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Ημερομηνία: Οκτώβριος  2021 

 

Εισαγωγή: Η ποιότητα ζωής και η ψυχική υγεία των  φροντιστών (επαγγελματιών 

και μη) ασθενών με καρκίνο θα επιβαρύνεται σε μεγάλο βαθμό από τη φροντίδα των 

ασθενών τους. 

Σκοπός: Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως σκοπό να μελετήσει την 

επιβάρυνση των φροντιστών (επαγγελματιών και μη)  ασθενών με καρκίνο, την 

ποιότητα ζωής, την ψυχική υγεία και την επίδραση τους στην πορεία των ασθενών 

αυτών. 

Οι επιμέρους στόχοι που τέθηκα ήταν: α)  ο βαθμός που επιβαρύνονται οι φροντιστές 

ασθενών με καρκίνο, στην ποιότητα ζωής τους, στην  εξουθένωση και στο αντιληπτό 

και μετα-τραυματικό στρες, β)  η εκτίμηση της επιβάρυνσης των φροντιστών αυτών 

σε επίπεδο ψυχοκοινωνικό, επαγγελματικό, οικογενειακό και οικονομικό και γ) τα 

εμπόδια που αντιμετωπίζουν στο έργο που αναλαμβάνουν και οι παράγοντες που το 

διευκολύνουν. 

Μέθοδοι: Μελέτη μικτής μεθοδολογίας με συμπλήρωση ερωτηματολογίου 

χρησιμοποιώντας 4 εργαλεία για τη μέτρηση της ποιότητας ζωής, του 

αντιλαμβανόμενου στρες, της επαγγελματικής εξουθένωσης και του μετα-
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τραυματικού στρες. Συμμετέχοντες στη μελέτη ήταν 55 άτομα φροντιστές 

(επαγγελματίες και μη) ασθενών με καρκίνο των οποίων οι ασθενείς νοσηλεύονταν 

κατά τους μήνες που διεξάγονταν η μελέτη στην Παθολογική Ογκολογική Κλινική 

του ΠαΓΝΗ. Τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν με την βοήθεια του ερευνητή τα 

οποία κατέγραψαν κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά, συνήθειες υγείας, 

βαθμολογία  υγείας, αντιλαμβανόμενο στρές, μετατραυματικό στρες, συναισθηματική 

εξουθένωση.  

Επιπλέον, από τους συμμετέχοντες, 12 άτομα προσκλήθηκαν σε δύο ομάδες 

εστιασμένη συζήτησης (focus group) που αφορούσε την ολική επιβάρυνση και τα 

εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι φροντιστές. Η ανάλυση των δεδομένων της έρευνας 

της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας έγινε με τη χρήση του στατιστικού 

προγράμματος IBM SPSS 26.0. Για την παρουσίαση των χαρακτηριστικών του 

δείγματος χρησιμοποιήθηκε περιγραφική στατιστική, παραμετρικοί έλεγχοι και ο 

Pearson correlation coefficient, σε επίπεδο σημαντικότητας α=0,05.  

Αποτελέσματα: 

Τα ευρήματα της μελέτης έδειξαν πως οι φροντιστές λαμβάνουν υψηλότερο σκορ στο 

αντιλαμβανόμενο στρες με μέση τιμή 30,42 (±6,15) από αυτό των επαγγελματιών, 

ταυτόχρονα το σκορ της υγείας τους είναι μικρότερο 56,10 (±24,66) από τους 

επαγγελματίες φροντιστές. Επιπλέον, παρατηρήθηκε μια μεγάλη διαφορά στο σκορ 

του μετα-τραυματικού στρες ανάμεσα στου επαγγελματίες και μη, με τους 

επαγγελματίες να έχουν μέση τιμή 4,16 (±2,64) έναντι των μη επαγγελματιών που 

συγκέντρωσαν μέση τιμή 31,56 (±10,35). Η συναισθηματική εξουθένωση έχει 

σημαντική και πολύ ισχυρή συσχέτιση με τον αριθμό πακέτων τσιγάρων (r= 0,92 

p=0,03) και τον αριθμό ποτηριών αλκοόλ (r=0,91 p=0,04) και σημαντική ισχυρή 

συσχέτιση με την ηλικία (r=0,83 p=0,03). Οι παράγοντες που φάνηκε να 

συσχετίζονται με τα σκορ ήταν η ηλικία, το κάπνισμα, το αλκοόλ και ο αριθμός των 

μελών της οικογένειας. 

Συμπεράσματα: Η μελέτη ανέδειξε τις διαφορές μεταξύ επαγγελματιών και μη 

επαγγελματιών φροντιστών, με τους μη επαγγελματίες να έχουν μεγαλύτερο 

αντίκτυπο στα επίπεδα του αντιλαμβανόμενου και μετα-τραυματικού στρες ενώ 

παράλληλα έχουν φτωχότερη γενική κατάσταση υγείας. Οι διαφορές αυτές μαζί με 

τους παράγοντες που σχετίζονται με την αύξηση του στρες και της εξουθένωσης θα 



Δημόσια Υγεία-Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας-Υπηρεσίες Υγείας 

Ιατρική Σχολή–Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

6 

πρέπει να ληφθούν υπόψη στη λήψη μέτρων υποστήριξης και αποκατάστασης της 

ψυχικής υγείας των φροντιστών.  

 

 

Λέξεις κλειδιά: φροντιστές, καρκίνος, ποιότητα ζωής, μετα-τραυματικό στρέςς, 

επαγγελματική εξουθένωση 
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Abstract 

 

Title: Quality of life, post-traumatic stress, and burnout of caregivers for cancer 

patients in Crete. 

By: Christodoulakis Despoina  

Supervisors: 1. Lionis Christos, Professor of General Medicine and Primary Health 

Care, Medical School University of Crete 

  2. Dimitra Sifaki-Pistolla, Epidemiologist, MPH, PhD, GISanalyst, 

Department of Social Medicine, Medical School University of Crete 

  3. Dimitris Mavroudis, Professor of Pathological Oncology, Medical 

School University of Crete 

 

Date: October 2021  

 

Introduction: The quality of life and mental health of caregivers (professionals and 

non-professionals) of cancer patients will be burdened by the care of their patients. 

Aim: The purpose of this dissertation is to study the burden of caregivers 

(professionals and non-professionals) with cancer patients, quality of life, mental 

health, and their impact on the course of these patients. 

The individual goals I set were:  

a) the degree to which caregivers of cancer patients are burdened, their quality of life, 

exhaustion and perceived and post-traumatic stress,  

b) the assessment of the burden of these caregivers at the level of psychosocial, 

professional, family, and financial and c) the obstacles they face in the work they 

undertake and the factors that facilitate it. 

Methods: Study of mixed methodology by completing a questionnaire using 4 tools to 

measure the quality of life, perceived stress, burnout and post-traumatic stress. 

Participants in the study were 55 caregivers (professionals and non-professionals) of 

cancer patients whose patients were hospitalized during the months of the study at the 

Pathological Oncology Clinic of PAGNI. The questionnaires were completed with the 

help of the researcher who recorded socio-demographic characteristics, health habits, 

health score, perceived stress, post-traumatic stress, emotional exhaustion. 

In addition, from the participants, 12 people were invited to two focus groups on the 

total burden and the obstacles faced by caregivers. The analysis of the research data of 
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the present postgraduate thesis was done using the statistical program IBM SPSS 

26.0. Descriptive statistics were used to present the characteristics of the sample, 

Results: 

The findings of the study showed that caregivers receive a higher score on perceived 

stress with an average value of 30.42 (± 6.15) than that of professionals, at the same 

time their health score is 56.10 (± 24.66) lower than their professional careers. In 

addition, there was a large difference in the score of post-traumatic stress between 

professionals and non-professionals, with professionals averaging 4.16 (± 2.64) 

compared to non-professionals who averaged 31.56 (± 10, 35). Factors that appeared 

to be associated with scores were age, smoking, alcohol, and the number of family 

members. 

Conclusions: The study highlighted the differences between professional and non-

professional caregivers, with non-professionals having a greater impact on perceived 

and post-traumatic stress levels while having a poorer overall health status. These 

differences along with the factors associated with increased stress and exhaustion 

should be considered in taking care of and supporting caregivers' mental health. 

 

 

 

Key words: caregivers, cancer, quality of life, post-traumatic stress, burnout  
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1. Εισαγωγή 

Η εμφάνιση μιας χρόνιας νόσου επιφέρει μια σειρά αλλαγών όχι μόνο στον ασθενή, 

αλλά και στο οικογενειακό του περιβάλλον που καλείται να αντιμετωπίσει ένα νέο 

τρόπο ζωής. (1)  

Μια χρόνια νόσος όπως ο καρκίνος έχει σοβαρές επιπτώσεις, όχι όνο στους ασθενείς 

αλλά και στους φροντιστές τους, που έρχονται αντιμέτωποι με αλλαγές ως προς την 

ΠΖ.(2) Ως άτυπος φροντιστής μπορεί να οριστεί το άτομο που προσφέρει 

υποστήριξη, εθελοντικά χωρίς αμοιβή, σε έναν άνθρωπο μεγαλύτερης ηλικίας ή σε 

έναν άνθρωπο που αδυνατεί να εξυπηρετήσει λειτουργικά τον εαυτό του λόγω 

κάποιας νόσου ή αναπηρίας. Τα τελευταία χρόνια γίνεται συζήτηση για την αλλαγή 

του όρου. Έχουν διατυπωθεί επίσης όροι όπως άτυπος φροντιστής, οικογενειακός 

φροντιστής ή caretakers στην αγγλική γλώσσα.(3) Η υποστήριξη αφορά τόσο για την 

ικανοποίηση των αναγκών του σε επίπεδο καθημερινής λειτουργικότητας, όσο και σε 

επίπεδο συντροφικότητας. (4) Φροντιστές μπορεί να είναι επαγγελματίες υγείας ή μη. 

(5) 

 

Οι φροντιστές βρίσκονται αντιμέτωποι με δύσκολα και χρονοβόρα καθήκοντα που 

απαιτούνται για τη φροντίδα των ασθενών, τα οποία έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη 

σωματική, στη συναισθηματική και στην ψυχική υγεία τους. (6) Πολλές φορές τον 

ρόλο το φροντιστή του ασθενή λαμβάνει η ίδια η οικογένεια του.  Οι φροντιστές του 

οικογενειακού περιβάλλοντος ενός ασθενή, πού είναι  συνήθως δραστήρια και υγιή 

άτομα, καλούνται να βρίσκονται στο πλευρό του ασθενή για την κάλυψη των 

αναγκών του 24 ώρες το 24ωρο. (7)  

 

Προηγούμενες μελέτες έδειξαν πως οι φροντιστές κατά τη διάρκεια της 

παρηγορητικής φροντίδας είναι περισσότερο ανήσυχοι από τους ίδιους τους ασθενείς. 

Ακόμη, η ψυχική επιβάρυνσή τους φτάνει να είναι παρόμοια με αυτή των ασθενών 

που φροντίζουν. (8) Διαπιστώνεται ότι οι φροντιστές παρουσιάζουν σημαντική 

αύξηση νοσηρότητας της ψυχικής τους υγείας (άγχος και κατάθλιψη) κατά την 

έναρξη της παρηγορητικής φροντίδας του ασθενή τους καθώς και σημαντική αύξηση 

της κατάθλιψης όταν ο ασθενής φτάσει σε ένα τελικό στάδιο. (9) Άλλες μελέτες 

συμπέραναν πως οι φροντιστές είναι τόσο επικεντρωμένοι στον ρόλο της φροντίδας 

των ασθενών τους ώστε οι δικές τους ανάγκες υγείας  παραμελούνται. (5) 
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Μελέτες συμπέραναν πως οι οικογενειακοί φροντιστές χρειάζονται επιπλέον 

εκπαίδευση στους τομείς υγείας. (9) Η συχνή και έντονη συμμετοχή τους με τους 

ασθενείς απαιτεί βελτίωση των τεχνικών φροντίδας. Η βελτίωση αυτή, σε συνδυασμό 

με την καλύτερη πληροφόρηση τους, θα βελτιώσει τη φροντίδα και την ποιότητα 

ζωής δημιουργώντας αισθήματα ικανοποίησης και ανταμοιβής. (10) 

 

Η παρούσα μελέτη αντιλαμβανόμενη την αναγκαιότητα για περαιτέρω γνώση, δράση 

αλλά και προαγωγή θα μελετήσει το σύνθετο αυτό ρόλο των φροντιστών ασθενών με 

καρκίνο. Θα επιχειρήσει να μετρήσει τις εκβάσεις της ποιότητας ζωής, της 

επαγγελματικής εξουθένωσης αλλά και του μετα-τραυματικού στρες στους 

φροντιστές ασθενών με καρκίνο. Ακόμη, θα αναζητήσει μέσα από ομάδες εστίασης 

(focus groups οργανωμένων συλλογικών συνεντεύξεων) την ολική επιβάρυνση σε 

ψυχοκοινωνικό, επαγγελματικό και οικονομικό επίπεδο. Θα αναδείξει τα εμπόδια και 

τους διευκολυντικούς παράγοντες που αντιμετωπίζουν. (11) 

 

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία οι φροντιστές των ασθενών με καρκίνο 

εμφανίζουν υψηλές πιθανότητες να εμφανίσουν κατάθλιψη ενώ η ποιότητα ζωής τους 

σε σχέση με τους μη φροντιστές είναι χαμηλότερη. Μελέτες έδειξαν πως εμφανίζουν 

αυξημένη  οικονομική επιβάρυνση καθώς επίσης και στην υγεία τους. (12) Σύμφωνα 

με μελέτη που διεξήχθη το 2007 στο Σισμανόγλειο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής 

τουλάχιστον το 61,8% των φροντιστών φοβάται για αιφνίδια συμπτώματα που μπορεί 

να εμφανίσει ο ασθενής, το 48,8% αισθάνεται θλίψη για την κατάσταση αυτή, το 

31,6% περιστασιακά ή συνήθως αισθάνεται ενοχή απέναντι στον ασθενή. (13) 

2. Ανασκόπηση της βιβλιογραφία  

2.1 Ορισμοί και Έννοιες 

Φροντιστές  

Η πράξη της φροντίδας συχνά περιλαμβάνει εκτεταμένο χρόνο και ενέργεια που 

μπορεί να διαρκέσει για μήνες ή χρόνια και απαιτεί εκτέλεση καθηκόντων που είναι 

συνήθως σωματικά, συναισθηματικά, κοινωνικά και οικονομικά απαιτητικά (6). 

Μπορεί να είναι μέλος της οικογένειας του ασθενή, φίλος, ή και επαγγελματίας με 

μίσθωμα. (14) Γίνεται συζήτηση για την αλλαγή του όρου χωρίς όμως να έχει 

υιοθετηθεί ακόμα κάποιος νέος. Διατυπώνονται όροι όπως άτυπος φροντιστής, 
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οικογενειακός φροντιστής ή caretakers στην αγγλική γλώσσα.(3) Οι φροντιστές 

παρέχουν συχνά την πλειοψηφία της καθημερινής παρηγορητικής φροντίδας για 

χρόνια χωρίς διάλειμμα, χωρίς αμοιβή, διακοπές, αναγνώριση, υποστήριξη ή βοήθεια 

(15). Τα άτομα που διαγιγνώσκονται με χρόνια νόσο βασίζονται σχεδόν πάντα στην 

οικογένεια, τους φίλους και τους ανθρώπους από το στενό τους περιβάλλον ώστε να 

αναλάβουν το χρέος ως φροντιστές όταν αντιμετωπίζουν την ασθένειά τους (16).  

