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Σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν να εκτιµήσει τις συνέπειες από την φροντίδα 

ασθενών µε µείζονες ψυχικές διαταραχές σε µέλη οικογενειών και άλλα άτοµα.  

Η µελέτη ήταν συγχρονική και σε αυτή συµµετείχε επιλεγµένο δείγµα 65 ατόµων και 

µελών οικογενειών που φρόντιζαν ασθενείς µε µείζονες ψυχικές διαταραχές (ICD-10: 

χρόνιες ψυχωσικές διαταραχές - F 20#,  διπολική διαταραχή - F 31, κατάθλιψη - F 

32#) από τους τέσσερις νοµούς της Κρήτης, και οι οποίοι ήσαν καταγεγραµµένοι στο 

αρχείο του Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων Χανίων. Χρησιµοποιήθηκε το 

Ερωτηµατολόγιο Αξιολόγησης Συµµετοχής (Involvement Evaluation Questionnaire) 

για την εκτίµηση της επιβάρυνσης των ατόµων και µελών οικογενειών ασθενών µετά 

από µετάφραση στην ελληνική γλώσσα και το σταθµισµένο στην Ελλάδα 

ερωτηµατολόγιο Επισκόπησης Υγείας του Nottingham (Nottingham Health Profile) 

για τη µέτρηση της ποιότητας ζωής των ατόµων και µελών οικογενειών. 
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Η πλειονότητα των φροντιστών ήταν έγγαµες γυναίκες, κυρίως µητέρες, µε µέση 

ηλικία τα 62 έτη. Οι περισσότεροι ασθενείς (55, 84.6%) µε µείζονες ψυχικές 

διαταραχές έµεναν µε τις οικογένειες τους.   Οι πιο κοινές ανησυχίες των συγγενών 

αφορούσαν την υγεία του ασθενή, και το µέλλον, την ασφάλεια και την οικονοµική 

τους κατάσταση.  

Οι επιπτώσεις που συνόδευαν τη φροντίδα ασθενών µε µείζονες ψυχικές διαταραχές 

στην ποιότητα ζωής των συγγενών κατεγράφησαν στις συναισθηµατικές αντιδράσεις, 

στην ενεργητικότητα και στον πόνο. Οι γυναίκες-φροντιστές ανέφεραν περισσότερα 

προβλήµατα υγείας µε µια τάση αύξησης της επίδοσης µε την ηλικία, ενώ ενδιαφέρον 

ήταν το εύρηµα ότι οι συγγενείς-φροντιστές δεν προσέφευγαν σε υψηλό ποσοστό (11, 

83.1%) στις υπηρεσίες Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας. 

Συµπερασµατικά, οι συγγενείς-φροντιστές στην Κρήτη βιώνουν συνέπειες από την 

ενασχόληση τους µε τη φροντίδα ασθενών µε µείζονες ψυχικές διαταραχές, αλλά 

απαιτείται περαιτέρω έρευνα για τη συστηµατική περιγραφή τους και τη σύγκριση µε 

άλλες περιοχές της Ελλάδας και της Ευρώπης. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Λέξεις κλειδιά: οικογενειακή επιβάρυνση,  φροντιστής, ψυχική διαταραχή, 
σχιζοφρένεια, ποιότητα ζωής  
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Abstract 

 
Title: Burden (consequences) for family members and other 

individuals who care for patients with mental 

disorders in Crete 
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 The aim of the present study was to evaluate the consequences οn family caregivers 

and other individuals who are responsible for the care of patients with mental 

disorders in Crete 

 The study followed a cross-sectional design with a pre-selected sample of 65 

individuals and family members taking care of patients with mental disorders from 

the four prefectures of Crete, drawn from the Institution of Chronic Mentally Ill in 

Chania. The Involvement Evaluation Questionnaire was used for the identification 

of consequences for individuals and members of families who were taking care of 

patients with mental disorders, after being translated into Greek. The translated 

and validated into Greek, Nottingham Health Profile on the measurement of 

quality of life of individuals and members of families was also used.    
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 The majority of caregivers were married women, mainly mothers, with a mean age 

of 62 years.  The majority of patients (55, 84.6%) with mental disorders in our study 

lived with  their families. The most common worries of relatives caregivers were 

about the patient's health, future, safety and financial position.   

 The consequences following the care of patients with major mental disorders in the 

quality of life of their relatives were demonstrated in the emotional reaction, the 

energy and the pain section. Women caregivers reported more health problems 

with a tendency to increase with age, whereas interesting was the finding that 

caregivers did not addressed to the primary health care physicians in a high 

percentage (11, 83.1%). 

 In conclusion the relatives-caregivers on Crete suffer the consequences from their 

involvement on the care of patients with major mental disorders, but an additional 

research remains to be conducted for the systematic description of the current 

situation and the comparison with other health regions in Greece and Europe.  

     

 
 
 
 
Keywords: family burden, caregiver, mental disorders, schizophrenia, quality of 
live 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. Ψυχικές διαταραχές: Ορισµός � Το µέγεθος του προβλήµατος 

Ορισµός 

Οι ψυχικές διαταραχές και διαταραχές της συµπεριφοράς θεωρούνται κλινικά σηµαντικές 

καταστάσεις οι οποίες χαρακτηρίζονται από µεταβολές στη σκέψη, στην διάθεση ή την 

συµπεριφορά και που συνδυάζονται µε προσωπική δυσφορία και /ή έκπτωση της 

λειτουργικότητας. Οι ψυχικές διαταραχές και διαταραχές της συµπεριφοράς δεν είναι απλά 

διαφοροποιήσεις µέσα στα πλαίσια της φυσιολογικής διακύµανσης, αλλά αναφέρονται σε 

σαφώς ανώµαλα ή παθολογικά αίτια. Αυτές οι εκδηλώσεις, για να κατηγοριοποιηθούν ως 

διαταραχές, πρέπει να έχουν διάρκεια, να υποτροπιάζουν και να προκαλούν κάποιο βαθµό 

προσωπικής δυσφορίας ή έκπτωσης της λειτουργικότητας σε έναν ή περισσότερους τοµείς της 

ζωής (Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, 2002). 

Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (Π.Ο.Υ.) έχει αναπτύξει µια σύγχρονη  ταξινόµηση των 

ψυχικών διαταραχών και διαταραχών της συµπεριφοράς µε κλινικές περιγραφές και 

διαγνωστικές οδηγίες για χρήση στην κλινική πράξη και έρευνα (ICD-10, World Health 

Organization, 1993). Το κεφάλαιο V, της ∆έκατης  Αναθεώρησης της ∆ιεθνούς Ταξινόµησης 

Νόσων (ICD-10) είναι αφιερωµένο αποκλειστικά στις ψυχικές διαταραχές και διαταραχές της 

συµπεριφοράς (Στεφανής και συνεργάτες, 1992), ενώ για την χρήση στην Πρωτοβάθµια 

Φροντίδα Υγείας προορίζεται το βιβλίο µε τίτλο «Οι ψυχικές διαταραχές στην Πρωτοβάθµια 

Φροντίδα. Οδηγίες για τη διάγνωση και την Αντιµετώπιση», (Π.Ο.Υ., Ψυχιατρική Κλινική 

Πανεπιστηµίου Αθηνών, 1998).  
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Στις κατά ICD-10 µείζονες κατηγορίες ψυχικών και συµπεριφορικών διαταραχών 

περιλαµβάνονται ανάµεσα σε άλλες και οι παρακάτω:  

• Οργανικές ψυχικές διαταραχές. 

• Ψυχικές και συµπεριφορικές διαταραχές οφειλόµενες σε χρήση ψυχοδραστικών ουσιών. 

• Σχιζοφρένεια, σχιζότυπες και παραληρηµατικές διαταραχές. 

• ∆ιαταραχές της διάθεσης. 

• Νευρωτικές, σχετιζόµενες µε το στρες και σωµατόµορφες διαταραχές. 

• Συµπεριφορικά σύνδροµα σχετιζόµενα µε διαταραχές των φυσιολογικών λειτουργιών 

και σωµατικούς παράγοντες. 

• ∆ιαταραχές της προσωπικότητας και της συµπεριφοράς των ενηλίκων. 

• ∆ιαταραχές της ψυχολογικής ανάπτυξης. 

• Συµπεριφορικές και συναισθηµατικές διαταραχές µε έναρξη συνήθως στην παιδική και 

εφηβική ηλικία 

• Ακαθόριστες ψυχικές διαταραχές 

Η µελέτη αυτή εστιάζει σε ορισµένες διαταραχές, οι οποίες συνήθως προκαλούν σοβαρή 

ανικανότητα αν δεν θεραπευτούν επαρκώς και οι οποίες δηµιουργούν µεγάλη επιβάρυνση στην 

δηµόσια υγεία.  

Το µέγεθος του προβλήµατος 

Οι ψυχικές διαταραχές είναι συχνές, προσβάλλουν ανθρώπους σε όλες τις χώρες και κοινωνίες, 

παρουσιάζονται  σε όλες τις πληθυσµιακές οµάδες. Ο συνολικός επιπολασµός των διαταραχών  
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εκτιµάται ότι είναι 10% στους ενήλικες, περίπου ίδιος µεταξύ ανδρών και γυναικών και ότι το 

20-25% του πληθυσµού θα εµφανίσει κάποια στιγµή της ζωής τους ψυχικές διαταραχές (World 

Health Organization 2001). Τετρακόσια πενήντα περίπου εκατοµµύρια άνθρωποι υποφέρουν 

από ψυχιατρικές διαταραχές, είκοσι τέσσερα εκατοµµύρια άνθρωποι υποφέρουν από 

σχιζοφρένια και εκατόν είκοσι ένα  εκατοµµύρια από κατάθλιψη.  

Επιδηµιολογικές έρευνες στη κοινότητα διαπιστώνουν αυξητική τάση του µεγέθους της 

ψυχολογικής επιβάρυνσης και ψυχιατρικής νοσηρότητας στο γενικό πληθυσµό τα τελευταία 

χρόνια. Σε έρευνα πεδίου µε χρήση δοµηµένης ψυχιατρικής συνέντευξης στις ΗΠΑ, το ποσοστό 

επιπολασµού, για µία ή περισσότερες ψυχιατρικές διαταραχές ήταν περίπου 30% (Kessler et al, 

1994). Μία διεθνής µελέτη που έγινε από τον Π.Ο.Υ. σε 14 Κέντρα Υγείας σε όλον τον κόσµο 

(Μαδιανός, 1994; Ustun αnd Sartorious, 1995) έδειξε ότι ποσοστό 24% του συνόλου των ασθενών 

(στην Αθήνα 22%) που επισκέφθηκαν τις υπηρεσίες πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας (Π.Φ.Υ) 

έχουν µία ή περισσότερες ψυχικές διαταραχές. Αντίστοιχες επιδηµιολογικές έρευνες στη χώρα 

µας κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες έχουν αναφέρει ποσοστά επιπολασµού περίπου στο 14-

20% (Madianos et al., 1985; Μαυρέας, 2000). 

Ευρήµατα µελετών που διεξήχθησαν στην Π.Φ.Υ. στην Ελλάδα, συµφωνούν  ότι οι ψυχικές 

διαταραχές είναι συχνές (Λιονής, 2003), ενώ υπογραµµίζουν τη σηµασία της πρόληψης των 

ψυχικών διαταραχών στην Π.Φ.Υ. 
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1.2. Η επιβάρυνση των ψυχικών διαταραχών στη δηµόσια υγεία - Αναφορές στη διεθνή 

βιβλιογραφία 

Σύµφωνα µε πρόσφατες αναλύσεις  του Π.Ο.Υ. (2001),  οι ψυχικές διαταραχές και διαταραχές 

της συµπεριφοράς αντιπροσωπεύουν το 12% της παγκόσµιας επιβάρυνσης της ∆ηµόσιας Υγείας 

από νοσήµατα. 

Οι ψυχικές και νευρολογικές διαταραχές θεωρούνται ότι ευθύνονται για το 12.3% των ετών ζωής 

σταθµισµένων ως προς την ανικανότητα, για το 31% των ετών ζωής µε ανικανότητα (YLDs) και 

για τις 6 από τις 20 κύριες αιτίες ανικανότητας παγκοσµίως. Κατά τις επόµενες δεκαετίες η 

επιβάρυνση των ψυχικών διαταραχών εκτιµάται ότι θα αυξηθεί και η προβολή της για το 2020 

δείχνει ότι αυτή θα ξεπεράσει το 15% των απολεσθέντων ετών ζωής σταθµισµένων ως προς την 

ανικανότητα. Η κατάθλιψη ακόµη αναµένεται να γίνει η δεύτερη κύρια αιτία ανικανότητας 

στον κόσµο (Murray and Lopez,1996). 

Οι ψυχικές διαταραχές επηρεάζουν άµεσα ή έµµεσα, οικονοµικά τις κοινωνίες, τις κυβερνήσεις, 

τα ίδια τα άτοµα µε ψυχικές διαταραχές, αλλά και τις οικογένειες τους (Becker et al., 1999; Scott 

and Dickey, 2003). Το έµµεσο οικονοµικό κόστος, που πηγάζει από την απώλεια κυρίως της 

εργασίας και την µειωµένη παραγωγικότητα της εργασίας, υπολογίζεται ότι είναι  υψηλότερο 

από το άµεσο, σε αντίθεση µε άλλα προβλήµατα υγείας (Knapp et al., 1997).  

Οι οικογένειες και όσοι τους φροντίζουν αναγκάζονται σε πολλές περιπτώσεις όχι µόνο να 

υποστούν το οικονοµικό κόστος της φροντίδας αλλά και το κοινωνικό κόστος, όπως το  
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συναισθηµατικό βάρος, την έκπτωση της ποιότητας ζωής, τον κοινωνικό αποκλεισµό, το στίγµα 

και την απώλεια ευκαιριών να βελτιώσουν τη ζωή τους. Εκτός από την προφανή δυστυχία που 

προκαλούν οι ψυχικές διαταραχές, αναγκάζονται να κάνουν προσαρµογές και συµβιβασµούς, 

που τους αποτρέπουν από το να εκπληρώσουν το δυναµικό τους  στην εργασία, τις κοινωνικές 

σχέσεις και τη διασκέδαση αλλά και να υποστούν την προκατάληψη, το φόβο, τη ντροπή, την 

απόρριψη ή αποφυγή (Sartorius, 1998;  Östman and  Kjellin,  2002).   

Αν και µεγάλο µέρος όλων αυτών των συνεπειών δεν δηλώνεται πουθενά και εποµένως η 

επιβάρυνση δεν µετράται ποσοτικά, επιστηµονικές εκτιµήσεις δείχνουν ότι το βάρος της 

φροντίδας για ένα µέλος της οικογένειας µε ψυχικές διαταραχές είναι σηµαντικό (Fadden et al., 

1987;  Winefield and Harvey, 1994). 

Τέλος, τα τελευταία χρόνια µε τη µεταρρύθµιση στο τοµέα της ψυχικής υγείας  και την 

αντιµετώπιση του ατόµου µε ψυχικές διαταραχές έξω από το ίδρυµα, στην κοινότητα 

(Κονταξάκης και Χριστοδούλου, 2000;  Τσιάντης, 1990;  Μαδιανός και Οικονόµου, 1990), ο 

ρόλος της οικογένειας γίνεται ακόµη πιο σηµαντικός µιας και αποτελεί το κύριο φυσικό 

υποστηρικτικό σύστηµα για το άτοµο µε ψυχικές διαταραχές και τη βασική και πολλές φορές 

µοναδική πηγή φροντίδας. 
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1.3. Κοινωνικοδηµογραφικά χαρακτηριστικά ατόµων και µελών οικογενειών που 

φροντίζουν ασθενείς µε µείζονες ψυχικές διαταραχές 

Με το κίνηµα της αποϊδρυµατοποίησης, το βάρος της ευθύνης µετατοπίστηκε στην οικογένεια, 

της οποίας ο ρόλος στην εξέλιξη του ατόµου µε ψυχικές διαταραχές άρχισε να αναγνωρίζεται, 

κυρίως τα τελευταία δέκα χρόνια, ως πολύ σηµαντικός (Τοµαράς και Μαυρέας, 1990). 

