ασφάλεια. Εντούτοις, όπως τονίστηκε από τους αρχηγούς κρατών 

στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής στο Hampton Court τον Οκτωβρίου του 

2005, είναι επίσης μια από τις κύριες προκλήσεις που η Ευρωπαϊκή 

Ένωση θα πρέπει να αντιμετωπίσει στα επόμενα χρόνια (European 

Commission, 2006). Ανεξάρτητα από τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή 

τη δημογραφική αλλαγή, οι προβλέψεις για την αύξηση του ποσοστού 

των ηλικιωμένων, συγκριτικά με το αντίστοιχο των νέων, ανά τον κόσμο, 

είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές. Σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως 

την Ελλάδα, τη Γερμανία, την Ιταλία και τη Σουηδία, το 2010 αναμένεται 

ότι το 20% του πληθυσμού θα είναι ηλικιωμένοι, ενώ το 2030 

υπολογίζεται ότι οι ηλικιωμένοι θα αποτελούν το 25% του συνολικού 

πληθυσμού. Οι προβλέψεις στην χώρα μας για το 2050 είναι πολύ 

ανησυχητικές αφού το 32% του Ελληνικού πληθυσμού θα είναι 

ηλικιωμένοι (Eurostat, 2006). Οι υπερήλικες είναι η ταχύτερα 

αναπτυσσόμενη ομάδα των ηλικιωμένων και ίσως να συνιστούν και το 

σοβαρότερο πρόβλημα, δεδομένου ότι η σύγχρονη αντίληψη θεωρεί των 

ηλικιωμένο ως ένα άτομο που προοδευτικά έχει περιορισμένη αυτονομία 

και εξαρτάται από άλλα άτομα (Πολίτης, 2006). 
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Ο θεσμός των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας 
Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) 
 
Η  αλλαγή του κοινωνικού προφίλ σε βασικούς τομείς, όπως είναι η 

μόρφωση, η κοινωνική συμπεριφορά και η τάση για κατάργηση της 

παραδοσιακής οικογένειας, δημιούργησε μια στροφή στην φροντίδα των 

ηλικιωμένων στην χώρα μας. Οι αλλαγές στις κοινωνικές δομές, οι 

πιεστικές συνθήκες διαβίωσης καθώς και μια σειρά από άλλους 

παράγοντες όπως είναι η συνταξιοδότηση, η αύξηση των χρόνιων 

ασθενειών, η μοναξιά, η απομόνωση, το κόστος των υπηρεσιών υγείας, η 

βελτίωση της ποιότητας ζωής οδήγησε την πολιτεία στον 

επαναπροσδιορισμό της φροντίδας και της μέριμνας των ατόμων άνω των 

65 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας - Διεύθυνση Προστασίας 

Ηλικιωμένων, έχοντας συνειδητοποιήσει τα προβλήματα της τρίτης 

ηλικίας, εφάρμοσε ένα νέο μοντέλο κοινωνικής πολιτικής γι’ αυτή την 

πληθυσμιακή ομάδα. Προκειμένου να εκπληρώσει αυτό το σκοπό ίδρυσε 

προγράμματα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων, που κύριος σκοπός 

ήταν η αποφυγή της ιδρυματοποίησης καθώς και η  αποφυγή ανάπτυξης 

ψυχικών διαταραχών στους ηλικιωμένους (Daniilidou et al., 2003; 

Τεπέρογλου, 1990). Έτσι, τη δεκαετία του 1970, με νομοθετικό διάταγμα 

συστήνονται τα πρώτα Κ.Α.Π.Η. (Ν.Δ.  162/1973, ΦΕΚ 227/73 Α΄), 

όπως συμπληρώθηκε από το Π.Δ. 631/74,  με κύριο σκοπό την 

εξωιδρυματική προστασία, την ψυχαγωγία και την απασχόληση των 

υπερηλίκων ατόμων. Ο θεσμός αυτός έθεσε τις βάσεις για νέες 

προοπτικές σε θέματα κοινωνικής πολιτικής για την τρίτη ηλικία στην 

χώρα μας. Με το Ν.1416/84, για την ενίσχυση της αποκέντρωσης και 

την ενδυνάμωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το κράτος μεταβίβασε στην 

Τοπική Αυτοδιοίκηση την ευθύνη για την ανάπτυξη του θεσμού των 

Κ.Α.Π.Η. Σύμφωνα με το νόμο προβλέπεται η ετήσια επιχορήγηση, με 

απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, των δήμων 

και των κοινοτήτων, καθώς και των Κ.Α.Π.Η. των οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, για σκοπούς και δραστηριότητες αρμοδιότητας του 

Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι βασικές υπηρεσίες 

που προσφέρει το Κ.Α.Π.Η. είναι: (α) η οργανωμένη ψυχαγωγία και 
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επιμόρφωση, (β) η παροχή οδηγιών για ιατροφαρμακευτική και 

νοσοκομειακή περίθαλψη, (γ) η προσφορά κοινωνικής εργασίας στους 

ηλικιωμένους και στο άμεσο περιβάλλον τους, (δ) η παροχή υπηρεσιών 

φυσιοθεραπείας και εργασιοθεραπείας, (ε) η βοήθεια στο σπίτι στις 

περιπτώσεις αδυναμίας αυτοεξυπηρέτησης, (στ) η συμμετοχή σε θερινές 

κατασκηνώσεις, και (ζ) εντευκτήριο (Γεωργούση και συν., 2001).  

 

Ποιότητα ζωής και ψυχική υγεία 
 
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ψυχική υγεία είναι η 

κατάσταση της συναισθηματικής ευεξίας, όπου το άτομο μπορεί να ζει 

και να εργάζεται με άνεση μέσα στην κοινότητα και να ικανοποιείται από 

τα προσωπικά του χαρακτηριστικά και επιτεύγματα (WHO, 2001). Η 

Jahoda έχει ιδιαίτερα ασχοληθεί με τον ορισμό της ψυχικής υγείας 

(1958) και η θέση της έγινε δεκτή από την Έκθεση της Joint 

Commission on Mental Illness and Health. Ορίζει λοιπόν, τη θετική 

ψυχική υγεία ως μια κατάσταση ισορροπίας που περικλείει εφτά 

χαρακτηριστικά: (α) την επίγνωση από το άτομο της ταυτότητάς του, (β) 

τη δυνατότητα του ατόμου να είναι αυτοδύναμο, (γ) τη δυνατότητα 

αντίστασης στο stress, (δ) τη δυνατότητα του ατόμου να είναι ενεργητικό 

και ανεξάρτητο από κοινωνικές επιρροές, (ε) την ικανότητα να ελέγχει το 

περιβάλλον, (στ) την ικανότητα να αγαπά, να εργάζεται και να 

διασκεδάζει και (ζ) τη δυνατότητα να επιλύει τα προβλήματά του 

(Οικονόμου και συν., 2001). Στη φροντίδα για την ψυχική υγεία, η 

ποιότητα είναι το μέτρο του κατά πόσον οι υπηρεσίες αυξάνουν την 

πιθανότητα να έχουμε τις επιθυμητές εκβάσεις για την ψυχική υγεία, 

και του κατά πόσον συμβαδίζουμε με τη σύγχρονη πρακτική της 

επιστήμης. Όσον αφορά τα άτομα με ψυχικές διαταραχές, τις οικογένειές 

του και το ευρύ κοινό, αυτός ο ορισμός δίνει έμφαση στο ότι οι 

υπηρεσίες πρέπει να έχουν θετικές εκβάσεις. Όσον αφορά τους 

επαγγελματίες υγείας και αυτούς που σχεδιάζουν πολιτικές και 

υπηρεσίες, δίνει έμφαση στην καλύτερη δυνατή χρήση της σύγχρονης 

γνώσης και της τεχνολογίας (ΥΥ&ΚΑ, 2004).  
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Η Ψυχιατρική Διάγνωση και τα Σύγχρονα Ταξινομικά 
Συστήματα – Εννοιολογικές Προσεγγίσεις 

  
Ο ορισμός της ψυχικής διαταραχής έχει απασχολήσει ιδιαίτερα τους 

επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Αυτό είναι λογικό, αν σκεφτούμε πως 

συχνά ο ειδικός καλείται να απαντήσει σε Δημόσιες Αρχές αν κάποιος 

είναι ψυχικά υγιής ή όχι. Άλλωστε, από το τι ορίζεται ως ψυχική 

διαταραχή εξαρτάται η επιλογή των συμπεριφορικών, γνωσιακών και 

συναισθηματικών καταστάσεων οι οποίες, αξιολογούμενες ως 

παθολογικές, περιλαμβάνονται στα σύγχρονα συστήματα ταξινόμησης 

των ψυχικών παθήσεων. Διάγνωση σημαίνει προσδιορισμό της 

ταυτότητας της κλινικής εικόνας του ασθενούς έχοντας κατά νου μια 

συγκεκριμένη νόσο. Η διάγνωση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για 

την εκπλήρωση του βασικού σκοπού της ψυχιατρικής, που είναι η 

αποτελεσματική θεραπευτική αντιμετώπιση του πάσχοντος. Εξίσου 

απαραίτητη θεωρείται η αναγνώριση της νόσου για την πρόληψη των 

ψυχικών διαταραχών, την προαγωγή της ψυχικής υγείας, την 

εκπαίδευση των επαγγελματιών της ψυχικής υγείας, αλλά και την 

έρευνα. Για να είναι όμως η διάγνωση χρήσιμη, θα πρέπει να είναι 

ακριβής και αξιόπιστη. Αυτήν ακριβώς την ανάγκη εξυπηρετούν τα 

ταξινομικά συστήματα, μέσω της διαρκούς μετεξέλιξής τους. Τα 

σημαντικότερα σύγχρονα ταξινομικά συστήματα είναι το ICD-10 (ICD-

10, WHO, 2007) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και το DSM-IV 

(American Psychiatric Association, 2000) της Αμερικανικής 

Ψυχιατρικής Εταιρείας. Ως προς τα βασικά τους χαρακτηριστικά και τα 

δύο συστήματα περιγράφουν τις ψυχικές διαταραχές ακολουθώντας την 

περιγραφική φαινομενολογία, δηλαδή σημεία, συμπτώματα και κλινική 

πορεία, ενώ προτείνουν συγκεκριμένα κριτήρια προκειμένου να τεθεί η 

διάγνωση. Βασική μεταξύ τους διαφορά είναι ότι το DSM-IV-TR είναι 

πολυαξονικό, ενώ το ICD-10 μονοαξονικό (Ψάρρος, 2006). 
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Αγχώδης Διαταραχή 
 
Το άγχος είναι ένα διάχυτο και δυσάρεστο συναίσθημα, συγγενές με το 

φόβο. Ενώ ο φόβος είναι πρωτογενές συναίσθημα που κινητοποιείται 

από μια σαφή και πραγματική απειλή, το άγχος θεωρείται  ένα σύνθετο 

συναίσθημα που συναντάται αργότερα στην ανάπτυξη του ατόμου και 

κάνει την εμφάνισή του χωρίς σαφή ή σημαντική για τη ζωή απειλή, κάτι 

για το οποίο ο πάσχων συνήθως έχει επίγνωση. Η κινητοποίηση του 

άγχους περιλαμβάνει πολλές παραμέτρους που έχουν να κάνουν με τη 

συνολική ψυχική μας ζωή, τη σχέση μας με τον εαυτό μας και με τους 

άλλους, το σύστημα αξιών μας, τον τρόπο που έχουμε μάθει να 

ερμηνεύουμε τα πράγματα, τις απαιτήσεις του κοινωνικού περιβάλλοντος 

και τη δυνατότητά μας να ανταποκριθούμε σ’ αυτές, αλλά και με 

ποικίλους βιολογικούς παράγοντες (Ζέρβας, 2006).   

Σύμφωνα με τη Δέκατη Αναθεώρηση της Διεθνούς Ταξινόμησης των 

Ψυχικών Διαταραχών και των Διαταραχών Συμπεριφοράς (ICD-10, WHO, 

2007) οι Αγχώδεις Διαταραχές περιλαμβάνουν τις πιο κάτω διακριτές 

διαταραχές: 

 

F40 Διαταραχές φοβικού άγχους 

F40.0 Αγοραφοβία 

F40.1 Κοινωνικές φοβίες 

F40.2 Ειδικές (μεμονωμένες) φοβίες  

F40.8 Άλλες διαταραχές φοβικού άγχους 

F40.9 Διαταραχή φοβικού άγχους, μη καθοριζομένη  

F41 Άλλες αγχώδεις διαταραχές  

F41.0 Διαταραχή πανικού  

F41.1 Διαταραχή Γενικευμένου άγχους   

F41.2 Μεικτή αγχώδης και καταθλιπτική διαταραχή 

F41.3 Άλλες μεικτές αγχώδεις διαταραχές  

F41.8 Άλλες καθοριζόμενες αγχώδεις διαταραχές  

F41.9 Αγχώδης διαταραχή, μη καθοριζόμενη 
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Σύμφωνα με την ταξινόμηση της Αμερικάνικης Ψυχιατρικής Εταιρίας 

DSM-IV-TR (American Psychiatric Association, 2000), τα περιγραφικά 

χαρακτηριστικά των αγχωδών διαταραχών είναι παρόμοια με την ICD-10 

ταξινόμηση, αλλά υπάρχουν μικρές διαφοροποιήσεις ως προς την 

κατηγοριοποίησή τους, όπως φαίνεται παρακάτω:  

 

 Διαταραχή οξέος στρες  

 Αγοραφοβία (με ή χωρίς ιστορικό διαταραχής πανικού) 

 Γενικευμένη Αγχώδης Διαταραχή (GAD)  

 Ψυχαναγκαστική – Καταναγκαστική Διαταραχή (OCD)  

 Διαταραχή Πανικού (με ή χωρίς Αγοραφοβία)  

 Φοβίες (περιλαμβάνεται η Κοινωνική Φοβία)  

 Μετατραυματική Διαταραχή του Στρες (PTSD)  

 Αγχώδης Διαταραχή Οφειλόμενη σε ουσίες ή γενική σωματική 

κατάσταση ή άλλο 

Κατάθλιψη 
 
Στα τυπικά καταθλιπτικά επεισόδια, το άτομο συνήθως πάσχει από 

καταθλιπτικό συναίσθημα, απώλεια ενδιαφερόντων και ευχαρίστησης και 

παρουσιάζει μειωμένη ενεργητικότητα, η οποία συνοδεύεται από 

αυξημένη κόπωση και περιορισμένη δραστηριότητα. Συνήθως είναι η 

εκσεσημασμένη κόπωση μετά από ελαφρά προσπάθεια. Άλλα κοινά 

συμπτώματα είναι: 

 

• Μειωμένη συγκέντρωση και προσοχή 

• Μειωμένη αυτοεκτίμηση και εμπιστοσύνη στον εαυτό 

• Ιδέες ενοχής και αναξιότητας 

• Ζοφερές και απαισιόδοξες προοπτικές για το μέλλον 

• Ιδέες ή πράξεις αυτοκαταστροφής ή αυτοκτονίας 

• Διαταραγμένος ύπνος 

• Μειωμένη όρεξη 
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Σύμφωνα με την ICD-10 (WHO, 2007) η κατάθλιψη υπάγεται στις 

διαταραχές της διάθεσης οι οποίες κωδικοποιούνται στην κατηγορία 

F30-F39, με τις παρακάτω διακριτές διαταραχές: 

  

F32 Καταθλιπτικό επεισόδιο 

F32.0 Ήπιο καταθλιπτικό επεισόδιο 

F32.1 Μέσης βαρύτητας καταθλιπτικό επεισόδιο 

F32.2 Σοβαρό καταθλιπτικό επεισόδιο χωρίς ψυχωσικά συμπτώματα 

F32.3 Σοβαρό καταθλιπτικό επεισόδιο με ψυχωσικά συμπτώματα 

F32.8 Άλλα καταθλιπτικά επεισόδια 

F32.9 Διάφορες περιπτώσεις καταθλιπτικών επεισοδίων 

F33 Υποτροπιάζουσα καταθλιπτική διαταραχή 

F34 Επίμονες διαταραχές της διάθεσης  

 

Το διαγνωστικό και στατιστικό εγχειρίδιο των ψυχικών διαταραχών της 

Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας DSM-IV-TR (American Psychiatric 

Association, 2000), διαχωρίζει τις συναισθηματικές διαταραχές κυρίως 

στις παρακάτω κατηγορίες: 

 

 Μείζων καταθλιπτική διαταραχή 

 Διπολική διαταραχή τύπου Ι 

 Δυσθυμική διαταραχή 

 Κυκλοθυμική διαταραχή  

 Διπολική διαταραχή τύπου ΙΙ 

 Καταθλιπτική διαταραχή μη προσδιοριζόμενη διαφορετικά 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΙΣΗ 
 

Σύμφωνα με τα κριτήρια τα οποία τέθηκαν και παρατίθενται στην 

ενότητα της μεθοδολογίας, έγινε αναζήτηση της βιβλιογραφίας στις 

ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες PubMed, PsychINFO και ΙΑΤΡΟΤΕΚ τον 

Ιούλιο του 2007, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες λέξεις κλειδιά (key-

words) σύμφωνα με την ορολογία που χρησιμοποιείται διεθνώς (MeSH).  

Επίσης, έγινε αναζήτηση βιβλιογραφίας στο αρχείο των ΚΑΠΗ του Δήμου 

Ηρακλείου για τυχόν μελέτες που δεν έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή 

περιοδικά. Οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: αγχώδεις 

διαταραχές (anxiety disorders), άγχος (anxiety), κατάθλιψη 

(depression), ηλικιωμένοι (aged), Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 

(Primary Health Care), Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Open 

Care Centre for the Elderly) και κοινωνικές δραστηριότητες (social 

activities).  

 

 

Αγχώδεις διαταραχές σε ηλικιωμένους στην Π.Φ.Υ. – 
Επιδημιολογικά Δεδομένα  
 

Επιδημιολογικές μελέτες που χρησιμοποίησαν ειδικά εργαλεία 

ανίχνευσης αγχωδών διαταραχών σε ηλικιωμένα άτομα, εκτιμούν ότι ο 

επιπολασμός κυμαίνεται μεταξύ 14%-15% (Lindesay et al., 1989; 

Manela et al., 1996). Σύμφωνα με μία μεγάλη μελέτη που έγινε στις 

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ECA Study), ο επιπολασμός εκτιμήθηκε 

περίπου 5% στα άτομα άνω των 65 ετών. Αυτοί οι χαμηλοί ρυθμοί που 

καταγράφηκαν μπορεί να υποεκτιμούν τον αληθή επιπολασμό των 

αγχωδών διαταραχών σε αυτή την ηλικιακή ομάδα (Lenze et al., 2001).  

Σε μελέτη ηλικιωμένων Ελλήνων μεταναστών στην Αυστραλία σε 

σύγκριση με Αγγλο-Αυστραλούς, παρατηρήθηκε ότι παρουσιάζονται 

αυξημένα ποσοστά άγχους, χωρίς όμως να έχουν βρεθεί στατιστικά 

σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες που να δικαιολογούνται 

από παράγοντες όπως η ηλικία, η μόρφωση, η οικονομική κατάσταση, το 

επάγγελμα καθώς και άλλοι παράγοντες (Kiropoulos et al., 2004).  
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Οι εκτιμήσεις ανάμεσα στις μελέτες διαφέρουν και αυτό οφείλεται 

πιθανά σε διαφορετικά διαγνωστικά κριτήρια και διαγνωστικά εργαλεία. 

Επίσης  φαίνεται να υπάρχει μια διακύμανση ανάμεσα στα επίπεδα των 

αγχωδών διαταραχών ανάλογα με την ηλικία, αποδεικνύοντας μια τάση 

μείωσης των επιπέδων όσο η ηλικία μεγαλώνει (Jorm, 2000). 

