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Πεξίιεςε Μεηαπηπρηαθήο Δξγαζίαο
Σίηινο εξγαζίαο:

Ζ ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ θξνληηζηψλ ειηθίαο 50 θαη

άλσ θαη ε ρξήζε ππεξεζηψλ πγείαο ζηελ Διιάδα. Απνηειέζκαηα απφ ηε κειέηε
SHARE (Study of Health Aging and Retirement in Europe)
Σεο:

Σεξδάθε Αηθαηεξίλεο

Τπό ηελ επίβιεςε ηνπ:

Φηιαιήζε Αλαζηάζηνπ, Καζεγεηή, Σνκέα Κνηλσληθήο

Ηαηξηθήο, Σκήκα Ηαηξηθήο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο.
Ζκεξνκελία: Μάξηηνο 2014
Θεσξεηηθό ππόβαζξν: Με ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ θαη θζάλνληαο ζηελ ειηθία ηεο
ζπληαμηνδφηεζεο, πνιιά άηνκα κεγαιχηεξεο ειηθίαο εκπιέθνληαη ζηελ παξνρή
θξνληίδαο θαη ζηήξημεο ζε εμαξηεκέλα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ή ηνπ θηιηθνχ ηνπο
πεξηβάιινληνο, γεγνλφο ην νπνίν έρεη βξεζεί λα επηβαξχλεη ηε ζσκαηηθή θαη ςπρνζπλαηζζεκαηηθή ηνπο πγεία θαη επνκέλσο λα επεξεάδεη πξνζθπγή ηνπο ζηηο
ππεξεζίεο πγείαο.
θνπόο: Βαζηθφο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα δηαπηζησζεί εάλ ππάξρεη
ζπζρέηηζε ηεο ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο πγείαο ησλ αηφκσλ ειηθίαο 50+ κε ηελ παξνρή
θξνληίδαο θαη ηε ρξήζε ππεξεζηψλ πγείαο.
Μεζνδνινγία: Σα δεδνκέλα αληιήζεθαλ απφ ηε κειέηε «Έξεπλα γηα ηελ Τγεία, ηε
Γήξαλζε θαη ηε πληαμηνδφηεζε ζηελ Δπξψπε» (SHARE, 2004, Wave 1) ζε 1932
ελήιηθεο απφ ηελ Διιάδα (875 άλδξεο ή 45,3%) ειηθίαο 50+ εηψλ. Ζ ζπιινγή ηνπο
έγηλε κε ειεθηξνληθφ εξσηεκαηνιφγην (CAPI) θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ πνιπκεηαβιεηά
κνληέια ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο ζηελ εθηίκεζε δεηθηψλ Odds Ratio (OR) θαη
95% δηαζηεκάησλ εκπηζηνζχλεο (95%ΓΔ) ηεο ζσκαηηθήο/ςπρηθήο πγείαο θαη ρξήζεο
ππεξεζηψλ πγείαο, σο πξνο ηελ παξνρή/ιήςε θξνληίδαο πγείαο.
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Απνηειέζκαηα: Με 2+ ρξφληα λνζήκαηα βξέζεθε ην 39,4% ησλ θξνληηζηψλ έλαληη
64,8% ησλ αηφκσλ πνπ έιαβαλ θξνληίδα αιιά θαη ην 35,6% ησλ αηφκσλ νη νπνίνη
δελ είραλ θακηά παξνρή ή ιήςε θξνληίδαο (p<0.05). Οη ιήπηεο θξνληίδαο είραλ
πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο εκθάληζεο δχν ή θαη πεξηζζφηεξσλ ζπκπησκάησλ
αζζέλεηαο (OR=2,09, p<0.05), θαζψο θαη εκθάληζεο ζπκπησκαηνινγίαο θαηάζιηςεο
(OR=1,74, p<0.05). Παξφκνηα νη θξνληηζηέο είραλ ζεκαληηθά πςειφηεξν δείθηε OR
1,45 γηα θαηάζιηςε (95%ΓΔ:1,09-1,92), φπσο θαη γηα επηζθεςηκφηεηα 2+ θνξέο ζε
γηαηξφ ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο (OR=1,53, 95%ΓΔ: 1,13-2,08). Χζηφζν, κε
ζεκαληηθά κηθξφηεξε πηζαλφηεηα θαηά 55% γηα λνζειεία ζε λνζνθνκείν είραλ νη
θξνληηζηέο (95%ΓΔ:0,13-1,54) αιιά πςειφηεξε θαηά 94% νη ιήπηεο θξνληίδαο
(OR=1.94, 95%ΓΔ:0,89-4,21).
πκπεξάζκαηα: Ζ ζσκαηηθή θαη ε ςπρηθή πγεία ησλ θξνληηζηψλ θαίλεηαη λα
επεξεάδεηαη απφ ηελ παξνρή θξνληίδαο, θαζψο αξθεηνί εκθαλίδνπλ ρξφληα λνζήκαηα
θαη παξνπζηάδνπλ ζπκπησκαηνινγία θαηάζιηςεο. Ζ αιιειεπίδξαζε ηεο ζσκαηηθήο
αιιά θαη ςπρηθήο πγείαο ππνδειψλεη έηζη ηελ αλαγθαηφηεηα: α. γηα βνήζεηα θαη
ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε ησλ θξνληηζηψλ απφ άιινπο θνξείο φπσο επίζεο β. ηε
δηαζθάιηζε δηαδηθαζηψλ κεγηζηνπνίεζεο ησλ επθαηξηψλ γηα θαιχηεξε ζσκαηηθή θαη
ςπρηθή πγεία ψζηε νη άλζξσπνη κεγαιχηεξεο ειηθίαο λα ζπλερίζνπλ λα ζπκκεηέρνπλ
ελεξγά

ζηελ

θνηλσλία

θαη

λα

γεξάζθνπλ

ζε

πγηείο

ζπλζήθεο.

Λέμεηο θιεηδηά: σκαηηθή πγεία, ςπρηθή πγεία, θξνληηζηέο, ρξήζε ππεξεζηψλ πγείαο,
SHARE
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Abstract
Title: Physical and mental health of caregivers aged 50 and older and the use of
health services in Greece. Results from the study SHARE. (Study of Health Aging
and Retirement in Europe)

By: Terzaki Aikaterini

By Supervisor: Filalithis Anastasios, Professor, Department of Social Medicine,
Faculty of Medicine, University of Crete, Greece.

Date: March 2014

Background: As years pass and reaching the age of retirement, many older people
are more engaged in the provision of care and support to dependent family members
or friends, which has been found to bear a burden on their physical and mental health
and thus affect to their use of health services.
Purpose: Σhe main purpose of this study is to determine if there is an association
between the physical and mental health of caregivers aged 50+, with caregiving and
health care use.

Methods: The data of this study were drawn from the Survey of Health, Ageing and
Retirement in Europe (SHARE, 2004. Wave 1, Release 2.3.0) which has ensured a
unique source of information on the health of individuals aged 50 and over. For the
purposes of the current study, the analysis was restricted to the Greek sample of the
survey which comprised 1932 participants. The research tools were the electronic
CAPI questionnaire .
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Results: Approximately thirty-nine percent (39,4%) of caregivers had more than two
chronic diseases, versus 64.8 % of those receiving care and the 35,6 % of those who
had no giving or receiving care (p<0.05). The care recipients were more likely to
develop two or more symptoms of physical problems (OR = 2,09, p<0.05), and
display symptoms of depression (OR = 1,74, p<0.05). Similarly, caregivers had
significantly higher OR 1,45 for depression (95% CI :1,09-1,92), as for having
visited a doctor more than twice in the last 12 months (OR = 1,53, 95% CI: 1.13 to
2.08). However, a non-significantly lower probability of 55% for hospitalization was
found for caregivers (95% CI :0,13-1, 54) and higher (94%) for care recipients (OR =
1.94, 95% CI: 0.89 - 4.21).

Conclusions: There was an association of physical and mental health of people aged
50+ with caregiving. Caregivers appear to be affected, since they were found to suffer
from chronic diseases and show depressive symptomatology. The interaction of
physical and mental health highlights the necessity to ensure opportunities for: a. help
and emotional support of caregivers and b. better physical and mental health so that to
enable older people to continue to participate actively in society and to age in healthy
and active conditions.

Key words:

physical health, mental health, caregivers, healthcare utilization,

SHARE
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ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΗΝΑΚΧΝ
Πίλαθαο 7.1

Υαξαθηεξηζηηθά ησλ 1932 Διιήλσλ ζπκκεηερφλησλ
ζηε κειέηε γηα ηελ «Τγεία, Γήξαλζε θαη χληαμε
ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Δπξψπε» (Survey of Health,
Ageing and Retirement in Europe – SHARE).

Πίλαθαο 7.2

ρεηηθέο ζπρλφηεηεο θαη επίπεδα θαηεγνξηψλ
παξακέηξσλ ςπρηθήο θαη ζσκαηηθήο πγείαο ησλ 1932
Διιήλσλ ζπκκεηερφλησλ ζηε κειέηε.

Πίλαθαο 7.3

ρεηηθέο ζπρλφηεηεο παξακέηξσλ ρξήζεο ππεξεζηψλ
πγείαο απφ ηνπο 1932 Έιιελεο ζπκκεηέρνληεο ζηε
κειέηε.

Πίλαθαο 7.4

Υαξαθηεξηζηηθά ησλ 1932 Διιήλσλ ζπκκεηερφλησλ
ζηε κειέηε σο πξνο ηελ Παξνρή/Λήςε θξνληίδαο
πγείαο.

Πίλαθαο 7.5

Παξνρή/Λήςε θξνληίδαο πγείαο θαη δείθηεο ζσκαηηθήο/ςπρηθήο
πγείαο θαη ρξήζεο ππεξεζηψλ πγείαο απφ ηνπο 1932 Έιιελεο
ζπκκεηέρνληεο ζηε κειέηε.

Πίλαθαο 7.6

Γείθηεο Odds Ratio ηεο ζσκαηηθήο/ςπρηθήο πγείαο θαη
ρξήζεο ππεξεζηψλ πγείαο ησλ 1932 Διιήλσλ
ζπκκεηερφλησλ ζηε κειέηε σο πξνο ηελ
Παξνρή/Λήςε θξνληίδαο πγείαο.
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ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΥΖΜΑΣΧΝ
ρήκα 1.1

Οη βαζηθνί θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο πγείαο θαη ηεο
επεκεξίαο.

ρήκα 1.2

Καζνξηζηηθνί παξάγνληεο ελεξγνχο/ πγηήο γήξαλζεο θαη νη
αιιειεπηδξάζεηο ηνπο.

ρήκα 7.1

Γείθηεο Odds Ratio θαη 95% ΓΔ ηεο ζσκαηηθήο/ςπρηθήο
πγείαο θαη ρξήζεο ππεξεζηψλ πγείαο ζπκκεηερφλησλ ζηε
κειέηε πνπ Παξέρνπλ ή θαη Λακβάλνπλ θξνληίδα πγείαο
(λ=397) ζε ζρέζε κε εθείλνπο πνπ δελ έρνπλ θακία παξνρή
ή ιήςε θξνληίδαο (λ=1133).
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ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΧΝ
Δ.Δ

Δπξσπατθή Έλσζε

C.A.P.I

Computer Assisted Personal Interviewing

C.I

Confidence Interval

O.R

Odds Ratio

O.O..Α

Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο

Π.Ο.Τ

Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο

S.H.A.R.E Study of Health, Ageing and Retirement in Europe
W.H.O

World Health Organization

Ζ.Π.Α

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο

Κ.Α.Π.Ζ

Κέληξν Αλνηρηήο Πξνζηαζίαο Ζιηθησκέλσλ
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1. ΔΗΑΓΧΓΖ
Οη αλάγθεο ηνπ εηθνζηνχ πξψηνπ αηψλα δεκηνπξγνχλ γηα φιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο
ηελ πξφθιεζε ηεο δηαζθάιηζεο θαη πξναγσγήο ηεο πνηφηεηαο δσήο. Iδηαίηεξα γηα ηα
άηνκα κεγαιχηεξεο ειηθίαο ε ςπρνζσκαηηθή πγεία ησλ νπνίσλ βξίζεη ζεκαληηθψλ
δπζιεηηνπξγηψλ θαη ζηξεβιψζεσλ. Ζ επίηεπμε ελνχο ηθαλνπνηεηηθνχ επηπέδνπ πγείαο
είλαη ε ζεκαληηθφηεξε πξνυπφζεζε γηα ηε δηαζθάιηζε πγηνχο γήξαλζεο γηα ηα
ειηθησκέλα άηνκα (Briony, 2001).
Σαπηφρξνλα, ηα άηνκα κεγαιχηεξεο ειηθίαο ζπληζηνχλ ζεκαληηθνχο θνξείο θάιπςεο
ζεκαληηθψλ αλαγθψλ ζηα πιαίζηα ηεο νηθνγέλεηαο θαζψο πξφζθαηεο έξεπλεο έδεημαλ
φηη ειηθησκέλνη άλσ ησλ 65 εηψλ βνεζνχλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο ηελ νηθνγέλεηα θαη
ηα παηδηά ηνπο. ηελ έξεπλα ησλ Bookman & Kimberly (2011), πεξηζζφηεξνη απφ
ηνπο κηζνχο εξσηψκελνπο αλέθεξαλ φηη παξείραλ ζην παξειζφλ νηθνλνκηθή βνήζεηα
ζηα παηδηά ηνπο, ελψ πεξίπνπ ην έλα 1/3 απάληεζε φηη αζθνχλ ζεκαληηθνχο ξφινπο
θξνληίδαο θαη ζηήξημεο πξνζέρνληαο ηα εγγφληα ηνπο, αλαιακβάλνληαο ηηο δνπιεηέο
ηνπ ζπηηηνχ θαη θάλνληαο θαζεκεξηλέο δηεθπεξαησηηθέο θαη άιιεο εξγαζίεο (Bookman
& Kimbrel, 2011).
Ηδηαίηεξα, ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ηα ειηθησκέλα άηνκα ζηεξίδνπλ
παξαδνζηαθά ηελ ειιεληθή νηθνγέλεηα θαη ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε ζπλερηδφκελε
δηακφξθσζε, δηαπαηδαγψγεζε θαη πξνζηαζία ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο κέζσ ηεο
παξνρήο ιεηηνπξγηθήο θαη νηθνλνκηθήο ζηήξημεο θαη θξνληίδαο (Λαδφπνπινο, 2009).
Ο ξφινο ηνπ γνλέα ή ηνπ παηδηνχ πνπ θξνληίδεη ππάξρεη ζπρλά ζηηο νηθνγέλεηεο ζηηο
νπνίεο απαληάηαη θάπνην κέινο ην νπνίν δελ κπνξεί λα απηνεμππεξεηεζεί ιφγσ
λφζνπ, αλαπεξίαο ή πεξηνξηζκνχ ζηελ άζθεζε ησλ θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ
θαη ρξήδεη θαζεκεξηλήο θξνληίδαο θαη ζηήξημεο. Σν άηνκν πνπ παξέρεη ππεξεζίεο
θξνληίδαο θαη ζηήξημεο έρεη βξεζεί φηη επηβαξχλεηαη ζσκαηηθά, ςπρνζπλαηζζεκαηηθά
θαη νηθνλνκηθά (WHO, 2003).