Μέλη της οικογένειας, συγγενείς ή φίλοι αναλαµβάνουν συχνά το ρόλο του ανεπίσηµου 

φροντιστή (informal caregiver), βοηθώντας τα άτοµα µε µείζονες ψυχικές διαταραχές να 

εκτελέσουν τις καθηµερινές τους δραστηριότητες (Schene et al., 1998). Ψυχικές διαταραχές, όπως 

η σχιζοφρένεια, έχουν σοβαρές επιπτώσεις στα ίδια τα άτοµα µειώνοντας την ικανότητα τους 

για αυτοεξυπηρέτηση, περιορίζοντας την ικανότητα τους για σύναψη κοινωνικών σχέσεων και 

µειώνοντας τις ευκαιρίες για απασχόληση (Tessler et al., 1987).  

Οι συγγενείς των ασθενών µε ψυχικές διαταραχές βιώνουν αισθήµατα απώλειας, θλίψης, 

ντροπής, ενοχής και θυµού (Sartorious, 1998) ενώ αισθάνονται, όπως και τα άτοµα µε τις 

ψυχικές διαταραχές στιγµατισµένοι και κοινωνικά αποµονωµένοι. Οι ζωές τους ακόµη 

διαταράσσονται καθώς παρέχουν περισσότερη φροντίδα από όση κανονικά θα αναλογούσε σε 

κάποιον µε την ηλικία του ατόµου µε ψυχικές διαταραχές. Στις περιπτώσεις αυτές η κανονική 

φροντίδα (normal care) µετατρέπεται σε παροχή φροντίδας (caregiving)  µε συνέπεια  η 

µακροχρόνια  φροντίδα των ασθενών µε ψυχικές διαταραχές, να αποβεί επιβαρυντική, τόσο σε 

ψυχολογικό όσο και σε οικονοµικό επίπεδο (Schene et al., 1996).  

 



∆ηµόσια Υγεία & ∆ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Τµήµα Ιατρικής � Πανεπιστήµιο Κρήτης 

 
 
 
 
 

17

Από τα δεδοµένα της µελέτης των πέντε ευρωπαϊκών χωρών (Ολλανδία, ∆ανία, Αγγλία, Ισπανία 

και Ιταλία), EPSILON study, (Meijer et al., 2004) φαίνεται καθαρά ότι η πλειοψηφία των 

υπεύθυνων προσώπων που φροντίζουν ασθενείς µε µείζονες ψυχικές διαταραχές ήταν γυναίκες, 

έγγαµες (60%), σχεδόν τα 2/4 γονείς (µητέρα/πατέρας), το 1/4 αδέλφια και το 1/4  σύζυγοι. Το 

57% των ατόµων µε µείζονες ψυχικές διαταραχές διέµενε µαζί µε τους συγγενείς του. 

Σύµφωνα  µε τους Schene, Winjgaarden και Koeter  (1988), µελέτη  που έγινε σε µέλη οργάνωσης 

οικογενειών (YPSILON) της Ολλανδίας για ασθενείς µε σχιζοφρένεια ή χρόνια ψύχωση, µε 

διάρκεια διαταραχής (χρόνια από τη στιγµή της εκδήλωσης της) µεγαλύτερη από 10 χρόνια 

(48.9%) και από 4 έως 10 χρόνια (40.4%), διαφάνηκε καθαρά ο ισχυρός ρόλος των γυναικών στη 

φροντίδα των ατόµων αυτών (71.3%).Τα τρία τέταρτα ήταν γονείς (80%), το 7.3% αδέλφια, το 

9.2% σύντροφοι, το 1.3% τα παιδιά των ατόµων µε ψυχικές διαταραχές, 0.8% πρώην σύντροφοι 

και 0.4%  είχαν άλλου είδους σχέση.  

Σύµφωνα µε τις  Winefield and Harvey (1994), η επιβάρυνση ήταν µεγαλύτερη στους συζύγους 

και  στα ενήλικα παιδιά των ατόµων µε χρόνιες ψυχικές διαταραχές, µε µέσο όρο 14.2 χρόνια 

από τη διάγνωση της νόσου. 
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1.4. Επιβάρυνση των ατόµων και των οικογενειών που φροντίζουν ασθενείς µε µείζονες 

ψυχικές διαταραχές. 

Οι συνέπειες στις οικογένειες που φροντίζουν άτοµα µε µείζονες ψυχικές διαταραχές - 

επιβάρυνση του φροντιστή (caregiving burden) ή οικογενειακή επιβάρυνση (family burden) - 

αποτέλεσε αντικείµενο µελέτης επί σχεδόν τέσσερις δεκαετίες (Schene et al., 1994). Στο διάστηµα 

αυτό το ενδιαφέρον των ερευνητών επικεντρώθηκε στη µέτρηση και αξιολόγηση της 

επιβάρυνσης των φροντιστών και στην κατασκευή εργαλείων µέτρησης της, τα οποία  

χρησιµοποιήθηκαν και χρησιµοποιούνται τόσο στην καθηµερινή κλινική πρακτική για την 

αναγνώριση των προβληµάτων των συγγενών, όσο και για ερευνητικούς σκοπούς, για να 

αξιολογηθεί η πολυπλοκότητα της έννοιας «επιβάρυνση».  

Ο όρος επιβάρυνση ή φορτίο (burden) περικλείει οικονοµικές δυσκολίες, συναισθηµατικές 

αντιδράσεις στην ασθένεια, το άγχος της αντιµετώπισης της διαταραγµένης συµπεριφοράς, τη 

διάλυση της καθηµερινότητας της οικογένειας και τον περιορισµό των κοινωνικών 

δραστηριοτήτων (Fadden et al., 1987). Αυτή κρίνεται σε  αντικειµενική και υποκειµενική  

επιβάρυνση (Schene et al., 1994). Η αντικειµενική επιβάρυνση σχετίζεται µε τη συµπεριφορά 

των ασθενών και είναι οι πρόσθετες απαιτήσεις που επιβάλλονται στους συγγενείς, από τα νέα 

και διαρκή καθήκοντα της φροντίδα του ατόµου µε µείζονες ψυχικές διαταραχές, και η απώλεια 

δραστηριοτήτων τους. Η υποκειµενική  αναφέρεται στην ψυχολογική πίεση (distress) ή στις 

ελάσσονες ψυχικές διαταραχές που πιθανόν να προκύψουν από τα  διαρκή καθήκοντα και τα 

προβλήµατα της φροντίδας του ατόµου µε µείζονες ψυχικές διαταραχές.  
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Το κοινωνικό και συναισθηµατικό περιβάλλον εντός της οικογένειας διαδραµατίζει  ζωτικό 

ρόλο στις ψυχικές διαταραχές. Πολλές διεθνείς µελέτες δείχνουν, πως το είδος και η ποσότητα 

συναισθηµάτων, όπως τα επικριτικά σχόλια, η εχθρότητα, η συναισθηµατική εµπλοκή σε µέγιστο 

βαθµό και η έκφραση συµπάθειας συσχετίζονται µε χειρότερη πρόγνωση της νόσου. Υπάρχει 

ισχυρή συσχέτιση µεταξύ το εκφραζόµενου συναισθήµατος (expressed emotion) των συγγενών 

και υψηλών ποσοστών υποτροπής των ασθενών που ζουν µε αυτούς (Scazufca and Kuipers, 

1996). Το µέγεθος του αντίκτυπου της φροντίδας πάνω στη ψυχική και σωµατική υγεία των 

συγγενών εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του ατόµου µε ψυχικές διαταραχές, τα  δικά τους 

χαρακτηριστικά, της σχέσης τους και του περιβάλλοντός τους (Schene et al., 1998). 

Πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι η επιβάρυνση των οικογενειών από τη φροντίδα ενός µέλους της  

µε µείζονες ψυχικές διαταραχές είναι πολύ υψηλή (Schene et al., 1998). Οι Chakrabarti και 

Kulhara (1999) αναφέρουν ότι συγκριτικές µελέτες µεταξύ διαφόρων διαταραχών (σχιζοφρένια, 

συναισθηµατικές διαταραχές) αποδεικνύουν ότι η αντικειµενική επιβάρυνση ήταν µεγαλύτερη 

µεταξύ των οικογενειών των ατόµων µε σχιζοφρένια. Τα συµπεράσµατα διάφορων µελετών, που 

αξιολογούν τον αρνητικό αντίκτυπο της σχιζοφρένιας στις οικογένειες, δείχνουν ότι 30-60% των 

φροντιστών υφίσταται σηµαντικό distress, όπως µετρήθηκε από την κλίµακα General Health 

Questionnaire (Birchwood and Cochrane,  1990; Oldridge and Hughes, 1992; Winefield and 

Harvey, 1993; McGilloway et al., 1997). Αυτά τα επίπεδα ήσαν υψηλότερα από αυτά που 

παρατηρούνται στο γενικό πληθυσµό και εκτιµάται ότι συνδέονται µε τις απαιτήσεις που 

συνοδεύουν τον ρόλο της φροντίδας.  
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Σύµφωνα µε τους Schene, Winjgaarden και Koeter (1988), σε έρευνα 480 µελών οικογενειών, 

αναφέρθηκε τεταµένη ατµόσφαιρα, αυξηµένα καθήκοντα  στα µέλη µε την µεγαλύτερη επαφή 

µε το άτοµο µε ψυχικές διαταραχές. Αντίθετα, η ανησυχία βρέθηκε να είναι πιο έντονη µεταξύ 

των 200 οικογενειών που είχαν λίγη ή καθόλου άµεση επαφή µε το συγγενή τους και συνεπώς 

δεν γνώριζαν για την κατάσταση του. Εξαιρουµένης της ηλικίας (τα ηλικιωµένα άτοµα µε 

µείζονες ψυχικές διαταραχές χρειάζονται περισσότερη φροντίδα) το φύλο, τα χαρακτηριστικά 

της διαταραχής και η συνολική εξέλιξη της κλινικής κατάστασης στο χρόνο, δεν σχετίζονται µε 

τα προβλήµατα και καθήκοντα της παροχής φροντίδας. Τα αποτελέσµατα αυτά συµφωνούν µε 

µελέτες πάνω σε χρόνια σωµατικά νοσήµατα, οι οποίες έδειξαν πως η τρέχουσα σοβαρότητα του 

νοσήµατος έχει µεγαλύτερο αντίκτυπο στην παροχή φροντίδας (Biegel et al., 1991). Ένα ειδικό 

χαρακτηριστικό των ατόµων που φροντίζουν άτοµα µε ψυχικές διαταραχές και σχετίζεται µε 

την επιβάρυνση, είναι το πόσο ικανό θεωρεί τον εαυτό του να αντιµετωπίσει την ψυχική 

διαταραχή. Η αίσθηση ελέγχου (sense of control) στους φροντιστές µείωσε τη βαθµολογία σε 

τρία επίπεδα (ένταση, ανησυχία και προτροπή) και τη συνολική βαθµολογία της επιβάρυνσης. 

Οι συµµετέχοντες που ανέφεραν µεγαλύτερη επιβάρυνση ήταν αυτοί που επισκεφθόντουσαν 

συχνότερα γιατρό και έπαιρναν φαρµακευτική αγωγή.  

Τα δεδοµένα της µελέτης EPSILON (Meijer et al., 2004), τα οποία αναφέρονται σε ευρύ και 

αντιπροσωπευτικό δείγµα  ατόµων µε ψυχικές διαταραχές και µελών οικογενειών σε πέντε 

Ευρωπαϊκές χώρες, δείχνουν πως η πιο συνηθισµένη συνέπεια της παροχής φροντίδας ήταν η 

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

οικονοµική κατάσταση του. Η συνολική βαθµολογία των συνεπειών της παροχής φροντίδας  
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ήταν µεγαλύτερη στους συγγενείς που είχαν περισσότερες ώρες επαφής µε τα άτοµα µε ψυχικές 

διαταραχές και  όταν τα άτοµα αυτά ήταν µεγαλύτερα σε ηλικία. 

Σε µια άλλη διαχρονική ευρωπαϊκή µελέτη της οικογενειακής επιβάρυνσης (Magliano et al., 

2000), βρέθηκε µείωση του οικογενειακού φορτίου στους συγγενείς που συµµετείχαν σε 

ψυχοεκπαιδευτικές  και υποστηρικτικές  παρεµβάσεις.  
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1.6. Ανάδειξη σπουδαιότητας και αναγκαιότητας της µελέτης 

Αν και η οικογενειακή επιβάρυνση θεωρείται ένας από τους παράγοντες που διαδραµατίζουν 

ρόλο στην εξέλιξη της χρόνιας ψυχικής διαταραχής και η ανακούφιση της οικογένειας από το 

βάρος της φροντίδας βοηθάει στη διαφοροποίηση της αντίδρασης των µελών της οικογένειας 

προς τον ασθενή και κατά συνέπεια στη βελτίωση της στάσης και της συµπεριφοράς του ασθενή, 

στην Ελλάδα δεν έχει µελετηθεί επαρκώς. Εν τούτοις, Έλληνες ερευνητές ασχολήθηκαν µε το 

θέµα  της στάσης  των συγγενών ατόµων µε ψυχικές διαταραχές (Alivisatos και Lyketsos, 1964; 

Dimitriou και συνεργάτες, 1978) και του γενικού πληθυσµού  (Βασιλείου και συνεργάτες, 1968; 

Γεωργάς και συνεργάτες, 1978;  Κοutrelakos και Gedeon, 1978;  Μαδιανός και συνεργάτες,  1983; 

Μadianos και συνεργάτες, 1987;  Νέστορος και συνεργάτες, 1992;  Φακίνος και Πετρογιάννης, 

1997).  

Στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρεται µεγάλος αριθµός µελετών σχετικά µε την επιβάρυνση των 

οικογενειών ασθενών µε µείζονες ψυχικές διαταραχές. Στην Ελλάδα η επιβάρυνση των 

οικογενειακών φροντιστών έχει συζητηθεί ελάχιστα. Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

προέκυψε ότι οι µελέτες ελλήνων συγγραφέων που αναφέρονται στην διερεύνηση των 

χαρακτηριστικών των ατόµων και των µελών των οικογενειών, των αναγκών και των 

επιπτώσεων από την φροντίδα ασθενών µε µείζονες ψυχικές διαταραχές είναι περιορισµένες 

(Madianos και Economou, 1994; Stefanis et al., 1995; Bibou-Nakou, 1997). Τέτοιες όµως µελέτες 

κρίνονται απαραίτητες  ώστε να διερευνηθούν πιθανές αιτίες πρόκλησης επιβάρυνσης στις 

οικογένειες, την αναγκαιότητα  υποστήριξης και εκπαίδευσης των οικογενειών και των ατόµων  
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που φροντίζουν ασθενείς µε ψυχικές διαταραχές και τον επαναπροσδιορισµό των ρόλων όσων 

παρέχουν φροντίδα στο χώρο της ψυχικής υγείας. 

∆εδοµένης της κρίσιµης σπουδαιότητας των ανθρωπίνων πόρων στην παροχή θεραπειών και 

υπηρεσιών, τα συµπεράσµατα της παρούσας µελέτης θα µπορούσαν να συνεκτιµηθούν µε τα 

αντίστοιχα ερευνών, που έχουν πραγµατοποιηθεί σε άλλες χώρες και να συµβάλλουν στην 

περαιτέρω διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών και στον επαναπροσδιορισµό των ρόλων 

όσων παρέχουν φροντίδα στο χώρο της ψυχικής υγείας. 
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1.7. Ερευνητικά ερωτήµατα -Σκοπός και στόχοι της µελέτης 

Τα ερευνητικά ερωτήµατα της µελέτης ήσαν: 

1. Ποια είναι τα  χαρακτηριστικά των ατόµων που φροντίζουν ασθενείς µε µείζονες ψυχικές 

διαταραχές; 

2. Ποια η επιβάρυνση των ατόµων και των οικογενειών που φροντίζουν ασθενείς µε µείζονες 

ψυχικές διαταραχές, και ποιο το επίπεδο της ψυχικής τους υγείας; 

3. Ποιες οι επιπτώσεις από την φροντίδα των ασθενών αυτών στην ποιότητα ζωής τους; 

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

οικογενειών που φροντίζουν ασθενείς  µε µείζονες ψυχικές διαταραχές στην Κρήτη, ενώ στους 

αντικειµενικούς  στόχους της µελέτης περιλαµβάνονταν:  

1. Η  περιγραφή των  χαρακτηριστικών  των ατόµων που φροντίζουν τους ασθενείς αυτούς. 