Οι φροντιστές παρέχουν φροντίδα με διάφορους τρόπους, συμπεριλαμβανομένης της 

παροχής φυσικής φροντίδας, της βοήθειας σε δραστηριότητες της καθημερινής ζωής, 

της διαχείρισης φαρμάκων, της μεταφοράς, της υποστήριξης των συναισθηματικών 

αναγκών των ασθενών, της ολοκλήρωσης των οικιακών εργασιών και της παροχής 

συντροφιάς (17). Παρακολουθούν επίσης τις παρενέργειες και τα συμπτώματα της 

θεραπείας (14), ενεργούν ως εταίροι αποφάσεων και επικοινωνούν με παρόχους 

υγειονομικής περίθαλψης και ασφαλιστικές εταιρείες για λογαριασμό του ασθενούς 

(18). Έτσι, οι φροντιστές παρέχουν τεράστια βοήθεια και υποστήριξη στα αγαπημένα 

τους πρόσωπα μετά από διάγνωση της χρόνιας νόσου. (15) 

Οικογενειακοί φροντιστές 

Άτυποι ή οικογενειακοί φροντιστές είναι συνήθως μη επαγγελματίες άνθρωποι (για 

παράδειγμα μέλη της οικογένειας του ασθενή) που παρέχουν φροντίδα στον ασθενή 

είτε μένοντας στο ίδιο σπίτι είτε σε διαφορετικό. (15) σε άλλο σπίτι για άλλο άτομο 

και που συνήθως παρέχουν φροντίδα σε ασθενείς. Αυτοί οι φροντιστές παρέχουν το 

μεγαλύτερο μέρος της βοήθειας και της εποπτείας που είναι απαραίτητες για την 

κάλυψη των βασικών αναγκών των ατόμων που πάσχουν από μία ασθένεια. Επειδή οι 

άτυποι ή οικογενειακοί φροντιστές τείνουν να στερούνται επαγγελματικών γνώσεων 

και έχουν περιορισμένη εκπαίδευση που σχετίζεται με τη φροντίδα για την εκτέλεση 

των δραστηριοτήτων που χρειάζονται ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ατόμων με 

κάποια ασθένεια, είναι πιθανό ότι θα αντιμετωπίσουν μεγαλύτερη επιβάρυνση που 

προκαλείται από τη φροντίδα, όπως τα καταθλιπτικά συμπτώματα. (19) 

Επαγγελματίες φροντιστές 

Επαγγελματίες φροντιστές είναι του οποίου η καριέρα είναι να βοηθήσει και να 

φροντίσει έναν ασθενή με τρόπο που του επιτρέπει να ζήσει όσο το δυνατόν πιο 

ανεξάρτητα. Οι επαγγελματίες φροντιστές παρέχουν τις υπηρεσίες τους έναντι 

κάποιου μισθώματος. (14) Η μη ιατρική φροντίδα στο σπίτι επικεντρώνεται στη 

βοήθεια των ηλικιωμένων ή των ασθενών με τις καθημερινές δραστηριότητες που 
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χρειάζονται για να ασχοληθούν με τη ζωή και να παραμείνουν ασφαλείς και υγιείς. Οι 

επαγγελματίες φροντιστές που δεν διαθέτουν ιατρική άδεια μπορούν γενικά να 

εκτελέσουν αυτές τις εργασίες, όπως η σίτιση, το μπάνιο, ψυχολογική υποστήριξη. 

Έχουν μια εξαιρετικά σημαντική δουλειά, καθώς βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και 

παρέχουν άμεση φροντίδα.(3) 

Ασθενείς με χρόνια νοσήματα 

Σύμφωνα με την «Εθνική Επιτροπή Χρόνιων Νοσημάτων των ΗΠΑ» η χρόνια νόσος 

ορίζεται ως οποιαδήποτε επιδείνωση ή απόκλιση από τη φυσιολογική κατάσταση 

περισσότερα από ένα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• Μόνιμη νόσος  

• Πιθανή κινητική αναπηρία 

• Προκαλείται από μη αναστρέψιμες, παθολογικές μεταβολές και μπορεί να 

απαιτεί μακροχρόνια επίβλεψη, φροντίδα ή παρακολούθηση.  

Η χρόνια νόσος από τη φύση της επηρεάζει τον βαθμό δυσκολίας της 

καθημερινότητας τόσο των ασθενών όσο και των φροντιστών έως φτάσει στο τελικό 

της στάδιο. (20) 

To Υπουργείο Υγείας της Αυστραλίας ορίζει την χρόνια νόσο ως ασθένεια με 

παρατεταμένη διάρκεια, δεν υποχωρεί και σπάνια μπορεί να επιφέρει πλήρη θεραπεία 

και αποκατάσταση. Οι χρόνιες ασθένειες είναι πολύπλοκες και πολυποίκιλες από τον 

τρόπο που προκαλούνται και την έκταση της επίδρασής τους. Κάποιες από τις χρόνιες 

ασθένειες φέρουν μεγάλη και πρόωρη θνησιμότητα ενώ άλλες φέρνουν λειτουργική 

ανεπάρκεια ή ανικανότητα.  

Κάποια από τα χαρακτηριστικά τους είναι τα εξής: (21) 

• έχουν πολύπλοκες και πολλαπλές αιτίες 

• μπορεί να εμφανιστεί ως μεμονωμένη κατάσταση σε ένα άτομο ή μαζί με 

άλλες ασθένειες (συννοσηρότητα) 

• συνήθως προχωρά σταδιακά 

• μπορούν να εμφανιστούν σε οποιαδήποτε ηλικία 

• μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα ζωής 

• μπορούν να δημιουργήσουν περιορισμούς και αναπηρία 

• δεν είναι συνήθως άμεσα απειλητικές για τη ζωή, αλλά μπορούν να μειώσουν 

το προσδόκιμο ζωής 

• λόγω καλύτερων θεραπειών και σχεδίων διαχείρισης, οι άνθρωποι ζουν 

περισσότερο με χρόνιες παθήσεις.  
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Ασθενείς με καρκίνο 

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, και βάση της τελευταίας δημοσίευσης 

επιδημιολογικών δεδομένων καταγραφής των αιτιών θνησιμότητας, ο καρκίνος 

αποτέλεσε την δεύτερη συχνότερη αιτία θανάτου στην Ελλάδα (22) ενώ αποτελεί μια 

από τις κυριότερες αιτίες νοσηρότητας και θανάτου στις ανεπτυγμένες χώρες (23).  

Η διάγνωση του καρκίνου επιφέρει σημαντικές αλλαγές στη ζωή των ασθενών (24). 

Συμπτώματα της ασθένειας όπως ο πόνος και η εξάντληση αποτελούν σημαντικούς 

παράγοντες ως προς την δημιουργία προβλημάτων στην καθημερινότητα και τη 

ρουτίνα των ασθενών. Οι ασθενείς μειώνουν τις δραστηριότητές τους και 

επιβαρύνονται οικονομικά λόγω της ασθένειας καθώς επιδέχονται επαγγελματικές 

αλλαγές.   

Τα συμπτώματα της ασθένειας (πόνος, εξάντληση κ.λπ.) δημιουργούν σοβαρά 

προβλήματα στην καθημερινότητα των ασθενών, όπως είναι η μείωση στις 

δραστηριότητες, η οικονομική επιβάρυνση λόγω της ασθένειας, οι πιθανές αλλαγές 

στην επαγγελματική ζωή (25).  

Ο καρκίνος είναι μια επώδυνη νόσος που μπορεί να οδηγήσει σε αναπηρία, 

παραμόρφωση ή ακόμα και σε θάνατο. Σύμφωνα με την μελέτη το 20-40% των 

ασθενών με καρκίνο έχουν αυξημένη συναισθηματική δυσφορία. (26) Αποτελεί κοινή 

πεποίθηση ότι ο καρκίνος είναι επώδυνη νόσος που να οδηγήσει σε αναπηρία, 

παραμόρφωση ή θάνατο. (26).  

Ποιότητα ζωής των φροντιστών των ασθενών με καρκίνο 

Ο καρκίνος είναι μια καθοριστική πηγή άγχους για τους ασθενείς και τους φροντιστές 

τους. Οι φροντιστές παράλληλα με τους ασθενείς αγωνίζονται να προσαρμοστούν και 

να ανταποκριθούν στις προκλήσεις και τις αυξημένες απαιτήσεις την νόσου.  

Οι φροντιστές εμφανίζουν αυξημένα συμπτώματα κατάθλιψης, άγχους, 

ψυχοσωματικών συμπτωμάτων, περιορισμούς των ρόλων τους αλλά και των 

δραστηριοτήτων τους.(27,28) Ακόμη, επηρεάζεται η σωματική τους υγεία που έχει ως 

αποτέλεσμα την μείωση της ποιότητας της ζωής τους. (8,12) 

Μετα-τραυματικό στρές των φροντιστών των ασθενών με καρκίνο 

Το μετα-τραυματικό στρές των φροντιστών φαίνεται να είναι μεγαλύτερο από αυτό 

των ίδιων τον ασθενών. (11) Μάλιστα, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία οι φροντιστές 

που έχουν στενότερη σχέση με ασθενείς όπως σύζυγοι και αδέλφια φαίνεται να 

εμφανίζουν περισσότερα συμπτώματα κατάθλιψης από τους υπόλοιπους. Το μετα-
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τραυματικό στρές εμφανίζεται από τα πρώτα στάδια διαχείρισης του καρκίνου και 

επιμένει για πολλά χρόνια μετά την θεραπεία τόσο σε ασθενείς όσο και σε 

φροντιστές.  (10 ,28,29) 

Επαγγελματική εξουθένωση των ασθενών με καρκίνο 

Οι φροντιστές (επαγγελματίες και μη) κατά την φροντίδα των ασθενών αναφέρουν 

εξάντληση και επαγγελματική εξουθένωση.(30) Ως επαγγελματική εξουθένωση 

(burnout) ορίζεται μια κατάσταση συναισθηματικής και σωματικής εξάντλησης στο 

πλαίσιο της εργασίας, και είναι φαινόμενο με σημαντικό αντίκτυπο στη σύγχρονη 

κουλτούρα.(31) Η επαγγελματική εξουθένωση χωρίζεται σε δύο κατηγορίες στην 

επαγγελματική εξουθένωση των υγειονομικών επαγγελματιών φροντιστών κατά τη 

διάρκεια της εργασίας τους αλλά και την επαγγελματική εξουθένωση των 

οικογενειακών φροντιστών κατά τη διάρκεια των της παροχής φροντίδας των 

ασθενών. Στην επαγγελματική εξουθένωση, αυτά τα αποτελέσματα υποστηρίζουν τη 

θεωρία συσσώρευσης ρόλων, επισημαίνοντας ότι ένα επιπλέον βάρος στο ρόλο 

κάποιου, δηλαδή η παροχή άτυπης φροντίδας, έχει αντίκτυπο σε έναν άλλο ρόλο, 

όπως για παράδειγμα την εργασία. (30) 

2.2 Η ψυχολογική επιβάρυνση των φροντιστών ασθενών με καρκίνο 

Τα συντριπτικά στοιχεία που διαπιστώθηκαν τα τελευταία 20 χρόνια επιβεβαιώνουν 

ότι ο ρόλος της φροντίδας του καρκίνου είναι μια σημαντική πηγή άγχους και φόρτου 

για τους φροντιστές και βλάπτει την υγεία των φροντιστών και την ΠΖ τους. 

Υπογραμμίζεται η επιτακτική ανάγκη να υποστηριχθούν οι ανάγκες των φροντιστών 

των ασθενών με καρκίνο και κυρίως των ηλικιωμένων. (12) Η ενσωμάτωση της 

περιεκτικής γηριατρικής αξιολόγησης σε ηλικιωμένους οικογενειακούς φροντιστές 

μπορεί να δώσει την ευκαιρία να εντοπιστούν εκείνοι που βρίσκονται σε υψηλό 

κίνδυνο για επιβάρυνση περίθαλψης και να αξιοποιηθούν πολύτιμοι πόροι σε 

φροντιστές που χρειάζονται περισσότερο υποστήριξη. (32) 

Οι φροντιστές του καρκίνου αντιμετωπίζουν μοναδικές προκλήσεις λόγω της έντονης 

φύσης του καρκίνου και της θεραπείας, που αυξάνει τον κίνδυνο επιβάρυνσης, κακής 

ΠΖ και εξουθένωσης. Μελέτες για τη μείωση του φόρτου των φροντιστών 

καταδεικνύουν τη βελτίωση της ποιότητας της ποιότητας και τη μείωση του κινδύνου 

βραχυπρόθεσμα. (33) 
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3 Σκοπός και επιμέρους στόχοι 

Αναγκαιότητα μελέτης 

Η επιβάρυνση των φροντιστών ασθενών με καρκίνο οδήγησε στην ανάγκη για 

διερεύνηση της ΠΖ, του αντιλαμβανόμενου στρες, του μετα-τραυματικού στρες αλλά 

και της επαγγελματικής εξουθένωσης τους. Οι νέοι αυτοί παράγοντες προς 

διερεύνηση μπορούν να βοηθήσουν στην κατανόηση της ολικής επιβάρυνσης και των 

εμποδίων των φροντιστών.  

Τα αποτελέσματα της μελέτης αναμένετε να βοηθήσουν στην κατανόηση του ρόλου 

των φροντιστών και να διευκολύνουν την αντιμετώπισή των δυσκολιών και των 

εμποδίων που αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια της φροντίδας των ασθενών τους.  

 

Ερευνητική υπόθεση εργασίας:  

Αναμένεται ότι η ποιότητα ζωής και η ψυχική υγεία των  φροντιστών (επαγγελματιών 

και μη) ασθενών με καρκίνο θα επιβαρύνεται σε μεγάλο βαθμό από τη φροντίδα των 

ασθενών τους. 

Τα ερευνητικά ερωτήματα που δύναται να απαντήσει η παρούσα μελέτη είναι:  

α)  Σε ποιο βαθμό επιβαρύνονται οι φροντιστές ασθενών με καρκίνο, αναφορικά με 

το επίπεδο ποιότητας ζωής τους, το βαθμό της  εξουθένωσης τους, το 

αντιλαμβανόμενο και το μετα-τραυματικό στρες; 

β)  Ποια η ολική επιβάρυνση των φροντιστών αυτών σε επίπεδο ψυχοκοινωνικό, 

επαγγελματικό και οικονομικό και  

γ) Ποια τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν στο έργο που αναλαμβάνουν και ποιοι 

παράγοντες το διευκολύνουν ;  

Σκοπός και αντικειμενικοί στόχοι της μελέτης Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει 

ως σκοπό να μελετήσει την επιβάρυνση των φροντιστών (επαγγελματιών και μη)  

ασθενών με καρκίνο και την επίδραση τους στην πορεία των ασθενών αυτών.  