 

 

Κατάθλιψη σε ηλικιωμένους στην Π.Φ.Υ. – 
Επιδημιολογικά Δεδομένα 
 

Σε σχέση με τους νεότερους ενήλικες, πολλοί ηλικιωμένοι ασθενείς 

λαμβάνουν θεραπεία για την κατάθλιψη στην ΠΦΥ (Schulberg et al., 

1993). Η γηριατρική κατάθλιψη είναι υπό-διαγνωσμένη στην ΠΦΥ. 

Μελέτες δείχνουν ότι μόνο το 35%-43% αναγνωρίζεται από τους ιατρούς 

της ΠΦΥ (Simon et al., 1995). Ακόμα όμως και αν διαγνωστεί, η 

κατάθλιψη υπό-θεραπεύεται στο χώρο της ΠΦΥ. Περίπου το 11% των 

καταθλιπτικών που κάνουν αυξημένη χρήση των υπηρεσιών στην ΠΦΥ  

λαμβάνουν κατάλληλη καταθλιπτική αγωγή, ενώ το 34% λαμβάνει 

ακατάλληλη θεραπευτική αγωγή και το 41% δε λαμβάνει καθόλου 

θεραπεία (Katon et al., 1992).   

 

Επιδημιολογικές μελέτες δείχνουν ότι η μείζων κατάθλιψη κυμαίνεται 

στο 1% του γενικού ηλικιωμένου πληθυσμού, ενώ το 3% των ατόμων 

αυτών που ζουν στην κοινότητα υποφέρουν από δυσθυμία και 8%-15% 

με κλινικά σημαντική καταθλιπτική συμπτωματολογία. Η κατάθλιψη 

γενικά δεν ανιχνεύεται εύκολα και κυρίως όταν οι ασθενείς βρίσκονται σε 

πρώιμα στάδια της νόσου (Wiener et al., 1997). Άλλες μελέτες 

αναφέρουν ποσοστά 1-4% με  αναλογία ανδρών γυναικών 1:2 (Blazer, 

2003). Η επιδημιολογική μελέτη Epidemiologic Catchment Area Study 

ανέφερε επιπολασμό για την κατάθλιψη 0.9% σε άτομα άνω των 65 ετών. 

Τόσο ο επιπολασμός  (Palsson, Ostling & Skoog, 2001) όσο και η 

επίπτωση (Teresi et al., 2001) της μείζονος κατάθλιψης διπλασιάζεται 

μετά την ηλικία των 70 ετών. Άλλη μελέτη υποστηρίζει ότι στην ΠΦΥ ο 

επιπολασμός της κατάθλιψης κυμαίνεται μεταξύ 6-9%. Επιπλέον, το 6% 
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από αυτούς τους ασθενείς έχουν ήπια κατάθλιψη και το 10%  

υποσυνδρομική (subsyndromal) κατάθλιψη. Σε άτομα τα οποία μένουν 

για μακρό χρονικό διάστημα σε νοσοκομεία, νοσηλευτήρια αλλά και σε 

οίκους ευγηρίας, το ποσοστό μπορεί να φτάσει έως το 35% (Blazer, 

2003).  

 

Κοινωνική δραστηριότητα και ψυχική υγεία στην τρίτη 
ηλικία 
 

Η θεωρία της δραστηριότητας (activity theory) για τους ηλικιωμένους 

αναφέρει ότι μετά το 60ο έτος της ζωής τους χάνουν το ενδιαφέρον τους 

για τη ζωή και τους διάφορους κοινωνικούς ρόλους (Fennell, 1988). Γι’ 

αυτό το λόγο οι ηλικιωμένοι «αποτραβιούνται» από την ενεργή συμμετοχή 

τους στη δουλειά, τη διασκέδαση και τη ζωή γενικότερα. Από την άλλη 

μεριά, θεωρητική και εμπειρική ανάλυση κοινωνιολόγων και κοινωνικών 

λειτουργών έχει καταδείξει ότι, παρά το γεγονός της βιολογικής 

εξασθένισης, οι προσπάθειες ηλικιωμένων ατόμων ή ομάδων για 

ανεύρεση  καινούργιων ενδιαφερόντων και δραστηριοτήτων δίνουν 

καινούρια «ζωή» και ενδιαφέρον σε αυτούς σε όλα τα επίπεδα 

(Havighurst, Neugarten & Tobin, 1968). Όπως ανέλυσε ο Maddox 

(1968), τα καινούρια ενδιαφέροντα και οι δραστηριότητές τους 

σταματούν μέχρι ένα βαθμό την «αλλοτρίωση» και «αποξένωση» των 

ηλικιωμένων από το κοινωνικό τους περιβάλλον και συμβάλλουν στην 

ανακάλυψη νέων «κοινωνικών ρόλων», σε ψυχολογικό και βιολογικό 

επίπεδο (Maddox, 1968).  

Η μελέτη της κοινωνικής δραστηριότητας έχει μια πλούσια και μακρά 

παράδοση μέσα στη γεροντολογία (Cumming, 1975; Havighurst, 1961). 

Δεκαετίες έρευνας έχουν δείξει ότι οι αλληλεπιδράσεις με άλλους 

κοινωνικούς παράγοντες όπως ο  ελεύθερος χρόνος, έχουν σημαντικά 

και σύνθετα ευεργετικά αποτελέσματα σε μια σειρά από  εκβάσεις, για 

την υγεία των ηλικιωμένων (Berkman et al., 2000; Bygren, Konlaan & 

Johansson, 1996). 

Προηγούμενες εκθέσεις ερευνών, συνέδεσαν την κοινωνική 

δραστηριότητα με την μακροχρόνια επιβίωση στα ηλικιωμένα άτομα  
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ανεξάρτητα από το επίπεδο της  σωματικής τους δραστηριότητας (Glass 

et al., 1999).  

O Glass και οι συνεργάτες του (2006) ανέλυσαν στοιχεία ηλικιωμένων 

από την μελέτη EPESE STUDY, όπου προσπάθησαν να συσχετίσουν την 

κοινωνική δραστηριότητα των ατόμων με τα επίπεδα της κατάθλιψης. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά τους, φάνηκε ότι οι ηλικιωμένοι που είχαν 

μεγάλη κοινωνική συμμετοχή σε ποικίλες δραστηριότητες της ζωής, 

εμφάνισαν χαμηλά επίπεδα κατάθλιψης σε σχέση με αυτούς που δε 

συμμετείχαν συχνά όπου τα επίπεδα ήταν υψηλότερα. 

 

Ψυχικές διαταραχές σε ηλικιωμένους ως πρόβλημα για 
τη δημόσια υγεία 
 

Η ψυχική, σωματική και κοινωνική συνιστώσα της υγείας αποτελούν 

αλληλένδετες εκφράσεις της ζωής. Όσο η επιστήμη αποδεικνύει με 

μεγαλύτερη αξιοπιστία αυτή τη σχέση, τόσο περισσότερο αναδεικνύεται η 

σημαντικότητα της ψυχικής υγείας στην ευημερία των ατόμων, των 

κοινωνιών και των κρατών. Παρά τη σημαντικότητα της ψυχικής υγείας 

των πολιτών στην ευημερία μιας κοινωνίας, η προσοχή που έχει δοθεί 

στην αντιμετώπιση των ψυχικών νόσων δεν είναι η αναμενόμενη 

(Σταμούλη, 2006). Πρόσφατα δεδομένα αποδεικνύουν ότι οι ψυχικές 

διαταραχές αυξάνονται τα τελευταία χρόνια, αποτυπώνοντας το 12% 

περίπου της παγκόσμιας επιβάρυνσης της υγείας από τους νόσους. Τις 

επόμενες δεκαετίες η επιβάρυνση των ψυχικών διαταραχών εκτιμάται ότι 

θα αυξηθεί και η προβολή για το 2020 δείχνει ότι θα ξεπεράσει το 15% 

των απολεσθέντων ετών ζωής σταθμισμένων ως προς την ανικανότητα 

(DALY’s) (Chapman and Perry, 2008) ώστε σε μια συγκεκριμένη 

χρονική στιγμή, το 10% του ενήλικου πληθυσμού θα υποφέρει από αυτά 

τα νοσήματα (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2005).  

Παρόλο που ο επιπολασμός της κατάθλιψης στους ηλικιωμένους 

παραμένει χαμηλός σε σχέση με τις νεότερες ηλικίες (Weissman, 1991), 

η κατανόηση της ψυχικής διαταραχής στους ηλικιωμένους παραμένει 

κρίσιμο σημείο για τη δημόσια υγεία (Alexopoulos et al., 2005). 
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Η κατάθλιψη σχετίζεται με αύξηση του ιατρικού φορτίου, μακρά 

παραμονή στα νοσοκομεία και υψηλά κόστη στους ασθενείς στην ΠΦΥ 

(Luber et al., 2000). Η παρουσία της κατάθλιψης μαζί με άλλα χρόνια 

νοσήματα όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, η υπέρταση, η αρθρίτιδες, 

συνηγορούν για φτωχή υγεία σε αυτήν την ομάδα του πληθυσμού (Wells 

et al., 1989). Οι καταθλιπτικές διαταραχές είναι ισχυροί προάγγελοι για 

αυτοκτονία στα ηλικιωμένα άτομα. Παρά τα χαμηλά ποσοστά 

κατάθλιψης μεταξύ ηλικιωμένων, τα ποσοστά αυτοκτονίας είναι 

υψηλότερα σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα από ότι σε οποιαδήποτε άλλη, 

αποτελώντας σοβαρή απειλή για την υγεία τους (Stevens et al., 1999). 

Επιπλέον, οι οικογένειες υφίστανται αυξημένο κοινωνικό φορτίο  που 

προκαλεί η φροντίδα των ανάπηρων μελών τους, την έκπτωση της 

ποιότητας ζωής όσων είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν φροντίδα, τον 

κοινωνικό αποκλεισμό, το στίγμα και την απώλεια ευκαιριών να 

βελτιώσουν τη ζωή τους (ΥΥ&ΚΑ, 2004).  

 

Ο ρόλος της ΠΦΥ για τη διασφάλιση της ψυχικής και 
της δημόσιας υγείας  
 

Η διακήρυξη της Alma-Ata (1978)  και ο χάρτης της Ottawa (1986) 

σηματοδότησαν μια θεαματική στροφή στη φιλοσοφία για την οργάνωση 

των υπηρεσιών υγείας και τις αντιλήψεις της διεθνούς κοινότητας για τις 

συνιστώσες της υγείας, δίνοντας έμφαση στην προαγωγή της υγείας και 

κάνοντας λόγο για τη «νέα δημόσια υγεία». Ο προσδιορισμός «νέα» 

υποδηλώνει την επανεμφάνιση της δημόσιας υγείας στο επίκεντρο του 

προβληματισμού, τη διαμόρφωση νέων στρατηγικών στην πολιτική 

δημόσια υγείας και την επικέντρωση σε νέες προσεγγίσεις, με σκοπό την 

παροχή λύσεων στα σημερινά προβλήματα του τομέα της υγείας. Πιο 

συγκεκριμένα η νέα προσέγγιση προσδίδει μια αναπτυξιακή και δια-

τομεακή διάσταση στην έννοια της υγείας, όπου η υγεία θεωρείται ως ο 

στόχος και το αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων όλων των δημόσιων 

πολιτικών και ειδικότερα του τομέα στέγασης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

παιδείας, βιομηχανίας, αγροτικής πολιτικής, μεταφορών κ.α. Ο 

διατομεακός και διεπιστημονικός χαρακτήρας, η οικολογική κατεύθυνση 
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και η πολιτική δέσμευση για τη βελτίωση της υγείας του πληθυσμού 

συνιστούν τα κύρια χαρακτηριστικά της νέας αντίληψης για τη δημόσια 

υγεία (Γεωργούση, Οικονόμου και Κυριόπουλος, 2001).   

Σύμφωνα με τη διακήρυξη της Alma-Ata, Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 

ορίζεται η βασική φροντίδα της υγείας η οποία στηρίζεται σε 

επιστημονικά τεκμηριωμένες, κοινωνικά αποδεκτές, πρακτικά 

εφαρμόσιμες και οικονομικά προσιτές μεθόδους και τεχνολογίες. 

Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα τόσο του συστήματος υγείας όσο και της 

συνολικότερης κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης της κοινότητας. 

Παρέχει υπηρεσίες προαγωγής, πρόληψης, θεραπείας και 

αποκατάστασης, και αφορά όχι μόνο τον τομέα της υγείας αλλά και 

όλους τους τομείς που σχετίζονται με αυτόν (WHO, 1978).  

Στην πραγματικότητα η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας υπερβαίνει το 

συμβατικό πλαίσιο παροχής κλινικής και φαρμακευτικής θεραπείας και 

περιλαμβάνει δραστηριότητες που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία. Από 

οργανωτική και λειτουργική άποψη, η ΠΦΥ αποτελεί βασικό 

χαρακτηριστικό του συστήματος υγείας, με την έννοια ενός 

ολοκληρωμένου, συνεχούς και διακεκριμένου μέρους των υπηρεσιών 

υγείας, στο οποίο ο γενικός ιατρός παίζει ένα διευρυμένο ρόλο στα 

πλαίσια διατομεακής δράσης και διεπιστημονικής συνεργασίας (Λιονής, 

1992).   

Οι περισσότερες παρεμβάσεις στην ΠΦΥ αφορούν κυρίως στην έγκαιρη 

διάγνωση και θεραπεία των ψυχικών διαταραχών. Σε χώρες με καλά 

ανεπτυγμένες υπηρεσίες ΠΦΥ, όπως η Μεγάλη Βρετανία, η πλειονότητα 

των ασθενών με ψυχικές διαταραχές βρίσκονται σε θεραπεία από 

γιατρούς της ΠΦΥ και όχι από ειδικούς ψυχιάτρους. Παράγοντες που 

σχετίζονται με την ικανότητα αναγνώρισης αφορούν τόσο τον ιατρό 

(γνώση και ενδιαφέρον για την Ψυχιατρική) όσο και τον ασθενή 

(αντίληψη για τα ψυχικά προβλήματα που αντιμετωπίζει), αλλά και 

άλλους παράγοντες όπως η έλλειψη συστήματος ραντεβού, η έλλειψη 

αρχείου ιστορικού. Σε κάθε περίπτωση, ο/η ιατρός, ο/η ψυχολόγος, ο/η 

νοσηλευτής (-τρια), ο/η κοινωνικός λειτουργός, ο/η εργοθεραπευτής (-

τρια), η/ο μαία (μαιευτής) αποτελούν μια ομάδα υγείας μέσα στην οποία 

ο καθένας έχει ένα διακριτικό ρόλο λόγω της διαφορετικής του 
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εκπαίδευσης, του τρόπου σκέψης και προσέγγισης των ψυχοκοινωνικών 

θεμάτων,  αλλά και του ρόλου του απέναντι στον άρρωστο και το 

περιβάλλον του (Βασλαματζής, 2000).   

 

Σε αναφορά του ο ΠΟΥ αναφέρει ότι, η εφαρμογή ειδικών 

προγραμμάτων για την εκπαίδευση του πληθυσμού και κυρίως 

οικογενειών με χαμηλή μόρφωση και εισόδημα αποτελεί κρίσιμο σημείο 

για την ανάπτυξη της δημόσιας υγείας (WHO, 2004). Τέλος, η 

εκπαίδευση εργαζομένων στην ΠΦΥ όπως γενικοί ιατροί ή νοσηλευτές, με 

ειδικές δεξιότητες για την έγκαιρη διάγνωση των ψυχικών διαταραχών 

και των ευπαθών ομάδων, αποτελεί μία από τις λύσεις στο μεγάλο αυτό 

πρόβλημα (ΥΥ&ΚΑ, 2005).  

   

Ανάδειξη σπουδαιότητας και αναγκαιότητας της μελέτης  
 

Τα τελευταία χρόνια η σχέση μεταξύ των διαφορετικών γενεών χαλαρώνει 

και η απασχόληση της γυναίκας έξω από το σπίτι περιορίζει τις φροντίδες 

που μπορεί να προσφέρει μέσα σε αυτό, με αποτέλεσμα να 

δημιουργούνται ανάγκες για την προστασία των υπερηλίκων 

(Μεσθεναίου, 1996). Η κατάσταση αυτή μαζί με άλλα σημαντικά θέματα 

όπως είναι οι οικονομικές δυσχέρειες, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η 

παρουσία χρόνιων νοσημάτων,  συνέβαλλαν στη μεταβολή και τη 

δημιουργία νέων κοινωνικών αναγκών στους ηλικιωμένους, οι οποίες δεν 

περιορίζονται πλέον στην παροχή περίθαλψης με τη στενή ιδρυματική 

έννοια, αλλά εκτείνονται και σε θέματα οικιακής βοήθειας, νοσηλευτικής 

φροντίδας στο σπίτι και συμμετοχής στην καθημερινή κοινωνική και 

πολιτισμική δραστηριότητα της κοινότητας (Γεωργούση και συν., 2001). 

Για το σκοπό αυτό ιδρύθηκαν τα Κέντρα Ανοικτής Προστασίας 

Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), τα οποία έθεσαν τις βάσεις για νέες προοπτικές σε 

θέματα κοινωνικής πολιτικής για την τρίτη ηλικία (Daniilidou et al., 

2003). Η καινοτομία αυτή ενθαρρύνει τα άτομα να παραμείνουν ενεργά 

μέσα στην κοινωνία καθώς το εύρος των υπηρεσιών που δέχονται είναι 

ανεκτίμητο για την κοινωνική και την ψυχική τους υγεία (Τεπέρογλου, 
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1990). Η διεθνής βιβλιογραφία αναφέρει ότι η εμπλοκή τω ηλικιωμένων 

σε προγράμματα που αυξάνουν την κοινωνική και φυσική τους 

δραστηριότητα,  μειώνει μακροπρόθεσμα την παρουσία ψυχικών 

διαταραχών (Glass et al., 2006, Morgan and Bath, 1998) καθώς επίσης 

έχει συσχετιστεί η αυξημένη χρήση υπηρεσιών υγείας με τις ψυχικές 

διαταραχές (Koopmans, Donker & Rutten, 2004). 

Οι δείκτες των ψυχικών διαταραχών και κυρίως της κατάθλιψης συνεχώς 

αυξάνουν στα άτομα άνω των 65 ετών με αποτέλεσμα το θέμα αυτό να 

παραμένει ζωτικής σημασίας για τη Δημόσια υγεία (Chapman & Perry, 

2008). Οι στρατηγικές προώθησης δραστηριοτήτων για την προαγωγή της 

ψυχικής υγείας και την πρόληψη των ψυχικών διαταραχών,  αποτελούν 

ωστόσο  βασικά βήματα στη μείωση των κοινωνικών και οικονομικών 

φορτίων μια κοινωνίας. Η προαγωγή δεξιοτήτων που σχετίζονται με την 

πρόληψη της  κατάθλιψης  και του άγχους απαιτεί συγκεκριμένες 

παρεμβάσεις που πέρα από τις υπηρεσίες υγείας απαιτεί την ανάπτυξη 

υποστηρικτικών δράσεων για κοινωνική συμμετοχή και ενδυνάμωση των 

ηλικιωμένων ατόμων. (Federal Institute for Occupational Safety and 

Health, 2004).  

Στα πλαίσια ανάπτυξης πολιτικών υγείας για την προαγωγή της υγείας 

των ηλικιωμένων είναι αναγκαίο να διευκρινιστούν οι παράγοντες εκείνοι 

που επηρεάζουν την υγεία τους. Σήμερα, 25 και πλέον χρόνια μετά την 

ίδρυση των Κ.Α.Π.Η. λίγες προσπάθειες έχουν γίνει για την αξιολόγηση 

της προσφοράς των κέντρων αυτών τόσο στους χρήστες όσο και στην 

κοινωνία γενικότερα. Ελληνικές μελέτες που έγιναν για τα ΚΑΠΗ, 

παρουσιάζουν μια γενικότερη εικόνα του προφίλ της ανοικτής 

περίθαλψης στη χώρα μας και πιο συγκεκριμένα αναλύουν τη 

διερεύνηση σχέσεων αλληλοϋποστήριξης (Γεωργούση και συν., 1996) και 

την αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και προγραμμάτων που 

προσφέρουν (Daniilidou et al., 2003; Γεωργούση και συν., 2001; 

Τεπέρογλου και συν., 1990; Αμηρά, Γεωργιάδη & Τεπέρογλου, 1986). 