2. Η εκτίµηση της επιβάρυνσης εξαιτίας της φροντίδας που παρέχουν στους ασθενείς αυτούς, 

εξετάζοντας παράλληλα και το επίπεδο της ψυχικής τους υγείας. 

3. Η εκτίµηση των επιπτώσεων που επιφέρει η φροντίδα ατόµων µε µείζονες ψυχικές 

διαταραχές στην ποιότητα ζωής τους. 
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2. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ  ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

2.1. Πληθυσµός µελέτης 

2.1.1. Τόπος και χρόνος διεξαγωγής της µελέτης-Πληθυσµός αναφοράς 

Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε στη γεωγραφική περιφέρεια της Κρήτης, σε αστικές και αγροτικές 

περιοχές των νοµών Λασιθίου, Ηρακλείου, Ρεθύµνης και Χανίων, κατά το χρονικό διάστηµα 

Ιανουαρίου� Ιουλίου του 2005. Σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή του 2001, ο µόνιµος 

πληθυσµός της Κρήτης ανέρχεται σε 594,368 κατοίκους (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος, 

2004). 

Ο πληθυσµός αναφοράς ήταν µέλη οικογενειών ή άλλα άτοµα που φροντίζουν ασθενείς µε 

µείζονες ψυχικές διαταραχές και ήταν εγγεγραµµένοι στο Αρχείο του Θεραπευτηρίου Ψυχικών 

Παθήσεων Χανίων (Θ.Ψ.Π.Χ.). Η συλλογή των στοιχείων του πληθυσµού µελέτης έγινε από το 

γραφείο κίνησης ασθενών του Θ.Ψ.Π.Χ. Το πρόγραµµα ιατρικού αρχείου λειτουργούσε µόνο ως 

προς το σκέλος εισόδου-εξόδου των ασθενών στο ίδιο πρόγραµµα µε αυτό του γραφείου κίνησης 

των ασθενών. Επιλέχθηκε το Θ.Ψ.Π.Χ., ως  η µόνη κλειστή µονάδα ψυχιατρικής περίθαλψης σε 

επίπεδο Κρήτης µε ασθενείς µε τεκµηριωµένη διάγνωση και στους οποίους έχει επιβεβαιωθεί η 

διάγνωση ψυχικής νόσου. 

2.1.2. Τύπος και πληθυσµός µελέτης  

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

εστιάζει σε µερικές µείζονες ψυχικές διαταραχές που είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικές για τις 
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κοινότητες και  γενικά θεωρούνται σοβαρό πρόβληµα. Συµπεριλήφθησαν οι εξής κατηγορίες 

που παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. 

Πίνακας 1. Κατηγορίες ψυχικών διαταραχών * 

• Χρόνιες ψυχωσικές  διαταραχές - F20#   

    ∆ιαγνωστικά γνωρίσµατα 

Χρόνια προβλήµατα µε τα παρακάτω γνωρίσµατα: 

   -    Κοινωνική απόσυρση 
   -    Μειωµένο κίνητρο ή ενδιαφέρον, παραµέληση εαυτού 
   -    ∆ιαταραγµένη σκέψη 

Περιοδικά επεισόδια: 

- Νευρικότητας ή ανησυχίας 
- Παράδοξης συµπεριφοράς 
- Ψευδαισθήσεων 
- Παραληρητικών ιδεών 

• ∆ιπολική διαταραχή � F31 

       ∆ιαγνωστικά γνωρίσµατα 

      Περίοδοι µανίας µε: 

- Αυξηµένη ενεργητικότητα και δραστηριότητα. 
- Ανεβασµένη διάθεση ή ευερεθιστότητα 

      Περίοδοι κατάθλιψης µε: 

- Κακή ή καταθλιπτική διάθεση 
- Απώλεια των ενδιαφερόντων ή της ευχαρίστησης 

• Κατάθλιψη � F32# 

                 ∆ιαγνωστικά γνωρίσµατα 

- Κακή ή καταθλιπτική διάθεση 

- Απώλεια ενδιαφέροντος ή ευχαρίστησης 

 

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

Αντιµετώπιση»,  Π.Ο.Υ., Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών, 1998.  
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Τα κριτήρια επιλογής των µελών των οικογενειών και των ατόµων που φροντίζουν ασθενείς µε 

µείζονες ψυχικές διαταραχές για τη µελέτη ορίστηκαν τα παρακάτω: 

• Mόνιµοι κάτοικοι της Κρήτης. 

• Συγγενείς α΄ ή β΄ βαθµού ή άλλα άτοµα µη συγγενικά που φροντίζαν ασθενείς µε 

διάγνωση χρόνιες ψυχωσικές διαταραχές - F 20#,  διπολική διαταραχή - F 31, κατάθλιψη 

- F 32#. 

• Φροντίδα ασθενών µε διαταραχές της ψυχικής νόσου > της  5ετίας και εισαγωγή στο 

Θ.Ψ.Π.Χ. το έτος 1999. 

• Παραµονή του ασθενή µε ψυχικές διαταραχές στην οικογένεια ≥ για 6 µήνες τον 

τελευταίο χρόνο. 

• Μέλη οικογενειών ηλικίας >18 ετών 

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

διάθετε τον περισσότερο χρόνο για την φροντίδα του ασθενή. Ο ορισµός του συγγενή-φροντιστή 

ήταν: το άτοµο που παρείχε φροντίδα σε ένα άλλο άτοµο, το οποίο εξαρτιόταν από αυτό για 

βοήθεια (Oyebode, 2003). 

Το σύνολο των ατόµων µε µείζονες ψυχικές διαταραχές που πληρούσαν τα κριτήρια εισόδου 

στη µελέτη, ήταν 230. Στη µελέτη συµµετείχαν τελικά  εξήντα πέντε (65)  µέλη οικογενειών ή 

άλλα άτοµα. Έγινε προσπάθεια τηλεφωνικής επικοινωνίας µε όλες τις οικογένειες  των ατόµων 

αυτών.  Εξαιρέθηκαν 165 άτοµα για τους παρακάτω λόγους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ∆ιάγραµµα 1) : 

Θάνατος: 15 ασθενείς  

Εισαγωγή σε ίδρυµα ή ξενώνα: 16 ασθενείς 

Μη ανάγκη φροντίδας:10 ασθενείς 
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Άρνηση:19 άτοµα φροντίδας 

Mη απάντηση στην τηλεφωνική κλήση: 22 άτοµα φροντίδας 

 Λάθος διεύθυνση: 83  οικογένειες.  

 

2.2. ΜΕΘΟ∆ΟΣ 

2.2.1. Ερωτηµατολόγια 

Στη µελέτη χρησιµοποιήθηκαν δύο κύρια εργαλεία/ερωτηµατολόγια. Το Ερωτηµατολόγιο 

Αξιολόγησης Συµµετοχής (Involvement Evaluation Questionnaire/ΙΕQ), για την εκτίµηση των 

συνεπειών από την φροντίδα ατόµων µε µείζονες ψυχικές διαταραχές και το ερωτηµατολόγιο 

Επισκόπηση Υγείας του Nottingham (Nottingham Health Profile Health Profile/NHP), για τη 

µέτρηση της ποιότητας ζωής. 

Ερωτηµατολόγιο για τις συνέπειες των φροντιστών 

Το Ερωτηµατολόγιο Αξιολόγησης Συµµετοχής ( Involvement Evaluation Questionnaire � 

EUROPEAN VERSION/ IEQ - EU, AH Schene, B van Wijngaarden &  MWJ Koeter, 2001)  

σχεδιάστηκε από µία οµάδα Ολλανδών ερευνητών. Βασίστηκε σε συστηµατική ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας από το 1940 έως το 1992 και η ανάπτυξη του άρχισε το 1987 και διήρκησε 10 

χρόνια. Η πρώτη έκδοση του IEQ χρησιµοποιήθηκε σε τέσσερις Ολλανδικές µελέτες που 

πραγµατοποιήθηκαν µεταξύ του 1987 και 1990. Οι ψυχοµετρικές αναλύσεις των δεδοµένων από 

τις πρώτες µελέτες και µια νέα βιβλιογραφική ανασκόπηση, οδήγησε στη δηµιουργία της 

δεύτερης έκδοσης του ερωτηµατολογίου στα Ολλανδικά, το 1992, το οποίο το ίδιο έτος 
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µεταφράστηκε στα αγγλικά και ακολούθησαν µεταφράσεις στα Iταλικά, Iσπανικά, 

Πορτογαλικά, Γερµανικά, Γαλλικά, Φιλανδικά και Σουηδικά. 

Το ερωτηµατολόγιο έχει χρησιµοποιηθεί στη µελέτη των πέντε ευρωπαϊκών χωρών, Ολλανδία, 

∆ανία, Αγγλία, Ιταλία, Ισπανία, EPSILON study (European Psychiatric Services: Inputs Linked 

to Outcome Domains and Needs) και έχει αναφερθεί υψηλή εγκυρότητα και  αξιοπιστία 

(Cronbach's alpha=0.90, Intra Class Correlations=0.90). 

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

συµπληρωθούν όλες οι ενότητες του IEQ, είναι φροντιστής και ασθενής να έχουν τουλάχιστον 

µία ώρα ανά εβδοµάδα προσωπική ή τηλεφωνική επικοινωνία, κατά τη διάρκεια των 

προηγούµενων τεσσάρων εβδοµάδων.  

Το ερωτηµατολόγιο που παρουσιάζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ αποτελείται από 81 ερωτήσεις που 

δοµούνται σε επτά ενότητες ως παρακάτω: 

1. Κοινωνικοδηµογραφικά στοιχεία του ασθενή και της οικογένειας (ερωτήσεις 1-15) 

2. Συνέπειες για τα άτοµα που φροντίζουν ασθενείς µε ψυχικές διαταραχές (ερωτήσεις 16-

46) 

3. Πρόσθετες οικονοµικές δαπάνες (ερωτήσεις 47-54) 

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

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

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

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

7. Ανοιχτή ερώτηση για σχόλια και παρατηρήσεις (ερώτηση 81) 
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Η δεύτερη ενότητα, που αποτελεί τη βασική ενότητα του ερωτηµατολογίου IEQ, αναφέρεται στις 

συνέπειες των ατόµων που φροντίζουν ασθενείς µε ψυχικές διαταραχές. Αυτή σύµφωνα µε τους 

κατασκευαστές µετρά στη πεντάβαθµη κλίµακα Likert ή σε διχοτόµο κλίµακα: 

α) Την ένταση (ερωτήσεις 29-35, 42-43), αναφέρεται στην τεταµένη ατµόσφαιρα µεταξύ ατόµων 

µε ψυχικές διαταραχές και συγγενών (καυγάδες, ενοχλήσεις και περιστασιακές απειλές). 

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

για την ασφάλεια του ατόµου µε µείζονες ψυχικές διαταραχές, για την υγεία του και για το 

είδος της βοήθειας/θεραπείας που λαµβάνει. 

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

της οικογένειας προς τον ασθενή µε µείζονες ψυχικές διαταραχές, όπως να φροντίζει για τη 

λήψη του φαρµάκου, τον ύπνο, τη βίαιη συµπεριφορά. 

δ) Την προτροπή (ερωτήσεις 16-21, 27-28), αναφέρεται στην παρακίνηση του φροντιστή προς  

τον ασθενή ώστε να περιποιείται τον εαυτό του, να τρώει αρκετά, να συµµετέχει σε 

δραστηριότητες.  

Μετάφραση � Προσαρµογή του IEQ στα Ελληνικά 

Για τη µετάφραση και χρήση του Ερωτηµατολογίου Αξιολόγησης Συµµετοχής (Involvement 

Evaluation Questionnaire-EU) δόθηκε έγγραφη άδεια από τον Καθηγητή AH Schene, µέλος της 

οµάδας που συνέταξε το πρωτότυπο ερωτηµατολόγιο (Παράρτηµα ΙΙ) στην Κλινική Κοινωνικής   

και Οικογενειακής Ιατρικής του Τµήµατος Ιατρικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης για χρήση στη 

µελέτη αυτή.  Η διαδικασία της µετάφρασης στα ελληνικά έγινε σύµφωνα µε τη διαδικασία που 

προτείνεται από την �Trust Scientific Advisory Committee� SAC (Medical Outcomes Trust 
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Bulletin, 1997). Σύµφωνα µε τις οδηγίες αυτές τo αγγλικό ερωτηµατολόγιο µεταφράστηκε 

χωριστά στα ελληνικά (forward translation) από δύο διαφορετικά άτοµα. Ακολούθησε η 

σύγκριση των δύο µεταφράσεων από όπου προέκυψε η τελική µορφή του ερωτηµατολογίου στα 

ελληνικά, στη συνέχεια µεταφράστηκε  στα αγγλικά (back translation) και δόθηκε για έγκριση 

στον Καθηγητή AH Schene. 

Για την διαπολιτισµική προσαρµογή (cultural adaptation)  το ερωτηµατολόγιο δόθηκε σε ένα 

τυχαίο δείγµα πέντε συγγενών που φρόντιζαν τους ασθενείς κατά τη διάρκεια της νοσηλείας 

τους στην Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου. Αφού πρώτα 

συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο, στη συνέχεια ρωτήθηκαν για κάθε τµήµα του 

ερωτηµατολογίου χωριστά αν ήταν κατανοητά και αν χρειαζόταν να τα αναδιατυπώσουν 

(cognitive debriefing interview). Οι προτάσεις τους ενσωµατώθηκαν στην αρχική µετάφραση κι 

έτσι διαµορφώθηκε η τελική ελληνική µετάφραση του ερωτηµατολογίου.  

H στάθµιση/προτύπωση του ερωτηµατολογίου IEQ,  έγινε σε δείγµα του πληθυσµού µελέτης (21 

άτοµα φροντίδας).  Για τον έλεγχο της επαναληψιµότητας του ερωτηµατολόγιου (test-retest 

reliαbility) πραγµατοποιήθηκε µέτρηση στα 21 άτοµα του πληθυσµού µελέτης, µε προσωπική 

συνέντευξη, σε δύο διαφορετικές χρονικές στιγµές. Το χρονικό διάστηµα που µεσολάβησε από 

την πρώτη στη δεύτερη συµπλήρωση ήταν τρεις βδοµάδες (1-18/6/2005 πρώτη συµπλήρωση, 

29/6-15/7/2005 δεύτερη συµπλήρωση). Εξετάστηκε η επαναληψιµότητα των µετρήσεων στις 

εξής παραµέτρους: Σχέση του συγγενή, που ανέλαβε την φροντίδα µε τον ασθενή, ώρες 

προσωπικής ή τηλεφωνικής επαφής συγγενή και ασθενή.  
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Ερωτηµατολόγιο για την ποιότητα ζωής 

Το ερωτηµατολόγιο Επισκόπησης Υγείας του Nottingham (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) αξιολογεί την 

υποκειµενική δυσφορία από προβλήµατα υγείας και τον βαθµό στον οποίο τα προβλήµατα 

αυτά επηρεάζουν τι φυσιολογικές δραστηριότητες του ατόµου. Η ανάπτυξη του 

ερωτηµατολογίου ολοκληρώθηκε το 1981 από τους Hunt, McEven και McΚenna. Έχει 

µεταφραστεί σε πολλές γλώσσες, όπως Γαλλικά, Ισπανικά, Γερµανικά, Ιταλικά, Νορβηγικά, 

Σουηδικά. Η εγκυρότητα και αξιοπιστία του είναι υψηλές. Το ερωτηµατολόγιο µεταφράστηκε 

και προσαρµόστηκε στα Ελληνικά από τους Α. Βιδάλη, Μ. Συγγελάκη (Vidalis et al. 2002). 