8

Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ζ βνήζεηα, ε ηξπθεξφηεηα θαη νη εθδειψζεηο αγάπεο γίλνληαη πξνο κία θαηεχζπλζε
θαη ζηαδηαθά θαηεπζχλνληαη κφλν απφ ηνλ θξνληηζηή πξνο ηνλ αζζελή,
κεηαηξέπνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν κηα ζρέζε αγάπεο ζε κία κέγηζηε πεγή έληνλνπ
ζηξεο (Καδφγινπ, 2012). Ζ επηβάξπλζε ηνπ θξνληηζηή εμαηηίαο ηνπ αζζελή ζπρλά
εθδειψλεηαη κε εθθξάζεηο έληνλεο αληίδξαζεο ζηελ παξνρή θξνληίδαο θαζψο
εκθαλίδνληαη φιν θαη λεφηεξεο απαηηήζεηο ή απμάλνληαη κε πην εληαηηθφ βαζκφ νη
ήδε ππάξρνπζεο. Ο θξνληηζηήο κπνξεί λα αληηδξά επηζηξαηεχνληαο ζηξαηεγηθέο
ψζηε λα αληαπεμέιζεη θαη λα αληηκεησπίζεη απηέο ηηο απαηηήζεηο θαη λα ειαηηψζεη
ηελ έληαζε ηνπο. Οη θξνληηζηέο, νη νπνίνη δελ κπνξνχλ λα ηξνπνπνηήζνπλ ή λα
πξνζαξκφζνπλ ζηξαηεγηθέο νη νπνίεο ζα ειαηηψζνπλ ηηο απαηηήζεηο ηεο θξνληίδαο
βηψλνπλ πςειά επίπεδα επηβάξπλζεο (Given & Given, 1991). Ζ νηθνγέλεηα είλαη
αλαγθαζκέλε λα επσκηζζεί ην βάξνο ηεο θξνληίδαο θαη ηεο ςπρνινγηθήο ζηήξημεο
ηνπ αζζελνχο, γεγνλφο πνπ πιήηηεη ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ησλ κειψλ ηεο, ζε φινπο
ηνπο ηνκείο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηεο, θπξίσο ζε φηη αθνξά ηελ θνηλσληθή θαη
επαγγεικαηηθή δσή, ηελ πγεία, ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηελ νηθνγελεηαθή ζπλνρή
θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο (King & Dixon, 1999).
Ζ ςπρηθή επηβάξπλζε ηεο πγείαο ησλ ειηθησκέλσλ αηφκσλ έρεη ελνρνπνηεζεί
ζεκαληηθά γηα ηελ θνηλσληθή ηνπο δπζιεηηνπξγία, ηελ πξνζθπγή ζε πεξηηηέο
λνζειείεο θαη λνζειεία ζην ζπίηη, θαζψο θαη απμεκέλα πνζνζηά ζλεζηκφηεηαο. Σα
ειηθησκέλα άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ θαηάζιηςε έρνπλ ρεηξφηεξε έθβαζε ζηελ πγεία
ζε πεξηπηψζεηο θαηαγκάησλ ηνπ ηζρίνπ, θαξδηαγγεηαθψλ λνζεκάησλ θαη θαξθίλνπ,
ελψ ζηα άηνκα ειηθίαο 75 εηψλ έρεη θαηαγξαθεί ην πςειφηεξν πνζνζηφ απηνθηνληψλ
απφ θάζε άιιε ειηθηαθή νκάδα (Kelly & Bunting, 1998). Χζηφζν, έρεη ππάξμεη
ζεκαληηθή πξφνδνο σο πξνο ηελ θαηαλφεζε ησλ δηαηαξαρψλ απηψλ θαηά ηελ
ηειεπηαία δεθαεηία κε ζεκαληηθά νθέιε γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ ζεξαπεηψλ.
Απνηειεζκαηηθέο ζεξαπείεο είλαη ηψξα δηαζέζηκεο γηα ηηο πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο
δηαηαξαρέο, κε απνηέιεζκα ηε βειηίσζε ηεο ςπρνζσκαηηθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηε
βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο (Bartels et al., 2001).
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Έρεη παξαηεξεζεί επίζεο, φηη νη θξνληηζηέο ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν ηηο
ππεξεζίεο πγείαο γηα ηηο αλάγθεο ησλ αηφκσλ πνπ θξνληίδνπλ θαη δελ θάλνπλ ζρεδφλ
θαζφινπ πξνζσπηθή ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ, αθνχ ιφγσ ησλ πςειψλ θαη
παξαηεηακέλσλ απαηηήζεσλ ηεο θξνληίδαο, ν θξνληηζηήο ππνρξεψλεηαη λα
παξαβιέπεη ηηο δηθέο ηνπ αλάγθεο κε απνηέιεζκα λα πεξηνξίδεη ηε ζσκαηηθή αιιά θαη
ςπρηθή ηνπ επεμία (Αιεμηά & Λνπιαθίδεο, 2005). Μηα καθξνρξφληα ζπκπεξηθνξά
ηνπ θξνληηζηή απνηειεί ε αδπλακία ειέγρνπ ηνπ εαπηνχ ηνπ θαη ζπκβαίλεη θπξίσο
επεηδή θάπνηνη άλζξσπνη ηείλνπλ λα θξνληίδνπλ πεξηζζφηεξν ηνπο άιινπο θαη
ιηγφηεξν ηνλ εαπηφ ηνπο, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ πγεία
ηνπο, φπσο θαζπζηέξεζε ή αθχξσζε ησλ δηθψλ ηνπο ηαηξηθψλ ξαληεβνχ, απμεκέλε
ρξήζε θαξκάθσλ (εξεκηζηηθά, φηαλ ππάξρεη έληνλν ζηξεο) θαη αιθνφι (Wright et al.,
1999).
Αλ θαη ε Σξίηε ειηθία απνηειεί ηελ ηειεπηαία πεξίνδν ζηε δσή ελφο αλζξψπνπ
κπνξεί λα ζπλερίζεη λα είλαη κηα δεκηνπξγηθή θαη επηπρηζκέλε πεξίνδνο αξθεί λα
ππάξρεη έλα ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ γχξσ απφ ηνλ ειηθησκέλν θαη θπξίσο απφ ηνλ
ειηθησκέλν πνπ θξνληίδεη έλαλ πάζρνληα ή άιια εμαξηεκέλα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηα
νπνία δελ κπνξνχλ λα απηνεμππεξεηεζνχλ, θαζψο απηφο θέξεη έλα κεγάιν βάξνο ην
νπνίν ελέρεη ζεκαληηθέο ζσκαηηθέο θαη ςπρνινγηθέο πξνεθηάζεηο γηα ηελ πνηφηεηα
δσήο ηνπ θξνληηζηή (Joung, Kunst, van Imhoff & Mackenbach, 2000).
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2. Ζ ΧΜΑΣΗΚΖ ΚΑΗ Ζ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΧΝ ΑΣΟΜΧΝ
ΦΡΟΝΣΗΣΧΝ ΖΛΗΚΗΑ ΑΝΧ ΣΧΝ 50 ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ.
2.1 Οριζμός ζφμαηικής και υστικής σγείας.
Ζ πγεία είλαη κηα θαηάζηαζε πιήξνπο ζσκαηηθήο ςπρηθήο θαη θνηλσληθήο επεμίαο
θαη φρη κφλν ε έιιεηςε λφζνπ ή αλαπεξίαο. Έλα απφ ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα ηνπ
θάζε αλζξψπνπ είλαη λα έρεη πςειφ δπλαηφ επίπεδν πγείαο ρσξίο δηάθξηζε θπιήο,
ζξεζθείαο, πνιηηηθψλ πεπνηζήζεσλ, νηθνλνκηθήο ή θνηλσληθήο θαηάζηαζεο (WHO,
2006). Ο Π.Ο.Τ έρεη νξίζεη επίζεο ηελ ςπρηθή πγεία σο κηα θαηάζηαζε επεκεξίαο,
φπνπ ηα άηνκα αλαγλσξίδνπλ ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο θαη είλαη ζε ζέζε λα
αληηκεησπίζνπλ ηα θνηλσληθά άγρε ηεο δσήο ηνπο, δνπιεχνληαο παξαγσγηθά θαη
απνδνηηθά ζπλεηζθέξνληαο έηζη ζηελ θνηλφηεηα ηνπο (WHO, 2003).
χκθσλα κε ηνπο Chapman, Perry & Strine (2005), ε ςπρηθή πγεία νξίδεηαη σο έλαο
κεραληζκφο ν νπνίνο είλαη πξσηαξρηθφο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε άιινπο κεραληζκνχο
δηακνξθψλνπλ θαη νξίδνπλ ηελ ζσκαηηθή πγεία (Chapman, Perry & Strine , 2005).
Πην ζπγθεθξηκέλα, νη θνηλσληθνί δεζκνί παξέρνπλ ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε ε
νπνία εληζρχεη ηελ ςπρνινγηθή επεμία θαη κπνξεί λα κεηψζεη ηνλ θίλδπλν ησλ
ζπκπεξηθνξψλ νη νπνίεο είλαη επηβαξπληηθέο γηα ηελ ςπρηθή πγεία θαη γηα θαθή
ζσκαηηθή πγεία (Kiecolt-Glaser et al., 2002; Thoits, 1995).
Αληηιήςεηο γηα ηελ ςπρηθή πγεία ζπκπεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ άιισλ, ηελ
ππνθεηκεληθή επεμία θαη ιεηηνπξγηθφηεηα, ηελ απηνλνκία, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα,
ηελ αιιειεμάξηεζε ησλ γελεψλ θαη ηελ απηνπξαγκάησζε ησλ πλεπκαηηθψλ θαη
ζπλαηζζεκαηηθψλ δπλαηνηήησλ ηνπ αηφκνπ. Απφ δηαπνιηηηζκηθή άπνςε, είλαη ζρεδφλ
αδχλαην λα ππάξμεη έλαο ζαθψο πξνζδηνξηζκέλνο θαη θνηλά απνδεθηφο νξηζκφο γηα
ηελ ςπρηθή πγεία. Παξά ηαχηα φκσο, είλαη γεληθά απνδεθηφ φηη ε ςπρηθή πγεία είλαη
θάηη επξχηεξν απφ ηελ έιιεηςε ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ (θαπηλάθεο, 2001).
Μεξηθέο ςπρηθέο δηαηαξαρέο φπσο ε ζρηδνθξέλεηα θαη ε δηπνιηθή δηαηαξαρή κπνξεί
λα θάλνπλ ηελ εκθάληζε ηνπο ζε λεφηεξα ζηάδηα ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ, ελψ
θάπνηεο άιιεο φπσο ε θαηάζιηςε θαη ην άγρνο κπνξεί λα εκθαληζηνχλ ζε νπναδήπνηε
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ζηηγκή ζηε δσή θαη ηδηαίηεξα ζηνπο ελήιηθεο κεγαιχηεξεο ειηθίαο. Μάιηζηα, έρεη
παξαηεξεζεί φηη πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 20 % ησλ ελειίθσλ άλσ ησλ 65 βηψλνπλ
θάπνηνπ είδνπο ςπρηθή δηαηαξαρή, αιιά νη εξεπλεηέο πηζηεχνπλ φηη πεξηζζφηεξν απφ
ην 60 % ησλ αηφκσλ απηψλ πνπ ρξεηάδνληαη ηηο ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο δελ ηηο
ρξεζηκνπνηνχλ (Bartels et al, 2001). Δπηπξνζζέησο, πεξηζζφηεξν απφ ην 27% ησλ
ελήιηθσλ Δπξσπαίσλ ππνινγίδεηαη φηη ζα έρεη ηνπιάρηζηνλ κηα κνξθή θαθήο ςπρηθήο
πγείαο θαηά ηε δηάξθεηα ελφο έηνπο (Wittchen, 2011).
Ζ θαθή ςπρηθή πγεία εθηηκάηαη φηη θνζηίδεη ζηελ ΔΔ πεξίπνπ 3-4% ηνπ ΑΔΠ θαη
θπξίσο απψιεηα παξαγσγηθφηεηαο. Ζ πην θνηλή κνξθή ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο ζηελ
ΔΔ είλαη ην άγρνο θαη ε θαηάζιηςε. Μέρξη ην 2020, ε θαηάζιηςε αλακέλεηαη λα είλαη
ε ζπρλφηεξε αηηία ησλ αζζελεηψλ ζηνλ αλεπηπγκέλν θφζκν (WHO, 2001). Μάιηζηα,
νη αγρψδεο δηαηαξαρέο είλαη νη πην ζπρλέο θαηαζηάζεηο ςπρηθήο πγείαο θαη θάζε
ρξφλν πεξίπνπ ην 10% ησλ ελειίθσλ κεγαιχηεξεο ειηθίαο βηψλνπλ κία δηαγλσζκέλε
αγρψδε δηαηαξαρή (Byers, Yaffe, Covinsky, Friedman & Bruce, 2010). χκθσλα κε
ηελ έξεπλα ησλ Kessler, Berglund, Demler, Jin, Merikangas & Walters (2005),
πεξίπνπ πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 15% απηψλ πνπ επηβηψλνπλ κεηά ηελ ειηθία ησλ 65
εηψλ ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο ζα έρνπλ κία αγρψδε δηαηαξαρή (Kessler, Berglund,
Demler, Jin, Merikangas & Walters, 2005).
ε γεληθέο γξακκέο, νη ελήιηθεο κεγαιχηεξεο ειηθίαο κε αγρψδεηο δηαηαξαρέο
αληηκεησπίδνπλ πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο ζηε δηαρείξηζε ηεο δσήο ηνπο απφ φ, ηη νη
κεγαιχηεξνη ελήιηθεο κε θπζηνινγηθέο αλεζπρίεο. Δπίζεο,

βξίζθνληαη ζε

κεγαιχηεξν θίλδπλν γηα ζσκαηηθή αζζέλεηα, πηψζεηο, θαηάζιηςε, αληθαλφηεηα,
πξφσξε ζλεζηκφηεηα, θνηλσληθή απνκφλσζε θαη απφζπξζε ζε ηδξχκαηα (Friedman,
2013).
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2.2 Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο πγείαο
Ζ έλλνηα ηεο πγείαο ηα ηειεπηαία έηε έρεη ππεξβεί ηελ απιή απνπζία ηεο αζζέλεηαο
θαη έρεη απνθηήζεη πεξαηηέξσ δηαζηάζεηο. Τπάξρνπλ πεξηβαιινληηθνί θαη θνηλσληθνί
παξάγνληεο νη νπνίνη επηδξνχλ ζηελ πγεία ησλ αηφκσλ θαη ηελ πξνζδηνξίδνπλ
(SACOSS, 2008). Μεηά απφ έξεπλα ησλ Damian, Ruigomez, Pastor & Moreno
(1999), βξέζεθε φηη νη θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο νη νπνίνη ζπλδένληαη κε ηε ζσκαηηθή
πγεία είλαη νη ρξφληεο παζήζεηο θαη ε ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ (Damian,
Ruigomez, Pastor & Moreno, 1999).
ην παξαθάησ ζρήκα (SACOSS, 2008) παξνπζηάδνληαη νη θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο
πνπ επεξεάδνπλ ην επίπεδν πγείαο.
ρήκα 1. Οη βαζηθνί θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο πγείαο θαη ηεο επεκεξίαο.

Πεγή: SACOSS, The Social Determinants of Health, Information Paper, Unley, South Australia,
December 2008.
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χκθσλα κε ην ζρήκα απηφ νη παξάγνληεο (Hetzel, Page, Glover & Tennant,
2004), απηνί ζπλπθαίλνληαη κε :
Σηο πγηεηλέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο
Σν επίπεδν εθπαίδεπζεο
Σε κφξθσζε γχξσ απφ ζέκαηα πγείαο
Σν άγρνο
Σα πξψηα ρξφληα δσήο
Σνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ
Σελ απαζρφιεζε ή ηελ αλεξγία
Παξάγνληεο φπσο ε ειηθία, ην θχιν θαη ε θιεξνλνκηθφηεηα
Ο πνιηηηζκφο ν ξαηζηζκφο θαη νη δηαθξίζεηο
Ζ πξφζβαζε ζηελ πιεξνθφξεζε θαη ηελ θαηάιιειε πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε
Ζ θνηλσληθή ζηήξημε θαη ε πξφζβαζε ζηηο κεηαθνξέο
Ζ πξφζβαζε ζε πφζηκν θαζαξφ λεξφ θαη ζξεπηηθά ηξφθηκα είλαη θαζνξηζηηθή γηα
ηελ πγεία ησλ αλζξψπσλ θαη επεκεξία, ηδίσο ζηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία.

Ζ

πξφζβαζε ζε ζξεπηηθή ηξνθή επεξεάδεηαη ήδε απφ ηα επίπεδα γλψζεσλ γηα ηα
ηξφθηκα, αιιά θαη απφ ηε γεσγξαθηθή θαη θνηλσληθννηθνλνκηθή ζέζε. Μέζα ζε
πνιιέο κεηνλεθηηθέο θνηλφηεηεο, ηα θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πψιεζεο ησλ θξέζθσλ
ζξεπηηθψλ θαγεηψλ ζπρλά ππνεθπξνζσπνχληαη. (Cannon, 2008).

Αληίζεηα,

ηα

επεμεξγαζκέλα ηξφθηκα (fast food) ησλ θαηαζηεκάησλ ζπρλά είλαη ζπγθεληξσκέλα
ζε ρακειφηεξεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο πεξηνρέο. Ζ έιιεηςε ηξνθίκσλ θαη ε έιιεηςε
πνηθηιίαο πγηεηλψλ ηξνθίκσλ είλαη γλσζηφ φηη ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ
αζζελεηψλ αλεπάξθεηαο θαη ζε απμεκέλε λνζεξφηεηα (Wilkinson & Marmot, 2003).
Ζ εθπαίδεπζε απνηειεί έλα ηζρπξφ πξνγλσζηηθφ παξάγνληα ηεο καθξνπξφζεζκεο
πγείαο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο. Γπζθνιία φκσο ζπλαληάηαη ζηελ πιήξε θαηαλφεζε
ησλ ελεξγεηψλ πνπ νδεγνχλ ζηελ θαιχηεξε πγεία θαη ζην κεγαιχηεξν πξνζδφθηκν
δσήο. Απηφ πνπ είλαη ζαθέο είλαη φηη ε πγεία, ε αλζξψπηλε αλάπηπμε θαη ε επεκεξία
είλαη δπλακηθέο δηεξγαζίεο πνπ ζπλδένληαη ζηελά κε ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή
θαηάζηαζε θαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν (Low & Low, 2006).
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Ζ πγεία ελφο αηφκνπ είλαη ζε κεγάιν βαζκφ ζπλδεδεκέλε κε ηελ θνηλσληθή ζέζε, ηελ
επηηπρία ζην ζρνιείν θαη ηα ρξφληα ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο απνηεινχλ
ζεκαληηθνχο παξάγνληεο ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο θνηλσληθήο θαη επαγγεικαηηθήο
θαηάζηαζεο ζηελ ελήιηθε δσή (Ross & Wu, 1996).
Σα άηνκα κε ρακειφ επίπεδν γλψζεσλ γχξσ απφ ζέκαηα πγείαο αληηκεησπίδνπλ
εκπφδηα πξφζβαζεο ζηελ πεξίζαιςε, επεηδή ε γξαθεηνθξαηία πνπ ηνπο παξέρεηαη
έρεη δεκηνπξγεζεί απφ εζληθφ επίπεδν γλψζεσλ γηα ηελ πγεία (Cutilli, 2007).
Μάιηζηα, κεηά απφ έξεπλα ησλ Schillinger et al., (2003), δηαπηζηψζεθε φηη ηα άηνκα
κε ζαθραξψδε δηαβήηε ηα νπνία ελψ είραλ ρακειφ επίπεδν κφξθσζεο γηα ηελ πγεία
θαη είραλ ελεκεξσζεί απφ ην γηαηξφ ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο κία δηαδξαζηηθή κνξθή
ζηξαηεγηθήο ζηελ επηθνηλσλία ήηαλ ζε ζέζε λα δηαρεηξηζηνχλ θαιχηεξα ηα
ζπκπηψκαηα ηεο αζζέλεηαο ηνπο, ζε ζρέζε κε ηα άηνκα