Λίγες είναι οι μελέτες που εκτιμούν τις ψυχικές διαταραχές σε 

ηλικιωμένα άτομα μέλη ΚΑΠΗ (Argyriadou et al., 2001; Papadopoulos 

et al., 2005; Ανδρουλάκη και συν., 2003; Σηφάκη, 2007). Η  παρούσα 

ερευνητική εργασία θα εκτιμήσει ένα τμήμα του συνολικού έργου της 
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προσφοράς του Κ.Α.Π.Η. σε ένα ορεινό Δήμο της Κρήτης. Συγκεκριμένα, 

θα εξετάσει την επίδραση που μπορεί να έχουν τα επίπεδα του άγχους 

και της κατάθλιψης των ηλικιωμένων στο βαθμό συμμετοχής τους στο 

ΚΑΠΗ. Εξάλλου, ένας από τους κύριους λόγους ίδρυσης αυτών των 

Κέντρων ήταν η πρόληψη των ψυχικών, κοινωνικών και βιολογικών 

προβλημάτων των ηλικιωμένων. 
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ΣΠΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της αγχώδους 

διαταραχής και της κατάθλιψης μεταξύ ηλικιωμένων μελών ΚΑΠΗ σε 

σχέση με το βαθμό συμμετοχής τους  σε αυτό. 

 

Αντικειμενικοί στόχοι της έρευνας 
Οι επιμέρους διακριτοί στόχοι της μελέτης είναι: 

 

1. Η καταγραφή του είδους και της συχνότητας των υπηρεσιών που 

κάνουν χρήση τα μέλη  στο Κ.Α.Π.Η. 

2. Η καταγραφή της συχνότητας συμμετοχής των μελών στις 

επιμέρους κοινωνικές δραστηριότητες στο Κ.Α.Π.Η 

3. Η διερεύνηση των κοινωνικών και δημογραφικών χαρακτηριστικών 

των μελών που σχετίζονται με την κατάθλιψη  

4. Η διερεύνηση των κοινωνικών και δημογραφικών χαρακτηριστικών 

των μελών που σχετίζονται  με τις αγχώδεις διαταραχές  

5. Η διερεύνηση των απόψεων των εγγεγραμμένων μελών όσον αφορά 

στις υπηρεσίες και στα προγράμματα του Κ.Α.Π.Η. 

 

 

Ερευνητικά ερωτήματα 
 

1. Ποια κοινωνικό-δημογραφικά χαρακτηριστικά των ηλικιωμένων 

σχετίζονται με το βαθμό συμμετοχής τους στο ΚΑΠΗ; 

 

2. Ποια κοινωνικό-δημογραφικά χαρακτηριστικά των ηλικιωμένων 

μελών σχετίζονται με  τις αγχώδεις διαταραχές;  
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3.  Ποια κοινωνικό-δημογραφικά χαρακτηριστικά των ηλικιωμένων 

μελών σχετίζονται με  την κατάθλιψη; 

 

4. Τα επίπεδα της αγχώδους διαταραχής συνδέονται με το βαθμό 

συμμετοχής των ηλικιωμένων στο ΚΑΠΗ; 

 

5. Τα επίπεδα της κατάθλιψης συνδέονται με το βαθμό συμμετοχής 

των ηλικιωμένων στο ΚΑΠΗ; 

 

 

 

Ορισμός ενεργού & μη ενεργού μέλους ΚΑΠΗ 
 
Από ελληνικές μελέτες που έγιναν για τα ΚΑΠΗ της χώρας, δεν 

διευκρινίζεται συγκεκριμένος ορισμός μεταξύ ενεργού και μη ενεργού 

μέλους ΚΑΠΗ, αλλά ο διαχωρισμός γίνεται με βάση την κρίση του 

υπεύθυνου υπαλλήλου του κάθε Κέντρου ο/η οποίος-α γνωρίζει τη 

δραστηριότητα του κάθε μέλους (Τεπέρογλου, 1990; Daniilidou et al., 

2003).  

Στην παρούσα μελέτη, ο διαχωρισμός ενεργού και μη ενεργού μέλους 

ΚΑΠΗ (συχνά ή μη συχνά συμμετέχοντα) έγινε μετά από τη συλλογή των 

δεδομένων, σύμφωνα με τις απαντήσεις που έδωσαν οι  ηλικιωμένοι για 

τη συχνότητα συμμετοχής τους («ποτέ», «μερικές φορές» «συχνά») στις 

κοινωνικές δραστηριότητες του ΚΑΠΗ (Glass et al., 2006; Silverstein & 

Parker, 2002). 
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ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 
 

Τόπος και χρόνος διεξαγωγής της μελέτης 
 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε γεωγραφική περιφέρεια της Κρήτης, σε 

αγροτική περιοχή του νομού Ηρακλείου και συγκεκριμένα στο Δήμο 

Ρούβα. Το χρονοδιάγραμμα της έρευνας περιλάμβανε τους μήνες  

Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2008 κατά τους οποίους έγινε η συλλογή 

όλων των δεδομένων της μελέτης.  

 

Σχεδιασμό έρευνας – Δειγματοληψία 
 

Για τη διεξαγωγή της έρευνας σχεδιάστηκε μια συγχρονική 

επιδημιολογική μελέτη (cross-sectional study). 

Στην παρούσα ερευνητική εργασία ο πληθυσμός στόχος ήταν ηλικιωμένα 

άτομα ηλικίας ≥65 ετών, μέλη του Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Ρούβα,  που ζουν 

στα γεωγραφικά όρια της περιοχής του εν λόγω Δήμου. Τον πληθυσμό 

αναφοράς αποτέλεσαν  ηλικιωμένα άτομα που είναι εγγεγραμμένοι στο 

μητρώο μελών του Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Ρούβα, οι οποίοι συμπλήρωναν 

τα παρακάτω κριτήρια: 

 

• Ηλικία ίση και άνω των 65 ετών 

• Εγγεγραμμένοι στο μητρώο μελών του Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Ρούβα 

μέχρι τις 30 Ιουνίου 2007 

• Μόνιμοι κάτοικοι της αγροτικής περιοχής,  στα γεωγραφικά όρια 

του Δήμου Ρούβα 

• Η αποδοχή των όρων της μελέτης, μετά από την ενημέρωσή τους 

για τους σκοπούς της μελέτης και η υπογραφή του ειδικού 

εντύπου συγκατάθεσης  
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Κριτήρια αποκλεισμού από το σχεδιασμό της μελέτης ορίστηκαν τα 

ακόλουθα: 

• Για την αποφυγή σφαλμάτων της έρευνας θεωρείται σκόπιμο να 

εξαιρεθούν από το δειγματοληπτικό πλαίσιο ηλικιωμένοι που 

τυχόν είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο μελών του ΚΑΠΗ και 

παράλληλα δέχονται υπηρεσίες από το πρόγραμμα ‘’Βοήθεια στο 

Σπίτι’’. Το πρόγραμμα ‘’Βοήθεια στο Σπίτι’’ εξ’ ορισμού παρέχει 

υπηρεσίες σε άτομα τα οποία αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν 

πλήρως ή μερικώς. Τα άτομα αυτά χαρακτηρίζονται από κάποια 

μόνιμη βλάβη ή αναπηρία και κατά συνέπεια αδυνατούν να 

προσέρθουν στις υπηρεσίες του ΚΑΠΗ.  

• Επίσης από τον πληθυσμό μελέτης θα εξαιρεθούν οι ηλικιωμένοι 

οι οποίοι έχουν διαπιστωθεί ότι πάσχουν από γνωστική και ψυχική  

διαταραχή σύμφωνα με το αρχείο ασθενών που τηρείται από την 

ιατρική υπηρεσία του ΚΑΠΗ (ψυχίατρο) αλλά και του 

Περιφερειακού Ιατρείου της περιοχής. 

  

Τα όρια ευθύνης  Δήμου Ρούβα καλύπτουν συνολικά έξη δημοτικά  

διαμερίσματα και συγκεκριμένα τη Γέργερη όπου βρίσκεται η έδρα του 

Δήμου και το κτήριο του ΚΑΠΗ, τα Μαστραχιανά, τα Καρδαμιανά, τον 

Απομαρμά, τη Νύβριτο και τον Πανασό.  Το δειγματοληπτικό πλαίσιο 

αποτέλεσε το μητρώο εγγεγραμμένων μελών του ΚΑΠΗ, λαμβάνοντας 

υπόψη τα κριτήρια που τέθηκαν παραπάνω. Για την αποφυγή 

σφαλμάτων (bias) κρίθηκε απαραίτητο να αφαιρεθούν επίσης από το 

δείγμα του πληθυσμού τα εγγεγραμμένα μέλη από τα διαμερίσματα που 

δεν έχουν άμεση πρόσβαση στο ΚΑΠΗ λόγο μεγάλης απόστασης 

(μειωμένη πρόσβαση και συμμετοχή σε αυτό) και κατά συνέπεια θα 

μειωνόταν η αντικειμενικότητα και η ακρίβεια των απαντήσεων της 

μελέτης.   

Το αρχείο των εγγεγραμμένων μελών του ΚΑΠΗ που κατοικούν σε όλα τα 

δημοτικά διαμερίσματα περιλάμβανε 691 μέλη, μέχρι τον Ιούνιο του 

2007. Από  αυτά, τα 362 είχαν δηλώσει καταγωγή και διεύθυνση το 

δημοτικό διαμέρισμα όπου έχει την έδρα του το ΚΑΠΗ. Έγινε 

αποκλεισμός κάποιων μελών με βάση τα κριτήρια που τέθηκαν και  το 
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δείγμα διαμορφώθηκε στα 168 άτομα και αποφασίστηκε να 

συμπεριληφθούν όλοι στην μελέτη. Ο τελικός αριθμός των ατόμων που 

συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο της  έρευνας ήταν 132 άτομα.  

 

Ερωτηματολόγια- Διαδικασία μέτρησης 
 
Για τη συλλογή των δεδομένων της παρούσας ερευνητικής εργασίας 

σχεδιάστηκε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο περιλάμβανε ερωτήσεις 

κλειστού τύπου. Συγκεκριμένα σχεδιάστηκε με τέσσερις θεματικές 

ενότητες. Αναλυτικά το ερωτηματολόγιο παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙ. 

 

Η πρώτη ενότητα αφορούσε ερωτήσεις για τη συγκέντρωση των 

κοινωνικών και δημογραφικών στοιχείων των ηλικιωμένων, και 

περιλάμβανε την ηλικία, το φύλο, την οικογενειακή κατάσταση και το 

εκπαιδευτικό επίπεδο.  

 

Η δεύτερη ενότητα αφορούσε το βαθμό και τη συχνότητα συμμετοχής του 

ηλικιωμένου στις υπηρεσίες του ΚΑΠΗ.  Συγκεκριμένα, το βαθμό και τη 

συχνότητα συμμετοχής στο εντευκτήριο, στην ιατρική, νοσηλευτική και 

κοινωνική  υπηρεσία. Στην ερώτηση που αφορούσε το εντευκτήριο του 

ΚΑΠΗ, τα μέλη δήλωναν τόσο τη συχνότητα χρήση και παραμονής αλλά 

και τους λόγους για τους οποίους επισκέπτονταν την εν λόγω υπηρεσία. 

Ακόμα, οι ηλικιωμένοι ρωτήθηκαν για το βαθμό συμμετοχής τους στις 

δραστηριότητες του ΚΑΠΗ και σε ποιες από αυτές που έγιναν το 

προηγούμενο εξάμηνο έλαβαν μέρος. Οι συμμετέχοντες είχαν τη 

δυνατότητα να απαντήσουν για το βαθμό συμμετοχής τους με  «ποτέ» , 

«μερικές φορές» και «συχνά» (Beekman et al., 2002). Για την αξιολόγηση 

της συχνότητας χρήσης των υπηρεσιών, οι ηλικιωμένοι απαντούσαν εάν 

έκαναν χρήση σε «καθημερινή» βάση, ή πόσες φορές την «εβδομάδα», ή 

«το μήνα» ή «το εξάμηνο».  Οι υπηρεσίες του ΚΑΠΗ που εξετάστηκαν 

ήταν οι εξής: 

• Ιατρική Υπηρεσία (Γενικής Ιατρικής) 

• Νοσηλευτική Υπηρεσία 
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• Κοινωνική Υπηρεσία 

 Εντευκτήριο  

  

Επιπλέον σε αυτή την ενότητα υπήρχαν ερωτήσεις σχετικά με την 

ικανοποίηση του ηλικιωμένου από το προσωπικό του Κέντρου και από 

τις υπηρεσίες τις οποίες είχε δεχτεί όλο το προηγούμενο διάστημα καθώς 

και ερωτήματα σχετικά με την προσβασιμότητα του Κέντρου αλλά και 

την έκφραση προσδοκιών για άλλες δραστηριότητες. 

   

Η τρίτη ενότητα αφορούσε την εκτίμηση διαταραχών άγχους στα 

ηλικιωμένα άτομα.   Η  κλίμακα  η οποία χρησιμοποιήθηκε για την 

ανίχνευση των αγχωδών διαταραχών ήταν η Short Anxiety Screening 

Test (SAST), (Sinoff et al., 1999), που έχει ήδη μεταφραστεί και 

σταθμιστεί στα Ελληνικά (Γραμματικόπουλος, 2007). Το ερωτηματολόγιο 

SAST σχεδιάστηκε για την ανίχνευση του άγχους ειδικά σε 

ηλικιωμένους, βασισμένο στα κριτήρια που ορίζονται στο DSM-IV 

(American Psychiatric Association, 1995) και αποτελείται από 10 

ερωτήσεις, ορισμένες από τις οποίες έχουν ειδικά επιλεγεί και 

τροποποιηθεί ανάμεσα σε άλλες, από διάφορα άλλα εργαλεία (Sinoff et 

al., 1999). Περιλαμβάνει και ορισμένες ερωτήσεις που αναπτύχθηκαν 

και αντικατοπτρίζουν τα σωματικά συμπτώματα των ηλικιωμένων μιας 

και αποτελούν συχνά την πρώτη μορφή εκδήλωσης του άγχους σε 

αυτούς. Το ερωτηματολόγιο έχει 4 τυποποιημένες απαντήσεις οι οποίες 

βαθμολογούνται από το 1 έως το 4 ανάλογα με την ερώτηση. 

Αναλυτικότερα οι απαντήσεις είναι: «σπάνια ή ποτέ», «μερικές φορές», 

«συχνά» ή «πάντα» και ανάλογα με την ερώτηση υπάρχει και η αντίστοιχη 

βαθμολογία. Το 1 αντιστοιχεί στο «σπάνια ή ποτέ» και το 4 στο «πάντα», 

εκτός από τις ερωτήσεις 4, 5 και 9 όπου η βαθμολογία είναι αντίστροφα 

(δηλαδή όπου «σπάνια ή ποτέ» αντιστοιχεί με 4 και «πάντα» αντιστοιχεί 

με 1.  

 

Η τέταρτη ενότητα του ερωτηματολογίου αφορούσε την εκτίμηση των 

επιπέδων κατάθλιψης στα ηλικιωμένα άτομα. Για το λόγο αυτό 

επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί  η κλίμακα Geriatric Depression Scale - 
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15 question (GDS-15) που έχει ήδη μεταφραστεί και σταθμιστεί στα 

Ελληνικά, με υψηλή ευαισθησία (92%) και ειδικότητα (95%) 

(Fountoulakis et al., 1999). Η κλίμακα αυτή περιλαμβάνει 15 ερωτήσεις 

με απαντήσεις ναι/όχι. Έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές χώρες του 

κόσμου επανειλημμένα, αρκετά συχνά και στην Ελλάδα και αποτελεί 

ένα πολύ ευαίσθητο ερευνητικό εργαλείο για την ανίχνευση της 

κατάθλιψης σε ηλικιωμένα άτομα (Fountoulakis et al., 1999; 

Papadopoulos et al., 2005).   

Η συλλογή των δεδομένων του δείγματος  έγινε από τον υπεύθυνο 

μεταπτυχιακό φοιτητή με προσωπικές συνεντεύξεις. Οι συνεντεύξεις 

διεξήχθησαν  στο χώρο του Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Ρούβα. Για τα άτομα τα 

οποία δεν επισκέπτονταν το ΚΑΠΗ, οι συνεντεύξεις έγιναν στο σπίτι των 

μελών μετά από τηλεφωνική συνεννόηση  ώστε να οριστεί η ημέρα και η 

ώρα της συνάντησης.    

  

Πιλοτική εφαρμογή 
 

Πριν την εφαρμογή του ερευνητικού εργαλείου κρίθηκε αναγκαίο αυτό 

να δοκιμαστεί σε ένα μικρό αριθμό μελών, δέκα (10) ατόμων,  που δεν 

συμπεριλαμβανόταν στο δειγματοληπτικό πλαίσιο της μελέτης.  Οι 

ερωτώμενοι είχαν ενημερωθεί για το σκοπό της μελέτης και ζητήθηκε 

από αυτούς η γνώμη τους για την τελική μορφοποίηση του ερευνητικού 

εργαλείου σχετικά με την σαφήνεια, τη διατύπωση και τη συντακτική 

διάρθρωση των ερωτήσεων.  Η πιλοτική μελέτη πραγματοποιήθηκε το 

μήνα Δεκέμβριο και εξετάστηκε: 

 Εάν η ενημέρωση για το σκοπό της μελέτης ήταν 

διατυπωμένη με σαφήνεια 

 Εάν στις δημογραφικές ερωτήσεις υπήρχε η κατάλληλη 

διαθέσιμη απάντηση για κάθε ερωτώμενο 

 Εάν οι ερωτήσεις ήταν σαφείς 

 Εάν οι ερωτήσεις είχαν μονοσήμαντη έννοια 

 Εάν η συντακτική διάρθρωση ήταν σωστή  
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Οι διορθώσεις που έγιναν ήταν ελάχιστες και οδήγησαν στην 

αναδιατύπωση ερωτήσεων που ήταν λιγότερο κατανοητές. 

Στατιστική ανάλυση 
 

Για τη στατιστική επεξεργασία και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 

χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα SPSS version 15.0.  

Δημιουργήθηκαν συγκεντρωτικοί πίνακες συχνοτήτων για τα 

δημογραφικά στοιχεία και τις κατηγορικές απαντήσεις των ερωτηθέντων. 

Έγιναν έλεγχοι συσχετίσεων χ2, ακριβής έλεγχος του Fisher μεταξύ 

κατηγορικών μεταβλητών όπου κρινόταν αναγκαίο, όπως επίσης και 

γραμμική παλινδρόμηση για τον έλεγχο γραμμικών συσχετίσεων μεταξύ 

μεταβλητών τόσο κατηγορικών όσο και συνεχών.  

Για τη συσχέτιση αυτών των μεταβλητών με τα χαρακτηριστικά του 

δείγματος, χρησιμοποιήθηκαν στατιστικοί έλεγχοι υποθέσεων, θέτοντας 

ως επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α= 5% (p-value<0.05) (Bowling, 

2002).  