Αποτελείται από δύο µέρη. Στο πρώτο µέρος διερευνώνται µε 38 διαπιστώσεις (statements) 

(ναι/όχι) έξι τοµείς: κινητικότητα, πόνος, ύπνος, ενεργητικότητα, συναισθηµατικές αντιδράσεις 

και κοινωνική αποµόνωση. Τα αποτελέσµατα σε κάθε κατηγορία εκφράζονται ως ποσοστό, 

µεταξύ 0 και  100. Το  δεύτερο µέρος περιέχει επτά γενικές ερωτήσεις (ναι/όχι)  και διερευνά 

περιοχές της καθηµερινής ζωής, εργασία, νοικοκυριό (και συναφείς δραστηριότητες), κοινωνική 

ζωή, οικογενειακή ζωή, σεξουαλικότητα, ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και διακοπές και οι δυνατές 

βαθµολογίες είναι 0 ή 1. Τα δύο µέρη µπορούν να χρησιµοποιηθούν ανεξάρτητα.  

2.2.2. Συµπλήρωση ερωτηµατολογίων 

Τα ερωτηµατολόγια συµπληρώθηκαν κατά την διάρκεια προσωπικής συνέντευξης. Οι 

συνεντεύξεις πραγµατοποιήθηκαν στα σπίτια των συµµετεχόντων µετά από τηλεφωνική 

ειδοποίησή τους, διάρκειας περίπου µίας ώρας. Τα ερωτηµατολόγια συµπληρώθηκαν το χρονικό 

διάστηµα Ιανουαρίου � Ιουλίου 2005. 
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Τήρηση κανόνων βϊοηθικής 

Το Επιστηµονικό Συµβούλιο του Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων Χανίων και η ∆ιοίκηση 

της Μονάδας αυτής ενέκριναν το ερευνητικό πρωτόκολλο (2/12/2004) που υποβλήθηκε 

(Παράρτηµα ΙΙ). 

Η συµµετοχή των προαναφερόµενων ατόµων στη µελέτη καθορίστηκε µετά από πλήρη ατοµική 

ενηµέρωση και υπογραφή συµφωνητικού αποδοχής συµµετοχής τους στη µελέτη σύµφωνα µε 

τους κανόνες έρευνας βϊοηθικής και δεοντολογίας για την προστασία των συµµετεχόντων 

(WHO, 2000) (Παράρτηµα ΙΙ). 

 

2.3. Ανάλυση δεδοµένων ερευνητική εργασίας 

Για τις ανάγκες της παρούσης µελέτης αναλύθηκαν και παρουσιάζονται στα αποτελέσµατα τα 

δεδοµένα που αφορούν: 

(α) Επιβάρυνση και συγκεκριµένα το Ερωτηµατολόγιο Αξιολόγησης Συµµετοχής 

(β) Ποιότητα ζωής και συγκεκριµένα το ερωτηµατολόγιο Επισκόπησης Υγείας του Nottingham 

Στατιστική ανάλυση 

Τα αποτελέσµατα των ερωτηµατολογίων µετά την κωδικοποίηση τους καταχωρήθηκαν σε 

ηλεκτρονική βάση δεδοµένων. Για τη στατιστική επεξεργασία και αξιολόγηση των  
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αποτελεσµάτων (επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας (P-value)<0.05) χρησιµοποιήθηκε το 

στατιστικό πρόγραµµα SPSS 13.0.  

Αρχικά, δηµιουργήθηκαν συγκεντρωτικοί πίνακες συχνοτήτων για τα κοινωνικοδηµογραφικά 

στοιχεία των ερωτηθέντων. Για την εκτίµηση των συνεπειών από την φροντίδα ασθενών µε 

µείζονες ψυχικές διαταραχές και την πιθανή συσχέτιση τους µε κοινωνικοδηµογραφικά και 

άλλα χαρακτηριστικά του δείγµατος, ήταν απαραίτητη η δηµιουργία νέων µεταβλητών. 

(ένταση, επίβλεψη, ανησυχία, προτροπή και συνολική επιβάρυνση). Για τη συσχέτιση αυτών των 

µεταβλητών µε τα χαρακτηριστικά του δείγµατος, χρησιµοποιήθηκαν στατιστικοί έλεγχοι 

υποθέσεων, θέτοντας ως επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας 95% (α = 5%). Οι µέθοδοι αυτοί 

επιλέχθηκαν µε γνώµονα των τύπο των δεδοµένων ήταν: 

• Για συνεχείς µεταβλητές  (όπως η ηλικία των φροντιστών)  ο δείκτης συσχέτισης 

Pearson�s r 

• Για διχοτοµικές µεταβλητές (όπως το φύλο των φροντιστών) ο στατιστικός έλεγχος x2 

• Για κατηγορικές µεταβλητές (όπως το µορφωτικό επίπεδο των φροντιστών, η σχέση 

φροντιστών και ασθενών) έγινε χρήση των ελέγχων µονοµερούς ανάλυσης της 

διακύµανσης (One-way ANOVA). Επιπλέον, στις περιπτώσεις που βρέθηκε στατιστική 

σηµαντικότητα, έγινε post-hoc ανάλυση για να διερευνηθούν επιµέρους οι διάφορες 

κατηγορίες. 

 

 

• Για τη διερεύνηση τυχών σχέσης µεταξύ κατηγορικών µεταβλητών χρησιµοποιήθηκε ο 

στατιστικός έλεγχος x2 - statistic, µε διορθωτική µέθοδο προσοµοίωσης Monte Carlo. 
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• Τέλος, δηµιουργήθηκαν µοντέλα πολλαπλής γραµµικής παλινδρόµησης 

χρησιµοποιώντας την µέθοδο Enter. Θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι τα µοντέλα αυτά 

είχαν στόχο τη διερεύνηση τάσεων και όχι την πρόβλεψη των τιµών των εξαρτηµένων 

µεταβλητών, για το λόγο και αυτό δεν θεωρήθηκε κριτήριο επιλογής η προβλεπτική τους 

ικανότητα.  

• Για τη σύγκριση µέσων σταθµισµένων τιµών χρησιµοποιήθηκαν µη παραµετρικές 

δοκιµασίες Mann-Witney U-test, Kruskal- Wallis one-way analysis of variance. 

 

Για την στάθµιση του ερωτηµατολογίου IEQ διενεργήθηκαν µετρήσεις : 

α) Εσωτερική συνάφεια-internαl consistency: Η µέτρηση της εσωτερικής συνάφειας 

επιτυγχάνεται µε τον υπολογισµό του δείκτη Cronbach's alpha, αποδεικνύεται υψηλή όταν ο 

δείκτης Cronbach's alpha είναι µεγαλύτερος του 0.7 (Cronbach's alpha >0.7) και του δείκτη Intra 

Class Correlation (Streiner  and Norman, 1995). 

β) Test-retest reliαbility: Η σχέση των απαντήσεων των ερωτηµατολογίων µετρήθηκε µε το 

συντελεστή συσχέτισης kappa (cohen kappa coefficient). Επαληθεύτηκε η επαναληψιµότητα των 

µετρήσεων σε επιλεγµένους τοµείς του ερωτηµατολογίου. 
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

3.1. Κοινωνικοδηµογραφικά χαρακτηριστικά ατόµων, µελών οικογενειών ασθενών µε 

µείζονες ψυχικές διαταραχές 

Στον Πίνακα 1 περιγράφονται αναλυτικά τα κοινωνικοδηµογραφικά χαρακτηριστικά των 

φροντιστών. Στη µελέτη µας συµµετείχαν 65  συγγενείς και άλλα άτοµα που φρόντιζαν άτοµα 

µε µείζονες ψυχικές διαταραχές µε µέσο όρο ηλικίας τα 62.64 έτη (Σ. Α. 10.97 έτη). Από αυτούς, 

πενήντα τέσσερις ήταν γυναίκες (54, 83.1%) και έντεκα άνδρες (11, 16.9%). Με βάση το επίπεδο 

της εκπαίδευση το ένα τρίτο (21, 32.3%) των συγγενών, φροντιστών ήταν αναλφάβητοι, και το 

50% περίπου (34 συγγενείς, φροντιστές) απόφοιτοι ∆ηµοτικού. Περίπου τα δύο τρίτα από τους 

συγγενείς, φροντιστές ήταν έγγαµοι (47, 72.3%). Είκοσι πέντε συγγενείς, φροντιστές (ποσοστό 

38.5%), είχαν κατά προσέγγιση καθαρό εισόδηµα από 500-800� µηνιαίως, είκοσι (ποσοστό 

30.8%) είχαν εισόδηµα µηνιαίως από 800-1200�. Περίπου το 85% (55) από τους συγγενείς, 

φροντιστές διέµεναν µε τους συζύγους και /ή τα παιδιά τους.  Στην πλειοψηφία τους ήταν 

συγγενείς, µητέρα /πατέρας (43, 66.2%), κόρη /γιος (1, 1.5%), αδέλφια (3, 4.6%), άλλοι συγγενείς 

(4, 6.2%), σύζυγοι (8,12.3%) και κατοικούσαν στο ίδιο σπίτι µε τα άτοµα µε µείζονες ψυχικές 

διαταραχές (52, 80.0%). 

Στον Πίνακα 2 περιγράφονται τα κοινωνικοδηµογραφικά χαρακτηριστικά των ασθενών µε 

µείζονες ψυχικές διαταραχές. 

Περίπου τα δύο τρία των ασθενών  (40, 61.5%) ήταν άνδρες και το ένα τρίτο (25, 38.5%) 

γυναίκες, µε µέση ηλικία τα 44.4 έτη (Σ. Α. 12.5 έτη). Σχεδόν οι µισοί από τους ασθενείς (29, 

44.6%) είχαν λάβει τη διάγνωση στη διάρκεια της περιόδου 1991-1999, το ένα τρίτο (19, 29.2%) 
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τη δεκαετία 1981-1990 και το 26.2% (17 άτοµα) είχαν τη διάγνωση της νόσου για περίπου τρεις 

δεκαετίες. 

 

3.2. Συνέπειες στους φροντιστές από την φροντίδα ασθενών µε µείζονες ψυχικές διαταραχές  

3.2.1. Ένταση από τη φροντίδα ατόµων µε µείζονες ψυχικές διαταραχές 

Στον Πίνακα 3 περιγράφεται αναλυτικά η ένταση ως συνέπεια της φροντίδας που προσέφεραν 

οι συγγενείς, φροντιστές στους ασθενείς µε µείζονες ψυχικές διαταραχές.  

Σαράντα δύο συµµετέχοντες (42, 64.6%) από τους 65 απάντησαν αρνητικά στην ερώτηση που 

αναφέρεται στην ενόχληση τους κατά την διάρκεια του ύπνου από τον ασθενή µε µείζονες 

ψυχικές διαταραχές.  

Οι σχέσεις µεταξύ τους αναφέρθηκε ότι ήταν αρκετά καλές. Οι µισοί περίπου (33, 50.8%), στην 

ερώτηση αν η ατµόσφαιρα ήταν µεταξύ σας τεταµένη, απάντησαν µερικές φορές και είκοσι έξι 

(26, 40.0%) απάντησαν ποτέ. 

Στην ερώτηση, πόσο συχνά ο συγγενείς /φίλος σας προκάλεσε καυγά, είκοσι εννέα απάντησαν 

(29, 44.6%) ποτέ, τριάντα ένας (31, 47.7%) µερικές φορές.  

Είκοσι πέντε συγγενείς/ φροντιστές (25, 38.5%) στην ερώτηση αν τους ενόχλησε η συµπεριφορά 

του ασθενή απάντησαν ποτέ και είκοσι εννέα (29, 44.6%) µερικές φορές.  
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Τα δύο τρίτα περίπου των συγγενών, φροντιστών (42, 64.6%) απάντησαν ποτέ, στην ερώτηση, αν 

είχαν ακούσει από άλλους ότι τους ενόχλησε η συµπεριφορά του ασθενή µε µείζονες ψυχικές 

διαταραχές. 

Η πλειοψηφία των συµµετεχόντων (52, 80.0%) απάντησε αρνητικά στην ερώτηση αν 

αισθάνονται ότι απειλούνται από το άτοµο µε µείζονες ψυχικές διαταραχές και ένα αρκετά 

µεγάλο ποσοστό  (67.7%) απάντησε αρνητικά στη σκέψη να φύγει από το σπίτι εξαιτίας της 

συµπεριφοράς του.  

Αντίθετα η µειοψηφία των συµµετεχόντων απάντησε αρνητικά (6, 9.2%) στην ερώτηση αν 

ανησυχούν για το δικό τους µέλλον, και στην ερώτηση, σε ποιο βαθµό τα προβλήµατα ψυχικής 

υγείας του ασθενή ήταν φορτίο για τους ίδιους, δέκα έξι απάντησαν (16, 24.6%) κανένα φορτίο. 

Η συνολική βαθµολογία της έντασης στους συµµετέχοντες στη µελέτη έλαβε µέση τιµή 1.78        

(Σ.Α. 1.66, 95% ∆Α=1.37-2.20) (Πίνακας 11).  Από το ιστόγραµµα φαίνεται ότι η επικρατούσα 

τιµή είναι στο 1 και η πλειοψηφία των τιµών (89.2%) βρίσκεται µεταξύ µηδέν και 3 (Γράφηµα 5). 

∆ε βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική συσχέτιση µεταξύ ηλικίας του φροντιστή και έντασης 

(Pearson r= - 0.199, p=0.116). Η µέση τιµή της επιβάρυνσης  σε σχέση µε την ένταση βρέθηκε 1.85 

(Σ.Α. 1.74) στις γυναίκες και 1.45 (Σ.Α. 1.21) στους άνδρες και  µε τη χρήση t-test ανεξάρτητων 

δειγµάτων  βρέθηκε ότι η διαφορά αυτή δεν ήταν στατιστικώς σηµαντική  (t = 0.720, df = 63, p= 

0.474). Στατιστικώς σηµαντική διαφορά δε βρέθηκε επίσης µεταξύ έντασης φροντιστή και των 

επιπέδων εκπαίδευσης (F= 0.560, p=0.693), το ίδιο και µεταξύ έντασης και των κατηγοριών 

γονείς, παιδιά, αδέλφια, άλλοι συγγενείς, σύζυγοι, φίλοι, γείτονες, συνάδελφοι (F=1.572, p= 

1.163). 
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Όταν συγκρίθηκε η  ένταση µε τις ώρες προσωπικής ή τηλεφωνικής επαφής των φροντιστών µε 

τον ασθενή, δε βρέθηκε να υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά (F=1.206, p= 0.318) 

(Πίνακας 4). 

 

3.2.2. Επίβλεψη των ασθενών µε µείζονες ψυχικές διαταραχές 

Στον Πίνακα 5 περιγράφεται αναλυτικά η επίβλεψη ως συνέπεια της φροντίδας που 

προσέφεραν οι συγγενείς, φροντιστές στους ασθενείς µε µείζονες ψυχικές διαταραχές.  

Σαράντα πέντε συµµετέχοντες (69.2%)  δε χρειάστηκε να αποτρέψουν τα άτοµο µε µείζονες 

ψυχικές διαταραχές να διαπράξουν επικίνδυνες πράξεις (να βάλει φωτιά, αναµµένο τσιγάρο) 

και πενήντα τρεις (81.5%) να τους αποτρέψουν από αυτοτραυµατισµό.  

Τριάντα πέντε συγγενείς/ φροντιστές (53.8%) δεν χρειάστηκε να βεβαιωθούν ότι τα άτοµα µε 

µείζονες ψυχικές διαταραχές  κοιµήθηκαν αρκετά. Πενήντα συγγενείς/ φροντιστές (76.9%) να 

τους εµποδίσουν από κατανάλωση αλκοόλ και πενήντα εννέα  (90.8%) από χρήση ναρκωτικών.  