 

Ως επιμέρους στόχοι ορίζονται οι εξής:  

1. Η αποτίμηση του βαθμού της επιβάρυνσης των φροντιστών στην ποιότητα 

ζωής τους, στην εξουθένωση και στο αντιληπτό και  μετα-τραυματικό στρες, 

2. Η εκτίμηση της ολικής επιβάρυνσης των φροντιστών σε επίπεδο 

ψυχοκονωνικό, επαγγελματικό, προσωπικό/οικογενειακό και οικονομικό, καθώς και 
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των εμποδίων ή διευκολυντικών παραγόντων που αντιμετωπίζουν (έλλειψη γνώσεων, 

ψυχολογική υποστήριξη/ενθάρρυνση κ.α.) 

4 Μεθοδολογία 

4.1 Τύπος & σχεδιασμός μελέτης 

Η παρούσα μελέτη αποτελεί μια συγχρονική μελέτη (cross-sectional) μικτής 

μεθοδολογίας με χρήση ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων έρευνας. 

4.2. Τόπος & χρόνος μελέτης 

Η παρούσα μελέτη διεξήχθη στο Ηράκλειο Κρήτης και πιο συγκεκριμένα στο 

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, στην Παθολογική Ογκολογική Κλινική. Η 

μελέτη έλαβε χώρα σε διάστημα 4 μηνών και πιο συγκεκριμένα από τις 10/05/2021 

έως τις 20/09/2021. Η διεξαγωγή της ομάδας εστιασμένης συζήτησης έλαβε χώρα την 

Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021 και την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021 στην Παθολογική 

Ογκολογική Κλινική του ΠαΓΝΗ. 

4.3. Πληθυσμός Μελέτης 

Στη μελέτη προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν ενήλικες φροντιστές (επαγγελματίες και 

μη) που οι ασθενείς τους ήταν εγγεγραμμένοι στις λίστες νοσηλείας της Παθολογικής 

Ογκολογικής Κλινικής κατά την περίοδο που διεξήχθη η έρευνα ανεξαρτήτως 

κοινωνικό-οικονομικών χαρακτηριστικών. 

4.4. Δείγμα & Δειγματοληψία  

Η δειγματοληψία ήταν διαδοχική και περιλάμβανε την πρόσκληση των ατόμων που 

βρισκόταν στην κλινική κατά την περίοδο συλλογής δεδομένων. Με βάση ένα δείγμα 

ευκολίας, συμμετείχαν 55 άτομα. 

Το δείγμα συλλέχθηκε με τη βοήθεια της ερευνήτριας που παρευρισκόταν στην 

ΠΟΓΚ. Βρισκόταν σε άμεση απόσταση από τον συμμετέχοντα ώστε να δίνονται 

διευκρινιστικές απαντήσεις όπου χρειάζεται. Η πρόσκληση των συμμετεχόντων 

γινόταν από την ημερήσια λίστα νοσηλείας που διατηρούσε η ψυχολόγος της κλινικής 

και πρωτίστως είχε έρθει σε επαφή με τον φροντιστή (επαγγελματία ή μη). Εν 

συνεχεία η ερευνήτρια προσκαλούσε τον φροντιστή σε μια ολιγόλεπτη συζήτηση 

όπου γινόταν η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.  

Tο δείγμα αποτέλεσαν 55 άτομα: 
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• 30 οικογενειακοί φροντιστές 

• 25 επαγγελματίες φροντιστές 

Τα κριτήρια εισαγωγής στη μελέτη ήταν: 

• να είναι συμπληρωμένο το 18ο έτος της ηλικίας τους 

• να διαμένουν στην Κρήτη  

• να παρακολουθούν περιστατικό κατά την χρονική περίοδο που διεξάγονταν η 

μελέτη 

4.5. Εργαλεία  

Η συλλογή των δεδομένων στο ποσοτικό μέρος της μελέτης πραγματοποιήθηκε μέσω 

ενός ερωτηματολογίου που θα κλήθηκαν να συμπληρώσουν οι συμμετέχοντες. Για τις 

ανάγκες συλλογής αυτών των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν επιλεγμένα από τη 

βιβλιογραφία με τις ελληνικές τους εκδόσεις ερωτηματολόγια. Συγκεκριμένα 

χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια: 

• PSS 1 (34,35) 

• EQ-5D-5L (36–38) 

• MBI GREEK HCP (39,40)  

• PCL-C Greek Version (41) 

 

Η ανεπτυγμένη ελληνική έκδοση του PSS-14 είναι ένα έγκυρο μέσο για την εκτίμηση 

του αντιληπτού άγχους στον ελληνικό ενήλικο πληθυσμό που ζει σε αστικές περιοχές, 

ως εργαλείο αξιολόγησης που μετρά το αντιλαμβανόμενο στρες, κυρίως ως 

παράγοντας κινδύνου αλλά χωρίς διαγνωστικές ιδιότητες.  

Το EQ-5D είναι ένα γενικό όργανο μέτρησης της ΣΥΠΖ, το οποίο δημιουργήθηκε 

από μια πολυσυλλεκτική κοινότητα επιστημόνων της υγείας με την ονομασία 

EUROQOL GROUP. Στη βασική του έκδοση αποτελείται από δύο διακριτά 

εργαλεία: το περιγραφικό σύστημα  και την οπτική αναλογική κλίμακα.  

 

Το EQ-5D (38) είναι ένα όργανο γενικής χρήσης, πολυδιάστατο, αλλά συνοπτικό και 

απλό. Μπορεί να θεωρηθεί ως η χρυσή τομή μεταξύ απλότητας και απαίτησης για 

πολυδιάστατη εκτίμηση της ΣΥΠΖ.  Το Ερωτηματολόγιο Καταγραφής 

Επαγγελματικής Εξουθένωσης της Maslach (Maslach Burnout Inventory) (39)  

περιλαμβάνει 22 ερωτήματα που μετρούν τρεις χαρακτηριστικές διαστάσεις της 

επαγγελματικής εξουθένωσης: (1) τη συναισθηματική εξάντληση, (2) την έλλειψη 
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προσωπικών επιτευγμάτων και (3) την αποπροσωποποίηση, σε επταβάθμια κλίμακα. 

Το PCL-C θεωρείται ένα επικυρωμένο εργαλείο, με καλές ψυχομετρικές ιδιότητες 

που είναι εύκολο να χορηγηθεί. Χρησιμοποιείται συνήθως όταν δεν είναι εφικτό να 

πραγματοποιηθεί μια κλινική συνέντευξη. Το συγκεκριμένο ψυχομετρικό εργαλείο, 

το οποίο έχει ικανοποιητικές ψυχομετρικές ιδιότητες, δημιουργήθηκε στοχευμένα για 

την μέτρηση του μετα-τραυματικού στρες μέσα από ερωτήσεις που αναφέρονται στις 

διαφορετικές κατηγορίες συμπτωμάτων (με βάση τα κριτήρια της 4ης έκδοσης του 

Διαγνωστικού και Στατιστικού Εγχειριδίου για τις ψυχικές διαταραχές (APA, 1994), 

παρέχοντας παράλληλα πληροφορίες σχετικά με νόρμες, κριτήρια και μεθόδους που 

επιτρέπουν τη διάγνωση της διαταραχής μετα-τραυματικού στρες. Επιπλέον, έχει 

χρησιμοποιηθεί για τη διάγνωση της διαταραχής σε άτομα με καρκίνο (42). 

 

Σε συνέχεια της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου 12 από τους συμμετέχοντες, 

προσκλήθηκαν για να συμμετέχουν σε ομάδα εστιασμένης συζήτησης. Τα άτομα 

επιλέχθηκαν όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικά όσο αναφορά τους παράγοντες 

που πιθανών να επηρεάζουν τα αποτελέσματα της μελέτης (φύλο, ηλικία, οικονομική 

κατάσταση, τύπος φροντιστή.)  

Για την διεξαγωγή του focus group  ακολουθήθηκε ημι-δομημένος διάλογος και 

τέθηκαν κάποιες ερωτήσεις στους συμμετέχοντες προκειμένου να έχουν την ευκαιρία 

να εκφράσουν τις απόψεις τους. Οι ομάδες εστιασμένης συζήτησης είχαν ως σκοπό 

να λάβουμε πληροφορίες για την ολική επιβάρυνση των φροντιστών σε 

ψυχοκοινωνικό, επαγγελματικό και οικονομικό επίπεδο αλλά και να αναγνωρίσουμε 

τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια της φροντίδας των ασθενών τους, 

ποιοι παράγοντες διευκολύνουν το έργο τους.  

Οι ερωτήσεις που τέθηκαν στους συμμετέχοντες ήταν οι εξής: 

• Συναναστρέφεστε με φίλους το τελευταίο διάστημα ;  

• Έχουν υπάρξει αλλαγές στη εργασία σας όσο καιρό φροντίζετε τον ασθενή 

σας;  

• Συνεχίζετε να είστε συνεπείς στις επαγγελματικές σας υποχρεώσεις για όσο 

διάστημα φροντίζετε το ασθενή σας;  

• Συμμετέχετε σε κοινωνικές εκδηλώσεις/υποχρεώσεις;  

• Αν δεν εργάζεστε, πως καλύπτεται τα έξοδα του ασθενή σας αλλά και τα δικά 

σας κατά το διάστημα που φροντίζετε τον ασθενή σας;  

• Δυσκολεύεστε στη φροντίδα του ασθενή σας;  
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•  Τι είδους δυσκολίες έχετε...σε πρακτικό, σε ψυχολογικό ή/και επίπεδο 

υγείας? 

• Γνωρίζετε πως πρέπει να τον φροντίσετε; 

• Από πού ενημερώνεστε για την εξέλιξη της ασθένειας του ασθενή σας; 

• Γνωρίζετε τι πρέπει να κάνει και τι όχι ο ασθενής σας στη διάρκεια μιας 

ημέρας (π.χ. διατροφή, φαρμακευτική αγωγή, ξεκούραση, άσκηση); 

• Συμμετέχετε σε κάποιο δίκτυο φροντιστών ώστε να ενημερώνεστε για τα 

δικαιώματα του ασθενή σας αλλά και τα δικά σας; 

• Από πού αντλείτε ενημέρωση; 

• Γνωρίζετε για τυχών επιδόματα ή δικαιώματα που έχει ο ασθενής σας που 

ίσως σας διευκολύνουν οικονομικά ή κοινωνικά; 

4.6. Στατιστική Ανάλυση 

Για την επεξεργασία και τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το 

λογισμικό πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences (IBM SPSS 26.0). 

Αρχικά, ελέγξαμε την κατανομή όλων των μεταβλητών μέσω του τεστ Kolmogorv 

Smirnov και του Binomial, όπου φάνηκε πως ακολουθούσαν κανονική κατανομή 

(pvalue>0.05). Έτσι, υπολογίσθηκαν τα περιγραφικά στοιχεία (ν, % για τις ποιοτικές 

μεταβλητές και μέση τιμή, τυπική απόκλιση για τις ποσοτικές μεταβλητές), ενώ 

αργότερα εφαρμόσθηκε ο έλεγχος chi-square και ο two-samples independent t-test. 

Τέλος, εφαρμόστηκε ο Pearson’s correlation coefficient για την ανεύρεση 

συσχετίσεων μεταξύ κλιμάκων. Όλοι οι έλεγχοι έγιναν σε επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας α=0,05 (5%). Η παρουσίαση των δεδομένων έγινε σε πίνακες και 

γραφήματα.  

Για την ποιοτική μελέτη, ακολουθήθηκε η μέθοδος της θεματικής ανάλυσης 

περιεχομένου (thematic content analysis). Η θεματική ανάλυση περιεχομένου είναι 

μια περιγραφική παρουσίαση ποιοτικών δεδομένων. Τα ποιοτικά δεδομένα μπορεί να 

έχουν τη μορφή απομαγνητοφωνημένων συνεντεύξεων που διεξήχθησαν από 

ερευνητές ή τη μορφή άλλων αναγνωρισμένων κειμένων που αντανακλούν βιωματικά 

το θέμα της μελέτης.(43) Μία θεματική ανάλυση περιεχομένου απεικονίζει το 

θεματικό περιεχόμενο των απομαγνητοφωνημένων συνεντεύξεων (ή άλλων 

κειμένων) προσδιορίζοντας κοινά θέματα που παρουσιάζονται για ανάλυση. (43) 
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4.7. Ηθική & Δεοντολογία 

Η παρούσα έρευνα έλαβε έγκριση από την από την Επιτροπή Ηθικής και 

Δεοντολογίας της Έρευνας (ΕΗΔΕ) του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθμό́ 

Πρωτοκόλλου 43/01.04.2021 και αριθμό απόφασης 43/07.04.2021. Επιπλέον, η έλαβε 

έγκριση από την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της 7η ΥΠΕ και του 

Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου με αριθμό Πρωτοκόλλου 6243 

(13/04/2021). Όλα τα δεδομένα ήταν ψευδωνυμοποιημένα και κωδικοποιήθηκαν και 

καταγράφηκαν με έναν αναγνωριστικό αριθμό ώστε να διατηρηθούν εμπιστευτικά. 

Επιπλέον, η μελέτη ακολούθησε όλες τις αρχές του Γενικού Κανονισμού Προστασίας 

Δεδομένων (GDPR). Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια φυλάχθηκαν σε προσωπικό 

χώρο του ερευνητή. 

Η συμμετοχή των συμμετεχόντων στην μελέτη ήταν εθελοντική, καθώς υπήρξε 

έντυπο ενημέρωσης και συγκατάθεσης πριν την συμπερίληψή τους στην μελέτη που 

ανέφεραν ότι οι προσωπικές πληροφορίες που μοιράστηκαν αφορούσαν μόνο τις 

ανάγκες της παρούσας μελέτης και καμία άλλη χρήση. 

 

5 Αποτελέσματα 

5.1 Δημογραφικά χαρακτηριστικά 

 

Στον Πίνακα 1 περιγράφονται αναλυτικά τα κοινωνικό-δημογραφικά χαρακτηριστικά 

των συμμετεχόντων της μελέτης.  

 

Στη μελέτη συμμετείχαν 55 άτομα, εκ των οποίων οι 30 (54,5%) μη επαγγελματίες 

φροντιστές και 25 (45,5%) επαγγελματίες φροντιστές, με μέσο όρο ηλικίας τα 45,93 

έτη (SD= SD=±12,23), και εύρος ηλικίας 23 - 74 έτη. Από τους συμμετέχοντες οι 40 

(72,7%) ήταν γυναίκες και οι 15 (27,3%) άνδρες.   

 

Όσον αφορά την οικογενειακή κατάσταση, οι συμμετέχοντες ήταν: 38 έγγαμοι 

(69,1%), 8 άγαμοι (14,5%), 9 διαζευγμένοι (16,4%). (Σχήμα 1). Τα μέλη της 

οικογένειας των συμμετεχόντων ήταν κατά μέσο όρο 2,85 με (SD= SD=±1,19) και 

εύρος 1 έως 6 μέλη. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων και συγκεκριμένα το 85,5%  

(ν=47) του δείγματος είχαν ως τόπο διαμονής το Ηράκλειο Κρήτης, ενώ οι υπόλοιποι 
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συμμετέχοντες είχαν ως τόπο διαμονής το Ρέθυμνο, τα Χανιά, τη Σητεία, την 

Ιεράπετρα. 