 

Δεοντολογία – Βιοηθική 
 

Το επιστημονικό συμβούλιο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου 

Ηρακλείου ενέκρινε το ερευνητικό πρωτόκολλο για τη διεξαγωγή της 

μελέτης  με αριθμό απόφασης: 1772/12-2-08 (Παράρτημα ΙΙΙ).  Η 

συμμετοχή των ατόμων στη μελέτη καθορίστηκε μετά από πλήρη 

ατομική ενημέρωση και υπογραφή συμφωνητικού αποδοχής 

συμμετοχής τους σε αυτή, σύμφωνα με τους κανόνες έρευνας, βιοηθικής 

και δεοντολογίας για την προστασία των συμμετεχόντων (Παράρτημα ΙΙΙ).  
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε ποιοτικές μεταβλητές, αλλά και 

ποσοτικές, όπως πόσες φορές σε ένα χρονικό διάστημα επισκέπτονταν οι 

ερωτώμενοι το ΚΑΠΗ. Επίσης, είχε ενσωματωθεί σε αυτό η Geriatric 

Depression Scale (GDS-15) καθώς και το  Short Anxiety Screening Test 

(SAST), από τα οποία εξαγόταν συνολική βαθμολογία όπου 

αντιμετωπίστηκε είτε ως συνεχής μεταβλητή, είτε κατηγοριοποιήθηκε σε 

διατεταγμένη.  

 

Εκτενείς παρουσίαση πινάκων και γραφημάτων με πρωτογενή στοιχεία, 

παρατίθενται στο παράρτημα Ι. 

 

Περιγραφικά Στατιστικά Αποτελέσματα 
 

Στη μελέτη συμμετείχαν συνολικά 132 άτομα με μέσο όρο ηλικία τα 

75.7 έτη (Δ.Ε.= 74,54-76,91), με ελάχιστη ηλικία τα 65 και μέγιστη τα 

93 έτη  (Πίνακας 1).  Από αυτούς τα 59 άτομα ήταν άνδρες (44,7%) και 

οι 73 γυναίκες (55,3%). Από το σύνολο των μελών, 67,9%, ήταν 

παντρεμένοι και 29% χήροι-ες, ενώ όσον αφορά το εκπαιδευτικό επίπεδο 

το μεγαλύτερο ποσοστό (90,2%) δήλωσε εκπαίδευση μικρότερη ή ίση των 

6 ετών (Πίνακας 2). 

 

Από το σύνολο του δείγματος το 51,5% (68 άτομα) επισκέπτεται το 

εντευκτήριο του Κ.Α.Π.Η. (Πίνακας 3). Ο περισσότερο δημοφιλής λόγος 

των ηλικιωμένων που επισκέπτονται το εντευκτήριο του Κέντρου είναι για 

να απολαύσουν τον καφέ τους με ποσοστό προτίμησης το 97%. Άλλοι 

λόγοι που ανέφεραν, συγκεκριμένα  είναι για συντροφιά/συζήτηση με 

ποσοστό 89,6% και μόνο ελάχιστοι (25,4%) ενδιαφέρονται για κάποια 

μορφή ψυχαγωγίας όπως είναι το τάβλι και τα χαρτοπαίγνια (Πίνακας 4).   

 

Σχετικά με τις άλλες υπηρεσίες του Κέντρου,  το 87,1%  (115 άτομα) 

δήλωσε επίσκεψη στην ιατρική υπηρεσία, το 52,3% (69 άτομα) δήλωσε 
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επίσκεψη στη νοσηλευτική υπηρεσία και στο σύνολο του δείγματος μόνο 

το 11,4% επισκέπτεται την κοινωνική λειτουργό του Κ.Α.Π.Η. (Πίνακας 

5) 

Η συχνότητα επίσκεψη των ηλικιωμένων στις υπηρεσίες του ΚΑΠΗ ανά 

μήνα, αφορούν το εντευκτήριο κατά μέσο όρο (Μ.Ο.) με 14,5 φορές 

(Δ.Ε.=6,32-22,67), την ιατρική υπηρεσία με Μ.Ο.=1,75 επισκέψεις  το 

μήνα (Δ.Ε.=0,58-2,91). Ο μέσος όρος επισκέψεων των μελών  στη 

νοσηλευτική υπηρεσία του Κέντρου είναι 1,5 φορά το μήνα (Δ.Ε.=0,60-

2,39) ενώ για την επίσκεψη στην κοινωνική υπηρεσία η μηνιαία 

συχνότητα διαμορφώνεται κατά μέσο όρο   5,25 επισκέψεις (Δ.Ε.= -3,24-

13,74) (Πίνακας 6). 

 

Από το σύνολο του δείγματος που πραγματοποιεί επισκέψεις στο 

εντευκτήριο του ΚΑΠΗ, το 73,5% είναι άνδρες και το 26,5% γυναίκες. Η 

διαφορά των επισκέψεων ανάμεσα στα δύο φύλα είναι στατιστικά 

σημαντική (p<0.001) (Πίνακας 7). Η εικόνα αυτής της διαφοράς 

παρουσιάζεται στο Γράφημα 1 (βλέπε Παράρτημα Ι). 

 

Για τη χρησιμότητα των υπηρεσιών που προσφέρει το ΚΑΠΗ, το πλήθος 

των ηλικιωμένων ατόμων δήλωσε ότι είναι «πολύ» χρήσιμες (75,8%), ενώ 

ένα 10, 6% δήλωσε «αρκετά» και ένα 9,1% «μέτρια» ικανοποίηση.  Όσον 

αφορά την ανταπόκριση των υπηρεσιών του ΚΑΠΗ προς τις ανάγκες των 

μελών, το 68,2% δήλωσε ότι υπάρχει «πολύ» ανταπόκριση. Το 71,2% (94 

άτομα) των συμμετεχόντων είναι «πολύ» ικανοποιημένο από τις 

υπηρεσίες που δέχεται από το Κέντρο ενώ το 12,9% δήλωσε «αρκετά» και 

ένα μικρότερο ποσοστό (5,3%) εξέφρασε «μέτρια» ικανοποίηση. Οι ώρες 

οι οποίες λειτουργεί το Κ.Α.Π.Η. φαίνεται να βολεύουν «πολύ» το 44,7% 

(59 άτομα) των μελών, «αρκετά» το 16,7% (22 άτομα) και «μέτρια» το 

15,9% (21 άτομα). Οι περισσότεροι από τους ηλικιωμένους εξέφρασαν 

την επιθυμία τους να γίνουν περισσότερες δραστηριότητες στο χώρο του 

Κέντρου σε ποσοστό 64,4%. Η τοποθεσία που βρίσκεται το Κ.Α.Π.Η. 

φαίνεται να μην είναι αρκετά βολική, αφού μόνο το 50% του δείγματος 

ανέφερε ότι είναι «πολύ βολική» και το 42,4% «λιγότερο βολική» 

(Πίνακας 8). 
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Αποτελέσματα κατάθλιψης (GDS-15) 
 

Ως  κατώφλι για την διάγνωση της κατάθλιψης ορίστηκε η βαθμολογία 

6/7 (Fountoulakis et al., 1999).  Για την έκφραση των αποτελεσμάτων 

της κλίμακας GDS-15, θεωρήθηκε σημαντικό να γίνει κατηγοριοποίηση 

της βαθμολογίας. Έτσι βαθμολογία  από 7 έως 10 ορίστηκε η ήπια 

μορφής κατάθλιψης και βαθμολογία ίσης ή μεγαλύτερης του 11 

ορίστηκε με μέτρια προς βαριά κατάθλιψη (Papadopoulos et al., 2005). 

  

Με βάση αυτή την ταξινόμηση, το 18,2% των ατόμων φαίνεται ότι 

πάσχουν από  ήπιας μορφής καταθλιπτική συνδρομή ενώ το 8,3% από 

μέτρια προς βαριάς μορφής κατάθλιψη (Πίνακας 9). Συνολικά  το ένα 

τέταρτο (26,5%) του συνολικού δείγματος της μελέτης, εμφανίζεται να 

έχει κάποιο βαθμό κατάθλιψης (Γράφημα 2).  

 

Στατιστικώς σημαντική συσχέτιση με βάση την κατάταξη της GDS-15,  

έχουν το φύλο (p<0.001)  και οι επισκέψεις στο εντευκτήριο του ΚΑΠΗ 

(p=0.002). Στις  γυναίκες τα ποσοστά της κατάθλιψης είναι υψηλότερα 

σε σχέση με τους άνδρες, 38,4% και 11,9% αντίστοιχα. Οι   άνδρες 

εμφάνισαν μόνο ήπια μορφή κατάθλιψης, ενώ στις γυναίκες τα ποσοστά 

ήταν 23,3% για την ήπια μορφή και 15,1% για την μέτρια προς βαριά 

κατάθλιψη (Πίνακας 10).  Για να ελεγχθεί η συσχέτιση με την  

οικογενειακή κατάσταση, κωδικοποιήθηκε η συγκεκριμένη μεταβλητή σε 

παντρεμένους και μη, με κριτήριο την συμβίωση με άλλο άτομο 

(Πίνακας 11). Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση της 

κατάθλιψης με την οικογενειακή κατάσταση (p=0.043), αφού η ομάδα 

αποτελούμενη από τα άτομα που ήταν σε χηρεία, χωρισμένοι και 

άγαμοι, εμφάνισαν υψηλότερα ποσοστά κατάθλιψης (38,1%) σε σχέση με 

την άλλη ομάδα που αποτελούνταν από τα έγγαμα άτομα τα οποία 

ζούσαν με τον/την σύζυγο τους (21,3%). 

 

Από το σύνολο των μελών του δείγματος, το  28% (37 άτομα) ανέφερε ότι 

συμμετείχε  «συχνά» στις δραστηριότητες που οργανώνει το ΚΑΠΗ και 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

 37

από αυτούς το 10,8% έδειξε παρουσία κατάθλιψης. Το 28,8% (38 άτομα) 

του δείγματος δήλωσε ότι συμμετείχε «μερικές φορές» σε δραστηριότητες 

και από αυτούς το 23,7% εμφάνισε κάποια μορφή κατάθλιψης. Το 

υπόλοιπο 43,8% (57 άτομα) που δήλωσε ότι «ποτέ» δεν έλαβε μέρος σε 

κάποια από τις δραστηριότητες που διεξήχθησαν από το ΚΑΠΗ, το 

38,6% από αυτούς εμφάνισε κατάθλιψη (Πίνακας 12). Η ερώτηση αυτή 

αξιολογούσε την κοινωνική δραστηριότητα του ηλικιωμένου έτσι ώστε να 

διαπιστωθεί εάν ένα άτομο είναι ενεργό μέλος ή όχι (Beekman et al., 

2002). 

 Σε κατηγοριοποίηση που έγινε σε αυτή την ερώτηση σε δύο ομάδες, 

διαπιστώθηκε ότι η μία ομάδα που αποτελούνταν από  αυτούς  που 

συμμετείχαν «συχνά» σε δραστηριότητες του ΚΑΠΗ (37 άτομα), 

παρουσίασαν ποσοστά κατάθλιψης 10,8% (4 άτομα). Η άλλη ομάδα που 

αποτελούνταν από αυτούς που δήλωσαν ότι συμμετείχαν «μερικές φορές» 

και «ποτέ» (συνολικά 95 άτομα) σε δραστηριότητες του ΚΑΠΗ, το 32,6% 

από αυτούς βρέθηκε να εμφανίζει κατάθλιψη (Γράφημα 3), μια διαφορά 

στατιστικά σημαντική  (p=0,011) (Πίνακας 13). 

 

Οι ηλικιωμένοι  όπου συμμετείχαν τουλάχιστον σε μία από τις 

δραστηριότητες που οργάνωσε το ΚΑΠΗ και αφορούσε σε διάστημα ενός 

εξαμήνου πριν από την ημερομηνία της συνέντευξης, ήταν συνολικά 63 

άτομα (ποσοστό 47,7%). Από αυτούς μόνο το 9,5% εμφάνισε κατάθλιψη. 

Όσον αφορά τα μέλη που δεν έλαβαν μέρος σε καμία  δραστηριότητα  

(69 άτομα, ποσοστό 52,7%), το 26,1% από αυτούς έδειξε να παρουσιάζει 

κάποια μορφή κατάθλιψης (Γράφημα 4). Βρέθηκε στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση (p<0.001) της κατάθλιψης και της συμμετοχής ή μη των 

ηλικιωμένων σε μία ή παραπάνω δραστηριότητες του ΚΑΠΗ (Πίνακας 

14). 

Από τους μη παραμετρικούς ελέγχους που εφαρμόστηκαν, φαίνεται να 

υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση της κατάθλιψης (GDS-15), με 

το φύλο (γυναίκες υψηλότερα ποσοστά), τις επισκέψεις στο εντευκτήριο 

του ΚΑΠΗ (Πίνακας 10), την οικογενειακή κατάσταση (παντρεμένοι και 

μη) (Πίνακας 11) καθώς επίσης και της συμμετοχής των μελών σε  
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δραστηριότητες αλλά και του βαθμού συμμετοχής τους (Πίνακας 12, 13, 

14). 

Από τα διαγράμματα σημείων που προέκυψαν από τη στατιστική 

ανάλυση, δεν φάνηκε να υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ της βαθμολογίας 

της κλίμακας GDS-15 και τη συχνότητα επίσκεψης των ηλικιωμένων στο 

εντευκτήριο του ΚΑΠΗ (Γράφημα 5), στην ιατρική υπηρεσία (Γράφημα 

6), στη νοσηλευτική υπηρεσία (Γράφημα 7) και στην κοινωνική υπηρεσία 

(Γράφημα 8). 

 

Μονομεταβλητή Γραμμική Παλινδρόμηση 
 

Έγινε χρήση της γραμμικής παλινδρόμησης για να διαπιστωθεί εάν 

υπάρχει κάποια γραμμική σχέση μεταξύ της χρήσης των υπηρεσιών του 

ΚΑΠΗ και της βαθμολογίας της κλίμακας GDS-15. Από την ανάλυση 

αυτή δε φάνηκε να υπάρχει γραμμική σχέση μεταξύ της χρήσης των 

υπηρεσιών του εντευκτηρίου (p=0,527 / Δ.Εβ=-0,035 —0,067), της 

ιατρικής υπηρεσίας (p=0,729 /  Δ.Εβ =-0,061 —0,087), της 

νοσηλευτικής υπηρεσίας (p=0,720 / Δ.Εβ =-0,268 —0,186) και της 

κοινωνικής υπηρεσίας (p=0,150 / Δ.Εβ =-0,063 —0,369) του ΚΑΠΗ με 

την κατάθλιψη (Πίνακας 15).   

Σε μονομεταβλητά μοντέλα παλινδρόμησης που εφαρμόστηκαν για τον 

έλεγχο συσχετίσεων, στατιστικά σημαντική θετική σχέση με την 

κατάθλιψη έχουν το  φύλο (γυναίκα) (p<0,001 / Δ.Εβ= 0,889 — 3,140) 

και η μη συμμετοχή σε κοινωνικές δραστηριότητες του ΚΑΠΗ (p<0,001/ 

Δ.Εβ= 0,981  — 3,211). Στατιστικά σημαντική αρνητική σχέση με την 

κατάθλιψη φάνηκε ότι έχει η οικογενειακή κατάσταση (p=0,005 / Δ.Εβ= 

-3,015 — -0,563), οι επισκέψεις στο εντευκτήριο του ΚΑΠΗ (p=0,004/ 

Δ.Εβ= -2,809 — -0,537) και η συχνότητα συμμετοχής των ηλικιωμένων 

σε προγράμματα και εκδηλώσεις του ΚΑΠΗ (p<0,001 / Δ.Εβ= -0,356 — 

-0,106) (Πίνακας 16).  
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Πολυμεταβλητή παλινδρόμηση 
 

Έγινε χρήση της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης με την βηματική 

μέθοδο για τον πολυμεταβλητό έλεγχο συσχετίσεων, σε επίπεδο 

σημαντικότητας για την εισαγωγή μεταβλητών 5%, και για την απόρριψη 

10%. Ελέχθησαν οι μεταβλήτες: Ηλικία, Φύλο, Οικ. κατάσταση, η 

συχνότητα συμμετοχής σε κοινωνικές δραστηριότητες και η συμμετοχή 

σε συγκεκριμένες δραστηριότητες (εκδρομή, εκκλησία,  εορτές, 5ήμερη 

εκδρομή). Οι μεταβλητές οι οποίες τελικά εισήχθησαν στο μοντέλο αυτό 

είναι  η ηλικία (p=0.002  / Δ.Ε.=0,052 — 0,215), το φύλο (γυναίκες 

υψηλότερο σκόρ σε σχέση με τους άνδρες, p<0.001  / Δ.Ε.=1,184 — 

3,472), και η συχνότητα συμμετοχής σε δραστηριότητες (p<0.001 / 

Δ.Ε.= -1,706 — -0,416)  (Πίνακας 17). 

 

 

Αποτελέσματα αγχωδών διαταραχών (Ερωτηματολόγιο 
SAST) 
 

Για την εκτίμηση των αγχωδών διαταραχών χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα 

SAST. Σύμφωνα με την κλίμακα, βαθμολογία ≥24 δηλώνει θετικό 

αποτέλεσμα της δοκιμασίας, 22-23 δηλώνει οριακό αποτέλεσμα και 

βαθμολογία <22 δηλώνει αρνητικό αποτέλεσμα της δοκιμασίας.  

 

Από τη στατιστική ανάλυση που έγινε, θετική δοκιμασία παρουσίασε το 

17,4% (23 άτομα) του δείγματος και οριακά θετική το 16,7% (22άτομα) 

των συμμετεχόντων (Πίνακας 18, Γράφημα 9).  

 

Από την ανάλυση των δεδομένων το 79,7% των ανδρών είχε αρνητικό 

αποτέλεσμα της δοκιμασίας, το 13,6% οριακό αποτέλεσμα και μόνο το 

6,8% έδειξε θετική δοκιμασία της κλίμακας SAST. Σχετικά με τις 

γυναίκες, το 19,4% φαίνεται να έχει οριακά θετική δοκιμασία και το 

26,4% θετική δοκιμασία. Η διαφορά αυτή μεταξύ φύλου είναι στατιστικά 

σημαντική  (p=0.004) σε σχέση τα επίπεδα  του άγχους (Πίνακας 19).  
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Σχετικά με την οικογενειακή κατάσταση, μετά από κατηγοριοποίηση που 

έγινε σε παντρεμένους και μη με βάση τη συμβίωση ή όχι με σύντροφο, 

βρέθηκε ότι η ομάδα των παντρεμένων είχε μικρότερα ποσοστά αγχωδών 

διαταραχών. Συγκεκριμένα  η ομάδα των παντρεμένων έδειξε 12,4% 

θετική δοκιμασία και 14,6% οριακή. Η άλλη ομάδα (χήροι-ες, άγαμοι-

ες, χωρισμένοι-ες) εμφάνισε θετική δοκιμασία σε ποσοστό 28,6% και 

οριακή σε ποσοστό 21,4%. Από αυτόν τον έλεγχο προέκυψε στατιστικά 

σημαντική διαφορά της βαθμολογίας της κλίμακας SAST μεταξύ των δύο 

ομάδων (p=0.025) (Πίνακας 20). 

  

Από τα 125 άτομα που είχαν εκπαίδευση ≤6 έτη, το 35,2% έδειξε θετική 

δοκιμασία στην κλίμακα των αγχωδών διαταραχών. Ενώ τα 5 άτομα τα 

οποία είχαν εκπαίδευση ≥6 ετών, το 20% παρουσίασε θετική δοκιμασία 

για τις αγχώδεις διαταραχές (Πίνακας 21). Ωστόσο, δεν φάνηκε να 

υπάρχει κάποια στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις δύο αυτές 

ομάδες με τις αγχώδεις διαταραχές (Fisher   p=0.658).   