Σαράντα δύο (64.6%)  συγγενείς, φροντιστές δήλωσαν ότι δεν ενοχλήθηκαν κατά τη διάρκεια  

του ύπνου τους από τα άτοµα µε µείζονες διαταραχές.  

Η συνολική βαθµολογία της επίβλεψης έλαβε µέση τιµή 0.91 ( Σ.Α. 1.32, 95% ∆.Α=0.58-1.23). Το 

95% των τιµών βρίσκεται κάτω από το 4 και το 57% στο 0  (Γράφηµα 6). ∆ε βρέθηκε στατιστικώς 

σηµαντική συσχέτιση µεταξύ ηλικίας του φροντιστή και επίβλεψης (Pearson r= - 0.003, p=0.979). 

Η µέση τιµή της επιβάρυνσης  σε σχέση µε την επίβλεψη βρέθηκε 0.98 (Σ.Α. 1.36) στις γυναίκες 

και 0.55 (Σ.Α. 1.04) στους άνδρες, η διαφορά αυτή δεν ήταν στατιστικώς σηµαντική (t=0.999, 
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df=63, p= 0.322). ∆ε βρέθηκε επίσης στατιστικώς σηµαντική συσχέτιση µεταξύ της επίβλεψης και  

των  επιπέδων εκπαίδευσης (F= 2.022, p=0.103), του βαθµού συγγένειας (κατηγορίες γονείς, 

παιδιά, αδέλφια, άλλοι συγγενείς, σύζυγοι, φίλοι, γείτονες, συνάδελφοι) (F=3.773, p= 0.002) και 

των ωρών προσωπικής ή τηλεφωνικής επαφής των φροντιστών µε τον ασθενή (F=1.171, p= 

0.333), ενώ βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική συσχέτιση µεταξύ επίβλεψης και χρονικής διάρκειας 

της ψυχικής διαταραχής του ασθενή ((F=6.911, p= 0.011) (Πίνακας 6). 

 

3.2.3. Ανησυχία από την φροντίδα ασθενών µε µείζονες ψυχικές διαταραχές 

Στον Πίνακα 7 περιγράφεται αναλυτικά η ανησυχία ως συνέπεια της φροντίδας των συγγενών, 

φροντιστών.  

Στην ερώτηση που αναφέρεται στην ανησυχία των συγγενών, φροντιστών για την ασφάλεια του 

ασθενή, µόνο 7 συµµετέχοντες, ποσοστό 10.8% απάντησε ποτέ.  

Στην ερώτηση, πόσο συχνά οι συγγενείς, φροντιστές ανησύχησαν για το είδος της βοήθειας/ 

θεραπείας του ασθενή, 15 συµµετέχοντες, ποσοστό 23.1% απάντησε ποτέ.  

Στην ερώτηση αν ανησυχούν για την  γενική υγεία του ασθενή µε µείζονες ψυχικές διαταραχές, 

ποσοστό 15.4% ( 10 άτοµα) απάντησε αρνητικά. 

Έξι συγγενείς/ φροντιστές 9.2% απαντούν ότι δεν ανησύχησαν για το πώς θα έβγαζε πέρα 

οικονοµικά ο ασθενής, αν δεν τον ενίσχυαν οι ίδιοι, ενώ 3 από αυτούς (ποσοστό 4.6%) 

απάντησαν ότι δεν ανησυχούν για το µέλλον του ασθενή. 
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Τα προβλήµατα ψυχικής υγείας του ασθενής δεν αποτελούν φορτίο για τους συγγενείς/ 

φροντιστές  σε ποσοστό 24.6%  (16 άτοµα).  

Η συνολική βαθµολογία της ανησυχίας έλαβε µέση τιµή 3.74 (Σ.Α. 1.96, 95% ∆.Α=3.25- 4.22). H 

επικρατούσα τιµή αντιστοιχούσε στο 6, µε συγκέντρωση το 26% των απαντήσεων και σχεδόν τα 

τρία τέταρτα (72%) των απαντήσεων να συγκεντρώνονται µεταξύ 3 και 6  (Γράφηµα 7). 

Βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική συσχέτιση µεταξύ ηλικίας φροντιστή και ανησυχίας (Pearson r= 

0.383, p=0.002).  

Βρέθηκε να υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά στη µέση τιµή µεταξύ γυναικών 4.17(Σ.Α.: 

1.82) και ανδρών 1.64 (Σ.Α.: 1.12) αναφορικά µε την ανησυχία (t=4.427, df=63, p=0.005  

∆εν βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική συσχέτιση µεταξύ ανησυχίας του φροντιστή και  επιπέδου 

εκπαίδευσης (F= 0.887, p=0.478), όπως και µεταξύ ανησυχίας και είδους φροντιστή (κατηγορίες: 

γονείς, παιδιά, αδέλφια, άλλοι συγγενείς, σύζυγοι, φίλοι, γείτονες, συνάδελφοι), (F= 

0.780,p=0.606). Βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική διαφορά µόνο στο ζευγάρι γονείς-σύζυγοι 

(p=0.038).  

Μεταξύ ωρών προσωπικής ή τηλεφωνικής επαφής των φροντιστών µε τον ασθενή και ανησυχίας 

δε βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική διαφορά (F=1.600, p=0.186), ενώ στατιστικώς σηµαντική ήταν 

η συσχέτιση µεταξύ επίβλεψης και χρονικής διάρκειας της ψυχικής διαταραχής του ασθενή 

((F=3.864, p= 0.054)  (Πίνακας 8). 
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3.2.4. Προτροπή του φροντιστή προς τον ασθενή µε µείζονες ψυχικές διαταραχές  

Στον Πίνακα 9 περιγράφεται αναλυτικά η προτροπή, παρακίνηση του φροντιστή προς  τον 

ασθενή. 

Τον ασθενή δεν προτρέπουν να περιποιείται τον εαυτό του 22 (33.8%) συµµετέχοντες και 27 

(41.5%) δεν τον βοηθούν να περιποιείται τον εαυτό του.   

Τον ασθενή δεν προτρέπουν να τρώει αρκετά 42 (64.6%) συµµετέχοντες.  

Τον ασθενή δεν προτρέπουν για δραστηριότητες 22 (33.8%) συµµετέχοντες και 24 (36.9%) δεν 

τον συνοδεύουν σε εξωτερικές δραστηριότητες.  

Τον ασθενή δεν χρειάστηκε να ελέγξουν ποτέ αν πήρε την απαιτούµενη φαρµακευτική αγωγή 11 

(16.9%) συµµετέχοντες. 

 Kαθηκόντα που κανονικά έπρεπε να κάνει ο ασθενής (δουλειές του σπιτιού, διευθέτηση 

οικονοµικών θεµάτων), εκτελούσαν πάντα 33 (50.8%) συµµετέχοντες. 

Τον ασθενή δεν προτρέπουν να ξυπνήσει το πρωί 40 (61.5%) συµµετέχοντες.  

Η συνολική βαθµολογία της προτροπής έλαβε µέση τιµή 3.62 (Σ.Α. 2.35, 95% ∆.Α=3.03-4.20). Η 

κατανοµή ήταν πολυκόρυφη µε ίση συχνότητα εµφάνισης της βαθµολογίας  στο 0, στο 3 και στο 

6 και το 43% των απαντήσεων να βρίσκεται µεταξύ 2 και 4  (Γράφηµα 8).  

∆ε βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική συσχέτιση µεταξύ ηλικίας του φροντιστή και προτροπής 

(Pearson r= - 0.079, p=0.535).  

Η µέση τιµή της επιβάρυνσης σε σχέση µε την προτροπή βρέθηκε 3.63 (Σ.Α.:3.63) στις γυναίκες 

και 3.55 (Σ.Α.: 3.55) στους άνδρες και η διαφορά αυτή δεν ήταν στατιστικώς σηµαντική  (t=0.107, 

df=63, p= 0.915).  
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∆ε βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική συσχέτιση µεταξύ προτροπής και  επίπεδου  εκπαίδευσης  

(F= 1.323, p=0.272).  

Το είδος των φροντιστών /συγγενών (κατηγορίες: γονείς, παιδιά, αδέλφια, άλλοι συγγενείς, 

σύζυγοι, φίλοι, γείτονες, συνάδελφοι) δε φαίνεται να επηρεάζει στατιστικώς σηµαντικά την 

προτροπή (F=2.993, p=0.10). Βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική διαφορά στα ζευγάρια συγγενείς 

(µέση τιµή=7.50) - γονείς (µέση τιµή=3.53), p=0.039 και συγγενείς (µέση τιµή=7.50) - σύζυγοι 

(µέση τιµή= 2.75), p=0.032.  

Βρέθηκε οι ώρες προσωπικής ή τηλεφωνικής επαφής των φροντιστών µε τον ασθενή , να µην 

επηρεάζουν στατιστικώς σηµαντικά την προτροπή (F=1.392, p=1.095), ενώ στατιστικώς 

σηµαντικά επηρέασε την προτροπή, η χρονική διάρκεια της ψυχικής διαταραχής του ασθενή 

((F=4.477, p= 0.038) (Πίνακας 10). 

 

3.2.5 Συνολική βαθµολογία επιβάρυνσης 

Στον Πίνακα 11 περιγράφoνται αναλυτικά η συνολική βαθµολογία της επιβάρυνσης και των 

επιµέρους συνεπειών στις θεµατικές ενότητες που αναφέρεται το ερωτηµατολόγιο IEQ.  

 Η συνολική βαθµολογία της επιβάρυνσης στους συµµετέχοντες στη µελέτη έλαβε µέση τιµή 9.25 

και τυπική απόκλιση 4.796 (Σ.Α. 4.796, ∆.Α.= 8.06-10.43). Το 75% των τιµών βρέθηκαν κάτω από 

το 12. H επικρατούσα τιµή αντιστοιχούσε στο 8, αλλά παρατηρήθηκε µεγάλη συγκέντρωση στο 7 

(10.8% των απαντήσεων) και στο 11 (12.3% των απαντήσεων) (Γράφηµα 9).  
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∆εν βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική συσχέτιση µεταξύ ηλικίας του φροντιστή και συνολικής 

επιβάρυνσης (Pearson r= 0.035, p=0.786). 

Η µέση τιµή της επιβάρυνσης στους άνδρες ήσαν 6.91  (Σ.Α.: 6.91)  και  στις γυναίκες 9.72 (4.84).  

∆ε βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική συσχέτιση µεταξύ συνολικής επιβάρυνσης του φροντιστή και    

επιπέδου  εκπαίδευσης (F= 1.323, p=0.272). Το ίδιο µεταξύ είδους φροντιστή (κατηγορίες: γονείς, 

παιδιά, αδέλφια, άλλοι συγγενείς, σύζυγοι, φίλοι, γείτονες, συνάδελφοι) και συνολικής 

επιβάρυνσης (F=1.964, p=0.076).  

Ακόµη, δε βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική σχέση µεταξύ της συνολικής επιβάρυνσης και 

µηνιαίου εισοδήµατος (> 500�, 500-800�,  800-1400 �, 1400-2400 �, 2400-3500�µηνιαίως, < 3500� ), 

(F=1.089 p=0.36), όπως και µεταξύ ανδρών και γυναικών φροντιστών µε τις ώρες προσωπικής ή 

τηλεφωνικής επαφής µε τον ασθενή, (1-4 ώρες την εβδοµάδα, 5-8 ώρες την εβδοµάδα, 9-16 ώρες 

την εβδοµάδα, 17-32 ώρες την εβδοµάδα, < από 32 ώρες την εβδοµάδα) (Pearson Chi-Square= 

5.858, df=4, p=0.21). 

Αντίθετα βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική συσχέτιση µεταξύ επιβάρυνσης και χρονικής 

διάρκειας της ψυχικής διαταραχής του ασθενή ((F=8.588, p= 0.005)  (Πίνακας 12). 
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3.2.6. Αποτελέσµατα πολλαπλής παλίνδροµης ανάλυσης 

Συσχέτιση συνολικής επιβάρυνσης, εξειδικευµένης παροχής υπηρεσιών υγείας  στους συγγενείς, 

φροντιστές, χρονική διάρκεια της ψυχικής διαταραχής και συγκατοίκηση.  

Εκτελέστηκε πολλαπλή παλινδροµική ανάλυση µε εξαρτηµένη µεταβλητή τη συνολική 

επιβάρυνση και ανεξάρτητες µεταβλητές, βοήθεια από τον γενικό /οικογενειακό γιατρό, 

βοήθεια από κοινωνικό λειτουργό, ψυχολόγο, ψυχίατρο, ή από εξωνοσοκοµειακή, 

φαρµακευτική αγωγή για τυχόν προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν από τη φροντίδα των 

ασθενών µε µείζονες ψυχικές διαταραχές, χρονική διάρκεια της ψυχικής διαταραχής του ασθενή 

και συγκατοίκηση του συγγενή, φροντιστή µε τον ασθενή. 

∆ιαπιστώθηκε στατιστικώς σηµαντική συσχέτιση µεταξύ χρονικής διάρκειας της ψυχικής 

διαταραχής (έτους εµφάνισης της νόσου) και  συνολικής επιβάρυνσης (t= - 2.590, p=0.012), 

επίσης µεταξύ της µεταβλητής βοήθεια από τον γενικό /οικογενειακό γιατρό και   της συνολικής 

επιβάρυνσης. Το γεγονός ότι η προβλεπτική ικανότητα του µοντέλου είναι µικρή (R2 =23.1%), 

υποδηλώνει ότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την συνολική επιβάρυνση και 

οι οποίοι δεν περιλαµβάνονται στο συγκεκριµένο µοντέλο (Πίνακας 13). 

 

3.2.7. Ικανότητα του φροντιστή να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα ψυχικής υγείας του 

ασθενή.  

Στον Πίνακα 14 περιγράφεται αναλυτικά  η συχνότητα των απαντήσεων των συµµετεχόντων  

στην ερώτηση που αναφέρεται στο πόσο συχνά αισθάνονται ικανοί να αντιµετωπίσουν τα 
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προβλήµατα ψυχικής υγείας του ασθενή. Η πλειοψηφία των φροντιστών (45, 69.3%) απαντά 

θετικά  στην αντιµετωπίσει των προβληµάτων του ασθενή. Η µέση τιµή (3.22) και η διάµεσος 

(3.0) που βρέθηκε δείχνει ότι το σώµα των φροντιστών τείνει να πιστεύει ότι έχει την ικανότητα 

να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα του ασθενή (∆ιάγραµµα 11). 

 

3.2.8. Οικονοµική επιβάρυνση των συγγενών, φροντιστών 

Τα επιπλέον χρήµατα που δαπάνησαν οι συγγενείς, φροντιστές για τους ασθενείς µε µείζονες 

ψυχικές διαταραχές αφορούσαν: επαγγελµατική βοήθεια  7 άτοµα (10.8%), ζηµιά  2 άτοµα  

(3.1%), πληρωµή µεγάλων δαπανών  4 άτοµα  (6.2%) και έξοδα ταξιδιού  10  άτοµα  (15.4), 

φάρµακα  3 άτοµα  (4.6%), πληρωµή χρεών  3  άτοµα (4.6%),  άλλες δαπάνες  29 άτοµα (44.6%). 

Από τον Πίνακα 15 φαίνεται ότι το κατά προσέγγιση ποσό που δαπανήθηκε για λογαριασµό 

του ατόµου µε ψυχικές διαταραχές ήταν λιγότερο των 50� για είκοσι δύο συγγενείς, φροντιστές 

(33.8%). 