 

Όσο αναφορά την σχέση με τον ασθενή οι 25 συμμετέχοντες (45,5%) ήταν 

επαγγελματίες φροντιστές, ακολουθούν τα τέκνα με ποσοστό 27,3% (ν=15), ενώ 10 

συμμετέχοντες (18,2%) ήταν σύζυγοι ή σύντροφοι των ασθενών. Οι υπόλοιποι 

συμμετέχοντες ήταν γονείς ή φίλοι των ασθενών.   

Οι 37 (67,3%) συμμετέχοντες έμεναν σε κοντινή απόσταση από τον ασθενή ενώ οι 16 

(29,1%) έμεναν στην ίδια οικεία με τον ασθενή και μόλις 2 (3,6%) συμμετέχοντες 

έμεναν μακριά.  

 

Ως προς το εισόδημα, 35 (63,6%) συμμετέχοντες δήλωσαν πως ανήκουν στην 

κατηγορία  «9.000 ευρώ -12.000€ ετήσιο δηλωθέν εισόδημα», 8 (14,5%) δήλωσαν 

πως ανήκουν στην  

κατηγορία «6.000-9.000 ευρώ ετήσιο δηλωθέν εισόδημα», 5 (9,1%) δήλωσαν πως 

ανήκουν στην κατηγορία «12.000 και άνω». 

Από τους συμμετέχοντες, οι 40 (72,7%) δήλωσαν στο επίπεδο εκπαίδευσης πως 

κατέχουν μέση εκπαίδευση (Γυμνάσιο/Λύκειο), οι 12 (21,8%) πως κατέχουν ανώτατη 

εκπαίδευση ενώ μόλις 3 (5,5%) δήλωσαν βασική εκπαίδευση. Το 94,5% (ν=52) των 

συμμετεχόντων δήλωσε ασφαλισμένο ενώ το υπόλοιπο 5,5% (ν=3) ανασφάλιστο.  

5.2 Συνήθειες υγείας 

Στον Πίνακα 2 αναφέρονται οι συνήθειες υγείας των συμμετεχόντων. Από του 

συμμετέχοντες οι 26 (47,3%) δήλωσαν καπνιστές, οι 19 (34,5%) πρώην καπνιστές και 

οι 10 (18,2%) μη καπνιστές. Με μέσο όρο ετών καπνίσματος 7,76 (SD= SD=±9,85) 

και εύρος από 0 έως 38 έτη. Ενώ ο αριθμός των πακέτων ανά ημέρα ήταν με μέσο 

όρο 0,4 πακέτα με (SD= SD=±0,48) και εύρος από 0 έως 1 πακέτο.  

 

Αναφορικά με το αλκοόλ, οι 38 από τους συμμετέχοντες (69,1%) δήλωσαν πως δεν 

καταναλώνουν ενώ 16 (29,1%) συμμετέχοντες δήλωσαν πως καταναλώνουν αλκοόλ.  

 

Στα κοινωνικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων και μέσα από ένα εύρος 

ερωτήσεων παρατηρήθηκαν τα εξής:  

• Οι συμμετέχοντες συναναστρέφονται κατά μέσο όρο 0,89 ημέρες την 

εβδομάδα με φίλους και γνωστούς με (SD= SD=±1,15) και εύρος από 0 έως 7. 
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• Οι περισσότεροι συμμετέχοντες δεν έχουν δυσκολία να αποκοιμηθούν τη 

νύχτα καθώς αρνητικά απάντησα οι 30 (54,5%) από αυτούς ωστόσο 24 

(43,6%) απάντησαν θετικά. 

• Επιπλέον οι 30 (54,5%) συμμετέχοντες είχαν συνεχή ύπνο κατά τη διάρκεια 

της νύχτας ενώ οι 25 (45,5%) συμμετέχοντες δεν είχαν. 

• Οι 37 (67,3%) συμμετέχοντες ξυπνούν νωρίτερα το πρωί από ότι θα ήθελαν 

ενώ οι 18 (32,7%) όχι.  

• Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες (ν=41, 74,5%) δεν είχαν κανένα 

χρόνιο νόσημα. Ωστόσο τα συνηθέστερα χρόνια νοσήματα που αναφέρθηκαν 

ήταν η ρευματοειδή αρθρίτιδα (ν=4, 7,3%), και ακολουθούν η χοληστερίνη, η 

υπέρταση και ο θυροειδής με ποσοστό 3,6% το καθένα και τέλος το άσθμα, 

ελκώδης κολίτιδα, διαβήτη και ρευματοπάθεια από 1,8% το καθένα.  

 

Προκειμένου να προσαρμοστεί η μελέτη στα δεδομένα της εποχής, οι συμμετέχοντες 

ερωτήθηκαν για το αν η πανδημία του COVID-19 έχει επηρεάσει το έργο τους ως 

φροντιστές. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων 50 (90,9%) απάντησαν θετικά με 

συνηθέστερα προβλήματα αναφοράς την ανατροπή του συστήματος 

ενδονοσοκομειακά, τον φόβο για την μετάδοση του ιού στους ασθενείς τους, την 

χρήση μάσκας καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου μέσα στην κλινική και τους 

θαλάμους, την μείωση του επισκεπτηρίου με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται εξ 

ολοκλήρου οι ίδιοι κατά τη διάρκεια της ημέρας, την πρόληψη μέσω μοριακών και 

rapid τεστ προκειμένου να εισέλθουν στην κλινική αλλά και την οικονομική 

επιβάρυνση που έφερε στα νοικοκυριά της χώρας. Οι υπόλοιποι 5 συμμετέχοντες 

απάντησαν αρνητικά σχετικά με την επιρροή της πανδημίας στο έργο των 

φροντιστών. 

Αναφορικά με τα είδη καρκίνου που νοσούν οι ασθενείς των φροντιστών, οι 7 

(12,7%) συμμετέχοντες απάντησαν πως οι ασθενείς τους έχουν διαγνωσθεί με 

καρκίνο στους πνεύμονες, οι 5 (9,1%) με καρκίνο στο στομάχι και 5 (9,1%) με 

καρκίνο στο πάγκρεας, ενώ ακολουθούν άλλοι τύποι καρκίνου όπως καρκίνος στους 

όρχεις, στην ουροδόχο κύστη, στο συκώτι, μελάνωμα κ.α. Σχετικά με το χρονικό 

διάστημα διάγνωσης των ασθενών, η μέση τιμή είναι 13,36 μήνες (SD=±13,36) 

 

Στον Πίνακα 3 φαίνονται τα σκορ για τις κλίμακες της γενικής κατάστασης υγείας, 

του αντιλαμβανόμενου στρες, της επαγγελματικής εξουθένωσης και του μετα-

τραυματικού στρες, για το σύνολο των συμμετεχόντων και βάσει τύπου φροντιστή. 
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Μέσα από το εργαλείο EQ-5D-5L για την καταμέτρηση της ΠΖ των φροντιστών, οι 

συμμετέχοντες βαθμολόγησαν την υγεία τους με κλίμακα από το 0 έως το 100 [0: η 

χειρότερη υγεία, 100: η καλύτερη υγεία]. Η μέση τιμή του γενικού σκορ της 

κατάστασης υγείας όλων των συμμετεχόντων ήταν 68,60 (SD=±23,54) των 

επαγγελματιών ήταν 83,60 (SD=±9,02) και τον μη επαγγελματιών 56,10 

(SD=±24,66). Αναφορικά με το αντιλαμβανόμενο στρες, το μέσο σκορ ήταν 24,49 

(SD=±8,14), οι επαγγελματίες συγκέντρωσαν μικρότερη μέση τιμή 17,38 (SD=±2,66) 

σε αντίθεση με τους μη επαγγελματίες που συγκέντρωσαν 30,42 (SD=±6,15).  

Η επαγγελματική εξουθένωση MBI μετρήθηκε σε 3 κλίμακες. Πιο συγκεκριμένα για 

την κλίμακα της συναισθηματικής εξουθένωσης όλοι οι συμμετέχοντες 

συγκέντρωσαν μέση τιμή 39,53 (SD=±8,15) οι επαγγελματίες συγκέντρωσαν μέση 

τιμή 41,68 (SD=±4,91) ενώ οι μη επαγγελματίες 37,73 (SD=±9,82).  

Στην κλίμακα της αποπροσωποποίησης όλοι οι συμμετέχοντες είχαν μέση τιμή 59,69 

(SD=±11,03), με τους επαγγελματίες να συγκεντρώνουν μέση τιμή 66,20 (SD=±4,71) 

και τους μη επαγγελματίες να συγκεντρώνουν μέση τιμή 54,27 (SD=±11,88).  

Τέλος, στην κλίμακα των επαγγελματικών επιτευγμάτων όλοι οι συμμετέχοντες 

συγκέντρωσαν μέση τιμή 38,89 (SD=±14,39), οι επαγγελματίες συγκέντρωσαν μέση 

τιμή 49,64 (SD=±6,69) ενώ αντίθετα οι μη επαγγελματίες συγκέντρωσαν μέση τιμή 

29,93 (SD=±12,87). 

 

Το μετα-τραυματικό στρες μετρήθηκε με την κλίμακα PTSD και η μέση τιμή που 

συγκέντρωσαν όλοι οι συμμετέχοντες ήταν 19,11 (SD=±15,81), με τους 

επαγγελματίες να συγκεντρώνουν μέση τιμή 4,16 (SD=±2,64) έναντι των μη 

επαγγελματιών που συγκέντρωσαν μέση τιμή  31,56 (SD=±10,35).  

5.3 Συσχετίσεις μεταξύ κλιμάκων  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, που φαίνονται στον Πίνακα 4, υπάρχει 

σημαντική και ισχυρή αρνητική συσχέτιση μεταξύ του γενικού σκορ της κατάστασης 

της υγείας και του αντιλαμβανόμενου στρες (r=-0,61 p<0,001). Αντίθετα μεταξύ του 

αντιλαμβανόμενου στρες και του μετα-τραυματικού στρες διαπιστώνεται μία 

σημαντική και πολύ ισχυρή συσχέτιση (r=0,83 p<0,01). Ακόμη, μεταξύ των 

επαγγελματικών επιτευγμάτων και του αντιλαμβανόμενου στρες υπάρχει μία 

σημαντική και ισχυρή συσχέτιση (r=0,60 p<0,001).  
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Στον Πίνακα 5 αναφέρεται η συσχέτιση μεταξύ κλιμάκων γενικής κατάστασης 

υγείας, του αντιλαμβανόμενου στρες, της επαγγελματικής εξουθένωσης και του μετα-

τραυματικού στρες σε επαγγελματίες φροντιστές και μη επαγγελματίες φροντιστές. 

Μέτρια, αλλά όχι στατιστικά σημαντική σχέση φαίνεται να υπάρχει μεταξύ της 

αποπροσωποποίησης και του γενικού σκορ της κατάστασης της υγείας των 

επαγγελματιών φροντιστών (r=0,66, p=0,75). Ακόμη, στατιστικά σημαντική αλλά 

ασθενής προς μέτρια συσχέτιση φαίνεται να υπάρχει ανάμεσα στην κλίμακα 

αντιλαμβανόμενου στρες και της αποπροσωποποίησης για τους επαγγελματίες 

φροντιστές (r=0,58 p=0,002). Για τους μη επαγγελματίες φροντιστές δεν 

παρατηρείται κάποια ισχυρή σχέση με καμία από τις μελετόμενες κλίμακες. 

 

5.4 Παράγοντες συσχέτισης με τις κλίμακες  

 

Στον Πίνακα 6 παρουσιάζονται οι παράγοντες που σχετίζονται με τα σκορ της 

μελέτης. Αναφορικά με τους παράγοντες που σχετίζονται με το αντιλαμβανόμενο 

στρες, η ηλικία δείχνει να έχει σημαντική ισχυρή αρνητική συσχέτιση (r=-0,72 

r=0,02) ενώ ο αριθμός μελών της οικογένειας (r=-0,81 p=0,01) και η συναναστροφή 

με φίλους (r=-0,89 p=0,01) δείχνουν να έχουν σημαντική και πολύ ισχυρή αρνητική 

συσχέτιση. Αντίθετα, ο αριθμός πακέτων τσιγάρων (r=0,76 p=0,04) αλλά και ο 

αριθμός ποτηριών αλκοόλ (r=0,79 p=0,02) δείχνει να έχει σημαντική και ισχυρή 

συσχέτιση με το αντιλαμβανόμενο στρές των φροντιστών ασθενών με καρκίνο.  

Η συναισθηματική εξουθένωση έχει σημαντική και πολύ ισχυρή συσχέτιση με τον 

αριθμό πακέτων τσιγάρων (r= 0,92 p=0,03) και τον αριθμό ποτηριών αλκοόλ (r=0,91 

p=0,04) και σημαντική ισχυρή συσχέτιση με την ηλικία (r=0,83 p=0,03).  Αντίθετα, 

σημαντική αρνητική πολύ ισχυρή συσχέτιση υπάρχει μεταξύ της συναισθηματικής 

εξουθένωσης και της συναναστροφής με φίλους (r=-0,97 p=0,03) ενώ σημαντική 

ισχυρή αρνητική συσχέτιση υπάρχει με τον αριθμό μελών οικογένειας (r=-0,78 

p=0,04).   

Αναφορικά με την αποπροσωποποίηση, υπάρχει σημαντική και πολύ ισχυρή 

συσχέτιση με τον αριθμό πακέτων τσιγάρων (r=0,91 p=0,01) αλλά και με τον αριθμό 

ποτηριών αλκοόλ (r=0,95 p=0,04) ωστόσο σημαντική και ισχυρή συσχέτιση υπάρχει 

με την ηλικία. Αντίθετα, σημαντική αρνητική πολύ ισχυρή συσχέτιση υπάρχει με την 

συχνότητα συναναστροφής με φίλους (r=-0,94 p=0,02). Μια σημαντική ισχυρή 
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συσχέτιση φαίνεται μεταξύ της αποπροσωποποίησης και την ηλικίας (r=0,81 p=0,02) 

ενώ σημαντική αρνητική ισχυρή συσχέτιση τα μέλη της οικογένειας. 

Στα επαγγελματικά επιτεύγματα μόνο η ηλικία παρουσιάζει μια σημαντική και 

πολύ ισχυρή συσχέτιση (r=0,92 p==0,001) ενώ η συναναστροφή με φίλους (r=-0,93 

p=0,03), ο αριθμός ποτηριών αλκοόλ (r=-0,82 p=0,04) και ο αριθμός μελών 

οικογένειας (r=-0,84 p=0,001) παρουσιάζουν σημαντική αρνητική πολύ ισχυρή 

συσχέτιση. Ο αριθμό πακέτων τσιγάρων παρουσιάζει σημαντική αρνητικά ισχυρή 

συσχέτιση (r=-0,78 p=0,03). 

Όσο αναφορά το μετα-τραυματικό στρές, σημαντικές πολύ ισχυρές συσχετίσεις 

παρουσιάζει με τον αριθμό πακέτων τσιγάρων (r=0,82 p=0,03) και τον αριθμό 

ποτηριών αλκοόλ (r=0,84 p=0,03) ενώ σημαντικές αρνητικές πολύ ισχυρές 

συσχετίσεις παρουσιάζει με την ηλικία (r=-0,86 p=0,01), τον αριθμό μελών της 

οικογένειας (r=-0,89 p=0,02) αλλά και της συναναστροφής με φίλους (r=-0,98 

p=0,02).  