ηα νπνία δελ είραλ

εθπαηδεπηεί (Schillinger et al., 2003).
Δπηπξνζζέησο, νη δηάθνξεο θνηλσληθέο θαη ςπρνινγηθέο θαηαζηάζεηο κπνξνχλ λα
πξνθαιέζνπλ καθξνρξφλην άγρνο. Απηέο νη θαηαζηάζεηο απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν γηα
θαθή ςπρηθή πγεία θαη πξφσξν ζάλαην. Σν καθξνρξφλην άγρνο επεξεάδεη, ηφζν ην
αλνζνπνηεηηθφ, φζν θαη ην θαξδηαγγεηαθφ ζχζηεκα, κε απνηέιεζκα νη άλζξσπνη λα
γίλνληαη πην επάισηνη ζε έλα επξχ θάζκα ζπλζεθψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
ινηκψμεσλ, δηαβήηε, πςειήο πίεζεο, θαξδηαθήο πξνζβνιήο, εγθεθαιηθνχ επεηζνδίνπ,
θαηάζιηςεο θαη επηζεηηθφηεηαο (Wilkinson & Marmot, 2003). Ηδηαίηεξα ζηα πξψηα
ρξφληα δσήο ηνπο νη άλζξσπνη είλαη πεξηζζφηεξν επάισηνη ζηνλ θίλδπλν, φπσο θαη
ζηηο πξνζηαηεπηηθέο επηδξάζεηο. Οη εκπεηξίεο ζηελ αξρή ηεο δσήο κπνξεί λα
αληαλαθιψληαη ζηελ πγεία θαη ηελ επεκεξία ησλ εθβάζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
κέζεο θαη ην ηέινο ηεο δσήο. Τπάξρνπλ ηζρπξέο ελδείμεηο ηεο επίδξαζεο ησλ
εκπεηξηψλ ηεο αξρήο ηεο δσήο ζηε γλσζηηθή ιεηηνπξγία, ηελ αλάπηπμε, ηε καζεζηαθή
ηθαλφηεηα θαη ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ζηε κεηέπεηηα δσή (Hetzel , Page ,
Glover & Tennant, 2004).
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Λφγσ ηνπ φηη ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο ραξαθηεξίδεηαη απφ κηθξφηεξα έσο ειάρηζηα
θνηλσληθά δίθηπα, ιηγφηεξεο ζρέζεηο θαη κεησκέλα θνηλσληθά δίθηπα ππνζηήξημεο,
ππάξρεη κία εμίζνπ ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο κεησκέλεο θνηλσληθήο
ζπκκεηνρήο θαη ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ζηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία (Kawachi
& Berkman, 2001). Αθφκα, φζν αθνξά ηελ εξγαζία, νη άλζξσπνη νη νπνίνη
απαζρνινχληαη είλαη πην πηζαλφ λα έρνπλ ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο ψζηε λα
αληαπνθξηζνχλ ζηηο ζχλζεηεο απαηηήζεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη ηεο εξγαζίαο απ’
φηη νη άλεξγνη ή εθείλνη πνπ δελ αλήθνπλ ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ (Cannon, 2008).
ρεηηθά κε ην θχιν, είλαη γλσζηφ πσο ππάξρνπλ πνιιέο αληζφηεηεο φζσλ αθνξά ηελ
ηζρχ, ηελ ειεπζεξία, ηνπο πφξνπο θαη ηηο αμίεο. Οη δηαθνξέο απηέο κπνξεί λα
επεξεάζνπλ ηελ πγεία. ηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο ππάξρνπλ ζπρλά δηαθνξέο ζην
εηζφδεκα, φπσο νη κηζζνί ησλ γπλαηθψλ φπνπ κπνξεί λα είλαη κέρξη θαη 20%
ρακειφηεξνη απφ απηνχο ησλ αλδξψλ (Anthony et al, 2006). Λφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη
νη κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο απνηεινχληαη θαηά ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ
γπλαίθεο, ην ρακειφηεξν εηζφδεκα ησλ γπλαηθψλ επεξεάδεη επίζεο θαη ηελ πγεία ησλ
παηδηψλ ηνπο (CSDH, 2008).
Σειεπηαία ζηνηρεία δείρλνπλ φηη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο εθθξάδνληαη ηα γνλίδηα
δηακνξθψλνπλ ηφζν ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ηνπ αηφκνπ φζν θαη ην θνηλσληθφ
πεξηβάιινλ. Δπηπξνζζέησο, ε έθθξαζε ηνπ DNA ελδέρεηαη λα επεξεαζηεί φρη κφλν
απφ ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο αιιά θαη απφ ην πεξηβάιινλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο
δσήο ηνπ αηφκνπ (Hetzel, Page, Glover & Tennant, 2004).
Δπίζεο, ν πνιηηηζκφο θαη ε πλεπκαηηθφηεηα επηθέξνπλ ζεκαληηθέο επηδξάζεηο ζηνλ
πξνζδηνξηζκφ ησλ πεπνηζήζεσλ θαη ησλ πξαθηηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία, ηελ
επεκεξία θαη ηε ζεξαπεία. ηελ επεκεξία ζπκπεξηιακβάλεηαη ε γλψζε γχξσ απφ ηελ
πγεία, ηηο αηηίεο ηεο αζζέλεηαο, θαζψο θαη ηνπο ηξφπνπο απνθπγήο ηνπο (Yeandle,
Yeandle, Glover & Tennant, 2004).
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εκαληηθνί παξάγνληεο θαίλνληαη λα είλαη φκσο θαη ν ξαηζηζκφο θαη νη θπιεηηθέο
δηαθξίζεηο, θαζψο επεξεάδνπλ έκκεζα ηελ πγεία κέζσ δηαθφξσλ εθζέζεσλ θαη
επθαηξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε άιινπο πξνζδηνξηζηέο ηεο πγείαο, φπσο ζηελ
εθπαίδεπζε ή ηελ απαζρφιεζε, ελψ ελέρνπλ θαη άκεζεο επηπηψζεηο ζηελ πγεία,
θπξίσο κέζσ θπζηνινγηθήο θαηαπφλεζεο ηνπ ζψκαηνο σο αληίδξαζε ζην ζηξεο
(Hyman, 2009).
Ζ πξφζβαζε ζηελ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο ζηελ
παξνρή πξνιεπηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εκβνιηαζκνχ.
Μάιηζηα, ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε γηα ηελ πγεία ηεο Απζηξαιίαο (2006), απφ ην
Απζηξαιηαλφ Ηλζηηηνχην Τγείαο θαη Πξφλνηαο, νη άλζξσπνη πνπ δνπλ ζε κεηνλεθηηθέο
πεξηνρέο ρσξίο πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο πγείαο εμαθνινπζνχλ λα ζπλδένληαη κε ηε
ζλεζηκφηεηα θαη ζηνηρεία λνζεξφηεηαο (Cannon, 2008).
Ζ ππνζηήξημε απφ ηελ θνηλσλία, ηνπο θίινπο θαη ηελ νηθνγέλεηα ζπλδέεηαη ζηελά κε
ηε βειηίσζε ηεο πγείαο θαη επεκεξίαο, θαζψο απηέο νη πεγέο ζηήξημεο βνεζνχλ ηνπο
αλζξψπνπο σο πξνο ηε αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ πνπ πξνθχπηνπλ, ηε δηαηήξεζε
ηεο αίζζεζεο ηνπ ειέγρνπ ηεο δσήο ηνπο θαη ηνπ αηζζήκαηνο ηνπ αλήθεηλ ζηελ
θνηλφηεηα (Sanson, 2002). Δπίζεο ε έιιεηςε πξφζβαζεο ζηηο κεηαθνξέο γηα ηηο
ππεξεζίεο πγείαο απνηειεί παξάγνληα θηλδχλνπ γηα πξνβιήκαηα πγείαο θαη ηελ
επεκεξία ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ θνηλνηήησλ ηνπο (Hetzel et al., 2004).
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2.3 Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο πγείαο γηα άηνκα ειηθίαο άλσ ησλ πελήληα.
Ζ ελεξγφο γήξαλζε επηηξέπεη ζηνπο αλζξψπνπο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηηο
δπλαηφηεηέο ηνπο γηα ζσκαηηθή, θνηλσληθή θαη ςπρηθή επεμία θαζ 'φιε ηε δηάξθεηα
ηεο δσήο ηνπο. Δπίζεο ηνπο σζεί λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ θνηλσλία ζχκθσλα κε ηηο
αλάγθεο, ηηο επηζπκίεο θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο, ελψ ηνπο δεκηνπξγεί έλα αίζζεκα
αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο φηαλ ην ρξεηαζηνχλ (WHO, 2002).
ρήκα 1.2

Καζνξηζηηθνί παξάγνληεο ελεξγνχο/ πγηήο γήξαλζε θαη νη

αιιειεπηδξάζεηο ηνπο.

Πεγή : Healthy ageing literature review (2012): National Ageing Research Institute (NARI) & Council on the
Ageing (COTA) for the Victorian Department of Health.

ην παξαπάλσ ζρήκα αλαθέξνληαη ν ηξφπνο δσήο, αιιά θαη νη θνηλσληθνί
παξάγνληεο σο θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο
γήξαλζεο.
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Ζ νηθνγέλεηα ησλ αηφκσλ πνπ πάζρνπλ απφ ρξφληεο παζήζεηο, δηαδξακαηίδεη έλα
πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν, αθνχ ηνπο βνεζάεη ζην λα δηαρεηξίδνληαη ηα ζπκπηψκαηα ησλ
λνζεκάησλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο (Σξηαληαθχιινπ θαη ζπλ., 2006). Απηφ
αλαθέξεηαη ζπλήζσο σο απηνδηαρείξηζε, ε ηθαλφηεηα δειαδή ηνπ αηφκνπ κε ηελ
πάζεζε, λα παίξλεη έλαλ πην ελεξγφ ξφιν ζηελ θαηάζηαζε πγείαο ηνπ ζε ζπλεξγαζία
κε απηνχο πνπ παξέρνπλ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε. Παξάιιεια, απηή ε ηθαλφηεηα
απηνδηαρείξηζεο, βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα δσήο θαη εμαξηάηαη απφ κία ζεηξά
παξαγφλησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξφζβαζεο ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, ηελ
εθπαίδεπζε θαη ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε (Lorig & Holman, 2003).
Όπσο είλαη γλσζηφ ζε κειέηε γηα ηελ Αγγιία- Οπαιία ησλ Wilkinson & Marmot
(2003), νη θησρέο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαίλεηαη λα
επεξεάδνπλ ηελ πγεία θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο. Οη άλζξσπνη πνπ βξίζθνληαη
ζηελ θαηψηεξε θνηλσληθή θιίκαθα εκθαλίδνληαη λα δηαηξέρνπλ δχν θνξέο
πεξηζζφηεξν θίλδπλν λα λνζήζνπλ απφ ζνβαξή αζζέλεηα θαη πξφσξν ζάλαην ζε
ζρέζε κε απηνχο πνπ είλαη θνληά ζηελ πςειφηεξε θνηλσληθή θιίκαθα. Σν ίδην ηζρχεη
θαη γηα ηνπο ππαιιήινπο πςειφηεξεο θαηάηαμεο ζε ζρέζε κε ηνπο ππαιιήινπο
ρακειφηεξεο θαηάηαμεο ή αλεηδίθεπηνπο .
εκαληηθφο πξνζδηνξηζηήο πγείαο θαίλεηαη λα είλαη ηα ρξφληα λνζήκαηα ηδηαίηεξα
γηα ηα άηνκα κεγαιχηεξεο ειηθίαο ζηα νπνία εκθαλίδνληαη ζπρλφηεξα, αθνχ
ραξαθηεξίδνληαη απφ κνληκφηεηα, ζπάληα ζεξαπεχνληαη θαη ρξεηάδνληαη καθξνρξφληα
θξνληίδα. Μάιηζηα, θάπνηεο ρξφληεο παζήζεηο έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε ηνλ πφλν θαη ηελ
αλαπεξία θάηη πνπ κπνξεί λα κεηψζεη ηελ πνηφηεηα δσήο (Christ & Diwan, 2009).
πγθεθξηκέλα, 25 εθαηνκκχξηα Ακεξηθάλνη αλαθέξνπλ φηη έρνπλ πεξηνξηζκνχο ζηηο
θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο, σο απνηέιεζκα κίαο ή πεξηζζφηεξσλ ρξφλησλ
αζζελεηψλ (CDC, 2003). Πξφζθαηεο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ε θνηλσληθή έληαμε
αζθεί πξνζηαηεπηηθή επίδξαζε ζηελ ζπρλφηεηα εκθάληζεο κε ζαλαηεθφξνπ
εκθξάγκαηνο ηνπ κπνθαξδίνπ ζε άλδξεο ειηθίαο 50 εηψλ θαη άλσ, ελψ ε θνηλσληθή
απνκφλσζε βξέζεθε λα απμάλεη ηνλ θίλδπλν εγθεθαιηθνχ επεηζνδίνπ ζε κειέηε πνπ
έγηλε ζε άλδξεο επαγγεικαηίεο πγείαο ζηηο ΖΠΑ (Locker, 2008).
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Σέινο, απαηηείηαη αλάιεςε δξάζεο ζρεηηθά κε ηνπο θνηλσληθνχο θαζνξηζηηθνχο
παξάγνληεο

πγείαο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο κε επξχηεξεο θνηλσληθέο θαη

νηθνλνκηθέο πξνζεγγίζεηο θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ κειινληηθψλ γελεψλ, θαζψο
επίζεο θαη αλάιεςε δξάζεο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ αληζνηήησλ ζηελ
πγεία (Marmot, Allen, Bell, Bloomer & Goldblatt, 2012).

3. ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ
3.1 Η έννοια της Φροντίδας
Παξφιν πνπ ε έλλνηα ηεο θξνληίδαο πεξηγξάθεηαη πνιχ γεληθεπκέλα θαη δελ ππάξρεη
ζαθήο νξηζκφο γηα ηελ νηθνγελεηαθή θξνληίδα, είλαη γεληθά απνδεθηφ σο ε παξνρή
αζπλήζηζηεο θξνληίδαο ε νπνία μεπεξλά ηα φξηα ηνπ θπζηνινγηθνχ ή ηνπ
ζπλεζηζκέλνπ ζηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο (Σξηαληαθχιινπ θαη ζπλ., 2006). Σππηθά ε
παξνρή θξνληίδαο ρξεηάδεηαη θαηαλάισζε ρξφλνπ, ελέξγεηαο θαη ρξεκάησλ γηα
καθξά ρξνληθή πεξίνδν. Δπίζεο, κπνξεί λα πεξηιακβάλεη εξγαζίεο νη νπνίεο κπνξεί
λα είλαη δχζθνιεο, θνπξαζηηθέο, ζσκαηηθά εμαληιεηηθέο αιιά θαη ςπρνινγηθά
ζηξεζζνγφλεο (Schulz & Martire, 2004).
Ζ ιέμε ΄΄θξνληίδα΄΄ έρεη πνηθίιεο ζεκαζίεο θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηηο
πξνζσπηθέο θαη επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Όκσο ηελ επαγγεικαηηθή θξνληίδα
έρνπλ εθπαηδεπηεί νη λνζειεπηέο λα ηε δίλνπλ είλαη αξθεηά δηαθνξεηηθή απφ ηελ
πξνζσπηθή θξνληίδα ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ζρέζεηο κεηαμχ ζπδχγσλ, γνλέσλ ,
παηδηψλ, κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο θαη θίινπο. Οη επαγγεικαηίεο θξνληηζηέο είλαη
αλεμάξηεηνη θνξείο ιήςεο απνθάζεσλ, απηνλνκίαο ησλ νπνίσλ ε δξάζε νξίδεηαη
λνκηθά, είλαη πςεινχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ εκπεηξνγλψκνλεο νη νπνίνη ελεξγνχλ ζην
ζχκθσλα κε εηδηθέο γλψζεηο θαη ηξφπνπο αλάινγα κε ηηο επζχλεο ηνπο (Fagin, 2001).
Ο γεληθφο φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηνλ θξνληηζηή, αλαθέξεηαη
ζην πξφζσπν ην νπνίν βνεζά έλα άηνκν ζε δξαζηεξηφηεηεο θαζεκεξηλήο δσήο, ηελ
πγεηνλνκηθή

πεξίζαιςε,

ηα

νηθνλνκηθά

ζέκαηα,

ηελ

θαζνδήγεζε,

ηελ

ζπληξνθηθφηεηα θαη ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, ή ακεηβφκελα είηε εζεινληηθά
(Potamianou, Vlachogianni, Efthymiou, Nikolaou & Sakka, 2011).
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Ο νξηζκφο ηνπ θξνληηζηή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε κειέηε ησλ Glendinning et al,
(2009), είλαη ην άηνκν πνπ παξέρεη βνήζεηα θπξίσο καθξνπξφζεζκα ζε άηνκα κε κηα
ρξφληα

αζζέλεηα,

αλαπεξία

αιιά

θαη

ππνζηήξημε,

πέξαλ

ηνπ

ζεζκηθνχ

επαγγεικαηηθνχ Glendinning et al., 2009).

Μηα ζεκαληηθή δηαθνξά ησλ επίζεκσλ κνξθψλ θξνληίδαο ζε ζρέζε κε ηηο
αλεπίζεκεο είλαη νη ψξεο απαζρφιεζεο, αθνχ δελ κπνξεί λα είλαη ζπγθξίζηκεο, ιφγσ
ηεο θαζεκεξηλήο θαη πνιχσξεο θξνληίδαο πνπ ζπλήζσο παξέρεηαη απφ άηππα δίθηπα
(Picard, Wittenberg, Comas-Herrera, Davies & Darton, 2000).
Δκπεηξηθέο κειέηεο έρνπλ βξεη κία ζρέζε κεηαμχ ηνπ κεγέζνπο ηεο θξνληίδαο θαη ηεο
βνήζεηαο πνπ παξέρνληαη απφ ηνπο ζηελνχο ζπγγελείο ή γείηνλεο (άηππε πεξίζαιςε)
θαη ηνπ κεγέζνπο ηεο θξνληίδαο πνπ παξέρνληαη απφ ηα ζεζκνζεηεκέλα θαη
θνηλσληθά ζπζηήκαηα θξνληίδαο πγείαο (επίζεκε θξνληίδα). Ζ πγεηνλνκηθή
πεξίζαιςε ρξεζηκνπνηείηαη είηε γηα απνθαηάζηαζε ή γηα δηαηήξεζε ηεο πγείαο, ελψ ε
καθξνρξφληα θξνληίδα πγείαο- πεξίζαιςε

παξέρεηαη πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε

γεληθή επεκεξία κε ηε δηεπθφιπλζε ησλ θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο δσήο
(Bolin, Lindgren & Lundborg, 2007).
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3.2 Αλεπίζεκε Φξνληίδα Τγείαο - Ο ξόινο ησλ Άηππσλ Γηθηύσλ
Φξνληίδαο
Ζ άηππε κνξθή θξνληίδαο ζπλήζσο εθηειείηαη απφ ζπγγελείο θαη ζηελνχο θίινπο γηα
έλα πξφζσπν πνπ δελ είλαη πιένλ ζε ζέζε γηα ηε δηαρείξηζε φισλ ησλ πηπρψλ ηεο
εκεξήζηαο

θαη

θαζεκεξηλήο

θξνληίδα.