 

3.2.9. Εξειδικευµένη παροχή υπηρεσιών υγείας  στους συγγενείς, φροντιστές  

Η πλειοψηφία των συγγενών, φροντιστών (48, 73%) δεν πραγµατοποίησαν επισκέψεις σε 

υπηρεσίες και επαγγέλµατα υγείας τις τέσσερις τελευταίες εβδοµάδες. Έντεκα συγγενείς, 

φροντιστές  (ποσοστό 16.9%) ανέφεραν ότι επισκέφτηκαν γενικό/οικογενειακό γιατρό τις 

τέσσερις τελευταίες εβδοµάδες, ενώ ο αντίστοιχος αριθµός για επίσκεψη σε κοινωνικό λειτουργό 
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ή ψυχολόγο ή ψυχίατρο ήσαν: 12 συγγενείς, φροντιστές (18.5%). Λήψη φαρµακευτικής αγωγής 

αναφέρθηκε από  12 (18.5%) συµµετέχοντες. 

 

3.3. Επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των ατόµων και οικογενειών που φροντίζουν άτοµα µε 

µείζονες ψυχικές διαταραχές  

(Αποτελέσµατα από τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου N.H.P.) 

Από τους 61 φροντιστές, 11 (18%) δεν ανέφεραν κανένα πρόβληµα (βαθµολογία =0) στην 

ενεργητικότητα και 24 (39.3%) απάντησαν θετικά σε όλες τις διαπιστώσεις για την 

ενεργητικότητα (βαθµολογία=100).  

Στις συναισθηµατικές  αντιδράσεις  9  φροντιστές  (14.8%)  δεν   ανέφεραν    κανένα  πρόβληµα   

( βαθµολογία =0 )  και  11 (18%)  απάντησαν θετικά σε όλες τις διαπιστώσεις (βαθµολογία=100). 

Στην κοινωνική αποµόνωση 11 (18%) δεν ανέφεραν κανένα πρόβληµα (βαθµολογία=0) και 3 

(4.9%) απάντησαν θετικά σε όλες τις διαπιστώσεις (βαθµολογία=100). 

 Για τον πόνο 22 φροντιστές (36.1%) δεν ανέφεραν κανένα πρόβληµα (βαθµολογία=0) και 9 

(14.8%) απάντησαν θετικά σε όλες τις διαπιστώσεις (βαθµολογία=100), στον ύπνο 10 (16.4%) δεν 

ανέφεραν κανένα πρόβληµα (βαθµολογία =0) και 2 (3.3%) απάντησαν θετικά σε όλες τις 

διαπιστώσεις (βαθµολογία=100) και στην κινητικότητα 20 φροντιστές (32.8%) δεν ανέφεραν 

κανένα πρόβληµα (βαθµολογία =0) και 2 (3.3%) απάντησαν θετικά στις 6 από 8 διαπιστώσεις 

(βαθµολογία=66.47)  

Οι έξι κατηγορίες στους συµµετέχοντες της µελέτης έλαβαν:  

Ενεργητικότητα, µέση τιµή 64.86 (διάµεσος 63.20)  
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Συναισθηµατικές αντιδράσεις µέση τιµή 60.64 (διάµεσος 76.25) 

Κοινωνική αποµόνωση, µέση τιµή 42.21 (διάµεσος 42.14)  

Πόνος, µέση τιµή 40.31 (διάµεσος 36.06)  

 Ύπνος, µέση τιµή 39.40 (διάµεσος 39.83)  

Κινητικότητα, µέση τιµή 25.08 (διάµεσος 31.29)  

 

Βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική συσχέτιση µεταξύ της επιβάρυνσης συγγενών /φροντιστών και 

των έξι κατηγοριών του ερωτηµατολογίου NHP (ενεργητικότητα, συναισθηµατικές αντιδράσεις, 

κοινωνική αποµόνωση, πόνος, ύπνος, κινητικότητα) (p=0,01). 

∆ε βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική συσχέτιση µεταξύ ηλικίας του φροντιστή και  

ενεργητικότητας ((Pearson r = 0.026, p=0.843), πόνου (Pearson r= 0.091, p=0.490), ύπνου 

(Pearson r=-0.073, p=0.579), κινητικότητας (Pearson r= 0.060, p=0.647). Αντιθέτως βρέθηκε 

στατιστικώς σηµαντική συσχέτιση µεταξύ ηλικίας φροντιστή και συναισθηµατικής αντίδρασης 

(Pearson r= 0.257, p=0.047). Αυτό σηµαίνει ότι όσο αυξάνεται η ηλικία των φροντιστών 

διαπιστώνεται µια τάση αύξησης της επίδοσης του τοµέα που αφορά τη συναισθηµατική 

αντίδραση των φροντιστών ατόµων µε µείζονες ψυχικές διαταραχές.  

Επίσης βρέθηκε να υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ γυναικών όσον αφορά την 

επίδραση της επιβάρυνσης στην ενεργητικότητα (µέση τιµή γυναικών 33.16, µέση τιµή ανδρών 

20, p=0.025), τον πόνο (p=0.041) και τις συναισθηµατικές αντιδράσεις (p=0.007). 

∆εν βρέθηκε να υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ ανδρών και γυναικών όσον 

αφορά την επίδραση της επιβάρυνσης µε την κοινωνική αποµόνωση (p=0.127), κινητικότητα 

(p=0.103) και τον ύπνο (t= -0.893, df=59, p=0.376).  
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Από τα αποτελέσµατα του δεύτερου µέρους του ερωτηµατολογίου N.H.P. που διερευνά επτά 

περιοχές της  καθηµερινής  ζωής των φροντιστών (εργασία, νοικοκυριό, κοινωνική ζωή, 

οικογενειακή ζωή, σεξουαλικότητα, ιδιαίτερα ενδιαφέροντα-χόµπυ και διακοπές)  φαίνεται να 

επηρεάζονται η εργασία (29, 65.9%), η κοινωνική ζωή (37, 60.7%) και η σεξουαλική ζωή (31, 

70.5%). 

3.4. Αποτελέσµατα πολλαπλής παλίνδροµης ανάλυσης (IEQ και Ν.Η.P) 

Συσχέτιση επιβάρυνσης µε τις επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των ατόµων και οικογενειών που 

φροντίζουν άτοµα µε µείζονες ψυχικές διαταραχές. 

∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει στατιστικώς σηµαντική συσχέτιση µεταξύ συνολικής επιβάρυνσης 

από την φροντίδα ασθενών µε µείζονες ψυχικές διαταραχές και του πόνου (t=2.952, p=0.005) 

ενώ παρατηρήθηκε ότι όσο αυξάνεται η κινητικότητα µειώνεται η συνολική βαθµολογία των 

συνεπειών (t=-1.636, p=0.108) (Πίνακας 17). 

 

3.5. Αποτελέσµατα από τη στάθµιση του Ερωτηµατολογίου Αξιολόγησης Συµµετοχής 

(Involvement Evaluation Questionnaire � EUROPEAN VERSION/ IEQ � EU) 

Αξιοπιστία (Reliability) 

 

1) Εσωτερική συνάφεια-internαl consistency 

 Για το σύνολο των ατόµων που συµµετείχαν στη µελέτη (n=65), ο δείκτης Cronbach's alpha για 

τα ερωτήµατα που αναφέρονταν στην ένταση βρέθηκε 0.806 και ο δείκτης Intra Class 
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Correlation 0.806. Για τα ερωτήµατα που αναφέρονταν στην επίβλεψη ο δείκτης Cronbach's 

alpha βρέθηκε 0.717 και ο δείκτης Intra Class Correlation 0.717. Για τα ερωτήµατα που 

αναφέρονταν στην ανησυχία ο δείκτης Cronbach's alpha βρέθηκε 0.853 και ο δείκτης Intra Class 

Correlation 0.853. Για τα ερωτήµατα που αναφέρονταν στην προτροπή ο δείκτης Cronbach's 

alpha βρέθηκε 0.782 και ο δείκτης Intra Class Correlation 0.782. Για το σύνολο των ερωτηµάτων 

(Πίνακας 18) οι δείκτες Cronbach's alpha και Intra Class Correlation = 0.831, ήταν πολύ κοντά 

µε εκείνο της πρωτότυπης έκδοσης του IEQ � EU   (Schene et al, 2002).  

2) Επαναληψιµότητα (Test-retest reliαbility) 

Η ανάλυση της επαναληψιµότητας έγινε στις εξής ερωτήσεις: 

• Σχέση του συγγενή που ανέλαβε την φροντίδα µε τον ασθενή µε µείζονες ψυχικές 

διαταραχές: Με το συντελεστή συσχέτισης kappa βρέθηκε 86.8% συµφωνία σε ότι αφορά 

τη σχέση του ατόµου µε τον ασθενή που ανέλαβε την φροντίδα του (kappa=0.868, 

p<0.0005). Από τα 21 ερωτηµατολόγια µόνο σε 1 δηλώθηκε ότι άλλαξε το άτοµο 

φροντίδας. 

• ώρες προσωπικής ή τηλεφωνικής επαφής µε τον ασθενή µε µείζονες ψυχικές διαταραχές: 

Με το συντελεστή συσχέτισης kappa βρέθηκε 100% συµφωνία σε ότι αφορά τις ώρες 

προσωπικής ή τηλεφωνικής επαφής µε τον ασθενή µε µείζονες ψυχικές διαταραχές 

(kappa=1.000, p<0.002).  
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4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ � ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Πριν τη συζήτηση των κύριων ευρηµάτων αυτής της µελέτης και τη διαµόρφωση ασφαλών 

συµπερασµάτων συζητιούνται οι µεθοδολογικές δυσκολίες και οι περιορισµοί της 

επιδηµιολογικής αυτής µελέτης. 

4.1. Περιορισµοί της µελέτης 

Κατ΄ αρχήν η µελέτη µας ήταν συχρονική, που ως γνωστό δεν επιτρέπει την διαµόρφωση 

αιτιολογικών υποθέσεων. Η παρούσα µελέτη επίσης συµπεριέλαβε µικρό αριθµό ατόµων και 

µελών οικογενειών που φροντίζουν άτοµα µε µείζονες ψυχικές διαταραχές (65 άτοµα από τα 

230) και το µικρό ποσοστό δεν επιτρέπει την  γενίκευση τους στον πληθυσµό της Κρήτης. 

Επίσης εξετάζεται το ενδεχόµενο σφάλµατα επιλογής, ως συνέπεια της δειγµατοληψίας από το 

προϋπάρχον αρχείο του Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων Χανίων να έχουν εισαχθεί και 

επηρεάσει την ερµηνεία των αποτελεσµάτων της µελέτης µας. 

4.2. Κύρια ευρήµατα 

Η παρούσα µελέτη εστίασε σε θέµατα όπως, σχέση φροντίδας, επιβάρυνσης και χαρακτηριστικά 

ατόµων και µελών οικογενειών που φροντίζουν ασθενείς µε µείζονες ψυχικές διαταραχές και 

της σχέσης τους. 

Στη µελέτη µας η µεγάλη πλειοψηφία των φροντιστών  (59, 90.8%) ήταν συγγενείς και κυρίως 

γονείς (43, 66.2%) των ασθενών, εύρηµα το οποίο συµφωνεί µε τις περισσότερες µελέτες (Schene 

et al. 1988, Meijer et al, 2004).  



∆ηµόσια Υγεία & ∆ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Τµήµα Ιατρικής � Πανεπιστήµιο Κρήτης 

 
 
 
 
 

52

 Σε µεγάλο ποσοστό την φροντίδα των ασθενών είχαν αναλάβει οι γυναίκες (54, 83.1%), µε µέσο 

όρο ηλικίας 62.6 έτη, ποσοστό αρκετά υψηλότερο από αυτό που αναφέρουν άλλες µελέτες 

(Winefield and Harvey, 1994, Schene et al, 1998). Η επικράτηση του γυναικείου φύλου 

αναµενόταν, αφού στην  παραδοσιακή ελληνική οικογένεια, η γυναίκα είναι αυτή που 

αναλαµβάνει την ευθύνη της φροντίδας. Ακόµη στη χώρα µας είναι γνωστό το δηµογραφικό 

πρόβληµα, µε ιδιαίτερη αναφορά στις αγροτικές περιοχές, γεγονός που εξηγεί την µεγάλη 

ηλικία των ατόµων που φροντίζουν ασθενείς µε µείζονες ψυχικές διαταραχές.  

Οι περισσότεροι συγγενείς, φροντιστές (52, 80%) ζούσαν µαζί µε τον ασθενή µε µείζονες ψυχικές 

διαταραχές αποτέλεσµα το οποίο συµφωνεί µε τα ευρήµατα κυρίως µελετών στις ισπανικές και 

ιταλικές περιοχές (Thornicroft et al, 2003). Ο χρόνος που αφιερώνει ο φροντιστής στον ασθενή  

µε µείζονες ψυχικές διαταραχές, φαίνεται να συνδέεται άµεσα µε την συγκατοίκηση, ποσοστό 

83.1% (53 φροντιστές)  είχαν περισσότερες από 32 ώρες την εβδοµάδα προσωπική επαφή, 

εύρηµα που επιβεβαιώνεται και από άλλη µελέτη (Harvey et al, 2201).  

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της µελέτης µας δεν βρέθηκε η ηλικία να συσχετίζεται µε την 

συνολική επιβάρυνση ούτε µε τις επιµέρους συνέπειες της, µε εξαίρεση την ανησυχία  (p<0.05). Ο 

Greenberg (1995) αναφέρει ότι καθώς οι συγγενείς γερνούν µαθαίνουν να αντιµετωπίζουν την 

ασθένεια επιτυχέστερα και δοκιµάζουν έτσι λιγότερη επιβάρυνση και αυτό µπορεί µερικώς να 

ερµηνεύει και το δικό µας εύρηµα. 

∆ε βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική διαφορά συγγένειας και συνολικής επιβάρυνσης εκτός από 

την  ανησυχία  που  βρέθηκε  να  υπάρχει  στατιστικώς  σηµαντική  διαφορά  µόνο στο ζευγάρι  
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γονείς-σύζυγοι (p<0.05), οι γονείς ανησυχούν για την υγεία του ασθενή, το µέλλον, την 

ασφάλεια και την οικονοµική του κατάσταση.  

Στη µελέτη µας  δε βρέθηκε να υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά φύλου και συνολικής 

επιβάρυνσης, εκτός από την ανησυχία που βρέθηκε να συσχετίζεται στατιστικώς σηµαντικά 

(p<0.05) µε το γυναικείο φύλο. Σε άλλη µελέτη αναφέρεται ότι η βοήθεια που παρέχεται στις 

µητέρες στις καθηµερινές δουλειές του σπιτιού από τα ενήλικα παιδιά µε ψυχικές διαταραχές 

συµβάλει στη µείωση της επιβάρυνσης (Greenberg,1995).  

Από την βιβλιογραφία έχει αναφερθεί ότι οι περισσότερες ώρες προσωπικής επικοινωνίας 

αυξάνουν την επιβάρυνση (Thornicroft et al, 2003, Wasow, 1994) εύρηµα µε το οποίο δε 

συµφωνεί η δική µας µελέτη,  µε εξαίρεση την ανησυχία  (p<0.05). Όπως αναφέρεται σε άλλη 

µελέτη (Schene et al, 1998), οι συγγενείς µε λιγότερο από µία ώρα επαφή την εβδοµάδα 

αναφέρουν περισσότερη ανησυχία, αλλά λιγότερη επιβάρυνση. Είναι πιθανόν το εύρηµα µας 

αυτό να ερµηνεύεται από το ότι η ελληνική οικογένεια παρά τις αλλαγές στη δοµή της, φαίνεται 

να διατηρεί µερικά χαρακτηριστικά, όπως της στοργής, της αλληλεγγύης και να προστατεύει τα 

αδύνατα µέλη της.  