 

5.5 Ποιοτική Μελέτη 

Στις ομάδες εστιασμένης συζήτησης συμμετείχαν συνολικά 12 φροντιστές εκ των 

οποίων 2 επαγγελματίες φροντιστές και οι υπόλοιποι οικογενειακοί φροντιστές.   

 

Κοινωνικές συναναστροφές 

Οι συμμετέχοντες ανέφεραν πως το τελευταίο διάστημα δεν συναναστρέφονται με 

φίλους, δεν έχουν ελεύθερο χρόνο καθώς τις περισσότερες ώρες τις αφιερώνουν στην 

φροντίδα των ασθενών τους. Επιπλέον, λόγω της πανδημίας αποφεύγουν τις 

συναναστροφές και τις συμμετοχές σε κοινωνικές εκδηλώσεις ή υποχρεώσεις καθώς 

υπάρχει ο φόβος της μετάδοσης του ιού. Οι περισσότεροι μη επαγγελματίες 

φροντιστές έχουν διαφοροποιήσει τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις και δεν είναι 

συνεπείς σε αυτές. Πιο συγκεκριμένα δύο από τους φροντιστές χρειάστηκε να 

παραιτηθούν προκειμένου να φροντίζουν τον ασθενή τους. «Παραιτήθηκα καθώς ο 

σύζυγός μου δεν αυτό-εξυπηρετείτε, τα παιδιά μας είναι μικρά και δεν υπήρχε κάποιος 

που θα μπορούσε να τον φροντίζει για να μπορώ να πηγαίνω στην δουλειά μου». Οι 

περισσότεροι από τους συμμετέχοντες αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες από 

τότε που οι ασθενείς τους διαγνώσθηκαν με καρκίνο, κάποιοι από αυτούς είναι 

συνταξιούχοι και κάποιοι άλλοι δέχονται οικονομική βοήθεια από τα παιδιά τους.  
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Ολική επιβάρυνση – Εμπόδια – Διευκολυντικοί παράγοντες 

Όλοι οι συμμετέχοντες επαγγελματίες και μη απάντησαν πως δυσκολεύονται. 

Δημιουργήθηκε συζήτηση μεταξύ τους, οι μη επαγγελματίες φροντιστές έδωσαν 

βάση στις ψυχολογικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά το διάστημα της 

φροντίδας, «Πολλές φορές δεν θέλω να ξυπνήσω και να δω τον άντρα μου να 

αργοπεθαίνει στο κρεβάτι», « Δεν αντέχω να τον βλέπω να πονάει, διαλυθήκαμε». 

Πολλοί ανέφεραν, πως δυσκολεύονται περισσότερο κατά το διάστημα της νοσηλείας 

καθώς η ψυχολογική επιβάρυνση που δέχονται με το να βλέπουν κάποιους ασθενείς 

σε τελικό στάδιο τους δημιουργεί εικόνα πως μπορεί να συμβεί σύντομα και στον 

δικό τους ασθενή. Σε ψυχολογικό επίπεδο ανέφεραν δυσκολίες και οι επαγγελματίες 

καθώς δένονται με τον ασθενή και τους δημιουργείτε θλίψη όταν οι ασθενείς τους 

περνούν στο τελικό στάδιο. «Ειδικά όταν φροντίζω νέους ανθρώπους με 

μεταστατικούς καρκίνους περνάω πολύ δύσκολα. Δυσκολεύομαι ακόμα και στον ύπνο 

καθώς έχω συνέχεια στο μυαλό μου τους ασθενείς μου στο τελικό στάδιο..».  

Οι μη επαγγελματίες δυσκολεύονται στην φροντίδα των ασθενών και στον πρακτικό 

τομέα. Δεν γνωρίζουν πως πρέπει να ανταπεξέλθουν στους ασθενείς που δεν 

αυτοεξυπηρετούνται (διατροφή, υγιεινή, άσκηση). Πολλές φορές ανατρέχουν στο 

διαδίκτυο για να λάβουν πληροφορίες ή προσπαθούν να αντλούν πληροφορίες από 

τους επαγγελματίες που συναντούν στην κλινική. Για την εξέλιξη των ασθενών τους, 

όλοι οι φροντιστές ενημερώνονται από τον θεράπων ιατρό αλλά οι περισσότεροι 

απάντησαν πως δεν καταλαβαίνουν πάντα την πορεία και την εξέλιξη της ασθένειας. 

«Δεν καταλαβαίνουμε παιδί μου τι μας λένε οι γιατροί, εμείς είμαστε μεγάλοι άνθρωποι 

και δεν ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε», «Όταν νοσηλεύεται ο ασθενής μου, μας 

ενημερώνει ο γιατρός αλλά πολλές φορές έχω απορίες που ντρέπομαι να ρωτήσω». 

Οι περισσότεροι φροντιστές δεν συμμετέχουν σε κανένα δίκτυο φροντιστών ούτε 

γνωρίζουν για την ύπαρξή τους. Η ενημέρωσή τους γίνεται αποκλειστικά από το 

ίντερνετ και από τις κοινωνικές συναναστροφές εντός της κλινικής (π.χ. άλλοι 

φροντιστές). Περίπου οι μισοί γνωρίζουν και έχουν ήδη κάνει ενέργειες για 

επιδόματα που παρέχει το κράτος προκειμένου να τους παρέχετε μια οικονομική 

διευκόλυνση.  



Δημόσια Υγεία-Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας-Υπηρεσίες Υγείας 

Ιατρική Σχολή–Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

29 

6. Συζήτηση 

6.1. Κύρια Ευρήματα 

Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία εστίασε στην διερεύνηση της ποιότητας ζωής, του 

στρές και της εξουθένωσης των φροντιστών (επαγγελματιών και μη) ασθενών με 

καρκίνο στην Κρήτη καθώς και ποιοι παράγοντες τα επηρεάζουν. Η μελέτη 

χρησιμοποίησε 4 διαφορετικές ποσοτικές κλίμακες και έναν οδηγό συνέντευξης για 

την διεξαγωγή δύο ομάδων εστιασμένης συζήτησης.  

 

Σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση μετα-τραυματικού στρές φάνηκε να έχει ο τύπος 

φροντιστή καθώς η μελέτη έδειξε σημαντική διαφορά στα σκορ μεταξύ των 

επαγγελματιών φροντιστών και των οικογενειακών φροντιστών με τους τελευταίους 

να έχουν υψηλότερα επίπεδα. Μια ακόμη σημαντική διαφορά μεταξύ των φροντιστών 

εντοπίστηκε και στο σκορ του αντιλαμβανόμενου στρες όπου και πάλι οι 

οικογενειακοί φροντιστές είχαν αισθητά υψηλότερα επίπεδα (σχεδόν διπλάσιο σκορ). 

Στο γενική κατάσταση της υγείας οι μη επαγγελματίες φροντιστές είχαν καλύτερα 

επίπεδα από τους οικογενειακούς φροντιστές.   

Αναφορικά με τις συσχετίσεις μεταξύ κλιμάκων παρατηρήθηκε πως το μετα 

τραυματικό στρές με το αντιλαμβανόμενο στρες έχουν μια σημαντική και πολύ 

ισχυρή συσχέτιση. Οι παράγοντες που επηρεάζουν τα σκορ που μελετούσαμε ήταν η 

ηλικία των φροντιστών, ο αριθμός πακέτων τσιγάρων ανά ημέρα και ο αριθμός 

ποτηριών αλκοόλ ανά ημέρα που έδειξαν να έχουν σημαντικές και πολύ ισχυρές ή 

ισχυρές συσχετίσεις.  

 

Τέλος, από την ποιοτική μελέτη, διαπιστώθηκε πως κυρίως οι οικογενειακοί 

φροντιστές αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε όλους τους τομείς, πρακτικούς, 

ψυχολογικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς. Περισσότερη επιβάρυνση δέχονται 

από ψυχολογικούς παράγοντες και στρες που δέχονται ειδικά κατά την διάρκεια της 

νοσηλείας των ασθενών τους. Ακόμη, παρατηρήθηκε πως δεν γνωρίζουν πως να 

ανταπεξέλθουν στα καθημερινά προβλήματα και η ενημέρωσή τους γίνεται 

αποκλειστικά από το διαδίκτυο προκειμένου να αντλήσουν πληροφόρηση για τον 

τρόπο αντιμετώπισης των δυσκολιών.  
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6.2. Σύγκριση με άλλες μελέτες και σχόλια 

Οι οικογενειακοί φροντιστές μοιράζονται την ένταση του καρκίνου με τους ασθενείς 

τους και φαίνονται να έχουν αυξημένο κίνδυνο σωματικών, ψυχολογικών 

συμπτωμάτων και άγχος. (44) Μελέτες έδειξαν πως οι δραστηριότητες που οι 

φροντιστές βρίσκουν πιο αγχωτικές περιλαμβάνουν τη βοήθεια των ασθενών με την 

αυτοεξυπηρέτησή τους, τη διαχείριση της θεραπείας και των συμπτωμάτων τους και 

την αντιμετώπιση των δεινών ενός μέλους της οικογένειας τους που πάσχει από 

καρκίνο. (45) Οι οικογένειες μπορεί να επηρεαστούν από άλλους παράγοντες άγχους, 

όπως αλλαγές στους ρόλους και την απασχόληση και διαταραχές στο ωράριο (π.χ. 

συχνές επισκέψεις στην κλινική).  

 

Σύμφωνα με τη μελέτη, οι οικογενειακοί φροντιστές έχουν χειρότερη κατάσταση 

υγείας από τους επαγγελματίες φροντιστές, αυτό μπορεί να είναι συνέπεια πως 

συνήθως οι οικογενειακοί φροντιστές είναι μεγαλύτερης ηλικίας συγγενείς που 

αναγκάζονται να φροντίσουν τον ασθενή τους. Το ίδιο εύρημα διαπιστώθηκε και σε 

άλλες μελέτες καθώς οι φροντιστές που πρέπει να ανταποκριθούν σε αυτούς τους 

στρεσογόνους παράγοντες είναι συνήθως ηλικιωμένοι σύζυγοι όπου τείνουν να είναι 

ιδιαίτερα ευάλωτοι λόγω της αδυναμίας τους. Μπορεί επίσης να υπάρξουν αρνητικές 

επιπτώσεις στην ψυχολογική, κοινωνική ή σωματική λειτουργία των φροντιστών.  

(46) (47) 

 

Έχει αποδειχθεί πως οι φροντιστές ασθενών με καρκίνο μπορεί να εμφανίσουν μετα-

τραυματική ανάπτυξη ως αποτέλεσμα του ρόλου τους ως φροντιστή.(48) Αυτό είναι 

κάτι που επιβεβαιώνει και η δική μας μελέτη. Επιπλέον, διαπιστώσαμε πως 

παράγοντες όπως ο αριθμός τσιγάρων ανά ημέρα και ο αριθμός ποτηριών αλκοόλ ανά 

ημέρα σχετίζονται άμεσα με την ανάπτυξη του μετα-τραυματικού στρές στους 

φροντιστές. Οι φροντιστές λόγω της αυξημένης πίεσης που δέχονται αμελούν τους 

εαυτούς τους με αποτέλεσμα να καταφεύγουν στο τσιγάρο και το αλκοόλ. Η χρήση 

καπνού και αλκοόλ και η συσχέτιση του με το μετα-τραυματικό στρες συνδέεται με 

την πεποίθηση των φροντιστών πως αντιμετωπίζουν το άγχος και το στρες. (49)  

Η παρούσα μελέτη όπως και άλλες μελέτες βρίσκουν ότι το αντιλαμβανόμενο στρες 

είναι υψηλότερο στους οικογενειακούς φροντιστές έναντι των επαγγελματιών λόγω 

της εκπαίδευσης και των αντιστάσεων που αναπτύσσουν οι επαγγελματίες 
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φροντιστές, ενώ παράλληλα δεν είναι το ίδιο συναισθηματικά δεμένοι με τον ασθενή 

όσο οι οικογενειακοί φροντιστές. (15) (11) 

 

Η αποπροσωποποίηση δείχνει να επηρεάζει τους φροντιστές των ασθενών με 

καρκίνο. Μελέτες που σύγκριναν φροντιστές διαφόρων χρόνιων ασθενειών 

κατέληξαν πως οι φροντιστές των ασθενών με καρκίνο τείνουν να έχουν μεγαλύτερα 

ποσοστά αποπροσωποποίησης τα οποία σχετίζονται με την ηλικία. (50) Η συσχέτιση 

της με την αποπροσωποποίηση συνδέεται με την αυξημένη μέση τιμή της ηλικίας των 

φροντιστών ασθενών με καρκίνο.  

Τέλος, η ολική επιβάρυνση είναι αποτέλεσμα έντονης συναισθηματικής επιβάρυνσης 

των φροντιστών κατά τη διάρκεια της νοσηλείας των ασθενών σε πρακτικό και 

ψυχολογικό επίπεδο. (51) Οι φροντιστές επιβαρύνονται από τις καθημερινές 

δραστηριότητες των ασθενών όσο νοσηλεύονται. Η άγνοια και η έλλειψη 

ενημέρωσης τους προκαλεί ανασφάλεια και στρες. (51) (45) 

6.3. Περιορισμοί και δυνατά σημεία μελέτης 

Ένα από τους βασικότερους περιορισμούς της παρούσας μελέτης αποτελεί ότι 

διεξήχθη σε μία συγκεκριμένη και περιορισμένη σε γεωγραφικό εύρος περιοχή. 

Επιπλέον, το δείγμα της μελέτης είναι περιορισμένο και η διαδοχική δειγματοληψία 

ευκολίας που χρησιμοποιήθηκε δεν επιτρέπουν την γενίκευση των αποτελεσμάτων.  

 

Προκειμένου να αυξηθεί η στατιστική ισχύς και να μπορεί να θεωρηθεί η μελέτη 

αντιπροσωπευτική του πληθυσμού της Κρήτης, είναι απαραίτητο να συμπεριληφθεί 

ένα πολύ μεγαλύτερο και κατάλληλα επιλεγμένο δείγμα. Καθοριστικό ρόλο είχαν οι 

περιορισμοί που προέκυψαν από την πανδημία του Covid-19, οι οποίοι δυσκόλεψαν 

την λήψη πληροφορίας. Ως εκ τούτου, η μελέτη διεξήχθη σε συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα ως προς την ολοκλήρωσή της καθώς υπήρχαν υγειονομικοί περιορισμοί στα 

νοσοκομεία της πόλης λόγω της εξάπλωσης της πανδημίας. Ακόμη, λόγω των 

περιοριστικών μέτρων της πανδημίας, δεν μπορούσαν οι φροντιστές να εισέρχονται 

στην κλινική με αποτέλεσμα αυτό να δυσκολέψει την συλλογή του δείγματος.  