Γεληθά

πεξηιακβάλεη

θαζεκεξηλέο

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε ελφο λνηθνθπξηνχ ή ηελ εθηέιεζε
ηεο πξνζσπηθήο θξνληίδαο (Family Caregiving in the U.S, 1997).
Ζ αλεπίζεκε θξνληίδα πγείαο πνπ ιακβάλεηαη θπξίσο απφ ηελ νηθνγέλεηα θαη είλαη ε
πην ζεκαληηθή πεγή ηεο θξνληίδαο ηδηαίηεξα γηα ηα ειηθησκέλα άηνκα ιφγσ ηνπ φηη νη
ειηθησκέλνη βαζίδνληαη θπξίσο ζηα άηππα δίθηπα θξνληίδαο απ’ φηη ζηα επίζεκα.
Σα άηππα δίθηπα θξνληίδαο πνπ απνηεινχληαη θπξίσο απφ ζπγγελείο, θίινπο,
γλσζηνχο θαη γείηνλεο δηαδξακαηίδνπλ έλα ζπνπδαίν ξφιν ζηε θξνληίδα ησλ αηφκσλ
κεγαιχηεξεο ειηθίαο. Σα άηνκα απηά πξνζθέξνπλ ηε βνήζεηα ηνπο γηα ηελ
εμππεξέηεζε αλαγθψλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο φπσο: πξνζσπηθή θαζαξηφηεηα,
κεηαθηλήζεηο, νηθνλνκηθή ελίζρπζε, αθφκα θαη ςπρνινγηθή ζηήξημε ή απιά παξέα
(Γηνπβαλάθεο & αρπάδνγινπ, 2007). Δπηπιένλ, έλα ραξαθηεξηζηηθφ θξηηήξην ηνπ
άηππνπ θξνληηζηή, είλαη ζπλήζσο ν ρξφλνο πνπ αθηεξψλεη θάζε εβδνκάδα γηα ηε
θξνληίδα ηνπ αηφκνπ (Glendinning et al., 2009).
Ζ νηθνγέλεηα είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ην θνηλσληθφ δίθηπν ηνπ αηφκνπ, αθνχ ε
ζπκβνιή ηνπ ή ηεο ζπδχγνπ είλαη πξσηαξρηθή ζηε θξνληίδα. ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί
απηή ησλ παηδηψλ, ησλ αδεξθψλ θαη ησλ ινηπψλ ζπγγελψλ. Ηδηαίηεξα γηα ην
ειηθησκέλν άηνκν ην νπνίν εμαξηάηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ νηθνγέλεηα ηνπ
κε ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο ηνπ (Γηνπβαλάθεο & αρπάδνγινπ, 2007).
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3.3 Φξνληηζηέο ειηθίαο άλσ ησλ 50
Δθηηκάηαη φηη 6,4 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη παξέρνπλ άκηζζε θξνληίδα ζην Ζλσκέλν
Βαζίιεην (Buckner & Yeandle, 2011), 960.000 άηνκα ειηθίαο άλσ ησλ 65 παξέρνπλ
άκηζζε θξνληίδα γηα έλα ζχληξνθν, ηελ νηθνγέλεηα ή ηνπο άιινπο, αιιά κφλν 93.000
απφ απηνχο ιακβάλνπλ θάπνηα εηδηθή ππεξεζία ππνζηήξημεο γηα θξνληηζηέο
(Community Care Statistics, 2010). ρεδφλ νη κηζνί απφ ηνπο ελήιηθεο πνπ
αλαιακβάλνπλ ην δχζθνιν ξφιν ηνπ θξνληηζηή βξίζθνληαη ιίγν πξηλ απφ ηελ ειηθία
ηεο ζπληαμηνδφηεζεο (Hirst, 1990).
χκθσλα κε κειέηε ζηελ Διιάδα γηα ηε θξνληίδα ησλ εμαξηεκέλσλ αηφκσλ ν
κέζνο φξνο ειηθίαο ησλ αηφκσλ θξνληηζηψλ ήηαλ ηα 51,7 ρξφληα . Σν 50 % ησλ
αηφκσλ απηψλ θξφληηδαλ θάπνην άηνκν απφ ηελ νηθνγέλεηα θαη ιφγσ ηεο πνιχσξεο
απαζρφιεζεο πνιιά άηνκα πνπ εξγάδνληαλ έπξεπε λα κεηψζνπλ ηηο ψξεο πνπ
εξγαδφηαλ ή λα δηαθφςνπλ ιφγσ ησλ απμεκέλσλ θαζεθφλησλ ηεο παξνρήο θξνληίδαο
κε απνηέιεζκα λα έρνπλ επηπηψζεηο ζηελ εξγαζία ηνπο (Σξηαληαθχιινπ θαη ζπλ.,
2006). Παξφκνηα απνηειέζκαηα έδεημε θαη κηα άιιε κειέηε ζε έμη επξσπατθέο ρψξεο
φπνπ ε ειηθία ησλ αηφκσλ θξνληηζηψλ θπκαίλνληαλ 55 ρξφληα κε ην 75% ησλ
αηφκσλ θξνληηζηψλ λα είλαη γπλαίθεο θαη νη ψξεο θξνληίδαο πνπ αθηέξσλαλ ηελ
εβδνκάδα έθηαλαλ ηηο ζαξαληαέμη (Döhner ,Kofahl , Lüdecke & Mnich, 2007).
Σα παξαπάλσ δεδνκέλα έξρεηαη λα επηβεβαηψζεη θαη κία άιιε έξεπλα θαηά ηελ νπνία
ηα άηνκα αθηεξψλνπλ αξθεηέο ψξεο ηελ εκέξα δίλνληαο πξαθηηθή βνήζεηα ζε άιια
κέιε ηεο νηθνγέλεηαο είλαη σο επί ην πιείζηνλ ειηθίαο κεηαμχ 55-64 εηψλ θάηη πνπ
κπνξεί λα ζπκβαίλεη επεηδή απηή ε ειηθηαθή νκάδα κπνξεί λα δηαζέζεη πεξηζζφηεξν
ρξφλν (Temple, 2012).
Ζ θαηαλνκή ηνπ θχινπ ησλ θξνληηζηψλ αιιάδεη κε ηελ ειηθία, φπσο δηαπηζηψλεηαη
ζε κειέηε πνπ έγηλε γηα ηνπο θξνληηζηέο ζε 16 ρψξεο ηεο Δ.Δ φπνπ ηα 2/3 ησλ
άηππσλ θξνληηζηψλ ήηαλ γπλαίθεο ειηθίαο 50 + (OECD, 2011). χκθσλα ηνπο
Miller & Mc Fall 1991, νη πεξηνξηζκνί φζν αθνξά ηελ ηθαλφηεηα ηνπ θξνληηζηή λα
ζπκκεηάζρεη ζε πξνζσπηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αηφκνπ, νη νπνίεο απνξξένπλ απ ’ηηο
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επζχλεο παξνρήο ηεο θξνληίδαο, πξνβιέπνπλ κεγαιχηεξε θαηαπφλεζε ησλ
θξνληηζηψλ ηδηαίηεξα ζηνπο ελήιηθεο κεγαιχηεξεο ειηθίαο (Miller & Mc Fall, 1991).
Έρεη δηαπηζησζεί φηη φζν απμάλεηαη ε ειηθία ελφο αηφκνπ, ηφζν πηζαλφηεξν είλαη λα
παξνπζηάζεη ρξφληα λνζήκαηα (CDC, 2003). Έξεπλα ησλ Fox, Duggan, & Purcell
(2013), δηαπίζησζε φηη ην 75% ησλ Ακεξηθαλψλ ελειίθσλ ειηθίαο 65 εηψλ θαη άλσ
δνπλ κε κηα ρξφληα πάζεζε φπσο πςειή πίεζε αίκαηνο, δηαβήηε ή θαξδηαθή λφζν
(Fox, Duggan, & Purcell, 2013). Οη θξνληηζηέο παξνπζηάδνπλ αθφκα πςειφηεξν
επηπνιαζκφ ςπρηθψλ πξνβιεκάησλ πγείαο ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ γηα ηηο νπνίεο
ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. πλνιηθά, ν επηπνιαζκφο ησλ ςπρηθψλ πξνβιεκάησλ
πγείαο κεηαμχ ησλ θξνληηζηψλ είλαη 20% πςειφηεξνο απ’ φηη κεηαμχ ησλ κεθξνληηζηψλ (CDC, 2003).
Δθηφο απφ ηηο επηπηψζεηο ηεο θξνληίδαο ζηελ ςπρηθή πγεία είλαη πηζαλφλ λα
παξνπζηαζηνχλ θαη ζσκαηηθέο ελνριήζεηο. Μεηά απφ έξεπλα 1.911 θξνληηζηψλ
αηφκσλ κε δηαλνεηηθή αλαπεξία βξέζεθε φηη νη νηθνγελεηαθνί θξνληηζηέο πνπ
μνδεχνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο ψξεο ηνπ ρξφλνπ ηνπο θξνληίδνληαο άηνκα πνπ έρνπλ
αλάγθε, αλέθεξαλ ζσκαηηθέο ελνριήζεηο (physical symptoms) φπσο εμάληιεζε, πφλν
ζηνπο βξαρίνλεο θαη ζηα πφδηα, πξνβιήκαηα κε ηελ θαξδηά θαη πεξηζζφηεξα
ζηνκαρηθά άιγε απ’ φηη ζην γεληθφ πιεζπζκφ (Döhner, Kofahl, Lüdecke & Mnich,
2007). Παξφια ηα πξνβιήκαηα φκσο πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίδνπλ νη θξνληηζηέο,
ζχκθσλα κε ηνπο Greenwald & Naiditch (2008), νη θξνληηζηέο νη νπνίνη είλαη
πελήληα εηψλ δείρλνπλ πεξηζζφηεξν πξφζπκνη ζην λα βνεζήζνπλ κε ηα θάξκαθα
(69% έλαληη ηνπ 59% ησλ λεφηεξσλ θξνληηζηψλ) θαζψο θαη κε ηελ νξγάλσζε ή ηελ
επνπηεία ησλ εμσηεξηθψλ ππεξεζηψλ (47% έλαληη 39%) (Greenwald, & Naiditch,
2008).Σν γεγνλφο φηη ε πιεηνςεθία ησλ θχξησλ θξνληηζηψλ είλαη ειηθίαο άλσ ησλ 50
εηψλ, δείρλεη ηελ ηεξάζηηα ζπκβνιή ησλ κεζήιηθσλ ζε άηνκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο.
(Kamiya, Murphy, Savva & Timonen, 2012).
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3.4 Ζ έλλνηα ηεο επηβάξπλζεο
Ο ξφινο ηνπ θξνληηζηή κπνξεί λα είλαη απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο ξφινπο πνπ κπνξεί
λα αλαιάβεη θαλείο θάπνηα ζηηγκή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ, έλαο ξφινο πνπ
ζπλήζσο δελ είλαη εχθνινο θαη γηα ηνλ νπνίν θαλείο απφ εκάο δελ είλαη
πξνεηνηκαζκέλνο εάλ δελ είλαη επηινγή ηνπ (σο επάγγεικα). πρλά έρεη βξεζεί λα
ζρεηίδεηαη κε ρξεκαηννηθνλνκηθή, ζσκαηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή επηβάξπλζε
(Greenwald & Naiditch, 2008; Hirst, 2002).
Ζ εκπεηξία πνπ κπνξεί λα έρεη θάπνηνο απφ ηε θξνληίδα κπνξεί λα είλαη έλα
πνιπζχλζεην θαηλφκελν ην νπνίν κπνξεί λα έρεη επίδξαζε ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο
δσήο ηνπ θξνληηζηή ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο ζσκαηηθήο, ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο
θαη ςπρηθήο ηνπ πγείαο (Di Novi, Jacobs & Migheli, 2013).
Ζ θξνληίδα πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηε ζσκαηηθή, ςπρνινγηθή,
θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ θξνληηζηψλ θαη ε επηβάξπλζή ηνπο ζπλήζσο
πεξηγξάθεηαη κε ηνλ φξν «θνξηίν ησλ θξνληηζηψλ» (Andren & Elmstahl, 2007).
Άιινο έλαο νξηζκφο ηεο επηβάξπλζεο είλαη ε παξνπζία ησλ πξνβιεκάησλ, ησλ
δπζθνιηψλ ή αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ, ηα νπνία επεξεάδνπλ ηε δσή ησλ αηφκσλ
πνπ θξνληίδνπλ (Angold et al., 1998).
Oη πην ζεκαληηθνί πξνγλσζηηθνί παξάγνληεο ηνπ θνξηίνπ ησλ θξνληηζηψλ είλαη νη
εμήο: ε ππεξβνιηθή επηβάξπλζε ηνπ θξνληηζηή, νη νηθνγελεηαθέο ζπγθξνχζεηο, ε
αίζζεζε αηρκαισζίαο ζην ξφιν απηφ, ε απηνπεπνίζεζή, ηα ζηνηρεία ηεο
πξνζσπηθφηεηαο, αλεπηζχκεηα γεγνλφηα δσήο, ε πνηφηεηα ηεο ζρέζεο θαη ν βαζκφο
ζπγγέλεηαο κε ηνλ αζζελή, ε ειηθία θαη ην θχιν ηνπ θξνληηζηή (Βιαρνγηάλλε θαη
ζπλ., 2011). πκπιεξσκαηηθά, παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηβάξπλζε ησλ
θξνληηζηψλ

ζπκπεξηιακβάλνπλ

ηελ

θνηλσληθφ-δεκνγξαθηθή

θαηάζηαζε

ηνπ

θξνληηζηή θαη ηνπ απνδέθηε θξνληίδαο, ηε θχζε ηεο λφζνπ ηνπ απνδέθηε θξνληίδαο
θαη ην αληηιεπηφ ζηξεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε θξνληίδα (Kim, Chang, Rose & Kim,
2012).
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Δπνκέλσο ε πξάμε ηνπ λα δίλεη θαλείο θξνληίδα κπνξεί λα έρεη έλα ηεξάζηην ηίκεκα
γηα ηελ πγεία θαη ηελ επεκεξία ησλ θξνληηζηψλ θαη αληηπξνζσπεχεη ζεκαληηθφ
θφζηνο γηα ηηο νηθνγέλεηεο, θαζψο θαη ηελ θνηλσλία. Ζ νηθνγελεηαθή θξνληίδα έρεη
ζπζρεηηζηεί κε απμεκέλα επίπεδα θαηάζιηςεο θαη άγρνπο, θαζψο θαη κε απμεκέλε
ρξήζε ςπρνδξαζηηθψλ θαξκάθσλ, θησρφηεξε απηναλαθεξφκελε πγεία, επηβαξπκέλε
αλνζνπνηεηηθή ιεηηνπξγία θαη απμεκέλε ζλεζηκφηεηα (Kiecolt-Glaser & Glaser,
2001; Light & Martin, 1996; Schulz, Brien, Bookwala & Fleissner, 1995; Schulz &
Beach, 1999).
Αθφκε, έρεη βξεζεί φηη νη ζηελνί ζπγγελείο άηνκνπ ην νπνίν πάζρεη απφ θάπνηα
αζζέλεηα κπνξεί λα βηψλνπλ θησρφηεξε ςπρνινγηθή επεμία , κεησκέλε πνηφηεηα
ζρέζεσλ κε ηνλ αζζελή, ηελ επηβάξπλζε ηεο θξνληίδαο θαη κεησκέλε ζσκαηηθή πγεία
(Martire, Lustig, Schulz, Helgeson & Miller, 2004). Μάιηζηα ηα ηειεπηαία ρξφληα ε
πξάμε ηνπ λα δίλεη θαλείο θξνληίδα έρεη ραξαθηεξηζηεί σο έλα ρξφλην ζηξεζζνγφλν
παξάγνληα πνπ πιαηζηψλεη ηνπο θξνληηζηέο θαη ηνπο ζέηεη ζε θίλδπλν γχξσ απφ
ζσκαηηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα (Di Novi, Jacobs & Migheli, 2013).
Δλψ νη άκηζζνη θξνληηζηέο παξέρνπλ κηα πνιχηηκε ππεξεζία γηα ηελ θνηλσλία , ηα
κέιε ηεο νηθνγέλεηαο

ή ηνπο θίινπο, ππάξρεη κεγάιε αλεζπρία ζρεηηθά κε ηελ

απμεκέλε ςπρνινγηθή επηδείλσζε ηεο πγείαο , ηελ αγσλία θαη ηε ζπλνιηθή έληαζε
φπνπ πθίζηαληαη νη νηθνγελεηαθνί θξνληηζηέο. Ζ απνκφλσζε θαη ε έιιεηςε
ππνζηήξημεο κπνξεί λα απνδεηρζεί κηα κεγάιε επηβάξπλζε θαη λα νδεγήζεη ζε
δπζθνξία ή ςπρηθά πξνβιήκαηα πγείαο (OECD, 2011).Γχν ζπρλέο επηπηψζεηο πνπ
βηψλνπλ νη θξνληηζηέο, εμαηηίαο ηνπ ξφινπ ηνπο, είλαη ε θαηάζιηςε θαη ην άγρνο.
Δπίζεο, είλαη πηζαλφ λα ληψζνπλ αηζζήκαηα ληξνπήο θαη απνγνήηεπζεο φηαλ ην
άηνκν ην νπνίν θξνληίδνπλ δελ βειηηψλεηαη ζηε πγεία ηνπ, αιιά θαη έληνλε αλεζπρία
κήπσο δελ παξέρνπλ ηθαλνπνηεηηθά ηηο ππεξεζίεο ηνπο. Απηφ ην αίζζεκα είλαη
ηδηαίηεξα έληνλν φηαλ ν θξνληηζηήο είλαη ζχδπγνο ή ζχληξνθνο (Βιαρνγηάλλε θαη
ζπλ., 2011).
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Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αηζζάλεηαη ηελ επηβάξπλζε ν θξνληηζηήο θαζνξίδεηαη ζε
κεγάιν βαζκφ απφ ηελ έληαζε θαη ηελ πνιππινθφηεηα ηεο θξνληίδαο. Οηθνγελεηαθνί
θξνληηζηέο πνπ παξείραλ πεξίζαιςε εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ ή
επεηδή ήζειαλ λα απνηξέςνπλ ηελ εηζαγσγή ηνπ ειηθησκέλνπ γνλέα ζε έλαλ νίθν
επγεξίαο, ήηαλ ηδηαίηεξα πηζαλφ λα βηψζνπλ ηελ παξνρή θξνληίδαο σο «επηβάξπλζε»
(Glendinning et al, 2009).
Δπίζεο, ε δηάξθεηα, ην κέγεζνο θαη ε έληαζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο θξνληίδαο
ζρεηίδνληαη κε αλαθεξφκελεο πηέζεηο θαη επηβαξχλζεηο. Παξάιιεια, ππάξρεη
αληίθηππνο θαη ζηνλ πξνζσπηθφ ρξφλν, φζν αθνξά ηνπο θξνληηζηέο ησλ αηφκσλ κε
άλνηα, αθνχ ρξεηάδεηαη λα εγθαηαιείςνπλ επράξηζηεο δξαζηεξηφηεηεο θαη λα
κεηψζνπλ ην ρξφλν πνπ πεξλνχλ κε ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο (Ory, Hoffman, Yee,
Tennstedt, & Schulz, 1999). ηελ Οιιαλδία, ην 2001, κφιηο 8% ησλ θξνληηζηψλ
επηβαξχλνληαη, ζχκθσλα κε ηα Οιιαλδηθά θξηηήξηα). Οη θξνληηζηέο αλέθεξαλ φηη
ππήξρε επηβάξπλζε ζηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή ηνπο πγεία, ιφγσ ησλ θαζεθφλησλ ηνπο
απέλαληη ζην εμαξηεκέλν άηνκν. Σν αίζζεκα ηεο επηβάξπλζεο απμήζεθε
πεξηζζφηεξν, φηαλ νη θξνληηζηέο έπξεπε καθξνρξφληα, λα αθηεξψλνπλ πεξηζζφηεξν
ρξφλν απφ ηνλ πξνβιεπφκελν θαη φηαλ ν θξνληηζηήο ήηαλ ην κφλν πξφζσπν πνπ
εκπιεθφηαλ ζηελ θξνληίδα ηνπ εμαξηεκέλνπ αηφκνπ. (Glendinning et al., 2009).
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4. Ζ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ
Δίλαη ζαθέο φηη ε ειηθία εμαθνινπζεί λα απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα ηεο ρξήζεο
ππεξεζηψλ πγείαο . Γεληθά νη άλζξσπνη πνπ βξίζθνληαη ζηελ ειηθία ησλ 60 εηψλ θαη
ζπλήζσο δνπλ ζε δηθά ηνπο ζπίηηα ρξεζηκνπνηνχλ

παξφκνηα πξφηππα ρξήζεο

ππεξεζηψλ κε εθείλνπο πνπ είλαη 50 εηψλ (McNamara, Normand & Whelan, 2013).
Έρεη βξεζεί φηη νη θξνληηζηέο είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα αθνινπζήζνπλ πξνιεπηηθνχο
ειέγρνπο γηα ηελ πγεία ηνπο απφ εθείλνπο πνπ δελ παξέρνπλ θξνληίδα (Patterson &
Grant , 2003). Ο πην ζπρλφο ιφγνο ν νπνίνο επεξεάδεη ηνπο θξνληηζηέο λα θάλνπλ
ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο είλαη ε αλάγθε ησλ απνδεθηψλ γηα πεξηζζφηεξε
πξνζνρή απφ απηήλ πνπ κπνξεί ή νθείιεη λα δψζεη ε νηθνγέλεηα ( Percy & Blitzer,
1999). Ηδηαίηεξα ηα άηνκα ηα νπνία θξνληίδνπλ αζζελείο κε άλνηα παξνπζηάδνπλ
κεησκέλε ηθαλφηεηα απηνθξνληίδαο, παξακέιεζε ηνπ εαπηνχ ηνπο κε ζπλέπεηα λα
επηζθέπηνληαη ηνπο γηαηξνχο θαηά 50% πεξηζζφηεξν, λα παίξλνπλ πεξηζζφηεξα
θάξκαθα παξά ηα άηνκα ηεο ίδηαο ειηθίαο πνπ δελ θξνληίδνπλ αζζελείο, έρνπλ
αηζζήκαηα