Η χρονική διάρκεια της ψυχικής διαταραχής του ασθενή φαίνεται πως είναι παράγοντας που 

αυξάνει τα προβλήµατα και τα καθήκοντα φροντίδας του συγγενή σχετικά µε την επίβλεψη 

(p<0.05), προτροπή (p<0.05),  ανησυχία (p<0.05) και κατά συνέπεια τη συνολική επιβάρυνση 

(p<0.05). 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της µελέτης µας, περισσότεροι από τους µισούς φροντιστές 

(70.8%) έχουν συγκεντρώσει χαµηλή βαθµολογία αναφορικά µε τη συνολική επιβάρυνση και 
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συγκεκριµένα στα πεδία ένταση, επίβλεψη και προτροπή, ενώ τo 53.9% έχουν συγκεντρώσει 

υψηλή βαθµολογία αναφορικά µε την ανησυχία. Στη  µελέτη µας βρέθηκε να υπάρχει συσχέτιση 

µεταξύ ηλικίας φροντιστή, φύλου και συγγένειας (γονείς, σύζυγοι) αναφορικά µε την ανησυχία 

που αισθάνονται οι φροντιστές για την υγεία του ασθενή, το µέλλον, την ασφάλεια και την 

οικονοµική του κατάσταση του ασθενή. Από τη µελέτη EPSILON, και στις πέντε χώρες τα 

αποτελέσµατα ήταν σχεδόν παρόµοια, µε την ανησυχία να είναι η πιο κοινή συνέπεια της 

φροντίδας των ασθενών (Thornicroft et al, 2003).   

∆εν βρέθηκε µείωση στη συνολική βαθµολογία των συνεπειών (ένταση, ανησυχία, προτροπή, 

επίβλεψη) στα άτοµα και µέλη οικογενειών που θεωρούν τους εαυτούς τους ικανούς να 

αντιµετωπίσουν το πρόβληµα ψυχικής υγείας του ατόµου µε µείζονες ψυχικές διαταραχές, ενώ 

σε άλλη µελέτη αναφέρετε ότι η αίσθηση του συγγενή, φροντιστή πως ελέγχει την κατάσταση 

µείωσε την επιβάρυνση και συγκεκριµένα την ένταση, ανησυχία και προτροπή (Schene et al, 

1998). 

Ένα σηµαντικό εύρηµα της µελέτης µας ήταν ότι οι συγγενείς - φροντιστές ασθενών µε µείζονες 

ψυχικές διαταραχές δεν επισκέπτονται τόσο συχνά υπηρεσίες Π.Φ.Υ. και ιδίως γενικούς 

γιατρούς (Stefanson, 2001), όπως θα ανέµενε κανείς µε βάση αποτελέσµατα µελετών από άλλες 

Ευρωπαϊκές χώρες. Το γεγονός ότι η µελέτη µας  διεξήχθηκε σε αγροτικές περιοχές της Κρήτης, 

όπου υπηρεσίες εξακολουθούν να παρέχουν ιατροί χωρίς ειδικότητα, πιθανά να εξηγεί εν µέρει 

αυτό το εύρηµα. Σηµειώνεται ότι οι συγγενείς που ανέφεραν περισσότερη επιβάρυνση ήταν 

αυτοί που επισκέφτηκαν το γενικό/οικογενειακό ιατρό (p<0.05). Παρόµοια συµπεράσµατα 

αναφέρουν  Schene et al. (1998) και Tennakoon et al. (2000).           
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Στη µελέτη µας βρέθηκε να υπάρχει στατιστικώς σηµαντική συσχέτιση µεταξύ των συνεπειών 

από την φροντίδα ασθενών µε µείζονες ψυχικές διαταραχές και των επιπτώσεων στην ποιότητα 

ζωής των φροντιστών, αυτό συµφωνεί µε άλλες µελέτες στη διεθνή βιβλιογραφία (Winefield 

1994, Fadden 1987), στην οποία δηλώνεται χρήση άλλων ερωτηµατολογίων από το 

ερωτηµατολόγιο επισκόπησης υγείας του Nottingham (N.H.P.), όπως:  Camberwell High 

Contact Survey, Experience of Caregiving Inventory. Βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική συσχέτιση 

γυναικών και ενεργητικότητας (p<0.05),  συναισθηµατικών αντιδράσεων (p<0.05) και  πόνου 

(p<0.05). Επιπλέον, εκτός από τον παράγοντα «φύλο», βρέθηκε  η ηλικία του φροντιστή να έχει 

στατιστικώς σηµαντική συσχέτιση µε τη συναισθηµατική αντίδραση (p<0.05), όπως 

καταγράφτηκε στο N.H.P.  

Επίσης η πλειοψηφία των συγγενών, φροντιστών ανέφερε πρόβληµα στην εργασία (29, 65.9%), 

την κοινωνική ζωή (37, 60.7%) και στην σεξουαλική ζωή (31, 70.5%0. Από την ανάγνωση των 

αποτελεσµάτων για την επιβάρυνση των φροντιστών και αυτών για την ποιότητα ζωής τους, 

βρέθηκε ότι η υψηλή επιβάρυνση συνοδευόταν από χαµηλή ποιότητα ζωής και αυτό ήταν 

φανερό περισσότερο στα ηλικιωµένα άτοµα και στις γυναίκες. Είναι γνωστό ότι τόσο στην  

παραδοσιακή ελληνική οικογένεια, όσο και στις αγροτικές περιοχές η γυναίκα είναι 

επιφορτισµένη µε πολλούς ρόλους που πιθανά να ερµηνεύει εν µέρει το αποτέλεσµα αυτό. 

 

 

4.3. Συµπεράσµατα 

Η µελέτη µας παρά τα µεθοδολογικά της προβλήµατα που αντιµετωπίζει έδειξε ότι υπάρχει 

επιβάρυνση στους συγγενείς που φροντίζουν άτοµα µε µείζονες ψυχικές διαταραχές και 

µάλιστα σε υψηλότερα επίπεδα από αυτά του ανέφεραν Ευρωπαϊκές µελέτες (επιβάρυνση στην 
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ανησυχία, ένταση, προτροπή, επίβλεψη). Η επιβάρυνση αυτή αφορά κυρίως γυναίκες και 

µοιάζει να επηρεάζει την ποιότητα ζωής. Το γεγονός είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό για τη χώρα 

µας και προσδιορίζει απαραίτητες ενέργειες που θα πρέπει ν΄ αναληφθούν στα πλαίσια ενός 

ολοκληρωµένου συστήµατος φροντίδας υγείας στην περιφέρεια. 
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∆ιάγραµµα 1. Πληθυσµός µελέτης 
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Άρνηση
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Ποσοστό συµµετοχής: 61%
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Πίνακας 1. Κοινωνικοδηµογραφικά χαρακτηριστικά µελών οικογενειών και άλλων ατόµων  
ασθενών µε µείζονες ψυχικές διαταραχές 

Κοινωνικοδηµογραφικά                                                           Συγγενείς  /Φροντιστές   (n= 65)                                   
Χαρακτηριστικά                
                  
    Μέση τιµή (Σ.Α.) 

Ηλικία (έτη)                                        62.6   (10.9)  

 

                                              n      (%) 

Φύλο        
Γυναίκα                                                                                                            54    (83.1%)   
Άνδρας                                          11    (16.9%)              
 
Εκπαίδευση 
Αναλφάβητοι   21    (32.3%)                              
∆ηµοτικό  34    (52.3%) 
Γυµνάσιο    2     (3.1%) 
Λύκειο    2     (3.1%) 
Ανώτερες/Ανώτατες Σχολές 
    6     (9.2%) 
Οικογενειακή κατάσταση 
Άγαµοι    7    (10.8%) 
Έγγαµοι/Μακροχόνια σχέση  47    (72.3%) 
∆ιαζευγµένοι    2     (3.1%) 
Χήροι 
    9    (13.8%)  
Εισόδηµα 
 (µηνιαίως) 
> 500� µηνιαίως          18   (27.7%) 
500-800� µηνιαίως          25   (38.5%) 
800-1400 �µηνιαίως   20   (30.8%) 
1400-2400 �µηνιαίως     2    (3.1%) 
2400-3500�µηνιαίως    - 
< 3500� µηνιαίως 
    - 
Συγκατοίκηση του συγγενή,φροντιστή 
Μόνοι   4     (6.2%) 
Σύζυγοι/σύντροφοι/παιδιά  55   (84.6%) 
Γονείς/αδέρφια   3     (4.6%) 
Συγγενείς    3     (4.6%) 
Φίλοι    - 
Άλλο     - 
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Συνέχεια του Πίνακα 1. 

Κοινωνικοδηµογραφικά                                                                      Συγγενείς  /Φροντιστές   (n= 65)                                              
Χαρακτηριστικά                 
                      n (%) 
                                                           
Σχέση µε το άτοµο  
µε ψυχικές διαταραχές 
Μητέρα/πατέρας     43   (62.2%) 
Κόρη/γιος       1     (1.5%) 
Αδερφή/ αδερφός           3      (4.6%) 
Άλλος συγγενής              4     (6.2%) 
 Σύζυγος/σύντροφος         8   (12.3%) 
Φίλος         3     (4.6%) 
Γείτονας        2     (3.1%) 
Συνάδελφος /συµφοιτητής        1     (1.5%) 
 

Συγκατοίκηση µε το άτοµο  
µε ψυχικές διαταραχές  
Όχι      13  (20.0%) 
Ναι      52  (80.0%) 
 

Συγκατοίκηση µε το άτοµο µε ψυχικές  
διαταραχές τις τέσσερις τελευταίες εβδοµάδες 
(ηµέρες) 
Καµία   5     (7.7%) 
1-9   2     (3.0%) 
10-19    3     (4.6%) 
20-30  55   (84.6%) 
 

Προσωπική ή τηλεφωνική επαφή µε το άτοµο µε ψυχικές 
διαταραχές τις τέσσερις τελευταίες εβδοµάδες 
> από 1 ώρα την εβδοµάδα  1    (1.5%) 
1-4 ώρες την εβδοµάδα  6     (9.2%) 
5-8 ώρες την εβδοµάδα  1     (1.5%) 
9-16 ώρες την εβδοµάδα  3     (4.6%) 
17-32 ώρες την εβδοµάδα  - 
< από 32 ώρες την εβδοµάδα    54   (83.1%) 
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Πίνακας 2. Κοινωνικοδηµογραφικά χαρακτηριστικά ασθενών µε µείζονες ψυχικές διαταραχές 

Κοινωνικοδηµογραφικά     Ασθενείς    (n= 65)  

Χαρακτηριστικά                                                              

  Μέση τιµή (Σ.Α.)  

Ηλικία (έτη)                                            44.4   (12.5) 

     

Φύλο        n    (%) 

Γυναίκα                                                                                                   25    (38.5%)  

Άνδρας                                                  40    (61.5%) 

 

Χρονολογία έναρξης 

ψυχικής διαταραχής  

1970 � 1980     17   (26.2%) 

1981 - 1990          19   (29.2%) 

1991 � 1999          29   (44.6%) 
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Πίνακας 3. Ένταση από τη φροντίδα ασθενών µε µείζονες ψυχικές διαταραχές 

Προβλήµατα               Συγγενείς  /Φροντιστές   (n= 65)                                            
συµπεριφοράς ατόµου                             
µε µείζονες ψυχικές διαταραχές   
 ΠΟΤΕ 

n  (%) 
ΜΕΡΙΚΕΣ 
ΦΟΡΕΣ 
n  (%) 

ΤΑΚΤΙΚΑ 
n  (%) 

ΣΥΧΝΑ 
n  (%) 

ΠΑΝΤΑ 
n  (%) 

Ενόχληση κατά τη διάρκεια του ύπνου 
εξαιτίας του ατόµου µε µείζονες 
ψυχικές διαταραχές 

42 (64.6%) 11 (16.9%) 7 (10.8%) 5 (7.7%) - 

Τεταµένη ατµόσφαιρα 26 (40.0%) 
 

33 (50.8%) 2 (3.1%) 3 (4.6%) 1 (1.5%) 

Καυγάδες που προξένησε το άτοµο µε 
µείζονες ψυχικές διαταραχές 

29 (44.6%) 
 

31 (47.7%) - 4 (6.2%) 1 (1.5%) 

Ενόχληση του  συγγενή από τη 
συµπεριφορά του ατόµου µε µείζονες 
ψυχικές διαταραχές 

25 (38.5%) 
 

29 (44.6%) 2 (3.1%) 4 (6.2%) 5 (7.7%) 

Ενόχληση άλλων από τη συµπεριφορά 
του ατόµου µε µείζονες ψυχικές 
διαταραχές 

42 (64.6%) 
 

20 (30.8%) - 3 (4.6%) - 
 

Αίσθηση πως απειλείται από το άτοµο 
µε µείζονες ψυχικές διαταραχές 

52 (80.0%) 
 

9 (13.8%) - 4 (6.2%) - 

Σκέψη να µετακοµίσει 44 (67.7%) 
 

18 (27.7%) - 3 (4.6%) - 

Ανησυχία από τους συγγενείς για το 
δικό  τους µέλλον 

6 (9.2%) 
 

27 (41.5%) 8 (12.3%) 15 (23.1%) 9 (13.8%) 

  
ΚΑΝΕΝΑ 
ΦΟΡΤΙΟ 

 
ΕΛΑΦΡΥ 

 
ΑΡΚΕΤΑ 
ΜΕΓΑΛΟ 

 
ΜΕΓΑΛΟ 

 
ΠΟΛΥ 
ΜΕΓΑΛΟ 

Φορτίο 16 (24.6%) 9 (13.8%0 16 (24.6%) 12 (18.5%) 12 (18.5%) 
 
 
 
 
Πίνακας 4. Συσχετίσεις της έντασης των συγγενών, φροντιστών µε άλλες µεταβλητές 

Μεταβλητές 
 

                         Ένταση           Τιµή του P 
                                                    (P-value) 

Ηλικία   r = -0.199             p = 0.116 
 

Φύλο                             t =   0.720             p = 0.474 
 

Μορφωτικό Επίπεδο                             F =  0.560             p = 0.693 
 

Σχέση µε το άτοµο                             F =  1.572             p = 0.163 
 

Ώρες Εβδοµαδιαίας προσωπικής επαφής                             F = 1.206              p = 0.318 
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Πίνακας 5. Επίβλεψη των ασθενών µε µείζονες ψυχικές διαταραχές  

Προβλήµατα           Συγγενείς  /Φροντιστές   (n= 65)                          
συµπεριφοράς ατόµου                            
µε µείζονες ψυχικές διαταραχές          
  

ΠΟΤΈ 
n  (%) 

 
ΜΕΡΙΚΕΣ 
ΦΟΡΕΣ 
n  (%) 

 
ΤΑΚΤΙΚΑ 

n  (%) 

 
ΣΥΧΝΑ 
n  (%) 

 
ΠΑΝΤΑ 
n  (%) 

Προφύλαξη από το να διαπράξει 
επικίνδυνες πράξεις (να βάλει φωτιά , 
αναµµένο τσιγάρο) 

45 (69.2%) 
 

10 (15.4%) 2 (3.1%) 5 (7.7%) 3 (4.6%) 

Προφύλαξη από αυτοτραυµατισµό 53 (81.5%) 
 

5 (7.7%) 2 (3.1%) 4 (6.2%) 1 (1.5%) 

Εξασφάλιση επαρκούς  ύπνου στο άτοµο µε 
µείζονες ψυχικές διαταραχές 

35 (53.8%) 
 

12 (18.5%) 8 (12.3%) 6 (9.2%) 4 (6.2%) 

Προφύλαξη από κατανάλωση αλκοόλ  50 (76.9%) 
 

4 (6.2%) 1 (1.5%) 6 (9.2%) 4 (6.2%) 

Προφύλαξη από χρήση ναρκωτικών 59 (90.8%) 
 

5 (7.7%) - 1 (1.5%) - 

Ενόχληση των συγγενών, φροντιστών από 
τα άτοµα µε µείζονες διαταραχές κατά την 
διάρκεια του ύπνου τους 

42 (64.6%) 11 (16.9%) 7 (10.8%) 5 (7.7%) - 

 

 
Πίνακας 6. Συσχετίσεις της επίβλεψης των συγγενών, φροντιστών µε άλλες µεταβλητές 

Μεταβλητές 
 

                    Επίβλεψη               Τιµή του P 
                                (P-value) 