Τέλος, η καταγραφή των πληροφοριών όπως δημογραφικά στοιχεία, συνήθειες 

υγείας, ιστορικό, επαγγελματική εξουθένωση, μετά-τραυματικό στρες βασίστηκε σε 

δεδομένα αυτό-αναφοράς των συμμετεχόντων, γεγονός που αποτελεί σημαντικό 

περιοριστικό παράγοντα για την πλήρη εγκυρότητα των δεδομένων 
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6.4. Προτάσεις και προεκτάσεις μελέτης 

Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης έρχονται να εστιάσουν στη σπουδαιότητα της 

πρόληψης και της έγκαιρης εκτίμησης της επαγγελματικής εξουθένωσης των 

φροντιστών ασθενών με καρκίνο, με σκοπό να δώσουν κίνητρο για παραπάνω 

αποτύπωση αυτού του παράγοντα. Θα μπορούσε να γίνει μία μεγαλύτερης κλίμακας 

μελέτη για τη διερεύνηση των συνηθειών και συμπεριφορών υγείας, ώστε να 

διαμορφωθεί το προφίλ του ατόμου που θα τηρήσει λόγου χάρη τα προστατευτικά ή 

προληπτικά μέτρα για την επαγγελματική εξουθένωση. Ύστερα τα δεδομένα αυτά 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία υλικού που να αποσκοπεί στις 

ανάγκες και ελλείψεις των φροντιστών αυτών και να αξιοποιηθούν για την 

διεκπεραίωση προγραμμάτων υποστήριξης.  

 

Η περαιτέρω διερεύνηση και σε άλλες περιοχές της Κρήτης ή και της Ελλάδας θα 

μπορούσε να οδηγήσει στην ανάδειξη και την αξιολόγηση της ποιότητας ζωής των 

φροντιστών, καθώς και πως οι ψυχοκοινωνικοί προσδιοριστές την επηρεάζουν. 

Τέλος, σημαντικό ενδιαφέρον θα παρουσίαζε εάν συντασσόταν ομάδα από 

ορισμένους εθελοντές συμμετέχοντες αυτού του πληθυσμού, ώστε να 

παρακολουθούνται ετησίως. Πιθανόν η επαγγελματική εξουθένωση να αυξάνεται 

αναλογικά με τα χρόνια της επαγγελματικής προϋπηρεσίας. 

7. Συμπεράσματα 

Συνοψίζοντας, στόχος της παρούσας μελέτης ήταν να αποτιμήσει τον βαθμό 

επιβάρυνσης στην ΠΖ των φροντιστών των ασθενών με καρκίνο στην Κρήτη, στην 

εξουθένωση και στο αντιληπτό και μετα-τραυματικό στρες. Ταυτόχρονα να εκτιμήσει 

τόσο την ολική επιβάρυνση των φροντιστών σε επίπεδο ψυχοκοινωνικό, 

επαγγελματικό, προσωπικό/οικογενειακό και οικονομικό όσο και τα εμπόδια ή τους 

διευκολυντικούς παράγοντες που αντιμετωπίζουν. Η μελέτη επιβεβαίωσε πως οι 

φροντιστές δέχονται μια ολική επιβάρυνση, στρες και επιπτώσεις ως προς την ΠΖ 

τους. Η προσωπική σχέση με τους ασθενείς τους, επιβάλει μια συναισθηματική 

φόρτιση σε σχέση με αυτό που τους συμβαίνει.  

Παράγοντες όπως η ηλικία, το κάπνισμα, το αλκοόλ, η συναναστροφή με φίλους 

επηρεάζουν τα σκορ που μελετήθηκαν. Οι φροντιστές κατά τη διάρκεια της 

φροντίδας αφιερώνουν πολύ χρόνο και ενέργεια με τους οικείους τους έχοντας την 
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υγεία του σε χαμηλή προτεραιότητα. Η σωματική αδράνεια μεταξύ των φροντιστών 

μπορεί να απαιτεί παρεμβάσεις για την προαγωγή της υγείας των φροντιστών. 
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8. Παραρτήματα 

Παράρτημα 1. Άδειες βιοηθικής  
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Παράρτημα 2. Ερωτηματολόγιο 

 

ΠΠΑΑΝΝΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΙΙΟΟ  ΚΚΡΡΗΗΤΤΗΗΣΣ  

UUNNIIVVEERRSSIITTYY  OOFF  CCRREETTEE  

  

ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ  

FFAACCUULLTTYY  OOFF  MMEEDDIICCIINNEE  

  

TT..ΘΘ..  22220088,,  7711000033  ΗΗρράάκκλλεειιοο,,  ΚΚρρήήττηη  PP..OO..  BBooxx  22220088,,  HHeerraakklliioonn,,  CCrreettee,,  GGrreeeeccee  

ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ                                                       DEPARTMENT OF SOCIAL MEDICINE 

Tel.: +30 2810 394600                                                                             Fax: 2810 394606 

Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής: +30 2810 394621 

Clinic of Social and Family Medicine: +30 2810 394621 

 

  

ΣΣΥΥΝΝΘΘΕΕΣΣΗΗ  ΕΕΡΡΩΩΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΩΩΝΝ::  

ΜΕΡΟΣ Α: ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Β: ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ ΣΤΡΕΣ 

ΜΕΡΟΣ Γ: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ (EQ-5D-5L) 

MΕΡΟΣ Δ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ 

ΜΕΡΟΣ Ε: ΜΕΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΣΤΡΕΣ 

 

Στο πλαίσιο της μελέτης με τίτλο 

««Ο ρόλος των φροντιστών  ασθενών με καρκίνο στην Κρήτη. Μια συγχρονική μελέτη»» 

της 

μμεεττααππττυυχχιιαακκήή    φφοοιιττήήττρριιαα::  ΧΧρριισσττοοδδοουυυυλλάάκκηη  ΔΔέέσσπποοιινναα  

- ΠΜΣ Δημόσιας Υγείας και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας  - 

  

  

ΕΕππιιββλλέέπποοννττεεςς::  11..  ΧΧρρήήσσττοοςς  ΛΛιιοοννήήςς,,  ΚΚααθθηηγγηηττήήςς  ΓΓεεννιικκήήςς  ΙΙααττρριικκήήςς  κκααιι  ΠΠρρωωττοοββάάθθμμιιααςς  

ΦΦρροοννττίίδδααςς  ΥΥγγεείίααςς,,  ΔΔιιεευυθθυυννττήήςς  ΚΚλλιιννιικκήήςς  ΚΚοοιιννωωννιικκήήςς  κκααιι  ΟΟιικκοογγεεννεειιαακκήήςς  

ΙΙααττρριικκήήςς,,  ΙΙααττρριικκήή  ΣΣχχοολλήή,,  ΠΠααννεεππιισσττήήμμιιοο  ΚΚρρήήττηηςς  

22..  ΣΣηηφφάάκκηη--ΠΠιισσττόόλλλλαα  ΔΔήήμμηηττρραα,,  ΕΕππιιδδηημμιιοολλόόγγοοςς  εερρεευυννήήττρριιαα--GGIISSaannaallyysstt,,  

MMPPHH,,  υυπποοψψήήφφιιαα  δδιιδδάάκκττωωρρ,,  ΤΤμμήήμμαα  ΙΙααττρριικκήήςς,,  ΠΠααννεεππιισσττήήμμιιοο  ΚΚρρήήττηηςς  

33..  ΔΔηημμήήττρριιοοςς  ΜΜααυυρροουυδδήήςς  ΚΚααθθηηγγηηττήήςς  ΠΠααθθοολλοογγιικκήήςς  ΟΟγγκκοολλοογγίίααςς,,  ΙΙααττρριικκήήςς  

ΣΣχχοολλήήςς,,  ΠΠααννεεππιισσττηημμίίοουυ  ΚΚρρήήττηηςς,,  ΔΔιιεευυθθυυννττήήςς  ΠΠααθθοολλοογγιικκήήςς--ΟΟγγκκοολλοογγιικκήήςς  

ΚΚλλιιννιικκήήςς,,  ΠΠααννεεππιισσττηημμιιαακκοούύ  ΝΝοοσσοοκκοομμεείίοουυ  ΗΗρραακκλλεείίοουυ  
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ΜΕΡΟΣ Α’: ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Ημερομηνία συμπλήρωσης ερωτηματολογίου: ___/___/_____ 

Όνομα Συνεντευκτή: __________ 

Όνομα ή κωδικός συνεντευξιαζόμενου: _________________ 

 

Σε κάθε μια από τις παρακάτω κατηγορίες, σημειώστε ένα «Χ»  στο κουτάκι ή 

κυκλώστε στην απάντηση που σας αντιπροσωπεύει. 

 

ΤΥΠΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ: (Συμπληρώστε «Χ» στην κατηγορία που ανήκετε)   

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 

ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 

 

1. Φύλο: 

Άνδρας 

Γυναίκα 

 

2. Ηλικία (Σημειώστε στο πλαίσιο τον αριθμό):  

3. Τόπος διαμονής (οδός/περιοχή):   ________________________________________ 

4. Οικογενειακή  κατάσταση: (κυκλώστε την απάντησή σας) 

a. Άγαμος 

b. Έγγαμος 

c. Διαζευγμένος  

d. Χήρος  

5. Αριθμός μελών οικογένειας:  ________ 

6. Τρόπος συμβίωσης σε σχέση με τον ασθενή: (κυκλώστε την απάντησή σας) 

a. Μένουμε στην ίδια οικεία 

b. Μένω κοντά στην οικεία του ασθενή 

c. Μένω μακρυά από την οικία του ασθενή 

7. Τύπος σχέσης με τον ασθενή (κυκλώστε την απάντησή σας) 

a. Σύζυγος / Σύντροφος 

b. Τέκνο 

c. Γονιός 

d. Φίλος 
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e. Επαγγελματίας με μίσθωμα 

 

 

 

8. Επίπεδο εκπαίδευσης: (κυκλώστε την απάντησή σας) 

a. Καμία  

b. Υποχρεωτική εκπαίδευση (Δημοτικό) 

c. Μέση εκπαίδευση (Γυμνάσιο / Λύκειο) 

d. Ανώτατη εκπαίδευση  

9. Απασχόληση: (κυκλώστε την απάντησή σας) 

a. Εργαζόμενος  

b. Άνεργος 

c. Συνταξιούχος 

d. Οικιακά 

10. Ετήσιο εισόδημα: (κυκλώστε την απάντησή σας) 

a. 0€ 

b. 500€ - 3.000€ 

c. 3.001€ - 6.000€ 

d. 6.001€ - 9.000€ 

e. 9.001€ - 12.000€ 

f. 12.000€ και άνω 

11. Ασφαλιστική κάλυψη: (κυκλώστε την απάντησή σας) 

a. Ασφαλισμένος 

b. Ανασφάλιστος  

12. Κάπνισμα: 

a. Μη καπνιστής  

b. Πρώην καπνιστής 

c. Καπνιστής  

13. Συχνότητα καπνίσματος (Αριθμός Πακέτων ανά ημέρα): ____   

14. Έτη καπνίσματος: ___ 

15. Κατανάλωση αλκοόλ: 

a. Δεν καταναλώνει αλκοόλ  

b. Καταναλώνει αλκοόλ 

c. Πρώην καταναλωτής αλκοόλ 

16. Συχνότητα κατανάλωσης αλκοόλ (Αριθμός ποτηριών ανά εβδομάδα) __________ 

17. Συχνότητα σωματικής άσκησης (ώρες ανά ημέρα): ________________________ 

18. Πόσο συχνά συναναστρέφεστε με φίλους/γνωστούς/άλλο κόσμο (ημέρες ανά 

εβδομάδα);   _________________________________________________________ 
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19. Έχετε δυσκολία να αποκοιμηθείτε; (κυκλώστε την απάντησή σας) 

a. Ναι 

b. Όχι 

c. Δεν γνωρίζω / Δεν θυμάμαι 

d. Δεν απαντώ  

20. Έχετε συνεχή ύπνο κατά την διάρκεια της νύχτας; (κυκλώστε την απάντησή σας) 

a. Ναι 

b. Όχι 

c. Δεν γνωρίζω / Δεν θυμάμαι 

d. Δεν απαντώ  

21. Το πρωί ξυπνάτε νωρίτερα από ότι θα επιθυμούσατε; (κυκλώστε την απάντησή 

σας) 

a. Ναι 

b. Όχι 

c. Δεν γνωρίζω / Δεν θυμάμαι 

d. Δεν απαντώ  

22. Χρόνια νοσήματα: (κυκλώστε την απάντησή σας) 

a. 0  

b. 1 

c. 2 

d. 3+ 

23. Συμπληρώστε το/τα είδη των χρόνιων νοσημάτων 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

24. Θεωρείτε ότι η περίοδος της πανδημίας έχει επιβαρύνει το έργο σας στο πλαίσιο 

της φροντίδας του ασθενούς με καρκίνο;  

a. Όχι 

b. Ναι 

             Αν ναι, με ποιο τρόπο;  

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

25. Τι είδος καρκίνου έχει ο ασθενής σας; 
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_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

26. Πόσο χρονικό διάστημα γνωρίζεται για την ασθένεια; 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β’: ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ ΣΤΡΕΣ 

 

Οι ερωτήσεις της κλίμακας αυτής σας ρωτάνε για τα συναισθήματα και τις σκέψεις σας κατά 

την διάρκεια του ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΜΗΝΑ. Σημειώστε ένα «Χ» στο τετράγωνο που 

αντιπροσωπεύει το ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ αισθανθήκατε ή σκεφτήκατε με συγκεκριμένο τρόπο. 

Αν και κάποιες από τις ερωτήσεις φαίνονται παρόμοιες υπάρχουν διαφορές μεταξύ τους και 

θα πρέπει να αντιμετωπίζεται την κάθε μία από αυτές ως ξεχωριστή ερώτηση. Η καλύτερη 

προσέγγιση είναι να απαντάτε αρκετά γρήγορα. Επίσης, μην προσπαθείτε να αθροίζεται τις 

φορές που αισθανθήκατε με έναν συγκεκριμένο τρόπο, αλλά επιλέξτε την εναλλακτική εκείνη 

που φαίνεται ως η πιο λογική εκτίμηση.  