αδπλακίαο,

αλεκπνξηάο,

ελνρήο

θαη

θνηλσληθήο απνκφλσζεο

(Donaldson, Tarrier & Burns, 1998). Σν ίδην ππνζηήξημε θαη ν Houde (1998), κεηά
απφ έξεπλα θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη φηαλ νη θξνληηζηέο δελ έρνπλ ηνλ επαξθή
ρξφλν γηα ηνλ εαπηφ ηνπο , ιφγσ ηεο πνιχσξεο παξερφκελεο θξνληίδαο, είλαη πην
πηζαλφλ λα πξνζθχγνπλ ζε ππεξεζίεο πγείαο (Houde, 1998).
Ζ ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο εμαξηάηαη επίζεο θαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά πγείαο
ηνπ θάζε θξνληηζηή. Ζ ζσκαηηθή πγεία ησλ θξνληηζηψλ πηζαλφλ ζρεηίδεηαη κε ηε
ρξήζε ππεξεζηψλ πγείαο αθνχ ζχκθσλα κε ηηο Gill, Hinrichsen & DiGuiseppe,
(1998), νη θξνληηζηέο πνπ έρνπλ πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα πγείαο είλαη πην πηζαλφ λα
θάλνπλ ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ θαη’ νίθνλ γηα πξνζσπηθή θξνληίδα θαη ζπλερή
επίβιεςε απφ εθείλνπο πνπ δελ είραλ πξνβιήκαηα πγείαο (Gill, Hinrichsen &
DiGuiseppe, 1998; Bookwalla et al., 2004).
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Ο ξφινο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο κπνξεί λα είλαη βαζηθφ ζηνηρείν ζηελ
επηξξνή ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ. Γεληθά νη ελήιηθεο κεγαιχηεξεο ειηθίαο κε
θαηάζιηςε, θάλνπλ πην εθηεηακέλε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο απφ απηνχο ρσξίο
θαηάζιηςε πνπ έρνπλ ηελ ίδηα θπζηθή θαηάζηαζε (Callahan, Hui, Nienaber, Musick
& Tierney, 1994). Σν επίπεδν ζπκπησκάησλ ηεο θαηάζιηςεο ηνπ θξνληηζηή,
ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, αθνχ ε πλεπκαηηθή πγεία ηνπ
θξνληηζηή κπνξεί λα είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο θηλδχλνπ γηα ρξήζε ησλ
ππεξεζηψλ (Bookwala et al., 2004).
Ζ θαη’ νίθνλ εληαηηθή θξνληίδα ιφγσ ηεο πνιχσξεο ελαζρφιεζεο πνπ απαηηεί, έρεη
ζπλήζσο σο απνηέιεζκα, νη θξνληηζηέο πνπ ηελ αζθνχλ λα έρνπλ κεγαιχηεξε
πηζαλφηεηα λα αλαδεηήζνπλ νκάδεο εμσηεξηθήο ππνζηήξημεο (Scharlach, ChunChung Chow & Lehning, 2008). Ζ ςπρηθή πγεία ηνπ θξνληηζηή κπνξεί λα είλαη έλαο
ζεκαληηθφο παξάγνληαο θηλδχλνπ γηα ηελ απμεκέλε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. Σα
απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο γηα ηε ρξήζε ππεξεζηψλ πγείαο απφ ηνπο θξνληηζηέο ησλ
Bookwalla et al., (2004), έδεημαλ φηη ηα θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα ηνπ θξνληηζηή
ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηε δηαθχκαλζεο ηεο επίζεκεο

ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ

πγείαο, νη αζζελείο δειαδή κε κεγαιχηεξε ζπκπησκαηνινγία θαηάζιηςεο
ζπλδέζεθαλ κε ηε ρξήζε πεξηζζφηεξσλ ππεξεζηψλ (Bookwalla et al, 2004).
Ζ ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο κεηαμχ ησλ θξνληηζηψλ κπνξεί λα δηαθέξεη ζε
ζπρλφηεηα, δειαδή θαηά πφζν ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ θάζε θξνληηζηή, θαζψο θαη
ζηα είδε ππεξεζηψλ πγείαο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν θξνληηζηήο. Οη ειηθησκέλνη ζηε
Ηξιαλδία ηείλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν ηηο θνηλνηηθέο λνζειεπηηθέο
ππεξεζίεο, ηδηαίηεξα εθείλνη νη νπνίνη είλαη 80 εηψλ θαη άλσ. Ζ θαηάζηαζε δηαβίσζεο
κπνξεί λα επεξεάζεη ηε ρξήζε ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο (McNamara,
Normand & Whelan, 2013). Δπηπιένλ, κε βάζε ην κεγαιχηεξν βάξνο ηεο θξνληίδαο,
εθείλνη πνπ θξνληίδνπλ άηνκα κε άλνηα, ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν ηηο ππεξεζίεο
επίζεκεο θξνληίδαο πγείαο απ’ φηη εθείλνη νη νπνίνη θξνληίδνπλ άηνκα ρσξίο απηή ηε
δηαηαξαρή (Ory, Hoffman, Yee, Tennstedt, & Schulz, 1999).
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Πνιινί θξνληηζηέο ησλ Βεηεξάλσλ δελ ρξεζηκνπνηνχλ πξνιεπηηθέο ππεξεζίεο πγείαο
αθνχ ηα δχν ηξίηα απηψλ μνδεχνπλ ιηγφηεξν ρξφλν γηα άζθεζε θαη ην 58 % απηψλ
θαζπζηεξνχλ ή παξαιείπνπλ ην ξαληεβνχ κε ηνλ παζνιφγν ηνπο ή ηνλ νδνληίαηξν
(Greenwald & Naiditch, 2010). Δπίζεο, απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Ory,
Hoffman, Yee, Tennstedt & Schulz (1999), έδεημαλ φηη νη θξνληηζηέο ησλ αλντθψλ
αζζελψλ είλαη πην πηζαλφλ λα επεξεάδνληαη απφ ηε θξνληίδα θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ
πεξηζζφηεξεο επίζεκεο ππεξεζίεο πγείαο (Ory, Hoffman, Yee, Tennstedt & Schulz,
1999).
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5. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ
5.1 ΑΝΑΓΚΑΗΟΣΖΣΑ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ
Έπεηηα απφ αλαζθφπεζε ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο γίλεηαη θαλεξφ πσο νη
θξνληηζηέο επεξεάδνληαη ζσκαηηθά θαη ςπρν-ζπλαηζζεκαηηθά απφ ην βάξνο ηεο
θξνληίδαο (Winter et al., 2005; Angold et al, 1998; Schlulz & Martire, 2004; Fagin,
2001;Golgberg & Rickler, 2011). Δπηπιένλ, ν ξφινο ηνπ θξνληηζηή είλαη πηζαλφ λα
επεξεάζεη ηε ρξήζε ππεξεζηψλ πγείαο απηνχ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο πνπ κπνξεί λα
ζρεηίδνληαη κε ηε θξνληίδα θαη απηφ λα έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ πγεία ηνπ
(Piercy & Bliezner, 1999; Houde, 1998; Gill, Hiourichsen & DiGuseppe, 1998;
Greenwald & Naidich, 2010). Ζ παξνχζα έξεπλα έξρεηαη λα πξνζζέζεη κηα λέα
δηάζηαζε εθηηκψληαο ηα ζπκπηψκαηα πνπ έρνπλ εκθαλίζεη ηα άηνκα θξνληηζηέο
ειηθίαο άλσ ησλ πελήληα, πνπ δνπλ ζηελ Διιάδα, ζηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ
δψδεθα κελψλ απφ ηα νπνία είλαη πηζαλφλ λα έρεη επεξεαζηεί ε ζσκαηηθή αιιά θαη ε
ςπρηθή ηνπο πγεία. Δπίζεο γίλεηαη εθηίκεζε θαη γηα ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο
ησλ αηφκσλ απηψλ, αθνχ νη έξεπλεο πνπ αθνξνχλ θξνληηζηέο ζηελ Διιάδα είλαη
πεξηνξηζκέλεο (Βιαρνγηάλλε et al, 2011; Triantafillou et al, 2006).
Απφ ηα παξαπάλσ εκθαίλεηαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο παξνχζαο κειέηεο ψζηε λα
αλαδεηρζεί ην πψο επεξεάδεηαη ε ςπρηθή, ε ζσκαηηθή πγεία θαη ε ρξήζε ησλ
ππεξεζηψλ πγείαο ησλ θξνληηζηψλ κεγαιχηεξεο ειηθίαο ζηελ Διιάδα.
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Ζ παξνχζα έξεπλα απνζθνπεί λα ζπλεηζθέξεη :
ηελ θαηαλφεζε ηεο ζρέζεο ηεο ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο θαηάζηαζεο πγείαο
ησλ αηφκσλ ειηθίαο 50 θαη άλσ κε ηελ παξνρή θξνληίδαο θαη ηε ρξήζε
ππεξεζηψλ πγείαο.
ηελ αλάδεημε ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή
πγεία ησλ αηφκσλ πνπ ιακβάλνπλ θαη παξέρνπλ θξνληίδα ζηελ Διιάδα.
ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο πεξηνξηζκέλεο ειιεληθήο επηζηεκνληθήο βηβιηνγξαθίαο
γηα ηε ζρέζε αλάκεζα ζηελ Παξνρή / Λήςε Φξνληίδαο πγείαο , ηε ζσκαηηθή/
ςπρηθή πγεία αιιά θαη ηε ρξήζε ππεξεζηψλ πγείαο απφ άηνκα πνπ
θξνληίδνπλ.
θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη λα δηαπηζησζεί ε ζρέζε ηεο ζσκαηηθήο/ ςπρηθήο
πγείαο κε ηελ παξνρή θξνληίδαο απφ ηα άηνκα ειηθίαο 50 θαη άλσ, θαζψο θαη ε
ρξήζε ππεξεζηψλ πγείαο.
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5.2 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΤΠΟΘΔΖ
Α. Πνηά είλαη ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ αηφκσλ πνπ θξνληίδνπλ ζηελ Διιάδα
Β. Πνηά είλαη ε θαηάζηαζε ζσκαηηθήο πγείαο ησλ θξνληηζηψλ 50 + ζηελ Διιάδα
Γ. Πνηά είλαη ε θαηάζηαζε ςπρηθήο πγείαο ησλ θξνληηζηψλ 50 + ζηελ Διιάδα
Γ. Πνηά είλαη ε ρξήζε ππεξεζηψλ πγείαο ησλ θξνληηζηψλ
Δ. ρεηίδεηαη ε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή θαηάζηαζε πγείαο ησλ αηφκσλ θξνληηζηψλ κε
ηε θξνληίδα πνπ παξέρνπλ
Σ. ρεηίδεηαη ε παξνρή θξνληίδαο κε ηε ρξήζε ππεξεζηψλ πγείαο ησλ θξνληηζηψλ

Ζ εξεπλεηηθή ππφζεζε πνπ πξνέθπςε απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε αθνξά φηη ε
παξνρή θξνληίδαο επεξεάδεη ηε ζσκαηηθή αιιά θαη ηελ ςπρηθή πγεία ησλ αηφκσλ
ειηθίαο πελήληα θαη άλσ θαζψο επίζεο θαη ηελ ρξήζε ππεξεζηψλ πγείαο απφ ηνπο
ίδηνπο.
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6. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΡΔΤΝΑ
6.1 ΥΔΓΗΑΜΟ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ
Σν SHARE (Έξεπλα γηα ηελ Τγεία, ηε Γήξαλζε, θαη ηε πληαμηνδφηεζε ζηελ
Δπξψπε),

είλαη

κία

δηεπηζηεκνληθή,

δηαθξαηηθή/δηαπνιηηηζκηθή

κειέηε

κε

ζπγθέληξσζε δεδνκέλσλ γηα ηελ πγεία, ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα
νηθνγελεηαθά δίθηπα, ε νπνία παξέρεη κνλαδηθή πεγή πιεξνθφξεζεο γηα ηελ πγεία
πεξίπνπ 30.000 Δπξσπαίσλ ειηθίαο 50+ εηψλ (Borsch-Supan & Brugiavini, 2005;
Borsch-Supan et al. 2005). Απνηειεί πεγή άληιεζεο ησλ δεδνκέλσλ ηεο παξνχζαο
εξγαζίαο

θαζψο

επηιέρζεθε

απφ

απηή

ην

ειιεληθφ

δείγκα.

Ζ

έξεπλα

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε έληεθα ρψξεο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηε θαλδηλαβία
(νπεδία θαη Γαλία) ηε Γπηηθή θαη Κεληξηθή Δπξψπε (Γαιιία, Βέιγην, Οιιαλδία,
Γεξκαλία, Διβεηία, Απζηξία) θαη ηε Μεζφγεην (Ηζπαλία, Ηηαιία, Διιάδα), θαηά ην
πξψην θχκα ζπιινγήο δεδνκέλσλ Share 2004 (Wave 1- Release 2.3.0).
ηε ζπλέρεηα πξνζηέζεθαλ δεδνκέλα θαη απφ ην Ηζξαήι θαηά ην δηάζηεκα 2005-6.
Γχν «λέα» κέιε απφ ηελ ΔΔ ε Σζερία θαη ε Πνισλία, φπσο θαη ε Ηξιαλδία
εηζήιζαλ ζηε

SHARE

ην 2006 θαη ζπκκεηείραλ ζην δεχηεξν θχκα ζπιινγήο

δεδνκέλσλ 2006-07. Ζ SHARELIFE,

ην

ηξίην θχκα

ηεο

έξεπλαο

SHARE,

ζπιιέγεη ιεπηνκεξή δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο “δηαδξνκέο δσήο” ζε
δεθαηέζζεξηο ρψξεο ην 2008-2009.
Ζ έξεπλα SHARE έρεη πξνγξακκαηηζηεί λα ζπκπεξηιάβεη φια ηα Κξάηε-Μέιε
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ Φηιαλδία, Οπγγαξία, Πνξηνγαιία θαη ινβελία
ζπκκεηέρνπλ ζην ηέηαξην θχκα ηεο έξεπλαο (2010-2011). Ζ

SHARE

έρεη

ελαξκνληζηεί κε αληίζηνηρεο κειέηεο, νη νπνίεο ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ Αγγιία (ε
Αγγιηθή Μαθξνζθνπηθή Μειέηε ηεο Γήξαλζεο-ELSA) θαη ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο
(ε Έξεπλα γηα ηελ Τγεία θαη ηε πληαμηνδφηεζε). Έξεπλεο ζηελ Ηαπσλία, ηελ Κνξέα,
ηελ Κίλα θαη ηελ Ηλδία αθνινπζνχλ ην πξφηππν ηεο έξεπλαο SHARE.
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Ζ επηζηεκνληθή ηζρχο ηεο SHARE βαζίδεηαη ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο ν νπνίνο, δηακέζνπ
ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ έξεπλα ηνπ επηιεγκέλνπ δείγκαηνο αλά ηαθηά ρξνληθά
δηαζηήκαηα, είλαη ζε ζέζε λα ζπιιάβεη ην δπλακηθφ ραξαθηήξα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο
γήξαλζεο. Ζ δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηεο SHARE κπνξεί θαη απνδίδεη ηελ πιήξε
εηθφλα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο γήξαλζεο.
Ζ ηήξεζε απζηεξψλ δηαδηθαζηηθψλ νδεγηψλ θαη πξνγξακκάησλ δηαζθαιίδνπλ ηελ
ελαξκφληζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο έξεπλαο ζε θάζε ρψξα κε απνηέιεζκα ηελ πιήξε
ζπγθξηζηκφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ήδε απφ ηε δηάξθεηα ηεο δηεμαγσγήο ηεο (Διιεληθή
Δξεπλεηηθή Οκάδα SHARE).
Ο ζπληνληζκφο ηεο SHARE γίλεηαη θεληξηθά ζην Mannheim Research Institute for the
Economics of Aging (MEA),φπνπ ζεκαληηθέο θεληξηθέο αξκνδηφηεηεο ιακβάλνπλ
ρψξα ζηελ Ηηαιία θαη Δίλαη δε ελαξκνληζκέλε κε παξάιιειεο εξεπλεηηθέο δξάζεηο
φπσο ε Έξεπλα γηα ηελ Τγεία θαη ηε πληαμηνδφηεζε ζηηο ΖΠΑ, U.S. Health and
Retirement Study (HRS), θαη ε Αγγιηθή Μαθξνζθνπηθή Έξεπλα ηεο Γήξαλζεο,
English Longitudinal Study of Ageing (ELSA).
Ζ επηζηεκνληθή ηζρχο ηεο SHARE βαζίδεηαη ζηνλ πάλει ζρεδηαζκφ ηεο ν νπνίνο,
δηακέζνπ ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ έξεπλα ηνπ επηιεγκέλνπ δείγκαηνο αλά ηαθηά ρξνληθά
δηαζηήκαηα, είλαη ζε ζέζε λα ζπιιάβεη ην δπλακηθφ ραξαθηήξα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο
γήξαλζεο. Ζ δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηεο SHARE κπνξεί θαη απνδίδεη ηελ πιήξε
εηθφλα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο γήξαλζεο. Ζ ηήξεζε απζηεξψλ δηαδηθαζηηθψλ νδεγηψλ
θαη πξνγξακκάησλ δηαζθαιίδνπλ ηελ ex-ante ελαξκφληζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο
έξεπλαο ζε θάζε ρψξα κε απνηέιεζκα ηελ πιήξε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ήδε
απφ ηε δηάξθεηα ηεο δηεμαγσγήο ηεο.
πγθεθξηκέλα, γηα ηελ εξγαζία απηή ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνηρεία ηεο κειέηεο Share
2004, Wave 1, Release 2.3.0.
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6.2 Πιεζπζκόο Μειέηεο - Γείγκα
Γηα ην ζθνπφ ηεο παξνχζαο εξγαζία πιεζπζκφ κειέηεο απνηέιεζαλ φια ηα άηνκα
ειηθίαο άλσ ησλ 50 ηα νπνία δνπλ ζηελ Διιάδα. Σν ζπλνιηθφ δείγκα ηεο Διιάδαο
ζηε κειέηε γηα άηνκα 50 + εηψλ είλαη 2669. Απφ άηνκα απηά, δεδνκέλα γηα λ= 1932
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξνχζα εξγαζία θαζψο ν ζπλδπαζκφο ησλ εξσηήζεσλ /
απαληήζεσλ ηνπ CAPI πεξηνξίδεη ην αξρηθφ κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο.

6.3 Δξεπλεηηθό Δξγαιείν
Σν θχξην εξεπλεηηθφ εξγαιείν ζην νπνίν βαζίζηεθε ε Έξεπλα γηα ηελ Τγεία, ηε
Γήξαλζε θαη ηελ πληαμηνδφηεζε (SHARE) ζηελ Δπξψπε, ήηαλ ην εξσηεκαηνιφγην
(CAPI) πνπ δηακνξθψζεθε ζε ειεθηξνληθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα επηηξέπεη ηελ
εθαξκνγή πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ, κε θαζέλα απφ ηα άηνκα ηνπ δείγκαηνο πνπ
έρνπλ επηιεγεί.