 

Από τα άτομα τα οποία επισκέπτονταν το εντευκτήριο του ΚΑΠΗ, το 9% 

εμφάνισε θετική δοκιμασία και το 17,9% οριακή δοκιμασία στην 

κλίμακα SAST,  σε σχέση με τα μέλη που δεν επισκέπτονται το 

εντευκτήριο του Κέντρου, όπου τα αποτελέσματα γι’ αυτούς έδειξαν 

θετική δοκιμασία στο 26,6% του δείγματος και οριακή βαθμολογία στο 

15,6% (Γράφημα 10). Στατιστικά σημαντική διαφορά έδειξε να υπάρχει 

στην βαθμολογία του ερωτηματολογίου SAST μεταξύ των επισκέψεων  

και μη επισκέψεων στο εντευκτήριο του ΚΑΠΗ (p=0.029) από το σύνολο 

των μελών (Πίνακας 19). 

 

Στην  ερώτηση που αφορούσε την αυτό-αξιολόγηση του ηλικιωμένου ως 

ενεργό μέλος ή όχι του ΚΑΠΗ, το 54,5% απάντησε ότι δεν είναι από τα 

ενεργά μέλη. Από αυτούς το 38,9% είχε θετική δοκιμασία στις αγχώδεις 

διαταραχές. Από τα άτομα που δήλωσαν ότι θεωρούν τον εαυτό τους ως 

ενεργό μέλος του ΚΑΠΗ (39,4%), το 25% από αυτούς εμφάνισε θετική 

δοκιμασία (Πίνακας 22). Ωστόσο, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 
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διαφορά στα επίπεδα της αγχώδους διαταραχής μεταξύ ενεργών και μη 

ενεργών μελών του ΚΑΠΗ (p=0,105).  

 

Στο σύνολό τους οι ηλικιωμένοι απάντησαν ότι συμμετέχουν σε 

δραστηριότητες του ΚΑΠΗ «συχνά»  37 άτομα (28%) και από αυτούς το 

2,7% είχε θετική δοκιμασία στις αγχώδεις διαταραχές και 18,9% οριακή 

δοκιμασία. Τα 38 άτομα (28.8%)  που δήλωσαν ότι συμμετείχαν «μερικές  

φορές» σε δραστηριότητες, το 10,5% έδειξε θετική δοκιμασία και το 

18,4% οριακή δοκιμασία. Από  τα άτομα που δήλωσαν ότι δεν 

συμμετείχαν «ποτέ» σε κοινωνικές δραστηριότητες  (42,4%),  το 32,1% 

από αυτούς έδειξε θετική δοκιμασία και το 14,3% οριακή δοκιμασία 

(Πίνακας 23). Η διαφορά αυτή φαίνεται να είναι στατιστικά σημαντική 

(p=0,004). 

 

 

Μονομεταβλητή Γραμμική Παλινδρόμηση 
 

Η μονομεταβλητή γραμμική παλινδρόμηση που εφαρμόστηκε για τη 

συσχέτιση της βαθμολογίας SAST με την συχνότητα επισκέψεων των 

ηλικιωμένων στις επιμέρους υπηρεσίες του ΚΑΠΗ ανά μήνα,  έδειξε μη 

στατιστικά σημαντική αρνητική σχέση με τις επισκέψεις στο εντευκτήριο 

του ΚΑΠΗ (p=0,812  /  Δ.Εβ=-0,109 — 0,085). Μη στατιστικά 

σημαντική θετική σχέση έδειξε να υπάρχει μεταξύ της βαθμολογίας 

SAST με τις επισκέψεις των ηλικιωμένων στην ιατρική υπηρεσία 

(p=0,620  /  Δ.Εβ=-0,084 —0,141), στη νοσηλευτική υπηρεσία (p=0,456  

/  Δ.Εβ=-0,232 — 0,511) καθώς επίσης και στην κοινωνική υπηρεσία 

(p=0,220  /  Δ.Εβ=-0,161 — 0,636) (Πίνακας 24) 

 

Η  Μονομεταβλητή γραμμική παλινδρόμηση που εφαρμόστηκε για την 

διαπίστωση επίδρασης της βαθμολογίας του ερωτηματολογίου SAST με 

τις παρακάτω ανεξάρτητες μεταβλητές έδειξε τα παρακάτω (Πίνακας 25). 

Για την ηλικία μη στατιστικά σημαντική σχέση (p=0,289  /  Δ.Εβ= -

0,059 — 0,197), οριακά στατιστικά σημαντική σχέση των επισκέψεων 

στο εντευκτήριο του ΚΑΠΗ (p=0,051  /  Δ.Εβ= -3,466 — 0,007), 
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σημαντική σχέση της συχνότητας συμμετοχής σε κοινωνικές 

δραστηριότητες (p=0,004  /  Δ.Εβ= -2,569 — -0,515) και της 

οικογενειακής κατάστασης κωδικοποιημένη σε παντρεμένους ή μη 

(p=0,092  /  Δ.Εβ=-3,468 — 0,266), με αρνητικό πρόσημο, όλες οι 

παραπάνω σε σχέση με την βαθμολογία του ερωτηματολογίου SAST. 

Θετική σχέση από την εφαρμογή της γραμμικής παλινδρόμησης έχει το 

φύλο (p=0,003  /  Δ.Εβ= 0,889 — 4,312) και η μη συμμετοχή των 

ατόμων σε κοινωνικές δραστηριότητες (p<0,001  /  Δ.Εβ= 1,441 — 

4,795). 

 

 

Πολυμεταβλητή γραμμική παλινδρόμηση SAST score με 

ανεξάρτητες μεταβλητές. 

 

ΟΙ μεταβλητές που εξετάστηκαν, ήταν η ηλικία, το φύλο, η οικογενειακή 

κατάσταση κωδικοποιημένη σε παντρεμένους και μη, οι  επισκέψεις στο 

εντευκτήριο του ΚΑΠΗ, η αυτό-αξιολόγηση του ηλικιωμένου ως ενεργό 

μέλος  του ΚΑΠΗ ή όχι και τέλος η μη συμμετοχή των ηλικιωμένων σε 

καμία από τις δραστηριότητες του ΚΑΠΗ. Από την ανάλυση αυτή, οι 

μεταβλητές που βρέθηκαν να έχουν θετική σχέση με το score της 

κλίμακας SAST είναι το φύλο (p=0,013  /  Δ.Εβ= 0,446 —3,799) και η 

μη συμμετοχή σε δραστηριότητες (p<0,001  /  Δ.Εβ= 1,084 — 4,422) 

(Πίνακας 26 ).  
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

Η παρούσα μελέτη εστίασε σε θέματα κοινωνικής συμμετοχής και 

ψυχικών διαταραχών των ηλικιωμένων, μελών ενός ΚΑΠΗ αγροτικής 

περιοχής, και συγκεκριμένα του Δήμου Ρούβα.  Ειδικότερα, κύριος 

σκοπός ήταν η εκτίμηση των επιπέδων των αγχωδών διαταραχών και της 

κατάθλιψης στα μέλη του εν λόγω ΚΑΠΗ καθώς επίσης και η συσχέτιση 

αυτών των αποτελεσμάτων με το επίπεδο κοινωνικής δραστηριότητας των 

μελών και με το βαθμό χρήσης των υπηρεσιών που προσφέρει το ΚΑΠΗ 

του Δήμου Ρούβα. 

 

 

Περιορισμοί και οριοθετήσεις της έρευνας 
   

Κατ΄ αρχήν η μελέτη ήταν συγχρονική και έτσι δεν επιτρέπει την 

διαµόρφωση αιτιολογικών υποθέσεων και την εξαγωγή ασφαλών 

συμπερασμάτων. Το αρχικό δειγματοληπτικό πλαίσιο της μελέτης 

αποτελούνταν από 362 άτομα, μέλη του ΚΑΠΗ Δήμου Ρούβα. Από 

αυτούς αποκλείστηκαν 72 μέλη λόγω του ότι ήταν εγγεγραμμένοι στο 

Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, 36 μέλη επειδή ζούσαν σε άλλη περιοχή, 

15 άτομα με γνωστές στον ψυχίατρο ψυχικές διαταραχές και 68 άτομα 

τα οποία ήταν κάτω των 65 ετών. Έτσι, το δειγματοληπτικό πλαίσιο 

διαμορφώθηκε στα 168 άτομα. Κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της 

έρευνας 6 άτομα έλλειπαν λόγω εισαγωγής σε νοσοκομείο, 3 άτομα 

απεβίωσαν και σε 27 μέλη δεν έγινε εφικτό να συμπληρωθεί το 

ερωτηματολόγιο με τον ερευνητή επειδή έλλειπαν από το σπίτι τους την 

ημέρα που είχε οριστεί η συνέντευξη (πιθανή αιτία είναι οι ηλικιωμένοι 

να ξέχασαν την συνάντηση αυτή ή να τους συνέβη κάποιο έκτακτο 

γεγονός) και τελικά δεν μπήκαν στη μελέτη.  Επίσης, τρία (3) άτομα 

αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στην έρευνα (response rate: 98,5%). 
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Πιθανά σφάλματα τα οποία εξετάζονται, είναι το σφάλμα δειγματοληψίας 

που παρότι είχε σχεδιαστεί αρχικά να συμμετέχουν όλα τα μέλη από το 

τελικό δειγματοληπτικό πλαίσιο, αρκετά δεν κατάφεραν να λάβουν 

μέρος. Αυτό, ίσως μπορεί να επηρέασε τα αποτελέσματα της παρούσης 

μελέτης. Επίσης, για την εκτίμηση της συχνότητας των επισκέψεων των 

ηλικιωμένων σε καθεμία από τις υπηρεσίες χωριστά, η μελέτη 

στηρίχθηκε στην αυτό-αναφορά (self-report) του ηλικιωμένου και αυτό 

πιθανώς να κρύβει κάποιο σφάλμα ανάκλησης (recall-bias). Οι 

παραπάνω λόγοι, μπορεί να επηρέασαν την ερμηνεία των αποτελεσμάτων 

της παρούσης μελέτης.   

 

Στη έρευνα συμμετείχαν συνολικά 132 άτομα, μέλη του ΚΑΠΗ, 

σύμφωνα με τα κριτήρια που τέθηκαν στο σχεδιασμό της παρούσας 

μελέτης.  

 

Το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος ήταν γυναίκες (55,3%). Για τη 

διαφορά που παρατηρείται μεταξύ των δύο φύλων υπάρχουν διάφορες 

«δημογραφικές» ερμηνείες. Σύμφωνα με μία από αυτές, για παράδειγμα, 

η διαφορά αυτή οφείλεται στη μεγαλύτερη συχνότητα θανάτων των 

ανδρών και στη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των γυναικών» (Τεπέρογλου, 

1990). Αναφορικά με το εκπαιδευτικό επίπεδο, η έρευνα έχει επισημάνει 

το πολύ υψηλό ποσοστό αναλφάβητων ανδρών και γυναικών. Οι 

περισσότεροι από τους συμμετέχοντες είχαν εκπαίδευση μικρότερη ή ίση 

των έξη ετών (90,2%). Το εύρημα αυτό είναι γνωστό σε άτομα της τρίτης 

ηλικίας που ζουν σε αγροτικές περιοχές και αυτό αποδεικνύεται σε 

μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα, στη συγκεκριμένη 

ηλικιακή ομάδα (Arvaniti et al., 2005; Papadopoulos et al., 2005; 

Αργυριάδου και συν., 2000). 

Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο το 51,5% των ηλικιωμένων που 

συμμετείχαν στην έρευνα επισκέπτονται το εντευκτήριο του ΚΑΠΗ, με 

μεγαλύτερη προσέλευση αυτή των ανδρών. Το εύρημα αυτό θα μπορούσε 

να αποδοθεί στο ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος ήταν γυναίκες. 

Οι γυναίκες παρουσιάζονται να διαθέτουν τον περισσότερο χρόνο τους 
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στην οικογένεια και να περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους στο σπίτι σε 

αντίθεση με τους άνδρες που σημαντική θέση ανάμεσα στις προτιμήσεις 

τους είναι το καφενείο (Τεπέρογλου, 1990). Επίσης δεν πρέπει να 

αγνοηθούν παράγοντες όπως είναι η απόσταση που έχει το ΚΑΠΗ από τις 

κατοικίες των μελών. Η ερώτηση που αφορούσε την τοποθεσία του 

Κέντρου έδειξε ότι ένα μεγάλο ποσοστό του δείγματος πιστεύει ότι είναι 

«λίγο» βολική (26,5%). 

Οι σημαντικότεροι λόγοι που οι ηλικιωμένοι επισκέπτονται το 

εντευκτήριο του ΚΑΠΗ, είναι για να πάρουν ένα καφέ ή κάποιο ρόφημα 

αλλά και για να βρουν συντροφιά. Από αυτούς το μεγαλύτερο ποσοστό 

είναι άνδρες (84,7%). Αυτό, μπορεί πιθανά να αποδοθεί στο ότι ένα 

μεγάλο ποσοστό από τους ηλικιωμένους ήταν χήροι-ες (29%). Τα άτομα 

της τρίτης ηλικίας κάνουν χρήση και των άλλων υπηρεσιών που 

προσφέρει το ΚΑΠΗ. Οι περισσότεροι από αυτούς επισκέπτονται την 

ιατρική και τη νοσηλευτική  υπηρεσία. Οι απαντήσεις που δόθηκαν στη 

σχετική ερώτηση, δείχνουν πως οι επισκέψεις των ηλικιωμένων σε ιατρό 

γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και συγκεκριμένα με μέσο όρο τις 

1,75 επισκέψεις ανά μήνα. Τη χρήση των ιατρικών υπηρεσιών από τους 

ηλικιωμένους, σε τακτά χρονικά διαστήματα, έδειξε και η πανελλήνια 

έρευνα που έγινε για τα ΚΑΠΗ από το ΕΚΚΕ (Τεπέρογλου, 1990). 

Πρέπει να σημειωθεί ότι η ιατρική υπηρεσία που λειτουργεί εντός του 

ΚΑΠΗ, στελεχώνεται από το Κέντρο Υγείας της περιοχής και κατά 

συνέπεια αποτελεί το Περιφερειακό ιατρείο. Οι απαντήσεις των μελών 

αφορούσαν την εν λόγω ιατρική υπηρεσία.  

Από το 52,3% του δείγματος που δήλωσε ότι κάνει χρήση της 

νοσηλευτικής υπηρεσίας φάνηκε ότι ο μέσος όρος επίσκεψης είναι 1,5 

φορά το μήνα. Παρόμοια ποσοστά συμμετοχής  στη νοσηλευτική 

υπηρεσία (48,27%), έδειξε παλαιότερη έρευνα που έγινε στα ΚΑΠΗ του 

Ηρακλείου Κρήτης (Ανδρουλάκη, Κορνελάκης & Κουτεντάκης, 2003). Το 

γεγονός ότι ο νοσηλευτής βρίσκεται στον ίδιο χώρο όπου βρίσκεται και το 

ιατρείο, διευκολύνει τα μέλη να κάνουν χρήση των νοσηλευτικών 

υπηρεσιών. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι περισσότεροι ανέφεραν κατά τη 

διάρκεια της συνέντευξης,  ότι μετράνε την αρτηριακή τους πίεση σχεδόν 

κάθε φορά που έρχονται στο ιατρείο, για να γράψουν τα φάρμακά τους.      
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Μόνο ένα μικρό ποσοστό κάνει χρήση της κοινωνικής υπηρεσίας (11,4%) 

του ΚΑΠΗ και αυτό αποδεικνύει άλλη μελέτη που έγινε σε παρόμοιο 

πληθυσμό (Ανδρουλάκη, Κορνελάκης & Κουτεντάκης, 2003). 

Αρκετά αισιόδοξα είναι τα αποτελέσματα που αφορούν την ικανοποίηση 

των ηλικιωμένων από τις υπηρεσίες του ΚΑΠΗ. Ένα πολύ μεγάλο 

ποσοστό  των ατόμων (75,8%) δήλωσαν ότι είναι πολύ ικανοποιημένο 

από τις υπηρεσίες του ΚΑΠΗ. Γενικά, οι ηλικιωμένοι φαίνεται να είναι 

αρκετά ικανοποιημένοι από υπηρεσίες και προγράμματα τόσο των ΚΑΠΗ 

(Τεπέρογλου, 1990) όσο και των Προγραμμάτων Βοήθεια στο Σπίτι 

(Χαλκουτσάκη, 2006; Bauld et al., 2000; Breemhaar et al., 1990). 

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο ερευνητής της παρούσας μελέτης, που έκανε 

και τις συνεντεύξεις από τα μέλη του ΚΑΠΗ, πιθανά να επηρέασε τις 

απαντήσεις τους, λόγω του ότι ο ίδιος εργαζόταν στο ΚΑΠΗ που έγινε η 

έρευνα.  Σε  αυτή την περίπτωση οι ηλικιωμένοι είναι λιγότερο πρόθυμοι 

να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους (Allen et al., 1992).  

 

Συζήτηση σχετικά με την κατάθλιψη των ηλικιωμένων 
και την κοινωνικής τους δραστηριότητα 
 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο σχεδιασμό της μελέτης, για την εκτίμηση 

των επιπέδων της κατάθλιψης στα ηλικιωμένα άτομα του ΚΑΠΗ, 

χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο GDS-15. Η κλίμακα αυτή παίρνει 

τιμές από μηδέν (0) έως δέκα-πέντε (15) και έχει μεταφραστεί και 

δοκιμαστεί σε πολλές χώρες (Sheikh & Yesavage, 1986; Haller et al., 

1996; Clement et al., 1997; Abas et al., 1998; Osborn et al., 2002; 

Lam et al., 2004; De Craen et al., 2003).  

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, περισσότερο από το ένα τέταρτο 

του δείγματος (26,5%) φάνηκε να πάσχει από κάποιο τύπο 

καταθλιπτικής συνδρομής. Τα μεγαλύτερα ποσοστά συγκέντρωσαν οι 

γυναίκες.  

Η κατάθλιψη είναι χαρακτηριστική νόσος στα άτομα της τρίτης ηλικίας 

που ζουν στην ΠΦΥ (Lyness et al., 2002; Papadopoulos et al., 2005) και 

τα ποσοστά αυξάνουν όσο αυξάνει και η ηλικία (Teresi et al., 2001; 

Palsson, Ostling & Skoog, 2001). Ωστόσο, ο επιπολασμός της 
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κατάθλιψης διαφέρει ανάμεσα σε ηλικιωμένους πληθυσμούς που ζουν 

στην ΠΦΥ (Merikangas, 2003; Wittchen, 2002) με τις γυναίκες να 

παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά (Steffens et al., 2000; Kessler, 2003; 

Alexopoulos, 2005). Υψηλά ποσοστά κατάθλιψης έδειξε μελέτη που έγινε 

σε ελληνικό δείγμα και συγκεκριμένα το 29,9% των γυναικών και το 

19,6% των ανδρών εμφάνισε μέτρια προς σοβαρή κατάθλιψη 

(Argyriadou, 2001). Επίσης, αρκετά υψηλά ποσοστά αποδεικνύουν και 

άλλες μελέτες που έγιναν στην κοινότητα με ελληνικό πληθυσμό 

(Arvaniti et al., 2005; Madianos, Gournas & Stefanis, 1992; Pitsavos, 

2003). Διαπιστώνεται επομένως, ότι το φύλο αποτελεί ένα παράγοντα 

άμεσα συνδεδεμένο με την κατάθλιψη στην τρίτη ηλικία. 

Όσον αφορά την οικογενειακή κατάσταση, την υψηλότερη βαθμολογία 

της κλίμακας GDS-15, συμπλήρωναν άτομα που ήταν σε χηρεία και 

χωρισμένοι, ευρήματα που συμφωνούν με άλλες μελέτες (Bebbington, 

1987; Altamura, 1995; Zisook & Shuchter, 1992). Λαμβάνοντας υποψη 

τα παραπάνω δεδομένα, απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση της μελέτης 

αφού η οικογενειακή κατάσταση φαίνεται να επηρεάζει την ψυχική υγεία 

των ηλικιωμένων καθώς τα επίπεδα κατάθλιψης αυξάνουν, σε άτομα που 

βρίσκονται σε χηρεία ή έχουν χωρίσει. 