 

 

  

Ποτέ 

Σχεδόν 

Ποτέ 

Μερικές 

φορές 

Αρκετά 

συχνά 

Πολύ 

συχνά 

1. Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε νιώσει 

αναστάτωση εξαιτίας κάποιου γεγονότος που 

συνέβη αναπάντεχα; 

     

2. Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε νιώσει 

ότι αδυνατούσατε να ελέγξετε τα σημαντικά 

πράγματα στη ζωή σας;  

     

3. Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά νιώσατε 

νευρικοί και στρεσαρισμένοι; 

     

4. Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε 

αντιμετωπίσει επιτυχώς τα προβλήματα και τις 

ενοχλήσεις της καθημερινότητας; 

     

5. Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά νιώσατε να 

ανταπεξέρχεστε αποτελεσματικά στις 

σημαντικές αλλαγές που συνέβαιναν στη ζωή 

σας; 

     

6. Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά νιώσατε 

πεπεισμένοι για την ικανότητα σας να 
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χειριστείτε τα προσωπικά σας προβληματα; 

7. Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά νιώσατε ότι τα 

πράγματα πήγαιναν με τον τρόπο που θέλατε; 

     

8. Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά ανακαλύψατε 

ότι δεν μπορούσατε να ανταπεξέλθετε στο 

σύνολο των υποχρεώσεών σας; 

     

9. Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά ήσασταν σε 

θέση να ελέγξετε τους εκνευρισμούς στη ζωή 

σας; 

     

10. Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά νιώσατε ότι 

είχατε τον απόλυτο έλεγχο των πραγμάτων;  

     

11. Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά εξοργιστήκατε 

εξαιτίας κάποιων συμβάντων που δεν άπτονταν 

του ελέγχου σας; 

     

12. Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε πιάσει 

τον εαυτό σας να σκέφτεται για πράγματα που 

πρέπει να φέρετε εις πέρας; 

     

13. Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά ήσασταν σε 

θέση να ελέγξετε τον τρόπο που ξοδεύετε τον 

χρόνο σας;  

     

14. Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά νιώσατε ότι οι 

δυσκολίες συσσωρεύονταν σε τέτοιο βαθμό 

ώστε να μην μπορείτε να τις ξεπεράσετε; 

     

MΕΡΟΣ Γ’: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ (EQ-5D-5L) 

Σε κάθε μια από τις παρακάτω κατηγορίες, σημειώστε ένα «Χ» ΣΤΟ ΕΝΑ κουτάκι που περιγράφει 

καλύτερα την υγεία σας ΣΗΜΕΡΑ. 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Δεν έχω κανένα πρόβλημα στο περπάτημα  ❑ 

Έχω μικρά προβλήματα στο περπάτημα               ❑ 

Έχω μέτρια προβλήματα στο περπάτημα  ❑ 

Έχω σοβαρά προβλήματα στο περπάτημα  ❑ 

Είμαι ανίκανος/η να περπατήσω                           ❑                                                                          

 

ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 

Δεν έχω κανένα πρόβλημα στο να πλένομαι ή στο να ντύνομαι μόνος /η μου ❑ 

Έχω μικρά προβλήματα στο να πλένομαι ή να ντύνομαι               ❑ 

Έχω μέτρια προβλήματα στο να πλένομαι ή να ντύνομαι              ❑ 
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Έχω σοβαρά προβλήματα στο να πλένομαι ή να ντύνομαι            ❑ 

Είμαι ανίκανος/η να πλυθώ ή να ντυθώ                                         ❑ 

 

ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (π.χ. δουλειά, μελέτη, νοικοκυριό, 

οικογενειακές δραστηριότητες ή δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου) 

Δεν έχω κανένα πρόβλημα στο να κάνω τις συνηθισμένες δραστηριότητές μου  ❑ 

Έχω μικρά προβλήματα στο να κάνω τις συνηθισμένες δραστηριότητές μου  ❑ 

Έχω μέτρια προβλήματα στο να κάνω τις συνηθισμένες δραστηριότητές μου  ❑ 

Έχω σοβαρά προβλήματα στο να κάνω τις συνηθισμένες δραστηριότητές μου  ❑ 

Είμαι ανίκανος/η να κάνω τις συνηθισμένες δραστηριότητές μου ❑ 

 

ΠΟΝΟΣ / ΔΥΣΦΟΡΙΑ 

Δεν έχω καθόλου πόνο ή δυσφορία  ❑ 

Έχω μικρό πόνο ή δυσφορία     ❑ 

Έχω μέτριο πόνο ή δυσφορία  ❑ 

Έχω σοβαρό πόνο ή δυσφορία  ❑ 

Έχω υπερβολικό πόνο ή δυσφορία ❑ 

 

ΑΓΧΟΣ / ΘΛΙΨΗ 

Δεν έχω άγχος ή θλίψη       ❑ 

Έχω μικρό άγχος ή θλίψη   ❑ 

Έχω μέτριο άγχος ή θλίψη  ❑ 

Έχω σοβαρό άγχος ή θλίψη ❑ 

Έχω υπερβολικό άγχος ή θλίψη ❑ 

 

• Θα θέλαμε να ξέρουμε πόσο καλή ή κακή είναι η υγεία σας ΣΗΜΕΡΑ.  

• Αυτή η κλίμακα είναι αριθμημένη από το 0 έως το 100. 100 σημαίνει 

την καλύτερη υγεία που μπορείτε να φανταστείτε. 0 σημαίνει τη 

χειρότερη υγεία που μπορείτε να φανταστείτε. Σημειώστε ένα Χ επάνω 

στην κλίμακα που να δείχνει πώς είναι η υγεία σας ΣΗΜΕΡΑ. 

• Τώρα, παρακαλείστε να γράψετε τον αριθμό που σημειώσατε στην 

κλίμακα στο παρακάτω κουτάκι. 

                    Η ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ ΣΗΜΕΡΑ = 

Greece (Greek) © 2009 EuroQol Group. EQ-5D™ is a trademark of the EuroQol Group 

MΕΡΟΣ Δ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ  
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Κυκλώστε τον αριθμό ο οποίος ανταποκρίνεται στην κατάστασή σας αυτό το 

διάστημα. 

0 1 2 3 4 5 6 

Ποτέ Μερικές 

φορές τον 

χρόνο 

Μία φορά 

το μήνα 

Μερικές 

φορές το 

μήνα 

Μία φορά 

την 

εβδομάδα 

Μερικές 

φορές την 

εβδομάδα 

Κάθε μέρα 

 

Δ1 Νιώθω ψυχικά εξαντλημένος/η από την δουλειά μου 0 1 2 3 4 5 6 

Δ2 Νιώθω άδειος/α στο τέλος μιας εργάσιμης ημέρας 0 1 2 3 4 5 6 

Δ3 Νιώθω κουρασμένος όταν ξυπνάω το πρωί και έχω 

να αντιμετωπίσω ακόμη μια μέρα στη δουλειά 

0 1 2 3 4 5 6 

Δ4 Μπορώ εύκολα να καταλάβω πως νιώθουν οι 

ασθενείς μου για όσα τους συμβαίνουν  

0 1 2 3 4 5 6 

Δ5 Νιώθω ότι μεταχειρίζομαι τους ασθενείς μου 

απρόσωπα 

0 1 2 3 4 5 6 

Δ6 Νιώθω ότι είναι πολύ κουραστικό να εργάζομαι με 

ανθρώπους όλη την ημέρα  

0 1 2 3 4 5 6 

Δ7 Αντιμετωπίζω πολύ αποτελεσματικά τα προβλήματα 

των ασθενών μου 

0 1 2 3 4 5 6 

Δ8 Νιώθω εξουθενωμένος/η από τη δουλειά μου 0 1 2 3 4 5 6 

Δ9 Νιώθω ότι επηρεάζω θετικά την ζωή των ασθενών 

μέσα από τη δουλειά μου 

0 1 2 3 4 5 6 

Δ10 Έχω γίνει πιο σκληρός/η απέναντι στους ασθενείς 

από τότε που ξεκίνησα τη δουλειά μου 

0 1 2 3 4 5 6 

Δ11 Με προβληματίζει το γεγονός ότι αυτή η δουλειά με 

κάνει σιγά-σιγά πιο σκληρό/η 

0 1 2 3 4 5 6 

Δ12 Νιώθω γεμάτος/η δύναμη και ενεργητικότητα  0 1 2 3 4 5 6 

Δ13 Νιώθω απογοητευμένος/η από τη δουλειά μου 0 1 2 3 4 5 6 

Δ14 Νιώθω ότι εργάζομαι πολύ σκληρά στη δουλειά μου  0 1 2 3 4 5 6 

Δ15 Στην πραγματικότητα δεν με ενδιαφέρει τι συμβαίνει 

σε μερικούς ασθενείς μου 

0 1 2 3 4 5 6 
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Δ16 Μου δημιουργεί ένταση και στρες το γεγονός ότι η 

δουλειά μου σχετίζεται άμεσα με ανθρώπους 

0 1 2 3 4 5 6 

Δ17 Μπορώ να δημιουργώ μια άνετη ατμόσφαιρα με τους 

ασθενείς μου 

0 1 2 3 4 5 6 

Δ18 Στο τέλος της ημέρας έχω καλή διάθεση που 

δούλεψα σε στενή σχέση με τους ασθενείς μου  

0 1 2 3 4 5 6 

Δ19 Έχω κατορθώσει αρκετά αξιόλογα πράγματα στη 

δουλειά αυτή 

0 1 2 3 4 5 6 

Δ20 Νιώθω ότι έχω φτάσει στα όρια της αντοχής μου 0 1 2 3 4 5 6 

Δ21 Αντιμετωπίζω με ηρεμία τα προβλήματα που 

δημιουργούνται στη δουλειά μου 

0 1 2 3 4 5 6 

Δ22 Αισθάνομαι ότι οι ασθενείς μου κατακρίνουν εμένα 

για μερικά από τα προβλήματα που έχουν  

0 1 2 3 4 5 6 
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MΕΡΟΣ Ε: ΜΕΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΣΤΡΕΣ 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ: Παρακάτω δίδεται μια λίστα με προβλήματα και συμπτώματα που οι άνθρωποι 

παρουσιάζουν μερικές φορές ως απάντηση σε τραυματικές εμπειρίες της ζωής τους. 

Παρακαλώ διαβάστε την κάθε πρόταση προσεκτικά και κυκλώστε το αντίστοιχο νούμερο 

ανάλογα με το κατά πόσο σας έχει ενοχλήσει το πρόβλημά σας στη διάρκεια του τελευταίου 

μήνα.  

  ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΜΕΤΡΙΑ ΑΡΚΕΤΑ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 

1 Επαναλαμβανόμενες 

αναμνήσεις, σκέψεις ή εικόνες 

του τραυματικού γεγονότος 

του παρελθόντος, που 

προκαλούν υποκειμενική 

ενόχληση και αναστάτωση; 

1 2 3 4 5 

2 Επαναλαμβανόμενα 

ενοχλητικά όνειρα που 

σχετίζονται με το τραυματικό 

γεγονός του παρελθόντος; 

1 2 3 4 5 

3 Ξαφνικά δράτε ή αισθάνεστε 

σαν να ξανασυμβαίνει τώρα το 

τραυματικό γεγονός του 

παρελθόντος, να 

ξαναζωντανεύει και να το ξανά 

ζείτε; 

1 2 3 4 5 

4 Υπάρχει έντονη αναστάτωση 

και ταραχή όταν κάτι σας 

υπενθυμίζει το τραυματικό 

γεγονός του παρελθόντος; 

1 2 3 4 5 

5 Νιώθετε να έχετε σωματικές 

αντιδράσεις όπως ταχυκαρδία, 

δυσκολίες στην αναπνοή ή 

εφίδρωση, όταν κάτι σας 

θυμίζει το τραυματικό γεγονός 

του παρελθόντος; 

1 2 3 4 5 

6 Αποφεύγετε σκέψεις ή 

συνομιλίες που συνδέονται με 

το τραυματικό γεγονός του 

1 2 3 4 5 



Δημόσια Υγεία-Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας-Υπηρεσίες Υγείας 

Ιατρική Σχολή–Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

52 

παρελθόντος ή αποφεύγετε να 

νιώσετε και απωθείτε τα 

συναισθήματά που σχετίζονται 

με αυτό το γεγονός; 

7 Αποφεύγετε να συμμετέχετε σε 

δραστηριότητες ή να βρεθείτε 

σε καταστάσεις που ξυπνούν 

αναμνήσεις και σας θυμίζουν 

το τραυματικό γεγονός του 

παρελθόντος; 

1 2 3 4 5 

8 Έχετε πρόβλημα και δυσκολία 

στο να θυμηθείτε σημαντικές 

πλευρές του τραυματικού 

γεγονότος του παρελθόντος; 

1 2 3 4 5 

9 Έχετε χάσει το ενδιαφέρον σας 

για δραστηριότητες που σας 

άρεσαν, σας ευχαριστούσαν ή 

που απολαμβάνατε στο 

παρελθόν; 

1 2 3 4 5 

10 Νιώθετε απομάκρυνση, 

συναισθηματική απόσταση ή 

αποξένωση από τους άλλους 

ανθρώπους, σαν ξεκομμένος 

από αυτούς; 

1 2 3 4 5 

11 Νιώθετε συναισθηματικό 

μούδιασμα ή νιώθετε 

αδύναμος/η να έχετε 

συναισθήματα αγάπης για τους 

κοντινούς σας ανθρώπους; 

1 2 3 4 5 

12 Νιώθετε ότι το μέλλον σας 

μπορεί να είναι κατά κάποιο 

τρόπο πιο σύντομο, ότι δεν θα 

έχετε φυσιολογική διάρκεια 

ζωής αλλά μικρότερη, ή ότι 

δεν θα πραγματοποιήσετε 

μελλοντικά σχέδια; 

1 2 3 4 5 

13 Δυσκολεύεστε να σας πάρει ο 1 2 3 4 5 
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ύπνος ή να παραμείνετε 

κοιμισμένος για πολύ; 

14 Είσαστε ευερέθιστος ή έχετε 

εκρήξεις θυμού; 

1 2 3 4 5 

15 Δυσκολεύεστε να 

συγκεντρώσετε την προσοχή 

σας και να μην διασπάτε η 

σκέψη σας; 

1 2 3 4 5 

16 Νιώθετε ότι βρίσκεστε σε 

κατάσταση υπερβολικής 

επαγρύπνησης, σε 

υπερδιέγερση, σε εγρήγορση, 

σε επιφυλακή και δεν μπορείτε 

να ησυχάσετε; 

1 2 3 4 5 

17 Νιώθετε να αιφνιδιάζεστε 

εύκολα, να πετιέστε από τη 

θέση σας απότομα, ή να έχετε 

αυξημένη αντίδραση 

ξαφνιάσματος και να 

τρομάζετε εύκολα; 

1 2 3 4 5 

 

 

Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας  στη μελέτη. 