6.4 πιινγή Γεδνκέλσλ
Ζ θχξηα ζπιινγή δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε είηε βάζεη ηπραίαο επηινγήο απφ ην
κεηξψν αηφκσλ, είηε βάζεη ηπραίαο επηινγήο ησλ λνηθνθπξηψλ απφ ηνπο δηαζέζηκνπο
ηειεθσληθνχο θαηαιφγνπο, κε ζθνπφ λα είλαη εθηθηή ε άληιεζε αληηπξνζσπεπηηθψλ
δεηγκάησλ ζηηο ρψξεο –κέιε. Γηα ηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ ηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ
πξαγκαηνπνίεζε ε εηαηξεία Kappa Research.
Σα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο πξνέξρνληαη απφ ην γεληθφ εξσηεκαηνιφγην CAPI ην νπνίν
αθνξά αξθεηέο ελφηεηεο θάπνηεο απφ ηηο νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηε ζσκαηηθή θαη
ςπρηθή πγεία θαη ηε ρξήζε ππεξεζηψλ πγείαο θαζψο επίζεο θαη ηηο εξσηήζεηο γηα ηε
ζπκπησκαηνινγία ηεο θαηάζιηςεο ζχκθσλα κε ηελ θιίκαθα Euro-D. ε
ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηεο ππήξραλ θάξηεο αλαθνξάο νη νπνίεο παξνπζηάδνληαλ ζηνπο
εξσηψκελνπο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο εγθπξφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο. Σα missing values
ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη κηθξφηεξα ηνπ 5%.
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6.5 ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ
Γεκνγξαθηθά θαη θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά
ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ζπκπεξηιήθζεζαλ νη ηηκέο: θχιν (άλδξεο θαη
γπλαίθεο), ειηθία ε νπνία ρσξίζηεθε ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο αλά δεθαεηία (50-59,
60-69, 70-79, 80+), θαζψο θαη ν αξηζκφο παηδηψλ ζε ηξείο θαηεγνξίεο (θαλέλα , 1-2,
3+). Ζ εθπαίδεπζε ρσξηζκέλε ζε ηέζζεξηο

βαζκίδεο ζχκθσλα κε ηα ρξφληα

εθπαίδεπζεο (ρσξίο εθπαίδεπζε, 1-7, 8-12, 13+) θαη ε δηαβίσζε (κφλνο/ε, κε ζχδπγν/
ζχληξνθν) πξνζδηφξηδε ην θνηλσληθφ επίπεδν ησλ αηφκσλ ειηθίαο 50+.
σκαηηθή Τγεία
Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ζσκαηηθήο πγείαο ζπκπεξηιήθζεζαλ νη εμήο κεηαβιεηέο:
α) αξηζκφο ρξφλησλ λνζεκάησλ ζε βαζκίδεο (θαλέλα, 1, 2 +)
β) αξηζκφο ζπκπησκάησλ ζε βαζκίδεο (θαλέλα, 1, 2 +)
γ) δείθηεο Katz δξαζηεξηνηήησλ θαζεκεξηλήο δσήο ν νπνίνο πξνζδηφξηδε ηε
ιεηηνπξγηθφηεηα

ησλ

αηφκσλ

(πιήξεο

ιεηηνπξγηθφηεηα,

κέηξηα,

ζνβαξή

δπζιεηηνπξγηθφηεηα)
δ) απηναλαθεξφκελε πγεία, ππνθεηκεληθή αληίιεςε ηεο πγείαο ζχκθσλα κε ηελ
θιίκαθα ΠΟΤ( θαιή ή πνιχ θαιή, κέηξηα, θαθή ε πνιχ θαθή).
Πην ζπγθεθξηκέλα ηα ρξφληα λνζήκαηα πεξηιακβάλνπλ ηηο εμήο θαηεγνξίεο:
1. Έκθξαγκα : Καξδηαθή πξνζβνιή, Θξφκβσζε ζηεθαληαίσλ ή άιιε θαξδηαθή
λφζνο, φπσο Υξφληα θαξδηαθή αλεπάξθεηα
2. Τςειή (αξηεξηαθή) πίεζε αίκαηνο ή Τπέξηαζε
3.

Τςειά επίπεδα ρνιεζηεξφιεο αίκαηνο

4.

Δγθεθαιηθφ επεηζφδην ή άιιε λφζνο ησλ αγγείσλ ηνπ εγθεθάινπ

5.

αθραξψδεο δηαβήηεο

6.

Υξφληα πλεπκνληθή λφζνο, ρξφληα βξνγρίηηδα, ή εκθχζεκα

7.

Άζζκα

8.

Αξζξίηηδα (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο νζηεναξζξίηηδαο) ή «ξεπκαηηθά»

9.

Οζηενπφξσζε
37

Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης

10. Καξθίλνο ή λεφπιαζκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ιεπραηκίαο θαη ηνπ
ιεκθψκαηνο αιιά εμαηξψληαο «κηθξά» λενπιάζκαηα δέξκαηνο
11. Έιθνο ζηνκάρνπ ή δσδεθαδαθηχινπ ή πεπηηθφ έιθνο
12. Νφζνο ηνπ Πάξθηλζνλ
13. Καηαξξάθηεο
14. Κάηαγκα ηζρίνπ ή κεξνχ.
96. Κακία
97. Άιιε ή άιιεο αζζέλεηεο πνπ δελ αλαθέξζεθαλ
Σα ζπκπηψκαηα πγείαο αθνξνχλ ζηα εμήο:
1. Πφλνο ζηελ πιάηε, ηα γφλαηα, ηα ηζρία ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε άξζξσζε
2. Καξδηαθφ πξφβιεκα ή ζηεζάγρε, πφλνο ζην ζηήζνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζεο
3. Γχζπλνηα, δπζθνιία ζηελ αλαπλνή
4.Δπίκνλνο βήραο
5. Πξεζκέλα πφδηα
6. Πξνβιήκαηα χπλνπ
7. Πηψζεηο ή πεζίκαηα
8. Φφβνο γηα πηψζεηο
9. Εάιε, αδπλακία ή ζθνηνδίλε
10. Πξνβιήκαηα ζηνκάρνπ ή εληέξνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο δπζθνηιηφηεηαο,
ηνπ κεηεσξηζκνχ θαη ηεο δηάξξνηαο
11. Αθξάηεηα νχξσλ ή αθνχζηα απψιεηα νχξσλ
96. Καλέλα
97. Άιια ζπκπηψκαηα πνπ δελ έρνπλ αθφκε αλαθεξζεί.
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Γείθηεο Katz
Ο δείθηεο Katz ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ιεηηνπξγηθήο θαηάζηαζεο ησλ
αηφκσλ κεγαιχηεξεο ειηθίαο κε εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηε δπλαηφηεηα
απηνεμππεξέηεζεο θαη απηνθξνληίδαο ηνπο (Τθαληφπνπινο & αξξήο, 2001).
πγθεθξηκέλα εθηηκάηαη ε επάξθεηα ηεο απφδνζεο ηνπο ζε έμη ιεηηνπξγίεο φπσο:
κπάλην, ληχζηκν, ηνπαιέηα, εγθξάηεηα θαη ζίηηζε (Wallace & Shelkey, 2008).
Βαζκνινγνχληαη ζχκθσλα κε ηελ εμάξηεζε ή κε εμάξηεζε ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλα
ζέκαηα θαζεκεξηλήο θξνληίδαο θαη ν δείθηεο απηφο ζεσξείηαη φηη έρεη θαιή
εγθπξφηεηα

θαη

αμηνπηζηία

γηα

αλζξψπνπο

πνπ

πάζρνπλ

απφ

λνζήκαηα

(Τθαληφπνπινο & αξξήο, 2001).
Απηναλαθεξόκελε Τγεία
Οη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα βαζκνινγήζνπλ ηελ πγεία ηνπο ζχκθσλα κε ηελ
έθδνζε ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο (πνιχ θαιή, θαιή, κέηξηα, θαθή, ή
πνιχ θαθή) γηα ηελ απηναλαθεξφκελε πγεία (Jurges, Avendano, & Machenbach,
2008).
Φπρηθή Τγεία
Ζ ςπρηθή πγεία ησλ θξνληηζηψλ εθηηκήζεθε κε ηελ θιίκαθα ζπκπησκαηνινγίαο
θαηάζιηςεο Euro- D, ε νπνία ρσξίδεηαη ζε δχν βαζκίδεο: 1) 0-3 θαη 2) 4 + αλαθνξά
ζπκπησκάησλ. Ζ θιίκαθα απηή έρεη αλαπηπρζεί θαη ζπληνληζηεί απφ ην πληνληζκέλν
Πξφγξακκα Γξάζεο EURODEP (Gurland, Copeland, Sharpe & Kelleher, 1976).
Ζ θιίκαθα πεξηιακβάλεη 12 εξσηήζεηο (Όρη / Ναη) πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαζιηπηηθή
δηάζεζε, ηελ απαηζηνδνμία, ηελ επηζπκία ζαλάηνπ (απηνθηνληθφηεηα), ηελ ελνρή, ηνλ
χπλν, ην ελδηαθέξνλ, ηελ επεξεζηζηφηεηα, ηελ φξεμε, ηελ θφπσζε, ηε ζπγθέληξσζε,
ηελ απφιαπζε, θαη ηελ επζπγθηλεζία (Prince et al, 1999). Ζ χπαξμε ζεηηθψλ
απαληήζεσλ ππνδειψλεη ηελ παξνπζία ζπκπηψκαηνο.
Ζ βαζκνιφγεζε ηεο θιίκαθαο Euro-D νξίδεηαη απφ ηελ απνπζία (ηηκή 0) θαη ηελ
παξνπζία

(ηηκή

1)

ησλ

ζπκπησκάησλ πξνζδίδνληαο έηζη ηε

ζπλνιηθή

βαζκνιφγεζε 0 έσο 12. Βαζκνινγία ≥ 4 ζεσξείηαη σο έληνλε θαηαζιηπηηθή
ζπκπησκαηνινγία (Ploubidis & Grundy, 2009).
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6.6 ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ
Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο κειέηεο έγηλε κε ην πξφγξακκα IBM SPSS 20.0.
Αξρηθά έγηλε ππνινγηζκφο θαηαλνκψλ ζπρλνηήησλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 1932
ζπκκεηερφλησλ ζηε κειέηε ειηθίαο 50+ εηψλ. Οη εθηηκήζεηο θαηαλνκψλ ζπρλνηήησλ
ή κέζσλ επηπέδσλ κεηξήζεσλ φπσο ηεο θιίκαθαο Euro D ζε παξακέηξνπο ηεο
ζσκαηηθήο/ςπρηθήο πγείαο έγηλαλ κε ζηαζκίζεηο (weights) απφ ηελ επηινγή
ζπκκεηερφλησλ κέζσ ζχλζεησλ δεηγκάησλ (complex samples) θαη νη νπνίεο
αληηζηνηρνχλ ην επηιεγκέλν δείγκα ζε πιεζπζκφ 2.717.809 αηφκσλ ειηθίαο 50+ εηψλ.
Δπηπιένλ, γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο παξακέηξνπο ζσκαηηθήο/ςπρηθήο πγείαο θαη
ρξήζεο ππεξεζηψλ πγείαο έγηλαλ νη εθηηκήζεηο σο πξνο ηηο ηξεηο νκάδεο θξνληίδαο
ησλ ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ θαη ησλ 95% δηαζηεκάησλ εκπηζηνζχλεο κέζσ ηεο
ηερληθήο bootstrap.
Μέζσ ηεο αλάιπζεο πνιιαπιήο ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο ππνινγίζηεθαλ νη δείθηεο
ζπκπιεξσκαηηθψλ πηζαλνηήησλ Odds Ratio, ησλ αηφκσλ πνπ έιαβαλ θξνληίδα θαη
εθείλσλ πνπ παξείραλ ή/θαη έιαβαλ θξνληίδα, ζε ζρέζε κε εθείλα ηα άηνκα πνπ δελ
είραλ θακία παξνρή ή ιήςε θξνληίδαο πγείαο, ζηα δηάθνξα επίπεδα ησλ παξακέηξσλ
ζσκαηηθήο/ςπρηθήο πγείαο θαη ρξήζεο ππεξεζηψλ πγείαο. Χο ζπκκεηαβιεηέο ειέγρνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην θχιν, ε ειηθία, ηα ρξφληα εθπαίδεπζεο, ην επίπεδν δηαβίσζεο
θαη ν αξηζκφο παηδηψλ.
Με ηελ ίδηα αλάιπζε, γηα ηα άηνκα πνπ παξείραλ ή/θαη έιαβαλ θξνληίδα ζε ζρέζε κε
εθείλα ηα άηνκα πνπ δελ είραλ θακία παξνρή ή ιήςε θξνληίδαο πγείαο, έγηλε
εθηίκεζε ησλ Odds Ratio (OR) γηα ηελ εκθάληζε ζε νπνηνδήπνηε βαζκφ παξακέηξσλ
ζσκαηηθήο/ςπρηθήο πγείαο θαη ρξήζεο ππεξεζηψλ πγείαο, έλαληη αηφκσλ πνπ δελ
εκθαλίδνπλ. Ζ εκθάληζε αθνξνχζε άηνκα κε ηνπιάρηζηνλ έλα λφζεκα, ζχκπησκα,
κέηξηα ή ζνβαξή δπζιεηηνπξγία, ζπκπησκαηνινγία θαηάζιηςεο, κέηξηα ή θαθή πγεία,
επίζθεςε ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ζε γηαηξφ ή λνζειεία ζε λνζνθνκείν, έλαληη ησλ
ππνινίπσλ πνπ δελ εκθάληζαλ.
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7. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
ΠΔΡΗΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ
Γεκνγξαθηθά θαη θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά.
Σν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο ηεο κειέηεο αλέξρεηαη ζηα 1932 άηνκα ειηθίαο 50 εηψλ θαη
άλσ ηα νπνία δηακέλνπλ ζηελ Διιάδα. Όπσο παξαηεξείηαη ζηνλ πίλαθα 7.1 φζνλ
αθνξά ην θχιν ην 45,3% ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη άλδξεο θαη ην 54,7% είλαη
γπλαίθεο. Χο πξνο ηελ ειηθία παξαηεξείηαη φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (37%) αλήθεη
ζηελ κηθξφηεξε ειηθηαθή δειαδή 50- 59 εηψλ, ελψ ην κηθξφηεξν πνζνζηφ (13%)
αλήθεη ζηελ κεγαιχηεξε ειηθηαθή νκάδα (80 + εηψλ).
Σν εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ησλ πεξηζζφηεξσλ ζπκκεηερφλησλ δηαθαίλεηαη ρακειφ,
ζπγθεθξηκέλα πνζνζηφ 42,7%

κε απνιπηήξην δεκνηηθνχ. Απφθνηηνη γπκλαζίνπ-

ιπθείνπ ζε πνζνζηφ 30,8%, ελψ ην 16% κε αλψηαηε εθπαίδεπζε. Δπίζεο, έλα
πνζνζηφ 10,4% δελ έρεη θακία εθπαίδεπζε.
Αλαθνξηθά κε ηελ δηαβίσζε, ην 55,2% δνπλ καδί κε ζχδπγν/ζχληξνθν. Σν
κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ αηφκσλ (65,9%) έρεη 1- 2 παηδηά, πνζνζηφ 20,2% έρνπλ
είλαη ηξίηεθλνη ή πνιχηεθλνη θαη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ 13,8 % είλαη άηεθλνη.
σκαηηθή θαη Φπρηθή Τγεία.
Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ζσκαηηθήο πγείαο ησλ 1932 ζπκκεηερφλησλ ειηθίαο 50 θαη άλσ,
νη δείθηεο πγείαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ν αξηζκφο ησλ ρξφλησλ λνζεκάησλ, ν
αξηζκφο ησλ ζπκπησκάησλ πγείαο, νη πεξηνξηζκνί ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ζε
δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο (δείθηεο katz), θαη ε ππνθεηκεληθή αληίιεςε
πγείαο (απηναλαθεξφκελε πγεία). Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ςπρηθήο πγείαο φπσο
πξναλαθέξζεθε, ρξεζηκνπνηήζεθε ε θιίκαθα θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ Euro- D
(Πίλαθαο 7.2.).
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Έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ (43,3%) αλαθέξνπλ ηελ χπαξμε δχν ή θαη
πεξηζζφηεξσλ ρξφλησλ λνζεκάησλ, ην 30 % αλαθέξεη ηελ χπαξμε ελφο ρξφληνπ
λνζήκαηνο, ελψ ην 33,2% δελ αλαθέξεη θαλέλα ρξφλην λφζεκα. ε φ,ηη αθνξά ηα
ζπκπηψκαηα πγείαο, ην 30,6% εκθάληζε έλα ζχκπησκα πγείαο, έλα πςειφ πνζνζηφ
(36,2%), εκθάληζε 2 ή θαη πεξηζζφηεξα ζπκπηψκαηα πγείαο θαη έλα εμίζνπ πςειφ
πνζνζηφ (33,2) δελ εκθάληζε θαλέλα ζχκπησκα.
Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο δελ εκθάληζε θαλέλα πεξηνξηζκφ ζηε
ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ (94 %), έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο
ηνπ 4% δήισζε κέηξηα ιεηηνπξγηθφηεηα, ελψ κφλν ην 2 % αλέθεξαλ ζνβαξή
δπζιεηηνπξγηθφηεηα. ρεηηθά κε ηελ ππνθεηκεληθή αληίιεςε πγείαο ην πςειφηεξν
πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ (60,4%) ραξαθηήξηζε ηελ πγεία ηνπ σο θαιή ή πνιχ
θαιή, σο κέηξηα δήισζε ην 31 %, ρακειφηεξν είλαη ην πνζνζηφ εθείλσλ πνπ
δήισζαλ θαθή ή πνιχ θαθή ηελ πγεία ηνπο (8,6 %).
Χο πξνο ηε ζπκπησκαηνινγία θαηάζιηςεο, φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα απμεκέλε
ζπκπησκαηνινγία ηεο θαηάζιηςεο παξνπζηάδεη ην 26,4% κε 4 ή θαη πεξηζζφηεξα
ζπκπηψκαηα, ελψ ην 73,6 % αλέθεξε 0 -3 ζπκπηψκαηα.