Εκτός από τους μη παραμετρικούς ελέγχους, εφαρμόστηκαν και 

μονομεταβλητά μοντέλα παλινδόμησης για τον έλεγχο συσχετίσεων. Σε 

αυτή την ανάλυση αποδείχτηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ 

φύλου και κατάθλιψης (γυναίκες υψηλότερα ποσοστά κατάθλιψης σε 

σχέση με τους άνδρες, p<0,001) καθώς επίσης, οι χήροι-ες σχετίστηκαν 

άμεσα με την παρουσία κατάθλιψης. Ακόμα, οι ηλικιωμένοι που 

συμμετέχουν συχνά σε κοινωνικές δραστηριότητες παρουσίασαν και τα 

μικρότερα ποσοστά κατάθλιψης.  

 

Δεκάδες μελέτες έχουν δείξει ότι η συμμετοχή των ηλικιωμένων σε 

κοινωνικές δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με την ψυχαγωγία τους 

και την διασκέδασή τους, αποφέρουν σημαντικά οφέλη για την υγεία 

τους (Berkman et al., 2000; Bygren, Konlaan, & Johansson, 1996; 

Cohen & Sokolvsky, 1980; Eng et al., 2002; Fratiglioni, Paillard-Borg, 
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& Winblad, 2004; Glass, 2003; Hultsch, Hammer, & Small, 1993; 

Hultsch et al., 1999). 

Μια από τις αρχικές υποθέσεις της μελέτης ήταν να διαπιστωθεί εάν η 

συχνότητα συμμετοχής των ηλικιωμένων στο ΚΑΠΗ μπορεί να συνδέεται 

με την κατάσταση της ψυχικής τους υγείας. 

Στην παρούσα έρευνα αποδείχτηκε ότι τα  άτομα που δεν συμμετείχαν 

«ποτέ» σε κοινωνικές δραστηριότητες  του ΚΑΠΗ καθώς και εκείνοι που 

συμμετείχαν μόνο «μερικές φορές», εμφάνιζαν τα υψηλότερα ποσοστά 

κατάθλιψης (38,6% και 23,7% αντίστοιχα) σε αντίθεση με τα μέλη που 

είχαν «συχνή» συμμετοχή στο ΚΑΠΗ. Τα ευρήματα αυτά συμφωνούν με 

άλλες μελέτες που σχετίζουν την κοινωνική δραστηριότητα των 

ηλικιωμένων με τις ψυχικές διαταραχές (Glass, 2006; Morgan & Bath, 

1998). Η παρουσία κατάθλιψη στους ηλικιωμένους οδηγεί στην απώλεια 

του ενδιαφέροντος για δραστηριότητες που αυτοί είχαν παλαιότερα 

(Fukukawa, 2004). Απορρίπτεται επομένως η μηδενική υπόθεση της 

μελέτης. 

 

Μοντέλα γραμμικής παλινδρόμησης που εφαρμόστηκαν  για τη 

συσχέτιση των μεταβλητών με τη βαθμολογία της GDS-15, δεν 

αποδεικνύουν κάποια σχέση μεταξύ της κατάθλιψης και του βαθμού 

χρήσης των υπηρεσιών  του ΚΑΠΗ που κάνουν οι ηλικιωμένοι. Σε 

αντίθεση με άλλε μελέτες οι οποίες σχετίζουν την αυξημένη χρήση των 

υπηρεσιών υγείας με τα υψηλά επίπεδα ψυχικών διαταραχών στα 

ηλικιωμένα άτομα στην ΠΦΥ (Bellόn et al, 1999; Have et al., 2004; 

Vedsted et al., 2002; Naessens et al., 2005; Hodgson, 2005). 

Σημειώνεται ότι, στην παρούσα μελέτη δεν έγινε καταγραφή των 

υπηρεσιών που χρησιμοποιούν οι ηλικιωμένοι με βάση κάποιο αρχείο 

καταγραφής των επισκέψεων.  Οι υπηρεσίες του συγκεκριμένου ΚΑΠΗ 

δεν τηρούν πλήρες το αρχείο επισκέψεων και κατά συνέπεια δεν 

μπορούσε να γίνει διαπίστωση της συχνότητας ζήτησης υπηρεσιών από 

τα ηλικιωμένα άτομα. Όπως αναφέρεται και στο σχεδιασμό της 

παρούσης, εξ’ αρχής ορίστηκε ότι η συχνότητα χρήσης των υπηρεσιών θα 

εξεταστεί σύμφωνα με την μέθοδο της αυτό-αναφοράς (self-report). Αυτό, 
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πιθανά, να  αποτελεί κάποιο σφάλμα ανάκλησης (recall bias) και ίσως 

να μην μπορούν να διεξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.  

 

Από τα μονομεταβλητά μοντέλα παλινδρόμησης που εφαρμόστηκαν για 

τον έλεγχο συσχετίσεων, προέκυψε ότι το φύλο, η οικογενειακή 

κατάσταση, η συχνότητα των επισκέψεων στο εντευκτήριο του ΚΑΠΗ και 

ο βαθμός συμμετοχής των ηλικιωμένων σε κοινωνικές δραστηριότητες, 

έχουν στατιστικά σημαντική σχέση με τα επίπεδα κατάθλιψης σε αυτά τα 

άτομα. Το εύρημα που προέκυψε μετά από αυτό τον στατιστικό έλεγχο 

επιβεβαιώνει ότι οι γυναίκες, τα άτομα που είναι σε χηρεία και η μικρή 

ή μη συμμετοχή των μελών στο ΚΑΠΗ, συγκεντρώνουν τα υψηλότερα 

ποσοστά κατάθλιψης.    

 

Η χρήση της γραμμικής παλινδρόνησης που εφαρμόστηκε με τη 

βηματική μέθοδο για τον πολυμεταβλητό έλεγχο συσχετίσεων, απέδειξε 

ότι οι μεταβλητές ηλικία, φύλο και  συχνότητα επίσκεψης στο ΚΑΠΗ 

έχουν στατιστικά σημαντική σχέση με την βαθμολογία της GDS-15. 

Επομένως, με αυτόν τον έλεγχο επιβεβαιώνεται ότι η κατάθλιψη είναι 

περισσότερο συχνή στις γυναίκες καθώς και στα άτομα μεγαλύτερης 

ηλικίας. Ενώ η μαζική συμμετοχή των μελών σε δραστηριότητες όπως 

είναι εκκλησία, οι γιορτές, οι εκδηλώσεις και οι εκδρομές του ΚΑΠΗ 

αποτελούν παράγοντες που χαρακτηρίζουν τα άτομα με μικρότερα 

ποσοστά κατάθλιψης (Glass et al, 2006; Braam et al., 2001).  

 

Συζήτηση σχετικά με τις αγχώδεις διαταραχές των 
ηλικιωμένων και την κοινωνικής τους δραστηριότητα 
 

Τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στην καθιέρωση 

εργαλείων αξιολόγησης για την εκτίμηση του άγχους στους ηλικιωμένους 

(Shear and Schulberg, 1995). Οι αγχώδεις διαταραχές παρουσιάζουν 

σχεδόν διπλάσια συχνότητα από ότι η κατάθλιψη ανάμεσα σε 

ηλικιωμένα άτομα (Stanley and Beck, 2000). Επίσης,  οι διαφορές στις 

εκδηλώσεις του άγχους ανάμεσα σε νέους, ενήλικες και ηλικιωμένους 

είναι αρκετά μεγάλες, και πολλές φορές υπάρχει συγκάλυψη των 
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εκδηλώσεων του άγχους και της κατάθλιψης (Sinoff et al., 2002), αλλά 

και συνοσηρότητα των δύο αυτών διαταραχών (Hoyer et al., 2001; Watts 

et al., 2002; Wittchen et al., 2002). Η ανίχνευση γενικά των αγχωδών 

διαταραχών στην ΠΦΥ είναι πολύ σημαντική σε αυτή την ευαίσθητη 

ηλικιακή ομάδα. Για το σκοπό αυτό επιλέχθηκε το ερωτηματολόγιο 

Short Anxiety Screening Test (SAST)  το οποίο βρέθηκε να είναι αρκετά 

εύχρηστο στην αξιολόγηση των αγχωδών διαταραχών σε άτομα της τρίτης 

ηλικίας (Sinoff et al., 1999). 

Από τα αποτελέσματα της εφαρμογής του ερωτηματολογίου, φάνηκε ότι 

το 17,4% του δείγματος είχε θετική βαθμολογία και το 13,6% οριακό 

αποτέλεσμα για τις αγχώδεις διαταραχές. Το εύρημα αυτό φαίνεται να 

συμφωνεί τόσο με τα αποτελέσματα της πιλοτικής μελέτης που έγινε για 

τη δοκιμασία του ερωτηματολογίου σε ελληνικό πληθυσμό 

(Γραμματικόπουλος, 2007) όσο και με άλλες διεθνείς μελέτες που έχουν 

γίνει σε αγροτικές περιοχές (Ansseau et al., 2004; Ormel et al., 1991).  

Στην παρούσα μελέτη διαπιστώθηκε ότι τα υψηλότερα ποσοστά 

αγχώδους διαταραχής τα είχαν οι γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες σε 

αναλογία 2:1, εύρημα το οποίο έρχεται σε συμφωνία με τις περισσότερες 

μελέτες διεθνώς (Krasucki et al., 1998; Mavreas & Bebbington, 1988; 

Philbrick et al., 1996).  

Με βάση την οικογενειακή κατάσταση των μελών (όπως 

κατηγοριοποιήθηκε σε δύο ομάδες), βρέθηκε ότι πολύ μεγάλα ποσοστά 

αγχωδών διαταραχών παρουσίασαν τα άτομα που ήταν σε χηρεία, 

χωρισμένα και άγαμα (ΟΜΑΔΑ Α) σε αντίθεση με τους παντρεμένους που 

ζούσαν με τον-την σύζυγο τους (ΟΜΑΔΑ Β). Εύρημα,  που αποδεικνύει 

τη στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων αυτών. Παρόμοια 

ευρήματα δείχνουν διεθνείς μελέτες  (Schoevers et al., 2006; Onsust & 

Cuijpers, 2006). 

Τα μικρά επίπεδα άγχους που παρουσίασαν ηλικιωμένοι με τακτική 

προσέλευση στο ΚΑΠΗ, αποδεικνύουν μελέτες που σχετίζουν την 

κοινωνική συμμετοχή των ηλικιωμένων με την ψυχική υγεία (Kawachi  

& Berkman, 2001; Berry, 2008).  Επίσης η αυξημένη συχνότητα 

συμμετοχής των ηλικιωμένων σε προγράμματα και εκδηλώσεις που 
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διεξήχθησαν από το ΚΑΠΗ δείχνουν πολύ μικρά επίπεδα αγχωδών 

διαταραχών σε σχέση με εκείνους που συμμετέχουν ελάχιστα ή καθόλου. 

Παρόμοιες μελέτες σημειώνουν θετικά αποτελέσματα, της συχνής 

συμμετοχής σε κοινωνικές δραστηριότητες, στην βελτίωση της ψυχικής 

υγείας ατόμων τρίτης ηλικίας (Kawachi  & Berkman, 2001; Berry, 

2008). 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 
 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης και όπως αυτά 

σχολιάστηκαν και συσχετίστηκαν με τη διεθνή βιβλιογραφία 

διαπιστώνεται για άλλη μία φορά η επιβάρυνση των ψυχικών διαταραχών 

σε άτομα της τρίτης ηλικίας.  Η μετάβαση του ατόμου από το στάδιο της 

παραγωγής στο στάδιο της συνταξιοδότησης αποτελεί από τη μία πλευρά 

την απόλαυση των καρπών για τα χρόνια που πέρασαν αλλά από την 

άλλη εγκυμονεί μία πλειάδα περίπλοκων γεγονότων στο άτομο, αφού τα 

συστήματα της ανθρώπινης οντότητας εκφυλίζονται στο πέρασμα του 

χρόνου. Σύμφωνα με τα πρόσφατα επιδημιολογικά δεδομένα η αυξημένη 

νοσηρότητα των ατόμων άνω των 65 ετών αποτελεί τροχοπέδη στην 

καθημερινή τους ύπαρξη. Τόσο οι αγχώδεις διαταραχές όσο και η 

κατάθλιψη αποτελούν τα πιο συχνά νοσήματα των ψυχικών διαταραχών 

που βιώνουν τα άτομα αυτής της ηλικίας. Σύμφωνα με τις συστάσεις του 

ΠΟΥ αλλά και τη διακήρυξη της Alma-Ata, σκοπός είναι η προαγωγή 

της υγείας του πληθυσμού για τη μείωση των δεικτών νοσηρότητας και 

θνησιμότητας με απώτερο στόχο τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας  

ατόμων και λαών. Έτσι, στο επίκεντρο του προβληματισμού μπαίνει η 

διαμόρφωση νέων στρατηγικών στην πολιτική δημόσια υγείας και η 

επικέντρωση σε νέες προσεγγίσεις, με σκοπό την παροχή λύσεων στα 

σημερινά προβλήματα του τομέα της υγείας. 

Η ανάπτυξης της ΠΦΥ ως ασπίδα προστασίας των ατόμων από νοσήματα 

αποτελεί αναμφισβήτητα άμεση προτεραιότητα. Από την ίδρυσή τους 

μέχρι σήμερα, τα ΚΑΠΗ φαίνεται να έχουν δείξει ένα ικανοποιητικό έργο 

για την προστασία των ηλικιωμένων, χωρίς όμως να αξιολογούν με 

συνέπεια τις μέχρι τώρα παρεμβάσεις τους. Η παρουσία άνω των 300 

ΚΑΠΗ στη χώρα, διαμορφώνει μια ικανοποιητική εικόνα για την 

προστασία των ηλικιωμένων αλλά ωστόσο δημιουργεί ερωτήματα για το 

αποτέλεσμα της λειτουργίας τους. Ένας από τους κύριους σκοπούς 

ίδρυσης αυτών των Κέντρων ήταν η πρόληψη των κοινωνικών, ψυχικών 

και βιολογικών προβλημάτων στα άτομα αυτά. Τα μέχρι τώρα δεδομένα 
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φανερώνουν ελλιπή στελέχωση πολλών ορεινών ΚΑΠΗ με ειδικότητες 

όπως είναι νοσηλευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι και ψυχίατροι. 

Η παρουσία ειδικών επιστημών, η ύπαρξη κινήτρων εργασίας (π.χ. 

μόνιμες θέσεις εργασίας) και οι σωστές πολιτικές παρεμβάσεις θα 

επιφέρουν σπουδαίες στρατηγικές και για την προάσπιση της ψυχικής 

υγείας των ατόμων της τρίτης ηλικίας στην ΠΦΥ. Σύμφωνα με αυτές τις 

πολιτικές το προσωπικό των ΚΑΠΗ, η Τοπική Αυτοδιοίκηση και όλα τα 

μέλη της κοινότητας θα μπορέσουν να συνεργαστούν με περισσότερο 

ευνοϊκό τρόπο τόσο για την ενεργοποίηση του ενήλικα όσο και για την 

έγκαιρη αξιολόγηση της κατάστασής του μέσα στο σύστημα το οποίο ζει 

και δραστηριοποιείται. Η συμμετοχή του ηλικιωμένου σε δραστηριότητες 

όπως είναι οι εκδρομές, τα ταξίδια, η ενασχόληση με τον κήπο, η 

συμμετοχή σε εκδηλώσεις, η εκκλησία, αποτελούν μερικούς μόνο 

παράγοντες που προσδιορίζουν ως ένα βαθμό το επίπεδο της ψυχικής 

του υγείας.   

    

 

Προτάσεις – Προεκτάσεις για μελλοντική έρευνα 
   

Από την παρούσα μελέτη δεν μπορεί να διαπιστωθεί ξεκάθαρα το 

τεράστιο πρόβλημα των ψυχικών διαταραχών που χαρακτηρίζει τα άτομα 

της ομάδας αυτής. Τόσο οι περιορισμοί όσο και το μικρό δείγμα μελών 

ΚΑΠΗ ορεινής περιοχής που έλαβαν μέρος,  δεν επιτρέπουν την 

γενίκευση των αποτελεσμάτων σε όλα τα ΚΑΠΗ των αγροτικών περιοχών. 

Έτσι, περισσότερη έρευνα χρειάζεται για να συσχετιστεί η παρουσία της  

κατάθλιψης και τους άγχους με την κοινωνική δραστηριότητα και 

συμμετοχή των μελών στα ΚΑΠΗ.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

Ι.  ΠΙΝΑΚΕΣ  -  ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ 
 

Περιγραφικά Στατιστικά 

Πίνακας 1.  Ηλικία δείγματος 

Πίνακας 2.  Δημογραφικά χαρακτηριστικά συμμετεχόντων 
 

 n % 
Άνδρας 59 44,7 

Φύλο 
Γυναίκα 73 55,3 

Ανύπαντρος 3 2,3 
Παντρεμένος 89 67,9 
Χωρισμένος 1 ,8 

Οικ. κατάσταση 

Χήρος 38 29,0 
Καμια 7 5,3 
<6 έτη 119 90.2 Εκπαίδευση 

>6 έτη 6 4.5 
 

Πίνακας 3. Χρήση του εντευκτηρίου από τους ηλικιωμένους, ως υπηρεσία του ΚΑΠΗ, κατά το 
τελευταίο εξάμηνο από την ημερομηνία διεξαγωγής της έρευνας  
 

 Συχνότητα % 

Όχι 64 48,5 
Ναι 68 51,5 

 
Επίσκεψη στο 
Εντευκτήριο 

 Σύνολο 132 100,0 
 

Πίνακας 4. Κυριότεροι λόγοι επίσκεψης των ηλικιωμένων στο Εντευκτήριο του ΚΑΠΗ 
 
 Πλήθος N % 

Όχι 2 3,0  Καφές / Τσάι / Ρόφημα κ.λ.π. 
  Ναι 65 97,0 

Όχι 7 10,4 Συντροφιά / Συζήτηση   
  Ναι 60 89,6 

Όχι 50 74,6 Χαρτιά / Τάβλι κ.λ.π. 
  Ναι 17 25,4 

Όχι 67 100,0 Δεν ξέρω/ Δεν απαντώ 
  Ναι 0 ,0 

  Τιμή Τυπ. σφάλμα 
Μέσος όρος 75,73 ,603 

Κάτω όριο 74,54  
95% ΔΕ Μέσος όρος 

Άνω όριο 76,91  

Ελάχιστο 65,0  

Ηλικία 

Ελάχιστο 93,0  
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Πίνακας 5. Χρήση Ιατρικής, νοσηλευτικής και κοινωνικής υπηρεσίας του ΚΑΠΗ, από τα μέλη 
που συμμετείχαν στην έρευνα 
 

 

 

Πίνακας 6.  Μηνιαία συχνότητα επισκέψεων των μελών στις υπηρεσίες του ΚΑΠΗ  
 
   Τιμή Τυπ. 