Οι  πληροφορίες που παρείχατε αφορούν αποκλειστικά τους σκοπούς της έρευνας και σας 

διαβεβαιώνουμε ότι θα μεταχειριστούμε τις απαντήσεις σας με πλήρη  εχεμύθεια. 
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 Παράρτημα 3: Πίνακες και γραφήματα  

Πίνακας 1: Προφίλ συμμετεχόντων (ν=55) 

Χαρακτηριστικά συμμετεχόντων Σύνολο  

(ν) 

Ποσοστό  

(%) 

Τύπος φροντιστή   

Επαγγελματίας 25 45,5 

Μη επαγγελματίας 30 54,5 

Φύλο   

Άντρας 15 27,3 

Γυναίκα 40 72,7 

Ηλικία   

μέση ηλικία±τ.α. [εύρος] 45,93±12,23 [23,74] 

Τόπος Διαμονής   

Ηράκλειο 47 85,5 

Ιεράπετρα 1 1,8 

Ρέθυμνο 3 5,5 

Σητεία 2 3,6 

Χανιά 2 3,6 

Οικογενειακή Κατάσταση   

Άγαμος 8 14,5 

Έγγαμος 38 69,1 

Διαζευγμένος 9 16,4 

Αριθμός Μελών Οικογένειας   

μέση τιμή±τ.α. [εύρος] 2,85±1,19 [1,6]  

Τρόπος συμβίωσης σε σχέση με τον ασθενή   

Μένουμε στην ίδια οικεία 16 29,1 

Μένω κοντά στην οικεία του ασθενούς 37 67,3 

Μένω μακριά από την οικεία του ασθενούς 2 3,6 

Τύπος σχέσης με τον ασθενή   

Σύζυγος/σύντροφος 10 18,2 

Τέκνο 15 27,3 

Γονέας 2 3,6 

Φίλος 3 5,5 

Επαγγελματίας με μίσθωση 25 45,5 

Επίπεδο εκπαίδευσης   

Υποχρεωτική (Δημοτικό) 3 5,5 

Μέση (Γυμνάσιο/Λύκειο) 40 72,7 

Ανώτατη 12 21,8 

Απασχόληση   

Εργαζόμενος 43 78,2 

Άνεργος 4 7,3 

Συνταξιούχος 6 10,9 

Οικιακά 2 3,6 
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Ετήσιο Εισόδημα   

<500 ευρώ 2 3,6 

500-3.000 ευρώ 2 3,6 

3.000-6.000 ευρώ 3 5,5 

6.000-9.000 ευρώ 8 14,5 

9.000-12.000 ευρώ 35 63,6 

>12.000 ευρώ 5 9,1 

Ασφαλιστική Κάλυψη   

Ασφαλισμένος 52 94,5 

Ανασφάλιστος 3 5,5 

 

Πίνακας 2: Συνήθειες Υγείας συμμετεχόντων (ν=55) 

Χαρακτηριστικά συμμετεχόντων Σύνολο  

(ν) 

Ποσοστό  

(%) 

Κάπνισμα   

Μη καπνιστής 26 47,3 

Πρώην Καπνιστής 19 34,5 

Καπνιστής 10 18,2 

Αριθμός Πακέτων Ανά Ημέρα   

μέση τιμή±τ.α. [εύρος] 0,40±0,485 [0,1] 

Έτη Καπνίσματος   

μέση τιμή±τ.α. [εύρος] 7,76±9,85 [0,38] 

Κατανάλωση αλκοόλ   

Δεν καταναλώνει αλκοόλ 38 69,1 

Καταναλώνει αλκοόλ 16 29,1 

Πρώην καταναλωτής 1 1,8 

Αριθμός Ποτηριών Ανά Εβδομάδα   

μέση τιμή±τ.α. [εύρος] 0,58±1,16 [0,5] 

Συχνότητα Σωματικής Άσκησης 

(ώρες/ημέρα) 

  

μέση τιμή±τ.α. [εύρος]  0,19±0,39 [0,1] 

Πόσο συχνά συναναστρέφεστε με 

φίλους/γνωστούς/άλλο κόσμο (ημέρες 

ανά εβδομάδα) 

  

μέση τιμή±τ.α. [εύρος]  0,89±1,15 [0,7] 

Έχετε δυσκολία να αποκοιμηθείτε   

Ναι 24 43,6 

Όχι 30 54,5 

Δεν απαντάω 1 1,8 

Έχετε συνεχή ύπνο κατά την διάρκεια 

της νύχτας 

  

Ναι 30 54,5 

Όχι 25 45,5 

Το πρωί ξυπνάτε νωρίτερα από ότι θα 

επιθυμούσατε 
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Ναι  37 67,3 

Όχι 18 32,7 

Χρόνια νοσήματα   

Κανένα χρόνιο νόσημα 41 74,50 

1 χρόνιο νόσημα 13 23,6 

2+ χρόνια νοσήματα 1 1,8 

Συμπληρώστε το/τα είδη των χρόνιων 

νοσημάτων 

  

Άσθμα, ελκώδης κολίτιδα 1 1,8 

Διαβήτης 1 1,8 

Θυροειδή 2 3,6 

Ρευματοπάθεια, Αθρίτιδα 4 7,3 

Ρευματοπάθεια 1 1,8 

Υπέρταση 2 3,6 

Χοληστερίνη 2 3,6 

Θεωρείτε ότι η περίοδος της 

πανδημίας έχει επιβαρύνει το έργο σας 

στο πλαίσιο της φροντίδας του 

ασθενούς με καρκίνο; 

  

Όχι 5 9,1 

Ναι 50 90,9 

Τι είδους καρκίνου έχει ο ασθενής σας;   

ΑΔΕΝΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΣΤΟΜΑΧΟΥ 1 1,8 

ΑΙΔΙΟ 2 3,6 

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΑΓΚΡΕΑΣ ΚΑΙ ΦΩΝΗΤΙΚΕΣ 

ΧΟΡΔΕΣ 

1 1,8 

ΓΛΩΣΣΑΣ 2 3,6 

ΔΕΡΜΑ 1 1,8 

ΔΕΡΜΑ-ΣΥΚΩΤΙ 1 1,8 

ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ 1 1,8 

ΕΝΤΕΡΟΥ 1 1,8 

ΘΥΡΟΕΙΔΗ ΜΕ ΜΕΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΜΦΑΔΕΝΕΣ 1 1,8 

ΚΟΚΚΑΛΑ 1 1,8 

ΛΕΜΦΩΜΑ 1 1,8 

ΜΕΛΑΝΩΜΑ 4 7,3 

ΜΗΤΡΑ 1 1,8 

ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΕΣ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ 1 1,8 

ΟΡΧΕΙΣ 4 7,3 

ΟΥΡΟΔΟΧΟΣ ΚΥΣΤΗ 4 7,3 

ΠΑΓΚΡΕΑΣ 5 9,1 

ΠΑΓΚΡΕΑΣ  ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΜΕ 

ΜΕΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΣΥΚΩΤΙ 

1 1,8 

ΠΑΧΕΩΣ ΕΝΤΕΡΟΥ 1 1,8 

ΠΝΕΥΜΟΝΑ 7 12,7 

ΠΟΛΥΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ 2 3,6 

ΣΑΡΚΩΜΑ ΩΟΘΗΚΩΝ 1 1,8 

ΣΤΟΜΑΧΙ 5 9,1 
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ΣΥΚΩΤΙ 3 5,5 

ΦΑΡΥΓΓΑ 1 1,8 

ΩΟΘΗΚΩΝ 2 3,6 

Πόσο χρονικό διάστημα γνωρίζεται για 

την ασθένεια; (μήνες) 

  

μέση τιμή±τ.α. [εύρος] 13,36±7,17 [1,30] 

 

 

Πίνακας 3: Σκορ για τις κλίμακες της γενικής κατάστασης υγείας, του αντιλαμβανόμενου στρες, 

της επαγγελματικής εξουθένωσης και του μετα-τραυματικού στρες, για το σύνολο των 

συμμετεχόντων και βάσει τύπου φροντιστή 

 Σύνολο 

δείγματος 

Τύπος φροντιστών  

  Επαγγελματίες Μη 

επαγγελματίες 

 

Pvalue 

 Μέση τιμή 

(τυπική 

απόκλιση) 

   

Γενικό σκορ κατάστασης 

υγείας 

68,60 (±23,54) 83,60 (±9,02) 56,10 (±24,66) 0,01 

Κλίμακα αντιλαμβανόμενου 

στρες (PSS14) 

 

24,49(±8,14) 

 

17,38 (±2,66) 

 

30,42 (±6,15) 

<0,001 

Επαγγελματική εξουθένωση 

(MBI) 

    

Συναισθηματική εξουθένωση 39,53(±8,15) 41,68 (±4,91) 37,73 (±9,82) 0,04 

Αποπροσωποποίηση 59,69 (±11,03) 66,20 (±4,71) 54,27 (±11,88) 0,03 

Επαγγελματικά επιτεύγματα 38,89 (±14,39) 49,64 (±6,69) 29,93 (±12,87) 0,02 

Μετα-τραυματικό στρες 

(PTSD) 

19,11 (±15,81) 4,16 (±2,64) 31,56 (±10,35) <0,001 
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Γράφημα 1: Σκορ  για τις κλίμακες της γενικής κατάστασης υγείας, του αντιλαμβανόμενου 

στρες, της επαγγελματικής εξουθένωσης και του μετα-τραυματικού στρες, βάσει τύπου 

φροντιστή 

 

 

Γράφημα  1: Σκόρ υγείας ανα τύπο φροντιστή 
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Πίνακας 4 Συσχέτιση μεταξύ κλιμάκων γενικής κατάστασης υγείας, του αντιλαμβανόμενου 

στρες, της επαγγελματικής εξουθένωσης και του μετα-τραυματικού στρες για το σύνολο των 

συμμετεχόντων 

 

Πίνακας 5: Συσχέτιση μεταξύ κλιμάκων γενικής κατάστασης υγείας, του αντιλαμβανόμενου 

στρες, της επαγγελματικής εξουθένωσης και του μετα-τραυματικού στρες σε επαγγελματίες 

φροντιστές και μη επαγγελματίες φροντιστές 

 Pearson’s r  (Pvalue) 

 Γενικό σκορ 

κατάστασης 

υγείας 

Κλίμακα 

αντιλαμβανόμεν

ου στρες 

(PSS14) 

Συναισθηματι

κή 

εξουθένωση 

Αποπροσωποπο

ίηση 

Επαγγελματικά 

επιτεύγματα 

Μετα-τραυματικό 

στρες (PTSD) 

Γενικό σκορ 

κατάστασης υγείας 

- -0,61(p<0,001) 0,25(p=0,06) 0,34(p=0,009) 0,42(p=0,001) -0,54(p<0,001) 

Κλίμακα 

αντιλαμβανόμενου 

στρες (PSS14) 

-0,61(p<0,001) - -0,34(p=0,01) -0,32(p=0,005) -0,60(p<0,001) 0,83(p<0,001) 

Συναισθηματική 

εξουθένωση 

0,25(p=0,63) -0,34(p=0,01) - 0,37(p=0,005) 0,22(p=0,09) -0,38(p=0,004) 

Αποπροσωποποίησ

η 

0,34(p=0,009) -0,32(p=0,01) 0,37(p=0,005) - 0,26(p=0,05) -0,44(p<0,001) 

Επαγγελματικά 

επιτεύγματα 

0,42(p=0,001) 0,60(p<0,001) 0,22(p=0,09) 0,26(p=0,05) - -0,49(p<0,001) 

Μετα-τραυματικό 

στρες (PTSD) 

-0,54(p<0,001) 0,83(p<0,001) -

0,38(p=0,004) 

-0,44(p<0,001) -0,49(p<0,001) - 

Pearson’s r  (Pvalue) 

 Γενικό 

σκορ 

κατάστασης 

υγείας 

Κλίμακα 

αντιλαμβανόμενου 

στρες (PSS14) 

Συναισθηματική 

εξουθένωση 

Αποπροσωποποίηση Επαγγελματικά 

επιτεύγματα 

Μετα-

τραυματικό 

στρες 

(PTSD) 

Επαγγελματίες 

φροντιστές 

      

Γενικό σκορ 

κατάστασης υγείας 

- 0,25(p=0,90) 0,17(p=0,41) 0,66(p=0,75) 0,10(p=0,60) 0,28(p=0,16) 

Κλίμακα 0,25(p=0,90) - 0,29(p=0,15) 0,58(p=0,002) 0,12(p=0,54) 0,23(p=0,25) 
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Πίνακας 6 Παράγοντες  που σχετίζονται με το αντιλαμβανόμενο στρες, την επαγγελματική 

εξουθένωση και το μετα-τραυματικό στρες. 

Pearson’s r  (Pvalue) 

 Κλίμακα 

αντιλαμβανόμενου 

στρες (PSS14) 

Συναισθηματική 

εξουθένωση 

Αποπροσωποποίησ

η 

Επαγγελματικά 

επιτεύγματα 

Μετα-τραυματικό 

στρες (PTSD) 

Ηλικία  -0,72 (p=0,02) 0,83 (p=0,03) 0,81 (p=0,02) 0,92 (p=0,001) -0,86 (p=0,01) 

Αριθμός μελών  -0,81 (p=0,01) -0,78 (p=0,04) -0,79 (p=0,03) -0,84 (p=0,001) -0,89 (p=0,02) 

Αριθμός πακέτων 

τσιγάρων/ημέρα 

0,76 (p=0,04) 0,92 (p=0,03) 0,91 (p=0,01) -0,78 (p=0,03) 0,82 (p=0,03) 

Αριθμός ποτηριών 

αλκοόλ/εβδομάδα 

0,79 (p=0,02) 0,91 (p=0,04) 0,95 (p=0,04) -0,82 (p=0,04) 0,84 (p=0,03) 

Συναναστροφή με 

φίλους 

(ημέρες/εβδομάδα) 

-0,89 (p=0,01) -0,97 (p=0,03) -0,94 (p=0,02) -0,93 (p=0,03) -0,98 (p=0,02) 

 

αντιλαμβανόμενου 

στρες (PSS14) 

Συναισθηματική 

εξουθένωση 

0,17(p=0,41) 0,29(p=0,15) - 0,29(p=0,15) 0,56(p=0,003) 0,32(p=0,10) 

Αποπροσωποποίηση 0,66(p=0,75) 0,58(p=0,002) 0,29(p=0,15) - 0,12(p=0,95) 0,21(p=0,31) 

Επαγγελματικά 

επιτεύγματα 

0,10(p=0,60) 0,12(p=0,54) 0,56(p=0,003) 0,12(p=0,95) - (0,22(p=0,28) 

Μετα-τραυματικό 

στρες (PTSD) 

0,28(p=0,16) 0,23(p=0,25) 0,32(p=0,10) 0,21(p=0,31) 0,22(p=0,28) - 

Μη επαγγελματίες 

φροντιστές 

      

Γενικό σκορ 

κατάστασης υγείας 

- -0,32(p=0,076) 0,13(p=0,47) 0,03(p=0,83) 0,02(p=0,91) -0,11(p=0,54) 

Κλίμακα 

αντιλαμβανόμενου 

στρες (PSS14) 

-

0,32(p=0,76) 

- -0,32(p=0,49) 0,16(p=0,37) -0,15(p=0,42) 0,46(p=0,009) 

Συναισθηματική 

εξουθένωση 

0,13(p=0,47) -0,36(p=0,04) - 0,29(p=0,11) -0,01(p=0,93) 0,43(p=0,01) 

Αποπροσωποποίηση 0,03(p=0,83) 0,16(p=0,37) 0,29(p=0,11) - -0,21(p=0,26) 0,05(p=0,78) 

Επαγγελματικά 

επιτεύγματα 

0,02(p=0,91) -0,15(p=0,42) -0,017(p=0,93) -0,02(p=0,26) - 0,29(p=0,11) 

Μετα-τραυματικό 

στρες (PTSD) 

-

0,11(p=0,54) 

0,46(p=0,009) -0,43(p=0,01) 0,05(p=0,78) 0,29(p=0,11) - 
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Διάγραμμα ροής της μελέτης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πληθυσμός Μελέτης 

Ενήλικες Φροντιστές Ασθενών με Καρκίνο της Παθολογικής 

Ογκολογικής Κλινικής του ΠαΓΝΗ  

 

Επιλέξιμοι Συμμετέχοντες 

Ενήλικες Φροντιστές Ασθενών με Καρκίνο της Παθολογικής 

Ογκολογικής Κλινικής του ΠαΓΝΗ  

Μάιος – Αύγουστος 2021 

Δείγμα  

Ποσοτικής Μελέτης = 60 

 

Επιλέξιμοι για ποιοτική 

μελέτη (focus group) 

60 φροντιστές 

 

Επιλέξιμοι για ποσοτική μελέτη 

30 επαγγελματίες φροντιστές 

30 οικογενειακοί φροντιστές 

 

Προσκλήθηκαν  

12 άτομα 

Άρνηση συμμετοχής 

5 άτομα 