πρλόηεηα ρξήζεο ππεξεζηώλ πγείαο
ηνλ πίλαθα 7.3 αξθεηά πςειή θαίλεηαη λα είλαη ε επηζθεςηκφηεηα ζε γηαηξφ ηνπ
πνζνζηνχ ηνπ δείγκαηνο ηνπ πιεζπζκνχ κειέηεο ηνπο ηειεπηαίνπο δψδεθα κήλεο κε
2 ή θαη πεξηζζφηεξεο επηζθέςεηο (70,8 %), απφ κία επίζθεςε αλέθεξε ην 8,6 % θαη
πνζνζηφ 20 % δελ επηζθέθζεθε θακία θνξά ην γηαηξφ ηνπο ηειεπηαίνπο δψδεθα
κήλεο. Ζ πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο (91,4%), δελ είρε θακία λνζειεία ζην
λνζνθνκείν ηνπο ηειεπηαίνπο δψδεθα κήλεο, ην 6,5% λνζειεχζεθε κία θνξά θαη
κφλν ην 2,1 % απφ δχν ή θαη παξαπάλσ θνξέο.
Φξνληίδα πγείαο θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ θξνληηζηώλ ηεο κειέηεο
Απφ ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ηνπ δείγκαηνο ηεο κειέηεο (1932 άηνκα), ην 59,1% δελ
παξείρε ή δελ έιαβε θακία θξνληίδα πγείαο, 20,1% κφλν έιαβε θαη ην 20,8% παξείρε
ή/ θαη έιαβε θξνληίδα πγείαο (πίλαθαο 7.4).
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Χο πξνο ην θχιν, νη γπλαίθεο έιαβαλ ή/ θαη παξείραλ θξνληίδα ζε πνζνζηφ 22,2% ζε
ζρέζε κε ην πνζνζηφ ησλ αλδξψλ 19% (p>0,05), ελψ δελ είρε θακία παξνρή ή ιήςε
κεγάιν πνζνζηφ ησλ αλδξψλ (66,5%). Ζ πιεηνςεθία ησλ αηφκσλ απφ απηνχο πνπ
πήξαλ ή έδσζαλ θξνληίδα αλήθνπλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα 50 – 59 κε πνζνζηφ 29,8 %,
σζηφζν ην 60 % ησλ αηφκσλ πνπ απνθιεηζηηθά έιαβαλ θξνληίδα αλήθε ζηελ
ειηθηαθή νκάδα ησλ ππεξήιηθσλ 80 εηψλ θαη άλσ.
Όπσο παξαηεξείηαη απφ ηνλ πίλαθα 7.4 νη πεξηζζφηεξνη ειηθίαο 50 θαη άλσ είλαη
απφθνηηνη δεκνηηθνχ κε πνζνζηφ 42,7% έλαληη ηνπ 10,4% νη νπνίνη είλαη
αλεθπαίδεπηνη. Αθφκε πνζνζηφ ηεο εμίζνπ ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ
30,8% είλαη απφθνηηνη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη

κφλν ην 16% είλαη

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νη νπνίνη δηαβηψλνπλ κφλνη ην
46,7% δελ είραλ ιήςε ή παξνρή θξνληίδαο , ην 34,3% κφλν έιαβαλ θξνληίδα πγείαο,
πνζνζηφ 69,3% αηφκσλ νη νπνίνη δνπλ κε ζχδπγν ή ζχληξνθν δελ έθαλαλ θακία
ρξήζε θξνληίδαο πγείαο θαη ην 22% ησλ αηφκσλ απηψλ παξείραλ θξνληίδα πγείαο.
Όπσο επίζεο δηαθαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 7.4, ζεκαληηθά πςειφηεξν πνζνζηφ ή 25,5%
εθείλσλ κε 3+ παηδηά παξείραλ θξνληίδα έλαληη 13,6% εθείλσλ κε θαλέλα παηδί
(p<0,05).
πζρέηηζε Παξνρήο/ Λήςεο Φξνληίδαο κε δείθηεο ζσκαηηθήο/ ςπρηθήο πγείαο
θαη ρξήζε ππεξεζηώλ πγείαο
Ζ εθηίκεζε ησλ πνζνζηψλ αθνξά ηελ Παξνρή/Λήςε Φξνληίδαο, θαη σο πξνο απηή
θαηαλέκνληαη

λνζήκαηα,

ζπκπηψκαηα,

δείθηεο

ιεηηνπξγηθφηεηαο,

θιίκαθα

απηναλαθεξφκελεο θαζψο επίζεο θαη νη δείθηεο ρξήζεο ππεξεζηψλ πγείαο ηνπ
ηειεπηαίνπο δψδεθα κήλεο (πίλαθαο 7.5).
εκαληηθά κηθξφηεξν θαίλεηαη λα είλαη ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ κε 2+ ρξφληα
λνζήκαηα θαη παξείραλ θξνληίδα έλαληη ησλ αηφκσλ πνπ είραλ κφλν ιήςε θξνληίδαο
(39,4% έλαληη 64,8%, p<0,05).
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ε φηη αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκπησκάησλ πνπ παξνπζίαζαλ ηνπο ηειεπηαίνπο
δψδεθα κήλεο φζνη παξείραλ θξνληίδα ζε θάπνηνλ, ήηαλ έλα ζε πνζνζηφ 34,2% , απφ
δχν ζπκπηψκαηα θαη άλσ είραλ ζε πνζνζηφ 32,2%. Πιήξεο ιεηηνπξγηθφηεηα
ζχκθσλα κε ηνλ δείθηε Κatz έρνπλ φζνη παξέρνπλ ή ιακβάλνπλ θξνληίδα ζε
πνζνζηφ 97,7% έλαληη εθείλσλ κε Λήςε νη νπνίνη είραλ κέηξηα ιεηηνπξγηθφηεηα
δξαζηεξηνηήησλ θαζεκεξηλήο δσήο ζε πνζνζηφ 9 %. Δλψ νη πεξηζζφηεξνη απφ
απηνχο νη νπνίνη παξέρνπλ ή ιακβάλνπλ θξνληίδα έρνπλ απφ θαλέλα έσο ηξία
ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο (71,9 %), ζεκαληηθφ είλαη ην πνζνζηφ ησλ ίδησλ αηφκσλ νη
νπνίνη έρνπλ απφ 4 ή θαη πεξηζζφηεξα ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο (28,1%). Αθφκε
παξαπάλσ ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο εκθαλίδνπλ νη ιήπηεο θξνληίδαο ζε πνζνζηφ
41,9 %.
Τςειφ είλαη ην πνζνζηφ (69,9 %) ησλ αηφκσλ πνπ θξίλνπλ ηελ πγεία ηνπο σο «θαιή»
ή «πνιχ θαιή» ελψ έρνπλ δψζεη ή ιάβεη θξνληίδα ηνπο ηειεπηαίνπο δψδεθα κήλεο.
Όζσλ αθνξά ηε ρξήζε ππεξεζηψλ πγείαο πςειφηαην είλαη ην πνζνζηφ (71,2 %) ησλ
αηφκσλ θξνληηζηψλ πνπ έρνπλ επηζθεθζεί γηαηξφ ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν απφ δχν ή θαη
πεξηζζφηεξεο θνξέο.
Δπίπεδα δεηθηώλ ζσκαηηθήο/ςπρηθήο πγείαο θαη ρξήζεο Τπεξεζηώλ Τγείαο ησλ
θξνληηζηώλ ηεο κειέηεο.
ηνλ πίλαθα 7.6 παξνπζηάδνληαη νη δείθηεο odds ratio ηεο ζσκαηηθήο/ςπρηθήο πγείαο
θαη ρξήζεο ππεξεζηψλ πγείαο ησλ 1932 ζπκκεηερφλησλ ζηε κειέηε σο πξνο ηελ
Παξνρή/

Λήςε

Φξνληίδαο

πγείαο.

ηελ

αλάιπζε

πνιιαπιήο

ινγηζηηθήο

παιηλδξφκεζεο, σο αλαθνξά θαηεγνξίαο νξίζηεθε ε θαηεγνξία ησλ αηφκσλ κε
θακία «Παξνρή ή Λήςε» θαη σο ζπκκεηαβιεηέο ειέγρνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην θχιν,
ε ειηθία, ηα ρξφληα εθπαίδεπζεο, ην επίπεδν δηαβίσζεο θαη ν αξηζκφο παηδηψλ.
Οη ζπκκεηέρνληεο νη νπνίνη είραλ πεξηζζφηεξα απφ δχν ρξφληα λνζήκαηα ήηαλ
πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα έιαβαλ θξνληίδα πγείαο ζε ζρέζε κε φζνπο παξείραλ κε
odds ratio 2,09 έλαληη 1,76 (95% ΓΔ). Οη ιήπηεο θξνληίδαο είραλ πεξηζζφηεξεο
πηζαλφηεηεο εκθάληζεο δχν ή θαη πεξηζζφηεξσλ ζπκπησκάησλ αζζέλεηαο (OR=2,09,
p<0.05), θαζψο θαη εκθάληζεο ζπκπησκαηνινγίαο θαηάζιηςεο (OR=1,74, p<0.05).
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ρεηηθά κε ηα ζπκπηψκαηα γίλεηαη θαλεξφ φηη φζνη έρνπλ πεξηζζφηεξα απφ δχν
ζπκπηψκαηα πγείαο είλαη πην πηζαλφ λα έιαβαλ θξνληίδα (ΟR=2,35, 95%ΓΔ:1,643,38). Οη ζπκκεηέρνληεο νη νπνίνη έθαλαλ κφλν ιήςε θξνληίδαο είραλ ζηαηηζηηθά
πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο κε OR 7,15 λα είραλ ζνβαξή δπζιεηηνπξγηθφηεηα ζχκθσλα
κε ηνλ δείθηε Katz (95% ΓΔ: 2,60-19,63).
Αθφκα νη θξνληηζηέο είραλ ζεκαληηθά πςειφηεξν δείθηε OR 1,45 γηα θαηάζιηςε
(95%ΓΔ:1,09-1,92), φπσο θαη γηα επηζθεςηκφηεηα 2+ θνξέο ζε γηαηξφ ηνπο
ηειεπηαίνπο 12 κήλεο (OR=1,53, 95%ΓΔ: 1,13-2,08). Χζηφζν, κε ζεκαληηθά
κηθξφηεξε πηζαλφηεηα θαηά 55% γηα λνζειεία ζε λνζνθνκείν είραλ νη θξνληηζηέο
(95%ΓΔ:0,13-1,54) αιιά πςειφηεξε θαηά 94% νη ιήπηεο θξνληίδαο (OR=1.94,
95%ΓΔ:0,89-4,21).
ηελ αλάιπζε πνιιαπιήο ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο θαίλεηαη φηη νη θξνληηζηέο κε
πεξηζζφηεξα απφ δχν ρξφληα λνζήκαηα είραλ πνιιέο πηζαλφηεηεο λα έιαβαλ
θξνληίδα, εμίζνπ ζεκαληηθά φκσο ήηαλ ηα απνηειέζκαηα θαη γηα ηνπο θξνληηζηέο νη
νπνίνη είραλ κεγάιε πηζαλφηεηα λα ήηαλ αζζελείο δχν ή πεξηζζφηεξσλ λνζεκάησλ
θαη ηαπηφρξνλα λα παξείραλ θξνληίδα πγείαο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα ζπκπηψκαηα
κε ιίγε δηαθνξά ησλ ιεπηψλ θξνληίδαο έλαληη ησλ θξνληηζηψλ (OR 2,35, 95%ΓΔ:
1,64-3,38 έλαληη OR 1,54, 95% ΓΔ:1,13- 2,09).
Όπσο είλαη αλακελφκελν απηνί νη νπνίνη έρνπλ ζνβαξή δπζιεηηνπξγηθφηεηα έρνπλ
OR 7,15 (p<0.05) ζπλεπψο είλαη πνιχ πηζαλφλ λα έιαβαλ κφλν θξνληίδα πγεία θαζψο
επίζεο λα ραξαθηήξηζαλ ηελ πγεία ηνπο θαθή ή πνιχ θαθή ζε ζρέζε κε ηνπο
θξνληηζηέο (OR=2,67 έλαληη OR=0,88, p<0.05).
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ρήκα 7.1: Γείθηεο Odds Ratio θαη 95% ΓΔ ηεο ζσκαηηθήο/ςπρηθήο πγείαο θαη ρξήζεο
ππεξεζηψλ πγείαο ζπκκεηερφλησλ ζηε κειέηε πνπ Παξέρνπλ ή θαη Λακβάλνπλ
θξνληίδα πγείαο (λ=397) ζε ζρέζε κε εθείλνπο πνπ δελ έρνπλ θακία παξνρή ή ιήςε
θξνληίδαο (λ=1133).
Έπεηηα απφ αλάιπζε πνιιαπιήο ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο θαη αθνχ νξίζηεθαλ νη
παξάκεηξνη ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο πγείαο θαη ρξήζεο ππεξεζηψλ πγείαο πνπ
αθνξνχλ ηελ εκθάληζε ηνπο ζε νπνηνδήπνηε βαζκφ έλαληη εθείλσλ πνπ δελ
εκθαλίδνπλ παξαηεξήζεθαλ ηα εμήο ζεκαληηθά απνηειέζκαηα:
Οη ζπκκεηέρνληεο νη νπνίνη παξείραλ θξνληίδα είλαη θαηά 47 % πεξηζζφηεξεο θνξέο
πηζαλφ λα είραλ ρξφληα λνζήκαηα θαη 42 %

πεξηζζφηεξεο θνξέο πηζαλφ λα

εκθαλίζνπλ ζπκπηψκαηα ζε ζρέζε κε απηνχο πνπ δελ είραλ θακία παξνρή ή ιήςε
θξνληίδαο (O.R= 1,47;95% ΓΔ:,1,12-1,93 θαη 1,42;95% ΓΔ:1,10-1,83)
Οη θξνληηζηέο βξέζεθε λα είλαη 44% πεξηζζφηεξεο θνξέο πηζαλφ λα έρνπλ
ζπκπησκαηνινγία θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο νη νπνίνη δελ είραλ
θακία παξνρή ή ιήςε θξνληίδαο (O.R= 1,44;95% ΓΔ: 1,09-1,91,).
ε φηη αθνξά ηελ επηζθεςηκφηεηα ζε γηαηξφ ηνπο ηειεπηαίνπο δψδεθα κήλεο νη
θξνληηζηέο είραλ O.R 1,50 λα επηζθεθζνχλ ην γηαηξφ ζε ζρέζε κε απηνχο νη νπνίνη
δελ είραλ θακία παξνρή ή ιήςε θξνληίδαο.
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8. ΤΕΖΣΖΖ
Ζ παξνχζα κειέηε απνηειεί κηα πξνζπάζεηα εθηίκεζεο ηεο ςπρηθήο - ζσκαηηθήο
πγείαο ησλ θξνληηζηψλ ειηθίαο 50 θαη άλσ, ηεο ρξήζεο ππεξεζηψλ πγείαο ηνπο
θαζψο θαη ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δχν παξακέηξσλ απηψλ. θνπφο ηεο κειέηεο
ήηαλ λα δηαπηζησζεί ε θαηάζηαζε ηεο ζσκαηηθή θαη ςπρηθήο πγείαο ησλ θξνληηζηψλ
ζε ζρέζε κε ηελ θξνληίδα θαη ηελ ρξήζε ππεξεζηψλ πγείαο ηνπο ηειεπηαίνπο 12
κήλεο. Παξαθάησ αλαθέξνληαη ηα θπξηφηεξα επξήκαηα. Tν πξνθίι ησλ θξνληηζηψλ
αθνξνχζε γπλαίθεο ειηθίαο 59-59 εηψλ, έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 25% νη νπνίνη
δελ είραλ παηδηά παξείραλ θξνληίδα. Έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ θξνληηζηψλ είραλ
πεξηζζφηεξα απφ δχν ρξφληα λνζήκαηα (39,4%) αιιά θαη ζπκπηψκαηα αζζέλεηαο
(32,2%). Σν 28 % ησλ θξνληηζηψλ είρε 4 + ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο ελψ ην 70%
απηψλ ραξαθηήξηζαλ ηελ πγεία ηνπο σο «θαιή ή πνιχ θαιή». Ζ ρξήζε ησλ
ππεξεζηψλ πγείαο απφ ηνπο θξνληηζηέο ήηαλ κεγάιε αθνχ επηζθέθζεθαλ 2 ή θαη
πεξηζζφηεξεο θνξέο ην γηαηξφ ην δηάζηεκα ησλ ηειεπηαίσλ 12 κελψλ.
χκθσλα κε ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ Διιήλσλ ζπκκεηερφλησλ ηα
απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (37%) βξίζθνληαη ζηελ ειηθηαθή
νκάδα 50-59 εηψλ. Παξφκνηα απνηειέζκαηα έδεημε θαη κειέηε ζηελ Ακεξηθή φπνπ νη
ελήιηθεο ειηθίαο 45 έσο 54 εηψλ ήηαλ πην πηζαλφλ λα είλαη θξνληηζηέο (15% έλαληη
8%) απφ απηνχο πνπ αλήθαλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα 18-34 (Seniors and Caregivers
Survey, 2012). Αλαθνξηθά κε ην θχιν ην 54,7% είλαη γπλαίθεο θαη ην κεγαιχηεξν
πνζνζηφ έρεη απνιπηήξην δεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαη ην 65,9% έρεη έσο δχν παηδηά .
Έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 55,2% δνπλ καδί κε ζχδπγν/ ζχληξνθν, ελψ έλα εμίζνπ
κεγάιν πνζνζηφ (44,8%) δνπλ κφλνη, πηζαλφηαηα ιφγν απεβίσζεο ην/ ηεο
ζπληξφθνπ/ζπδχγνπ. Πνιινί απφ ηνπο 1932 ζπκκεηέρνληεο έρνπλ πεξηζζφηεξα απφ
δχν ρξφληα λνζήκαηα (43,3%) θάηη πνπ ζπλάδεη κε άιιεο επηζηεκνληθέο έξεπλεο
θαζψο έρεη βξεζεί φηη φζν κεγαιψλεη ειηθηαθά ν πιεζπζκφο, ηφζν απμάλνληαη ηα
ρξφληα λνζήκαηα (Νolte & Mc Kee, 2008; Watson & Hall, 2001).
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Δθηφο απφ ηα ρξφληα λνζήκαηα απμεκέλν είλαη θαη ην πνζνζηφ ηεο θαηαζιηπηηθήο
ζπκπησκαηνινγίαο