Σφάλμα 

Μέσος όρος 14,50 3,45894 
95% ΔΕ για τον ΜΟ Κάτω όριο 6,32   
  Άνω όριο 22,67   

Διάμεσος 11,00   
Ελάχιστο 6,0   

Επισκέψεις στο 
Εντευκτήριο του 
ΚΑΠΗ ανά μήνα 

 
 
 
 
 Μέγιστο 30,0   

Μέσος όρος 1,75 ,49 
95% ΔΕ για τον ΜΟ Κάτω όριο ,58   
  Άνω όριο 2,91   
Διάμεσος 1,00   
Ελάχιστο 1,0   

Επισκέψεις στην 
ιατρική υπηρεσία ανά 

μήνα 
 
 
 
 
 

Μέγιστο 4,0   

Μέσος όρος 1,50 ,37 
95% ΔΕ για τον ΜΟ Κάτω όριο ,60   
  Άνω όριο 2,39   
Διάμεσος 1,0   

Ελάχιστο 1,0   

Επισκέψεις στη 
νοσηλευτική 

υπηρεσία  ανά μήνα 
 
 
 
 
 Μέγιστο 4,0   

Μέσος όρος 5,25 3,59 
95% ΔΕ για τον ΜΟ Κάτω όριο -3,24   
  Άνω όριο 13,74   
Διάμεσος 1,0   
Ελάχιστο ,0   

Επισκέψεις στην 
Κοινωνική Υπηρεσία 

ανά μήνα 
 
 
 
 
 

Μέγιστο 30,0   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Πλήθος N % 

Όχι 17 12,9 Επίσκεψη στον ιατρό 
 Ναι 115 87,1 

Όχι 63 47,7 Επίσκεψη στο νοσηλευτή 
 Ναι 69 52,3 

Όχι 117 88,6 Επίσκεψη στην κοινωνική 
λειτουργό 

 Ναι 15 11,4 
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Πίνακας 7. Σχέση μεταξύ φύλου και επισκέψεων στο εντευκτήριο του ΚΑΠΗ. 
 

 
Επίσκεψη στο 

Εντευκτήριο του 
ΚΑΠΗ 

Σύνολο Φύλο 
 

 Όχι Ναι  
Πλήθος 9 50 59 

Άνδρας 
% ανά κατ. φύλου 15,3% 84,7% 100,0% 

Πλήθος 55 18 73 

 
χ2   p 

value<0.001 Γυναίκα 
% ανά κατ. φύλου 75,3% 24,7% 100,0% 

Πλήθος 64 68 132 
Σύνολο 

% ανά κατ. φύλου 48,5% 51,5% 100,0% 
 
 

Πίνακας 8. Αξιολόγηση των υπηρεσιών του ΚΑΠΗ από τους ηλικιωμένους  
 

 Πλήθος N % 
Καθόλου 1 ,8 
λίγο 0 ,0 
μέτρια 14 10,6 
Αρκετά 12 9,1 
Πολύ 100 75,8 

Βαθμός χρησιμότητας των  
υπηρεσιών του ΚΑΠΗ στα 

μέλη 

Δεν ξέρω δεν απαντώ 5 3,8 
Καθόλου 0 ,0 
λίγο 0 ,0 
μέτρια 8 6,1 
Αρκετά 17 12,9 
Πολύ 90 68,2 

Βαθμός ανταπόκρισης των 
υπηρεσιών ανάλογα με τις 
ανάγκες των μελών του 

ΚΑΠΗ 

Δεν ξέρω δεν απαντώ 17 12,9 
Καθόλου 0 ,0 
λίγο 1 ,8 
μέτρια 7 5,3 
Αρκετά 17 12,9 
Πολύ 94 71,2 

Βαθμός ικανοποίησης  
από τις υπηρεσίες του  

ΚΑΠΗ 

Δεν ξέρω δεν απαντώ 13 9,8 
Καθόλου 3 2,3 
λίγο 8 6,1 

μέτρια 21 15,9 
Αρκετά 22 16,7 
Πολύ 59 44,7 

Βολικές ώρες 
λειτουργίας του  ΚΑΠΗ 

Δεν ξέρω δεν απαντώ 19 14,4 
Όχι 9 6,8 
Ναι 85 64,4 

Έκφραση επιθυμίας των 
μελών του ΚΑΠΗ για 

περισσότερες  
δραστηριότητες Δεν ξέρω/ δεν απαντώ 38 28,8 

καθόλου 9 6,8 
Λίγο 56 42,4 Βολική τοποθεσία ΚΑΠΗ 

Πολύ 67 50,8 
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Πίνακας 9. Συνολικά αποτελέσματα της κλίμακας GDS-15 από το σύνολο του δείγματος  
 

Βαθμολογία GDS-15 Συχνότητα % 

 
Απουσία κατάθλιψης 97 73,5 

 
Ήπια κατάθλιψη 24 18,2 

 
Μέτρια / σοβαρή κατάθλιψη 11 8,3 

 
Σύνολο 132 100,0 

 
 
 

Πίνακας 10. Συσχέτιση της βαθμολογίας της GDS-15 με τα κοινωνικό-δημογραφικά 
χαρακτηριστικά των ηλικιωμένων και με τη χρήση των υπηρεσιών του ΚΑΠΗ από τους 
συμμετέχοντες της έρευνας  
 

Αποτέλεσμα GDS  
Απουσία 

κατάθλιψης Ήπια κατάθλιψη Μέτρια/σοβαρή 
κατάθλιψη  

 
 
 

Πλήθος % ανά 
γραμμή Πλήθος % ανά 

γραμμή Πλήθος % ανά 
γραμμή p value 

χ2 
Άνδρας 52 88,10% 7 11,90% 0 0,00% <0,001 Φύλο 

 
Γυναίκα 45 61,60% 17 23,30% 11 15,10%  

 Ανύπαντρος 1 33,30% 2 66,70% 0 0,00% 
 

Παντρεμένος 70 78,70% 13 14,60% 6 6,70%  

Χωρισμένος 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00%  

Οικογενειακή 
κατάσταση 

 
 
 

Χήρος 25 65,80% 8 21,10% 5 13,20% N/S 

 Καμια 3 42,90% 2 28,60% 2 28,60% 
 

<6 έτη 88 74,60% 21 17,80% 9 7,60%  

Εκπαίδευση 
 
 

>6 έτη 6 85,71% 1 14,29% 0 0,00% N/S 

 
Όχι 39 60,90% 15 23,40% 10 15,60% 

 

Επισκ. στο 
εντευκτήριο 

 
 

Ναι 58 85,30% 9 13,20% 1 1,50% 0,002 
 Όχι 13 76,50% 2 11,80% 2 11,80% 
 

Επισκ. στον 
ιατρό 

 Ναι 84 73,00% 22 19,10% 9 7,80% N/S 

Όχι 48 76,20% 12 19,00% 3 4,80%  
Επισκ. στο 
νοσηλευτή 

 
 

Ναι 49 71,00% 12 17,40% 8 11,60% N/S 

Όχι 86 73,50% 20 17,10% 11 9,40%  
Επισκ. στην 
Κοινωνική 
Λειτουργό 

 Ναι 11 73,3 4 26,7 0 0 N/S 
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Πίνακας 11. Κατάταξη της βαθμολογίας της GDS-15 με βάση την ομαδοποίηση της 
οικογενειακής κατάστασης των ηλικιωμένων σε δύο ομάδες  
 

  Αποτελέσματα  GDS-15 Σύνολο 

  Απουσία 
κατάθλιψης 

Παρουσία 
Κατάθλιψης  

Πλήθος 26 16 42 Ανύπαντρος/ 
χωρισμένος/ 

χήρος 
 

% εντός Κωδ. Οικ. 
Κατάσταση 61,9% 38,1% 100,0% 

Πλήθος 70 19 89 

Ομαδοποίηση 
Οικ.  

Κατάστασης 
 
 

χ2   
p-value=0,043 

Παντρεμένος 
 % εντός Κωδ. Οικ. 

Κατάσταση 78,7% 21,3% 100,0% 

Πλήθος 96 35 131 Σύνολο 
 % εντός Κωδ. Οικ. 

Κατάσταση 73,3% 26,7% 100,0% 

 

 

Πίνακας 12. Αποτελέσματα της κλίμακας GDS-15 ανάλογα με το βαθμό συμμετοχής των 
ηλικιωμένων σε δραστηριότητες του ΚΑΠΗ 
 

Αποτέλεσμα GDS-15 Σύνολο Συμμετοχή σε δραστηριότητες του ΚΑΠΗ 
 
 
 

Απουσία 
κατάθλιψης 

Ήπια 
κατάθλιψη 

Μέτρια/ 
σοβαρή 

κατάθλιψη 
 

Πλήθος 35 12 10 57 
Ποτέ 

 
% εντός 

Συμμετοχή σε 
δραστηριότητες 

61,4% 21,1% 17,5% 100,0% 

Πλήθος 29 8 1 38 Μερικές 
φορές 

 
% εντός 

Συμμετοχή σε 
δραστηριότητες 

76,3% 21,1% 2,6% 100,0% 

Πλήθος 33 4 0 37 

Βαθμός 
συμμετοχή στις  
δραστηριότητες 

 
 
 
 
 Συχνά 

 
% εντός 

Συμμετοχή σε 
δραστηριότητες 

89,2% 10,8% ,0% 100,0% 

Πλήθος 97 24 11 132 
Σύνολο 

 
% εντός 

Συμμετοχή σε 
δραστηριότητες 

73,5% 18,2% 8,3% 100,0% 
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Πίνακας 13. Συσχέτιση συχνότητας συμμετοχής των ηλικιωμένων σε κοινωνικές δραστηριότητες 
και προγράμματα του ΚΑΠΗ με την κατάθλιψη. Ομαδοποιημένα αποτελέσματα σε δύο 
κατηγορίες:  Ομάδα Α= «Συχνή» συμμετοχή,  Ομάδα Β= Συμμετοχή «Μερικές φορές» και «ποτέ»  
 

 Αποτέλεσμα   GDS-15 Σύνολο Συχνότητα συμμετοχής των 
ηλικιωμένων σε προγράμματα – 

εκδηλώσεις  του ΚΑΠΗ 
  Απουσία 

κατάθλιψης 
Παρουσία 

Κατάθλιψης  

 
Χ2  p= 0,011 Πλήθος 64 31 95 

ΟΜΑΔΑ  Β 
ΟΜΑΔΑ  Β 67,4% 32,6% 100,0

% 

Πλήθος 33 4 37  
ΟΜΑΔΑ  Α 

ΟΜΑΔΑ  Α 89,2% 10,8% 100,0
% 

Πλήθος 97 35 132 

Σύνολο % 
ΟΜΑΔΑ 
Α & Β 

73,5% 26,5% 100,0
% 

 

Πίνακας 14. Συσχέτιση κατάθλιψης με συμμετοχή των ηλικιωμένων σε τουλάχιστον μία από τις 
δραστηριότητες που αφορούσαν ένα εξάμηνο πριν από την ημερομηνία  διεξαγωγής της μελέτης  
 

Αποτέλεσμα GDS-15 Σύνολο  
 

Συμμετοχή σε κάποια δραστηριότητα 
ή όχι  

 
Απουσία 

κατάθλιψης 
Ήπια 

κατάθλιψη 

Μέτρια/ 
σοβαρή 

κατάθλιψη 
 

Πλήθος 56 6 1 63 
Ναι % Εντός 

συμμετέχοντες 88,9% 9,5% 1,6% 100,0% 

Πλήθος 41 18 10 69 

 
 
χ2 

p-value 
<0.001 

 
 

Όχι % Εντός 
συμμετέχοντες 59,4% 26,1% 14,5% 100,0% 

Πλήθος 97 24 11 132 
Σύνολο % Εντός 

συμμετέχοντες 73,5% 18,2% 8,3% 100,0% 

 

Πίνακας 15. Μονομεταβλητή γραμμική σχέση GDS-15 score με τη συχνότητα επισκέψεων σε 
επιμέρους υπηρεσίες του ΚΑΠΗ. 
 

Model   95% Confidence Interval for B 

 B P -value Κάτω όριο Άνω όριο 

Επισκέψεις 
Εντευκτηρίου/Μήνα 

 
,016 ,527 -,035 ,067 

Επισκέψεις Ιατρικής 
Υπηρεσίας /Μήνα 

 
0.013 .729 -.061 .087 

Επισκέψεις 
Νοσηλευτικής 

Υπηρεσίας /Μήνα 
 

-,041 ,720 -,268 ,186 

Επισκέψεις Κοινωνικής 
Υπηρεσίας /Μήνα 

 
,153 ,150 -,063 ,369 
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Πίνακας 16. Μονομεταβλητές γραμμικές σχέσεις μεταξύ μεταβλητών και βαθμολογίας GDS-15 
 

95% ΔΕ για τον B Ανεξάρτητη Μεταβλητή β p- value 
Κάτω όριο Άνω όριο 

Φύλο 2,014 <0,001 0,889 3,140 

Οικογ. κατάσταση κωδικ. -1,789 0,005 -3,015 -0,563 

Επισκέψεις στο εντευκτήριο -1,673 0,004 -2,809 -0,537 

Συχνότητα συμμετοχής -0,231 <0,001 -,356 -,106 

Μη Συμμετοχή σε κοινωνικές   
δραστηριότητες 2,096 <0,001 0,981 3,211 

 

Πίνακας 17. Πολυμεταβλητές γραμμικές σχέσεις μεταξύ μεταβλητών και βαθμολογίας GDS- 15 
 

95% ΔΕ B 
Μεταβλητή B p value 

Κάτω όριο Άνω όριο 
Ηλικία 

 ,134 ,002 ,052 ,215 

Φύλο 
 2,328 <0,001 1,184 3,472 

Συχνότητα Συμμετοχής σε δραστηριότητες 
 -1,061 ,001 -1,706 -,416 

 

Πίνακας 18. Αποτελέσματα βαθμολογίας του ερωτηματολογίου SAST από το σύνολο του 
δείγματος  
 

SAST SCORE Συχνότητα % 

Αρνητική δοκιμασία 
 86 65,6 

Οριακή 
Δοκιμασία 

 
22 16,8 

Θετική δοκιμασία 
 23 17,6 

Σύνολο 
 131 100,0 

Πίνακας 19. Συσχέτιση της βαθμολογίας της SAST με τα κοινωνικό-δημογραφικά 
χαρακτηριστικά των ηλικιωμένων και με τη χρήση των υπηρεσιών του ΚΑΠΗ από τους 
συμμετέχοντες της έρευνας  
 

SAST Output 
negative limit positive Ανεξάρτητες μεταβλητές  

Πλήθος % ανά 
γραμμή Πλήθος % ανά 

γραμμή Πλήθος % ανά 
γραμμή 

Άνδρας 47 79,7 8 13,6 4 6,8 Φύλο 
p value= .004 Γυναίκα 39 54,2 14 19,4 19 26,4 

Ανύπαντρος 2 66,7 0 ,0 1 33,3 
Παντρεμένος 65 73,0 13 14,6 11 12,4 
Χωρισμένος 1 100,0 0 ,0 0 ,0 

Οικογενειακή 
κατάσταση 

Χήρος 18 47,4 9 23,7 11 28,9 
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Καμια 3 42,9 0 ,0 4 57,1 
<6 έτη 78 66,1 22 18,6 18 15,3 Εκπαίδευση 
>6 έτη 4 80,0 0 ,0 1 20,0 
Όχι 37 57,8 10 15,6 17 26,6 Επισκέψεις στο 

Εντευκτήριο του 
ΚΑΠΗ 

p value= .029 
Ναι 49 73,1 12 17,9 6 9,0 

Όχι 12 70,6 2 11,8 3 17,6 Επισκέψεις 
στην ιατρική 
υπηρεσία Ναι 74 64,9 20 17,5 20 17,5 

Όχι 45 72,6 10 16,1 7 11,3 Επισκέψεις στη 
νοσηλευτική 
υπηρεσία Ναι 41 59,4 12 17,4 16 23,2 

Όχι 78 67,2 17 14,7 21 18,1 Επισκέψεις 
στην κοινωνική  

υπηρεσία 
 
 

Ναι 8 53,3 5 33,3 2 13,3 

Όχι 44 61,1 11 15,3 17 23,6 
Ναι 39 75,0 9 17,3 4 7,7 Ενεργό μέλος 

Δεν ξέρω/ 
Δεν απαντώ 3 42,9 2 28,6 2 28,6 

Ποτέ 30 53,6 8 14,3 18 32,1 
μερικές 
φορές 27 71,1 7 18,4 4 10,5 

Συχνότητα 
Συμμετοχής σε 
δραστηριότητες 
p value= 0.004 Συχνά 29 78,4 7 18,9 1 2,7 

Όχι 48 76,2 13 20,6 2 3,2 Συμμετοχή σε 
τουλάχιστον μία 

ή καθόλου 
p value<0.001 

Ναι 38 55,9 9 13,2 21 30,9 

Καθόλου 1 100,0 0 ,0 0 ,0 
λίγο 0 ,0 0 ,0 0 ,0 
μέτρια 5 38,5 5 38,5 3 23,1 
Αρκετά 6 50,0 5 41,7 1 8,3 
Πολύ 73 73,0 12 12,0 15 15,0 

Χρησιμότητα 
ΚΑΠΗ 

Δεν ξέρω δεν 
απαντώ 1 20,0 0 ,0 4 80,0 

Καθόλου 0 ,0 0 ,0 0 ,0 
λίγο 0 ,0 0 ,0 0 ,0 
μέτρια 7 87,5 0 ,0 1 12,5 
Αρκετά 8 47,1 5 29,4 4 23,5 
Πολύ 62 69,7 15 16,9 12 13,5 

Βοήθεια που 
έλαβαν 

σύμφωνα με τις 
ανάγκες τους 

Δεν ξέρω δεν 
απαντώ 9 52,9 2 11,8 6 35,3 

Καθόλου 0 ,0 0 ,0 0 ,0 
λίγο 1 100,0 0 ,0 0 ,0 
μέτρια 4 57,1 1 14,3 2 28,6 
Αρκετά 8 47,1 4 23,5 5 29,4 
Πολύ 66 71,0 16 17,2 11 11,8 

Ικανοποίηση 
από το ΚΑΠΗ 

Δεν ξέρω δεν 
απαντώ 7 53,8 1 7,7 5 38,5 

Καθόλου 3 100,0 0 ,0 0 ,0 
λίγο 7 87,5 0 ,0 1 12,5 
μέτρια 15 71,4 6 28,6 0 ,0 
Αρκετά 15 68,2 5 22,7 2 9,1 

Βολικές ώρες 
λειτουργίας 

Πολύ 38 65,5 9 15,5 11 19,0 
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Δεν ξέρω δεν 
απαντώ 8 42,1 2 10,5 9 47,4 

καθόλου 3 33,3 4 44,4 2 22,2 
Λίγο 35 63,6 10 18,2 10 18,2 

Βολική 
τοποθεσία 

Πολύ 48 71,6 8 11,9 11 16,4 
 

Πίνακας 20. Αποτελέσματα βαθμολογίας SAST ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση των 
ηλικιωμένων, ομαδοποιημένη σε παντρεμένους και μη 
 

SAST  Output Οικογεν. κατάσταση 
ομαδοποιημένη  

 
 

negative limit positive 
Σύνολο 

Πλήθος 21 9 12 42 
Ανύπαντρος/ 
χωρισμένος/ 

χηρος 

% εντός 
Οικογεν. 
κατάσταση 

κωδ. 

50,0% 21,4% 28,6% 100,0% 

Πλήθος 65 13 11 89 
p value= 

0.025 

Παντρεμένος 
% εντός 
Οικογεν. 
κατάσταση 

κωδ. 

73,0% 14,6% 12,4% 100,0% 

Πλήθος 86 22 23 131 

Σύνολο 
% εντός 
Οικογεν. 
κατάσταση 

κωδ. 