Ηλικία                           r = -0.003                     p = 0.979 
  

Φύλο                           t =  0.999                      p = 0.322 
  

Μορφωτικό Επίπεδο                           F = 2.022                      p = 0.103 
  

Σχέση µε το άτοµο                           F = 3.773                      p = 0.002 
     

Ώρες Εβδοµαδιαίας προσωπικής επαφής                           F = 1.171                      p = 0.333 
  

Χρονική διάρκεια της νόσου                           F =  6.911                     p = 0.011 
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Πίνακας 7. Ανησυχία από την φροντίδα ασθενών µε µείζονες ψυχικές διαταραχές 

Τοµείς φροντίδας              Συγγενείς  /Φροντιστές   (n= 65)                          
                              
  

ΠΟΤΈ 
n  (%) 

 
ΜΕΡΙΚΕΣ 
ΦΟΡΕΣ 
n  (%) 

 
ΤΑΚΤΙΚΑ 

n  (%) 

 
ΣΥΧΝΑ 
n  (%) 

 
ΠΑΝΤΑ 
n  (%) 

Ανησυχία για την ασφάλεια 
του ατόµου µε µείζονες 
ψυχικές διαραχές 
 

7  (10.8%) 19 ( 29.2%) 7 (10.8%) 15 (23.1%) 17 (26.2%) 

Ανησυχία για είδος της 
βοήθειας/θεραπείας 
 

15  (23.1%) 
 

23 (35.4%) 11 (16.9%) 10 (15.4%) 6 (9.2%) 

Ανησυχία για την γενική υγεία 
του ατόµου µε µείζονες 
ψυχικές διαταραχές 
 

10  (15.4%) 21 (32.3%)  7 (10.8%0 21 (32.3%) 6 (9.2%) 

Ανησυχία για το πώς το άτοµο 
µε µείζονες ψυχικές 
διαταραχές θα αντεπεξέλθει 
οικονοµικά, αν σταµατήσει η 
βοήθεια από τον συγγενή 
 

6  (9.2%) 10 (15.4%) 5 (7.7%) 16 (24.6%) 28 (43.1%) 

Ανησυχία για το µέλλον του 
ατόµου µε µείζονες ψυχικές 
διαταραχές 
 

3 (4.6%) 8 (12.3%) 4  (6.2%) 16 (24.6%) 34 (52.3%) 

 ΚΑΝΕΝΑ 
ΦΟΡΤΙΟ 

ΕΛΑΦΡΥ ΑΡΚΕΤΑ 
ΜΕΓΑΛΟ 

ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ 

Φορτίο 16 (24.6%) 9 (13.8%) 16 (24.6%) 12 (18.5%) 12 (18.5%) 
 

 
 
 
 
Πίνακας 8. Συσχετίσεις της ανησυχίας των συγγενών, φροντιστών µε άλλες µεταβλητές 
 

Μεταβλητές Ανησυχία                   Τιµή του P 
                             (P-value) 

Ηλικία 
 

            r = 0.383                    p = 0.002 

Φύλο 
 

            t = 4.427                    p = 0.000 

Μορφωτικό Επίπεδο 
 

            F = 0.887                   p = 0.478 

Σχέση µε το άτοµο 
 

            F = 0.780                   p = 0.606 

Ώρες Εβδοµαδιαίας προσωπικής επαφής 
 

            F = 1.600                   p = 0.186 

Χρονική διάρκεια της νόσου             F = 3.864                   p = 0.054 
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Πίνακας 9. Προτροπή του φροντιστή προς τον ασθενή µε µείζονες ψυχικές διαταραχές 

Τοµείς φροντίδας                                                                     Συγγενείς  /Φροντιστές   (n= 65)     
     
 ΠΟΤΈ 

n  (%) 
ΜΕΡΙΚΕΣ 
ΦΟΡΕΣ 
n  (%) 

ΤΑΚΤΙΚΑ 
n  (%) 

ΣΥΧΝΑ 
n  (%) 

ΠΑΝΤΑ 
n  (%) 

Προτροπή στο άτοµο µε µείζονες ψυχικές 
διαταραχές να περιποιείται τον εαυτό του 

22 (33.8%) 9 (13.8%) 10 (15.4%) 5 (7.7%) 19 (29.2%) 

Βοήθεια στο άτοµο µε µείζονες ψυχικές 
διαταραχές να περιποιείται τον εαυτό του 

27 (41.5%) 
 

10 (15.4%) 5 (7.7%) 5 (7.7%) 18 (27.7%) 

Προτροπή στο άτοµο µε µείζονες ψυχικές 
διαταραχές να τρώει αρκετά 

42 (64.6%) 
 

13 (20.0%) 4 (6.2%) 2 (3.1%) 4  
(6.2%) 

Προτροπή στο άτοµο µε µείζονες ψυχικές 
διαταραχές για δραστηριότητες 

22 (33.8%) 
 

14 (21.5%) 5 (7.7%) 3 (4.6%) 21 (32.3%) 

Συνοδεία του ατόµου µε µείζονες ψυχικές 
διαταραχές σε εξωτερικές δραστηριότητες 

24 (36.9%) 
 

14 (21.5%) 2 (3.1%) 10 (15.4%) 15 (23.1%) 

Εξασφάλιση δόσης απαιτούµενου 
φαρµάκου 

11 (16.9%) 
 

5 (7.7%) 8 (12.3%) 16 (24.6%) 23 (35.4%) 

Εκτέλεση καθηκόντων που κανονικά 
έπρεπε να κάνει το άτοµο µε µείζονες 
ψυχικές διαταραχές (δουλειές του σπιτιού, 
διευθέτηση οικονοµικών θεµάτων) 

10  
(15.4%) 

11 (16.9%) 6 (9.2%) 5 (7.7%) 33 (50.8%) 

Προτροπή να ξυπνήσει το πρωί το άτοµο µε 
µείζονες ψυχικές διαταραχές 

40 (61.5%) 9 (13.8%) 5 (7.7%) 9 (13.8%) 2 (3.1%) 

 
Πίνακας 10. Συσχετίσεις της προτροπής των συγγενών, φροντιστών µε άλλες µεταβλητές 

Μεταβλητές Προτροπή                Τιµή του P 
                             (P-value) 

Ηλικία                           r= -0.079                  p= 0.535 
  

Φύλο  t = 0 .107                 p = 0.915 
  

Μορφωτικό Επίπεδο F = 1.323                  p = 0.272 
  

Σχέση µε το άτοµο F = 2.993                  p = 0.010 
  

Ώρες Εβδοµαδιαίας προσωπικής επαφής F = 1.392                  p = 1.095 
 

Χρονική διάρκεια της νόσου                           F = 4.477                  p = 0.038 
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Πίνακας 11. Μέση Τιµή, Σταθερή Απόκλιση και ∆ιαστήµατα Αξιοπιστίας 95% της έντασης, 
επίβλεψης, ανησυχίας, προτροπής και συνολικής επιβάρυνσης 

  
  

Μέση Τιµή  Σταθερή 
Απόκλιση 

95% ∆.Α.* 

 Ένταση 
 1.78 1.663 1.37   -  2.20 

 Επίβλεψη 
 0.91 1.320 0.58   -  1.23 

 Ανησυχία 
 3.74 1.963 3.25   -  4.22 

 Προτροπή 
 3.62 2.356 3.03   -  4.20 

 Συνολική   Βαθµολογία  
Επιβάρυνσης 9.25 4.796 8.06   - 

 
10.43 
 

 

*∆. Α.: ∆ιάστηµα Αξιοπιστίας 

 

 
Πίνακας 12. Συσχετίσεις της συνολικής επιβάρυνσης των συγγενών, φροντιστών µε άλλες 
µεταβλητές 

 
Μεταβλητές 

 

          Συνολική επιβάρυνση         Τιµή του P 
                                (P-value) 

Ηλικία r = 0.035                     p = 0.786 
  

Φύλο t = 1.804                      p = 0.076 
  

Μορφωτικό Επίπεδο                         F = 1.133                      p = 0.350 
  

Σχέση µε το άτοµο F = 1.964                      p = 0.076 
  

Ώρες Εβδοµαδιαίας προσωπικής επαφής F = 0.248                      p = 0.367 
  

Οικονοµική κατάσταση φροντιστή                          F = 1.089                      p = 0.360 
 

Χρονική διάρκεια της νόσου                          F = 8.588                      p = 0.005 
  

 
 
 
 
 
 
 



∆ηµόσια Υγεία & ∆ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Τµήµα Ιατρικής � Πανεπιστήµιο Κρήτης 

 
 
 

76

 
 
Πίνακας 13. Μοντέλο γραµµικής παλινδρόµησης συνολικής επιβάρυνσης και εξειδικευµένης 
παροχής βοήθειας, έτους εµφάνισης της νόσου και συγκατοίκησης (Εξαρτηµένη 
µεταβλητή:Συνολική επιβάρυνση) 

 

 B S. E.* t                Τιµή του P 
                 (P-value) 

Σταθερά 
 344.124 130.501 2.637 0.011 

Έτος εµφάνισης 
προβληµάτων - 0.170 0.065 -2.590 0.012 

Γενικός Γιατρός 
 4.971 2.054 2.420 0.019 

Κοινωνικός Λειτουργός / 
Ψυχολόγος / Ψυχίατρος 

 
- 3.121 1.820 -1.715 0.092 

Φαρµακευτική Αγωγή 
 - 0.668 2.110 -0.316 0.753 

Συγκατοίκηση 
 2.678 1.701 1.574 0.121 

R Square 0.480    
Durbin-Watson 1.440    
F 3.539    
Sig. 0.007    

* S. E. : standard error 

 

Πίνακας 14. Ικανότητα του φροντιστή να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα ψυχικής υγείας του 
ασθενή 

Ικανότητα                Συγγενείς/Φροντιστές    (n =65) 

                n  (%) 

 

Ποτέ        5 (7.7%) 

Καµιά φορά     15 (23.1) 

Τακτικά     13 (20.0%) 

Συχνά     25 (38.5%) 

Πάντα         7 (10.8%) 
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Πίνακας 15. Οικονοµική επιβάρυνση των συγγενών, φροντιστών 

Κατηγορίες δαπανών                Συγγενείς/Φροντιστές   (n =65) 

             n  (%) 

 

Επαγγελµατική βοήθεια      7  (10.8%) 

Ζηµιά      2   (3.1%) 

Πληρωµή µεγάλων δαπανών     4   (6.2%) 

Έξοδα ταξιδιού    10  (15,4) 

Φάρµακα      3   (4.6%) 

Πληρωµή χρεών     3   (4.6%) 

Άλλες δαπάνες     29  (44.6%) 

     

Κατά προσέγγιση ποσό  

που δαπανήθηκε  

> 50�    22  (33.8%)   

50 - 80�    13  (14.3%) 

 80 - 200�    22  (33.8%)  

200 - 400�     5  (7.7%)  

< 400�     5  (7.7%) 

 

 

 
Πίνακας 16. Μέση τιµή και διάµεσος των τοµέων του ερωτηµατολογίου Ν.Η.Ρ 
 

 
ΤΟΜΕΙΣ 

 
Μέση τιµή 

 
∆ιάµεσος 

Κινητικότητα 
 

25.08 31.29 

Πόνος 40.31 36.06 

Ύπνος 
 

39.40 39.83 

Ενεργητικότητα 
 

64.86 63.20 

Συναισθηµατικές αντιδράσεις 
 

60.64 76.25 

Κοινωνική αποµόνωση 42.21 42.14 
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Πίνακας 17. Μοντέλο Γραµµικής Παλινδρόµησης Συνολικής Επιβάρυνσης και των επιπτώσεων 
της ποιότητας ζωής φροντιστών συγγενών ( Εξαρτηµένη µεταβλητή: Συνολική Επιβάρυνση) 

 

 
Β S. E.* t 

    
     Τιµή του P 
      (P-value) 

Σταθερά 
 4.534 1.129 4.016 0.000 

Ενέργεια 
 0.035 0.027 1.271 0.209 

Πόνος 
 0.073 0.025 2.952 0.005 

Συναισθηµατικές Αντιδράσεις 
 0.012 0.021 0.576 0.567 

Ύπνος 
 0.007 0.024 0.314 0.755 

Κοινωνική Ζωή 
 0.016 0.026 0.629 0.532 

Φυσική Κινητικότητα 
        - 0.087 0.053 -1.636 0.108 

R Square 0.417    
Durbin-Watson 2.010    
F 6.425    
Sig. 0.000    

* S. E. : standard error 

Πίνακας 18. Αποτελέσµατα δείκτων Cronbach's alpha, συντελεστών συσχέτισης Intra Class 
Correlations του ερωτηµατολογίου IEQ 
 

 Σύνολο   
ερωτήσεων Ερωτήσεις 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

 
ΙΕQ-EU 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
ΙΕQ-EU 

   Cronbach's α Cronbach's α Intra Class 
Correlations 

Intra Class 
Correlations 

Ένταση 9 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 

35, 42, 43 
0.806 0.81 0.806 0.89 

Eπίβλεψη 6 22, 23, 24, 25, 26, 29 0.717 0.77 0.717 0.83 

Ανησυχία 6 37, 38, 39, 40, 41, 43 0.853 0.84 0.853 0.84 

Πίεση 8 
16, 17,18, 19, 20, 

21,27, 28 
0.782 0.79 0.782 0.89 

Σύνολο 27 16 - 35, 37 - 43 0.831 0.90 0.831 0.90 
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Άνδρας

Γυναίκα
Φύλο

 

Γράφηµα 1. Φύλο φροντιστών / συγγενών 

 
 

 

Ανώτερη/Ανώτατη

Λύκειο
Γυµνάσιο
∆ηµοτικό

Αναλφάβητος

Εκπαιδευτικό
Επίπεδο

 

Γράφηµα 2.  Μορφωτικό Επίπεδο φροντιστών / συγγενών 

 
 
 
 
 
 
 
 



∆ηµόσια Υγεία & ∆ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Τµήµα Ιατρικής � Πανεπιστήµιο Κρήτης 

 
 
 

80

ΌχιΝαι

(Συγκατοίκηση)

Συνάδελφος/Συµφοιτητής

Γείτονας
Φίλος
Σύζυγος/Σύντροφος
Άλλος συγγενής
Αδερφός/-ή
Τέκνο
Γονιός

(Σχέση Φροντιστή /
Ασθενή)

 

Γράφηµα 3.  Σχέση µεταξύ φροντιστών και ασθενών και συγκατοίκηση 

ΌχιΝαι
Συγκατοίκηση

Χήρος/-α
∆ιαζευµένος/-η
Έγγαµος/-η
Άγαµος/-η

Οικογενειακή
Κατάσταση

 

Γράφηµα 4. Οικογενειακή κατάσταση φροντιστών/συγγενών και συγκατοίκηση 
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Γράφηµα 5. Συνολική βαθµολογία της έντασης 
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Γράφηµα 6.  Συνολική βαθµολογία της επίβλεψης 
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Γράφηµα 7. Συνολική βαθµολογία της ανησυχίας 
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Γράφηµα 8. Συνολική βαθµολογία της προτροπής 
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Γράφηµα 9.  Συνολική βαθµολογία της Επιβάρυνσης 
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Γράφηµα 10. Eπιβάρυνση στους συγγενείς, φροντιστές από την φροντίδα ασθενών µε µείζονες 
ψυχικές διαταραχές 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  ΙΙ 

Έγκριση µελέτης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Θεραπευτηρίου Ψυχικών 

Παθήσεων Χανίων 

 

Έγγραφο γραπτής συγκατάθεσης του φροντιστή 

 

Ερωτηµατολόγιο Αξιολόγησης Συµµετοχής (Involvement Evaluation Questionnaire-

ΙEQ) 

 

Ερωτηµατολόγιο Επισκόπηση Υγείας του Nottingham (Nottingham Health Profile - 

N.H.P.) 

 

Άδεια µετάφρασης και εφαρµογής του Ερωτηµατολόγιο Αξιολόγησης Συµµετοχής-

ΙEQ από τον κατασκευαστή της  

            

 