65,6% 16,8% 17,6% 100,0% 

Πίνακας 21.   Συσχέτιση του εκπαιδευτικού επιπέδου των ηλικιωμένων με τη βαθμολογία της 
κλίμακας SAST  
 

 Βαθμολογία SAST Σύνολο 
Εκπαίδευση 

 Negative positive0r 
Maybe Negative 

Πλήθος 81 44 125 
<6 έτη 

% εντός EduCat 64,8% 35,2% 100,0% 
Πλήθος 4 1 5 

Fisher’s 
p-value= 0.658 

>6 έτη 
% εντός EduCat 80,0% 20,0% 100,0% 

Πλήθος 85 45 130 
Σύνολο 

% εντός EduCat 65,4% 34,6% 100,0% 

Πίνακας 22. Αποτελέσματα βαθμολογίας της SAST σύμφωνα με την αυτό-αξιολόγηση των μελών 
ως ενεργό μέλος του ΚΑΠΗ ή όχι 
 

Βαθμολογία   SAST 
Ενεργό μέλος ΚΑΠΗ  Αρνητική 

δοκιμασία 

Οριακή & 
Θετική 

δοκιμασία 

Σύνολο 

Πλήθος 44 28 72 
Όχι 

% εντός Ενεργό μέλος 61,1% 38,9% 
 100,0% 

Πλήθος 39 13 52 

Ενεργό μέλος 
 

P-value= 0.105 
Ναι 

% εντός Ενεργό μέλος 75,0% 25,0% 
 100,0% 

Πλήθος 83 41 124 
Σύνολο 

% εντός Ενεργό μέλος 66,9% 33,1% 100,0% 
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Πίνακας 23. Συσχέτιση συχνότητας συμμετοχής των ηλικιωμένων σε κοινωνικές δραστηριότητες 
με τα αποτελέσματα της κλίμακας SAST 
 

 SAST Output Σύνολο Συχνότητα συμμετοχής 
σε δραστηριότητες  negative limit positive negative 

Πλήθος 30 8 18 56 
Ποτέ % εντός Συμμετοχή 

σε δραστηριότητες 53,6% 14,3% 32,1% 100,0% 

Πλήθος 27 7 4 38 
μερικές 
φορές % εντός Συμμετοχή 

σε δραστηριότητες 71,1% 18,4% 10,5% 100,0% 

Πλήθος 29 7 1 37 

p-
value<0.004 

Συχνά % εντός Συμμετοχή 
σε δραστηριότητες 78,4% 18,9% 2,7% 100,0% 

Πλήθος 86 22 23 131 
Σύνολο 

 % εντός Συμμετοχή 
σε δραστηριότητες 65,6% 16,8% 17,6% 100,0% 

 
 

Πίνακας 24. Μονομεταβλητή γραμμική παλινδρόμηση βαθμολογίας SAST με τις ανεξάρτητες 
μεταβλητές  
 

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΣΚΟΡ 

SAST 
95% ΔΕ για τον συντελεστή B ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 

 
B p-value Κάτω όριο Άνω όριο 

 
Επισκέψεις στο εντευκτήριο 

/Μήνα 
-,012 ,812 -,109 ,085 

Επισκέψεις στην ιατρική 
υπηρεσία /Μήνα ,028 ,620 -,084 ,141 

Επισκέψεις στη νοσηλευτική 
υπηρεσία  /Μήνα ,139 ,456 -,232 ,511 

Επισκέψεις στην κοινωνική 
υπηρεσία /Μήνα ,238 ,220 -,161 ,636 
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Πίνακας 25. Μονομεταβλητή γραμμική παλινδρόμηση SAST score με ανεξάρτητες μεταβλητές  
 

95% Confidence Interval 
for B Ανεξάρτητη μεταβλητή 

 
 

B P value 
Κάτω όριο Άνω όριο 

r2 

Ηλικία ,069 ,289 -,059 ,197 0,009 

Φύλο 2,600 ,003 ,889 4,312 0,065 

Επισκέψεις στο 
εντευκτήριο του ΚΑΠΗ -1,730 ,051 -3,466 ,007 0,029 

Συχνότητα συμμετοχής σε 
κοιν. δραστηριότητες -1,542 ,004 -2,569 -,515 0,064 

Μη συμμετοχή σε κοιν. 
Δραστηριότητες  3,118 <0,001 1,441 4,795 0,095 

Οικογεν. κατάσταση 
κωδ.(παντρεμένοι ή μη) -1,601 ,092 -3,468 ,266 0,022 

 
 
 
 
 
 

Πίνακας 26. Πολυμεταβλητή γραμμική παλινδρόμηση SAST score με ανεξάρτητες μεταβλητές 
 

Unstandardized 
Coefficients 95% Confidence Interval for B  

Ανεξάρτητη μεταβλητή 
 B P -value ΚΑΤΩ ΟΡΙΟ ΑΝΩ ΟΡΙΟ 

Μη συμμετοχή σε 
δραστηριότητες 2,753 ,001 1,084 4,422 

 

Φύλο 2,123 ,013 ,446 3,799 
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Γράφημα 1. Σχέση φύλου και επίσκεψης των ηλικιωμένων στο Εντευκτήριο του ΚΑΠΗ 
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Γράφημα 2. Συνολικά αποτελέσματα της κλίμακας GDS-15 από το σύνολο του δείγματος 

 

 
 
 
 

Μέτρια/σοβαρή 
κατάθλιψη 

Ήπια κατάθλιψη 

Απουσία κατάθλιψης 

 

73,5% 

8,3% 

18,2% 
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Γράφημα 3. Παρουσία κατάθλιψης ανάλογα με το βαθμό συμμετοχής των ηλικιωμένων σε 
δραστηριότητες – εκδηλώσεις του ΚΑΠΗ – Κατηγοριοποιημένη σε δυο ομάδες  
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Γράφημα 4. Σχέση συμμετοχής σε δραστηριότητες και κατάταξης βάση της  κλίμακας GDS-15 
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Γράφημα 5. Σχέση φύλου vs επισκέψεων στο Εντευκτήριο του ΚΑΠΗ ανά μήνα 

 

 
 
 

Γράφημα 6. Σχέση φύλου vs επισκέψεων στην ιατρική υπηρεσία του ΚΑΠΗ ανά μήνα 
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Γράφημα 7. Σχέση φύλου vs επισκέψεων στην νοσηλευτική υπηρεσία του ΚΑΠΗ ανά μήνα 
 
 

 
 
 

Γράφημα 8. Σχέση φύλου vs επισκέψεων στην κοινωνική υπηρεσία του ΚΑΠΗ ανά μήνα 
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Γράφημα 9. Αποτελέσματα βαθμολογίας ερωτηματολογίου SAST στο σύνολο του δείγματος 
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Γράφημα 10. Επίπεδα αγχώδους διαταραχής ανάλογα με το βαθμό συμμετοχής των 
ηλικιωμένων στις κοινωνικές δραστηριότητες του ΚΑΠΗ 
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Γράφημα 11. Σχέση βαθμολογίας SAST vs Επισκέψεων στο Εντευκτήριο του ΚΑΠΗ ανά μήνα 
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Γράφημα 12.  Σχέση βαθμολογίας SAST vs επισκέψεων στην ιατρική υπηρεσία του ΚΑΠΗ ανά 
μήνα 
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Γράφημα 13. Σχέση βαθμολογίας SAST vs επισκέψεων στη νοσηλευτική υπηρεσία του ΚΑΠΗ 
ανά μήνα 
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Γράφημα 14. Σχέση βαθμολογίας SAST vs επισκέψεων στην κοινωνική υπηρεσία του ΚΑΠΗ ανά 
μήνα 
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ΙΙ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 
 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:      /    /      
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ:       -                                                                               
 
 

Α. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
 

Ηλικία:     έτη 
 
ΦΥΛΟ:                  ΑΝΔΡΑΣ                                                  ΓΥΝΑΙΚΑ    
 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 
 
 Ανύπαντρος-η            Παντρεμένος-η           Χωρισμένος -η           
Χήρος-α   
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 
 
Καμία εκπαίδευση                     < 6 έτη                              > 6 έτη                                   
 

 
 

Β. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΠΗ 
 

1) Επισκέπτεστε το εντευκτήριο του ΚΑΠΗ; (εάν ΟΧΙ, συνέχεια στην 
ερώτηση 2) 

 
ΝΑΙ  
ΟΧΙ  

1.1) Αν ναι, πόσο συχνά; 
 
Φορές  …….        την ημέρα         

                             την εβδομάδα           

                             το μήνα                             

                             το εξάμηνο       

 
1.2) Για πιο λόγο επισκέπτεστε το εντευκτήριο του ΚΑΠΗ (πολλαπλής);  
 

Καφέ / Ρόφημα κ.λ.π.                       

Παρέα / Συντροφιά / Κουβέντα        

Χαρτιά / Τάβλι κ.λ.π.                  

Δεν ξέρω / Δεν απαντώ                   
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1.3) Όταν επισκέπτεστε το εντευκτήριο του ΚΑΠΗ, πόση ώρα 
παραμένετε περίπου;      
 
<1 ώρα              1- 2 ώρες              > 2 ώρες          Δεν ξέρω / Δεν 
απαντώ    
 
2) Επισκέπτεστε τον ιατρό του ΚΑΠΗ; 
                ΝΑΙ  

          ΟΧΙ  
2.1) Αν ναι, πόσο συχνά; 

 
Φορές  …….        την ημέρα   
                             την εβδομάδα           
                             το μήνα        
                             το εξάμηνο  
 
3) Επισκέπτεστε το νοσηλευτή του ΚΑΠΗ; 
 
 
           ΝΑΙ  

                ΟΧΙ  
 
3.1) Αν ναι, πόσο συχνά; 
 
 
 
Φορές  …….        την ημέρα   
                             την εβδομάδα           
                             το μήνα       
                             το εξάμηνο  
 
4) Επισκέπτεστε την κοινωνική λειτουργό του ΚΑΠΗ; 
 

ΝΑΙ  
ΟΧΙ  

 
4.1) Αν ναι, πόσο συχνά; 
 
 
Φορές  …….        την ημέρα   
                             την εβδομάδα           
                             το μήνα       
                             το εξάμηνο  
 
5) Θα χαρακτηρίζατε τον εαυτό σας ως ενεργό μέλος του ΚΑΠΗ; 
 

       ΝΑΙ  
       ΟΧΙ  

             Δεν ξέρω / Δεν απαντώ   
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6) Στις κοινωνικές δραστηριότητες, προγράμματα του ΚΑΠΗ, 
συμμετέχετε: 
 
Συχνά                          Μερικές Φορές                                 Ποτέ  
 
 
7) Εάν συμμετέχετε, σε ποιες από τις παρακάτω δραστηριότητες που 
διοργάνωσε το ΚΑΠΗ, λάβατε μέρος το τελευταίο εξάμηνο;  
 
Ημερήσια εκδρομή              
Εκδρομή σε εκκλησιαστική δομή (προσκύνημα)   
Εορταστική εκδήλωση (π.χ. γιορτή γλυκού, κοπή της πίτας του ΚΑΠΗ)  
5 ήμερη εκδρομή   
Σε κανένα από τα παραπάνω                                         
Δεν ξέρω / Δεν απαντώ  
 
8) Θα λέγατε ότι οι υπηρεσίες που προσφέρει το ΚΑΠΗ  είναι χρήσιμες; 
 

Πολύ              Αρκετά              Μέτρια               Λίγο                 

Καθόλου  

Δεν ξέρω / Δεν απαντώ  

 
9) Θα λέγατε ότι η βοήθεια που δεχτήκατε  από τις υπηρεσίες του 
ΚΑΠΗ, ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας; 
 
 
Πολύ         Αρκετά            Μέτρια              Λίγο                Καθόλου  

Δεν ξέρω / Δεν απαντώ  

 

8) Πόσο ικανοποιημένοι είστε από τις υπηρεσίες του ΚΑΠΗ; 
 

Πολύ         Αρκετά            Μέτρια              Λίγο                Καθόλου  

Δεν ξέρω / Δεν απαντώ  

 

9) Κατά πόσον σας βολεύουν οι ώρες λειτουργίας του ΚΑΠΗ; 
 
Πολύ         Αρκετά            Μέτρια              Λίγο                Καθόλου  

Δεν ξέρω / Δεν απαντώ  

 
10) Θα θέλατε να γίνονται περισσότερες δραστηριότητες στο ΚΑΠΗ, 
όπως π.χ. ζωγραφική, χειροτεχνία, αγιογραφία, γυμναστική,  χορός, 
κλπ; 

ΝΑΙ                               

ΟΧΙ   

                           Δεν ξέρω / Δεν απαντώ  
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Geriatric Depression Scale (GDS-15) 
 

1 Είστε βασικά ευχαριστημένοι με τη ζωή σας;  
 ναι 

όχι 
0 
1 

2 Εγκαταλείψατε πολλές από τις δραστηριότητες  και τα ενδιαφέροντά σας;  
 ναι 

όχι 
1 
0 

3 Αισθάνεστε ότι η ζωή σας είναι άδεια;  
 ναι 

όχι 
1 
0 

4 Βαριέστε συχνά;  
 ναι 

όχι 
1 
0 

5 Είστε στα κέφια σας  τον περισσότερο καιρό;  
 ναι 

όχι 
0 
1 

6 Φοβάστε ότι θα σας συμβεί κάτι κακό;  
 ναι 

όχι 
1 
0 

7 Αισθάνεστε ευτυχισμένος τον περισσότερο καιρό;  
 ναι 

όχι 
0 
1 

8 Αισθάνεστε  συχνά αβοήθητος;  
 ναι 

όχι 
1 
0 

9 Προτιμάτε να μένετε στο σπίτι παρά να βγαίνετε έξω και να κάνετε διάφορα καινούρια 
πράγματα; 

 

 ναι 
όχι 

1 
0 

10 Αισθάνεστε ότι έχετε περισσότερα προβλήματα με τη  μνήμη σας απ’ ότι οι άλλοι;  
 ναι 

όχι 
1 
0 

11 Πιστεύετε ότι είναι  υπέροχο πράγμα που είστε ζωντανός  τώρα;  
 ναι 

όχι 
0 
1 

12 Αισθάνεστε άχρηστος έτσι όπως είστε τώρα;  
 ναι 

όχι 
1 
0 

13 Αισθάνεστε γεμάτος ενέργεια;  
 ναι 

όχι 
0 
1 

14 Αισθάνεστε ότι η κατάστασή σας είναι απελπιστική;  
  

 
 

15 Πιστεύετε ότι  οι περισσότεροι άνθρωποι είναι σε καλύτερη κατάσταση από εσάς;                
 ναι 

όχι 
1 
0 

  
                                                                                              ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΩΝ 
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ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΓΧΟΥΣ 
(SAST) 

 

 
 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΠΑΝΙΑ 
Ή ΠΟΤΕ 

ΜΕΡΙΚΕΣ 
ΦΟΡΕΣ ΣΥΧΝΑ ΠΑΝΤΑ ΒΑΘΜΟΙ 

 
1 
 

Αισθάνεστε 
εκνευρισμένος, 
ανυπόμονος; 

1 2 3 4  

2 

 
Αισθάνεστε ότι κάτι 
τρομερό θα συμβεί; 

 

1 2 3 4  

3 

 
Ανησυχείτε για την 

τωρινή σας κατάσταση; 
 

1 2 3 4  

4 

 
Αισθάνεστε ότι έχετε τον 
έλεγχο της ζωής σας; 

 

4 3 2 1  

5 

 
Μπορείτε να 
χαλαρώσετε; 

 

4 3 2 1  

6 

 
Υποφέρετε από πόνους 
στη πλάτη, πόνους στον 

αυχένα και από 
πονοκεφάλους; 

 

1 2 3 4  

7 

 
Ιδρώνετε πολύ ή 
υποφέρετε από 
ταχυπαλμίες; 

 

1 2 3 4  

8  
Είσαστε οξύθυμος; 1 2 3 4  

9  
Κοιμάστε καλά; 4 3 2 1  

10 
Υποφέρετε από ζαλάδα ή 

από αδυναμία; 
 

1 2 3 4  

 
Σύνολο βαθμών  

Κλειδί: Βαθμολογία ≥24 = θετικό αποτέλεσμα δοκιμασίας 
                    Βαθμολογία 22-23 = οριακά αποτελέσματα δοκιμασίας 

                                            Βαθμολογία < 22  =  αρνητικό αποτέλεσμα δοκιμασίας  
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ΙII. ΕΓΓΡΑΦΑ 
 
Έγκριση ερευνητικού πρωτοκόλλου από το Επιστημονικό Συμβούλιο του 
Πα.Γ.Ν.Η. 
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          Προγραμμα Μεταπτυχιακων Σπουδών 
                          ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΑΑ  ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑ  &&  ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΣΣΗΗ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΩΩΝΝ ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ

  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΠΠΑΑΝΝΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΙΙΟΟ  ΚΚΡΡΗΗΤΤΗΗΣΣ  
        
 
 
 
 
 
 
 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 
 

Αξιότιμε κύριε/κυρία, Εκ μέρους του Τμήματος Ιατρικής του 

Πανεπιστημίου Κρήτης , στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών «Δημόσια Υγεία - Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» σας 

ενημερώνουμε ότι θα διεξαχθεί μια μεταπτυχιακή εργασία με θέμα: 

«ΔΔιιεερρεεύύννηησσηη  ααγγχχώώδδοουυςς  δδιιααττααρρααχχήήςς  κκααιι  κκααττάάθθλλιιψψηηςς  μμεεττααξξύύ    

μμεελλώώνν  ΚΚ..ΑΑ..ΠΠ..ΗΗ..,,  σσεε  ααγγρροοττιικκήή  ππεερριιοοχχήή  ττηηςς  ΚΚρρήήττηηςς».  Από την 

ίδρυση των ΚΑΠΗ  μέχρι σήμερα, λίγες προσπάθειες έχουν γίνει για την 

αξιολόγηση των Κέντρων αυτών για την προαγωγή της ψυχική υγεία των 

ηλικιωμένων. Πρέπει να σημειωθεί ότι ένας από τους κύριους λόγους 

ίδρυσης των ΚΑΠΗ ήταν η πρόληψη των ψυχικών, βιολογικών και 

κοινωνικών προβλημάτων των ατόμων άνω των 65 ετών. Έτσι σχεδιάστηκε 

αυτή η μελέτη που θα μας δώσει τη δυνατότητα να εκτιμήσουμε την 

ψυχική υγεία των μελών του ΚΑΠΗ από μία αγροτική περιοχή ώστε να 

διαπιστωθεί η κατάσταση που επικρατεί στην εν λόγω περιοχή καθώς να 

εκτιμηθούν οι συνέπειες των υπηρεσιών του Κέντρου στα μέλη του. Έτσι 

η προσωπική σας συμμετοχή στην παραπάνω ερευνητική εργασία θα 

είναι ιδιαίτερα σημαντική. Στη μελέτη αυτή σας βεβαιώνουμε ότι θα 

τηρήσουμε και δεν θα αποκαλυφθεί η ταυτότητα αυτών που 

συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο. 

 
Με τιμή, 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ο υπεύθυνος Μεταπτυχιακός 
φοιτητής, 

Κωνσταντίνος Κουτεντάκης, 
Νοσηλευτής 

Ο επιβλέπων καθηγητής, 
Αναστάσιος Φιλαλήθης, 
Αναπληρωτής Καθηγητής, 

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο 
Κρήτης 
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          Προγραμμα Μεταπτυχιακων Σπουδων 
                          ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΑΑ  ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑ  &&  ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΣΣΗΗ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΩΩΝΝ ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ

  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΠΠΑΑΝΝΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΙΙΟΟ  ΚΚΡΡΗΗΤΤΗΗΣΣ  
 
 
 
 
        
 

 

 

ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

 

 

 

Αφού ενημερώθηκα για το σκοπό και το περιεχόμενο της μελέτης 

με τίτλο: «ΔΔιιεερρεεύύννηησσηη  ααγγχχώώδδοουυςς  δδιιααττααρρααχχήήςς  κκααιι  κκααττάάθθλλιιψψηηςς  

μμεεττααξξύύ    μμεελλώώνν  ΚΚ..ΑΑ..ΠΠ..ΗΗ..,,  σσεε  ααγγρροοττιικκήή  ππεερριιοοχχήή  ττηηςς  ΚΚρρήήττηηςς»,    

η οποία θα διενεργηθεί στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών του τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, «Δημόσια 

Υγεία - Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας», δέχομαι ανεπιφύλακτα να 

συμμετέχω στην έρευνα. 

 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

 

………………………………….. 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ 

 

…………………………………….. 
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