αθνχ

ην

26,4%

ηνπ

δείγκαηνο

παξνπζηάδεη

απμεκέλε

ζπκπησκαηνινγία θαηάζιηςεο ζηελ Διιάδα, δειαδή πεξίπνπ έλαο ζηνπο ηέζζεξηο
εκθαλίδεη ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο. ε άιιε κειέηε κε δεδνκέλα απφ ηελ έξεπλα
SHARE, αθνχ ρξεζηκνπνηήζεθε ν ίδηνο δείθηεο γηα ηελ κέηξεζε ηεο θαηάζιηςεο
Euro- D, βξέζεθε φηη ηα θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα, ήηαλ πςειφηεξα ζηηο ρψξεο ηεο
Μεζνγείνπ (Διιάδα, Ηηαιία θαη Ηζπαλία), ρακειφηεξα ζηηο Βφξεηα Δπξσπατθέο
ρψξεο (νπεδία θαη Γαλία), θαζψο θαη ηνπ κέζνπ επηπέδνπ ζηηο ρψξεο ηεο Γπηηθήο
Δπξψπεο (Kok, Avendano, Bagod’ Uva & Mackenbach, 2012). Όζν αθνξά ηελ
απηναλαθεξφκελε πγεία ην 60,4 % αμηνινγεί ηελ πγεία ηνπ σο «θαιή ή πνιχ θαιή».
Πην ζπγθεθξηκέλα ζρεηηθά κε ηε θξνληίδα πγείαο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ
θξνληηζηψλ ηεο κειέηεο νη γπλαίθεο θαηαιακβάλνπλ ην 22,2 % ηνπ πιεζπζκνχ νη
νπνίεο παξείραλ θξνληίδα, θάηη πνπ ζπλεζίδεηαη θαη ζε κεγαιχηεξα πνζνζηά ζε
άιιεο ρψξεο αθνχ είλαη γεληθά απνδεθηφ φηη ε γπλαίθα ιφγσ ηνπ ξφινπ ηεο σο
κεηέξα πξνζθέξεη θξνληίδα ζε φια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηδηαίηεξα ζηα
εμαξηεκέλα κέιε κεγαιχηεξεο ειηθίαο (Marks & Lambert, 1997).
Ζ ειηθηαθή ε νπνία παξείρε θξνληίδα κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζρεδφλ 30 % ήηαλ
50-59 εηψλ. Σν εχξεκα απηφ βξίζθεηαη ζε ζπκθσλία κε αξθεηέο έξεπλεο δηεζλνχο
επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο φπνπ ππνζηεξίδεηαη φηη ν κέζνο φξνο ηεο ειηθηαθήο
νκάδαο ησλ θξνληηζηψλ βξίζθεηαη ιίγν πξηλ ηα έηε ηεο ζπληαμηνδφηεζεο (Hirst,
1990;Döhner, Kofahl, Lüdecke & Mnich, 2007;Σξηαληαθχιινπ θαη ζπλ., 2006
;Temple, 2012).
Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη ην 33,3 % ησλ αηφκσλ πνπ παξείραλ
θξνληίδα πγείαο είραλ αλψηαηε εθπαίδεπζε θάηη πνπ κπνξεί λα ζεκαίλεη φηη εθηφο
απφ πξφζσπα θηιηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ παξείραλ θξνληίδα ίζσο λα ήηαλ θαη
επαγγεικαηίεο πγείαο ή γλψζηεο ζε φ, ηη αθνξά ζέκαηα πγείαο. ε αληίζεζε νη ιήπηεο
θξνληίδαο είραλ κφλν 7,8 % αλψηαηε εθπαίδεπζε.
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Απφ εθείλνπο πνπ παξείραλ θξνληίδα , εθείλνη πνπ δελ έρνπλ παηδηά είλαη ζεκαληηθά
πεξηζζφηεξνη απφ εθείλνπο πνπ έρνπλ ηξία ή θαη πεξηζζφηεξα παηδηά (25,5% έλαληη
13,6%, p=0,05). Απηφ είλαη πηζαλφλ λα δηθαηνινγεζεί ιφγσ ιηγφηεξσλ ππνρξεψζεσλ
θαη θαηά ζπλέπεηα πεξηζζφηεξνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ γηα πξνζθνξά θξνληίδαο.
Δθηηκψληαο

ηνπο δείθηεο ζσκαηηθήο/ςπρηθήο πγείαο θαη ηεο ρξήζεο ππεξεζηψλ

πγείαο σο πξνο ηελ παξνρή θαη ηε ιήςε θξνληίδαο, κεγάιν είλαη ην πνζνζηφ ησλ
ζπκκεηερφλησλ νη νπνίνη είραλ δχν ή πεξηζζφηεξα ρξφληα λνζήκαηα θαη έιαβαλ
θξνληίδα (64,8%) φπσο επίζεο θαη απηψλ πνπ παξείραλ θξνληίδα νη νπνίνη είραλ δχν
ή πεξηζζφηεξα ρξφληα λνζήκαηα ζε πνζνζηφ 39,4%. Μία άιιε έξεπλα επηβεβαηψλεη
ην γεγνλφο φηη ελψ νη θξνληηζηέο κπνξεί λα πάζρνπλ απφ ρξφληα λνζήκαηα θαη λα
ηαιαηπσξνχληαη κε ηελ πγεία ηνπο ζπλερίδνπλ λα παξέρνπλ εληαηηθή θξνληίδα
(Waliser et al., 2002).
Παξαηεξείηαη φηη ηα άηνκα κε απμεκέλε ηε ζπκπησκαηνινγία θαηάζιηςεο,
ιακβάλνπλ θξνληίδα ζε πςειφηεξε ζπρλφηεηα απφ φηη ηα άηνκα κε ιηγφηεξα
ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο. Ζ θαηάζιηςε έρεη βξεζεί λα ζρεηίδεηαη ζηελά κε ηελ θαθή
ζσκαηηθή πγεία, κάιηζηα πνιιά πξνβιήκαηα πγείαο είραλ απνδεηρζεί φηη είλαη έλα
πξνγλσζηηθφο δείθηεο ηφζν γηα ηελ έλαξμε φζν θαη γηα ηελ επηκνλή ηεο ςπρηθήο
λφζνπ (Buber & Engelhardt, 2008).
Μεγάιν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη νη θξνληηζηέο επηζθέθζεθαλ ην
γηαηξφ ηνπο ηειεπηαίνπο δψδεθα κήλεο γηα πεξηζζφηεξν απφ δχν θνξέο κε πνζνζηφ
71,2%. Απηφ ζεκαίλεη φηη έθαλαλ ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη είλαη πνιχ
πηζαλφλ λα ρξεζηκνπνίεζαλ ππεξεζίεο πξφιεςεο θάηη πνπ δελ ζπλάδεη κε άιιεο
έξεπλεο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη νη θξνληηζηέο είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα αθνινπζήζνπλ
πξνιεπηηθνχο ειέγρνπο γηα ηελ πγεία ηνπο απφ εθείλνπο πνπ δελ παξέρνπλ θξνληίδα
(Patterson & Grant , 2003; Greenwald & Naiditch, 2010).
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ηελ αλάιπζε πνιιαπιήο ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο θαίλεηαη φηη νη θξνληηζηέο κε
πεξηζζφηεξα απφ δχν ρξφληα λνζήκαηα είραλ πνιιέο πηζαλφηεηεο λα έιαβαλ
θξνληίδα, εμίζνπ ζεκαληηθά φκσο ήηαλ ηα απνηειέζκαηα θαη γηα ηνπο θξνληηζηέο νη
νπνίνη είραλ κεγάιε πηζαλφηεηα λα ήηαλ αζζελείο δχν ή πεξηζζφηεξσλ λνζεκάησλ
θαη ηαπηφρξνλα λα παξείραλ θξνληίδα πγείαο.

Δίλαη μεθάζαξν φηη απηνί νη νπνίνη έρνπλ ζνβαξή δπζιεηηνπξγηθφηεηα είλαη πνιχ
πηζαλφλ λα έιαβαλ κφλν θξνληίδα πγείαο ιφγσ ησλ πξνβιεκάησλ πγείαο θαζψο
επίζεο λα ραξαθηήξηζαλ ηελ πγεία ηνπο «θαθή ή πνιχ θαθή» ζε ζρέζε κε ηνπο
θξνληηζηέο νη νπνίνη είραλ. Μάιηζηα έλα πνζνζηφ ησλ θξνληηζηψλ ζε πξφζθαηε
κειέηε (67%) ραξαθηήξηζε ηελ πγεία ηνπ «θαιή», νη κηζνί απφ ηνπο νπνίνπο είπαλ
πσο είλαη «πνιχ θαιή» θαη θαλέλαο απφ απηνχο δελ ραξαθηήξηζε ηελ πγεία ηνπ σο
«θαθή» (Seniors and Caregivers, 2012). Σν γεγνλφο φηη νη θξνληηζηέο ραξαθηήξηζαλ
ηελ πγεία ηνπο «θαιή ή πνιχ θαιή» ζηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε φπσο θαζψο επίζεο θαη
ζηηο ππφινηπεο δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα φηη έρνπλ «θαιή ή πνιχ θαιή» πγεία αιιά
φηη κπνξεί λα αληινχλ δχλακε θαη ηθαλνπνίεζε απφ ηελ πξνζθνξά ηνπο αθνχ ε
πξάμε ην λα δίλεη θαλείο θξνληίδα δίλεη έλα αίζζεκα δπλακηθφηεηαο.
Αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ππεξεζηψλ πγείαο, παξφιν πνπ νη θξνληηζηέο είραλ πνιχ
κηθξή πηζαλφηεηα λα είραλ λνζειεπζεί ζε λνζνθνκείν ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο
(ζπγθξηηηθά κε ηνπο ιήπηεο θξνληίδαο) είραλ φκσο εμίζνπ ζεκαληηθά πνιιέο
πηζαλφηεηεο γηα επίζθεςε ζε γηαηξφ. Σν ίδην εχξεκα επηβεβαηψλεη θαη άιιε κειέηε ε
νπνία αλαθέξεηαη ζηελ ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο απφ ηνπο θξνληηζηέο. Σα
απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο έδεημαλ φηη : ην 23,5% ησλ θξνληηζηψλ δελ επηζθέθηεθε
θάπνηνλ ηαηξφ ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν, νη πεξηζζφηεξνη (47,1%) ηνλ επηζθέθηεθαλ κία
κε δχν θνξέο (φρη γηα ζπληαγνγξάθεζε), ελψ έλα πνζνζηφ 29,4% επηζθέθηεθε έλα
ηαηξφ πάλσ απφ 3 θνξέο, εθ ησλ νπνίσλ 11,8% πάλσ απφ 5 θνξέο
(Κνπηζακπαζφπνπινο, 2007).
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Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνπο Schofield et al., (1999) θαηά ηελ νπνία νη θξνληηζηέο
ειηθησκέλσλ ζε ζρέζε κε ηνπο κε θξνληηζηέο ιακβάλνπλ ζε ζχγθξηζε κε κε
θξνληηζηέο, έρνπλ ρακειή απηνεθηίκεζε ηεο πγείαο ηνπο, ρξεζηκνπνηνχλ πην ζπρλά
ππεξεζίεο πγείαο θαη ιακβάλνπλ απμεκέλε ζπληαγνγξάθεζε θαξκαθεπηηθψλ
ζθεπαζκάησλ (Schofield et al., 1999).
εκαληηθφ ζεκείν αλαθνξάο θξίλεηαη φηη ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο
αλαθέξνληαη ζην 2004 ηελ πεξίνδν πξν θξίζεο θαη πξηλ ηελ νηθνλνκηθή χθεζε ηνπ
2008, ζπλεπψο ππάξρεη απμεκέλε πηζαλφηεηα εκθάληζεο πςειφηεξσλ πνζνζηψλ
ζήκεξα θαη

ζε φηη αθνξά ηα ζπκπηψκαηα αζζέλεηαο θαη θαηάζιηςεο αιιά θαη

ρξήζεο ππεξεζηψλ πγείαο.
Δίλαη απαξαίηεην λα γίλνπλ θάπνηεο ελέξγεηεο γηα ηε βειηίσζε ηνπ έξγνπ πνπ
πξνζθέξεη ν θξνληηζηήο αθνχ έλαο ζηνπο ηξείο θξνληηζηέο ζηελ Διιάδα δελ
ιακβάλεη πνηέ βνήζεηα απφ θνηλσληθέο ή ππεξεζίεο πγείαο, ελψ κφλν ην 10% ησλ
Διιήλσλ θξνληηζηψλ ιακβάλεη ζπζηεκαηηθά απηή ηελ βνήζεηα (Mestheneos,
Triantafillou & .Kontouka, 2004).
πλνςίδνληαο, παξ’ φιεο ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα έρεη ε παξνρή
θξνληίδαο ζηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ θξνληηζηψλ, ππάξρνπλ ζεκαληηθά
νθέιε απφ ηελ δηαδηθαζία ηεο πξνζθνξάο θξνληίδαο. Μεξηθά απφ απηά κπνξεί λα
είλαη ε άληιεζε δχλακεο αιιά θαη ην αίζζεκα ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ πξνζθνξά
(Kramer, 1997), θαζψο επίζεο ε βειηίσζε θαη αλνηθνδφκεζε ησλ νηθνγελεηαθψλ
ζρέζεσλ, φηαλ πξφθεηηαη γηα θξνληίδα ζπγγεληθνχ πξνζψπνπ. Σν ζπνπδαηφηεξν φισλ
φκσο είλαη ε πιεξφηεηα ηεο εθπιήξσζεο ηνπ θαζήθνληνο πνπ ληψζεη ν θξνληηζηήο
Cohen, Colantonio & Vernich, 2002).
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9. ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΜΔΛΔΣΖ
Όια ηα ζηνηρεία ηεο παξνχζαο έξεπλαο πξνέξρνληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Μειέηε γηα
ηελ Τγεία, ηε πληαμηνδφηεζε θαη ηε Γήξαλζε ηνπ πξψηνπ θχκαηνο (SHARE ,
2004). Ο ζρεδηαζκφο ηεο κειέηεο θαη ε αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ησλ δεδνκέλσλ
επαπμάλνπλ ηελ αμηνπηζηία θαη εγθπξφηεηα ηεο κειέηεο θαζψο ζπιιέρζεθαλ θαη
αμηνπνηήζεθαλ έπεηηα απφ πνιχρξνλεο δηαδηθαζίεο θαη ζηάδηα. Σν κέγεζνο θαη ε
αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηνπ δείγκαηνο απνηεινχλ ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα θαζψο
επηηξέπνπλ ηε γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ ησλ αηφκσλ
ειηθίαο 50 εηψλ θαη άλσ.
ηελ ζπγθεθξηκέλε κειέηε απνηειεί κεηνλέθηεκα ε εξψηεζε αλαθνξάο γηα
ζπκπηψκαηα αζζέλεηαο ηα νπνία έρεη αλαθνηλψζεη ν γηαηξφο (αληηθεηκεληθή
λνζεξφηεηα), θαζψο ην θάζε λφζεκα έρεη δηαθνξεηηθά ζπκπηψκαηα θαη επνκέλσο
δηαθνξεηηθή επηβάξπλζε ζηελ πγεία ηνπ θάζε αηφκνπ. Δπίζεο, νη αλαθνξέο γηα ηελ
επηζθεςηκφηεηα ζε γηαηξφ είλαη ζπλήζσο ππνθεηκεληθέο θαζφηη δελ κπνξνχλ λα
απνδνζνχλ

κε

πιήξε

αμηνπηζηία

ιφγσ

αλάθιεζεο

κλήκεο.

Ο

δείθηεο

ζπκπησκαηνινγίαο ηεο θαηάζιηςεο Euro- D δελ θαζνξίδεη ηελ χπαξμε θαηάζιηςεο
σο λφζεκα αιιά είλαη απιή ζπκπησκαηνινγία.
Δπηπιένλ, φια ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο αλαθέξνληαη ζε έλα ρξνληθφ νξίδνληα δψδεθα
κελψλ ην πνιχ κέρξη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο κειέηεο θαη αθνχ είλαη ζπγρξνληθή
κειέηε δελ επηηξέπεη ηε δηαηχπσζε ζρέζεσλ αηηηφηεηαο. Παξφια απηά φκσο, ηα
ζηνηρεία ηεο κειέηεο απηήο αθνξνχλ ην 2004, είλαη πξν- θξίζεο , άξα δελ ππάξρεη
θάπνηνο ζπζηεκαηηθφο παξάγνληαο πνπ λα ηα επεξεάδεη θαη έηζη απνηεινχλ δεδνκέλα
αλαθνξάο γηα ηα επφκελα δέθα ρξφληα θαη δίλνπλ ην έλαπζκα γηα πξννπηηθέο κειέηεο
θαη ζπγθξίζεηο .
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10. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Αθνχ εθηηκήζεθαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ ειηθίαο 50 θαη άλσ θαη νη δείθηεο
ζσκαηηθήο/ςπρηθήο πγείαο θαη ρξήζεο ππεξεζηψλ πγείαο θαηαιήγνπκε ζηα παξαθάησ
ζπκπεξάζκαηα.
Όζν απμάλνληαη νη ειηθηαθέο νκάδεο ηφζν κεηψλεηαη ε πηζαλφηεηα λα είλαη θάπνηνο
θξνληηζηήο. Οη πεξηζζφηεξνη θξνληηζηέο είλαη γπλαίθεο , κε αλψηεξε εθπαίδεπζε θαη
έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ θξνληηζηψλ δελ έρεη παηδηά (πεξίπνπ έλαο ζηνπο ηέζζεξηο).
Μεγάιν πνζνζηφ ελειίθσλ κεγαιχηεξεο ειηθίαο παξνπζηάδνληαη λα έρνπλ 2 ή θαη
πεξηζζφηεξα ρξφληα λνζήκαηα θαη ηδηαίηεξα γηα ηνπο θξνληηζηέο είλαη ηδηαίηεξα
επηβαξπληηθά ιφγσ ηνπ ξφινπ ηνπο. Δίλαη πξνθαλέο φηη νη ιήπηεο θξνληίδαο ήηαλ
θπξίσο άηνκα κε ζνβαξή δπζιεηηνπξγηθφηεηα θαη είραλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα
εκθαλίζνπλ ζπκπησκαηνινγία θαηάζιηςεο (κε score ≥4).
Απηνί νη νπνίνη δνπλ κφλνη θαίλεηαη λα έρνπλ κεγαιχηεξε αλάγθε απφ θξνληίδα απφ
απηνχο πνπ δνπλ κε θάπνην ζχδπγν ή ζχληξνθν θαη ε ιήςε θξνληίδαο θαίλεηαη λα
είλαη αλεμάξηεηε απφ ηνλ αξηζκφ παηδηψλ. Οη θξνληηζηέο βξέζεθαλ φηη είραλ πνιιέο
πηζαλφηεηεο λα εκθαλίζνπλ ζπκπηψκαηα αζζέλεηαο ηνπο ηειεπηαίνπο δψδεθα κήλεο ,
φπσο επίζεο θαη ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο παξφια απηά φκσο ραξαθηήξηζαλ ηελ
πγεία ηνπο ζε κεγάιν πνζνζηφ σο «θαιή ή πνιχ θαιή». Όζν αθνξά ηε ρξήζε
ππεξεζηψλ πγείαο θαη νη δχν νκάδεο έθαλαλ εμίζνπ ζπρλή ρξήζε κε κηθξή ζεκαληηθή
δηαθνξά, άξα δηαπηζηψλεηαη φηη νη θξνληηζηέο ρξεζηκνπνηνχλ ην ίδην ζπρλά
ππεξεζίεο πγείαο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη φρη κφλν γηα ηα άηνκα πνπ θξνληίδνπλ. Ζ
ζπρλή ρξήζε δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα πξφιεςε , κπνξεί θαη λα γίλεηαη γηα
αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ πγείαο πνπ πηζαλφλ έρνπλ φκσο

παξνπζηάδνληαη

κεησκέλεο πηζαλφηεηεο λνζειείαο γηα ηνπο θξνληηζηέο ζε ζρέζε κε ηνπο ιήπηεο
θξνληίδαο.
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Οη θξνληηζηέο είλαη πνιχ ζεκαληηθνί γηα ηα εμαξηεκέλα άηνκα ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο
θαη ε πνηφηεηα ηεο θαζεκεξηλήο θξνληίδαο πνπ πξνζθέξεηαη απφ απηνχο κπνξεί λα
πιεγεί απφ ηελ έιιεηςε θξαηηθήο ππνζηήξημεο θαη εμίζνπ ζεκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο
φηη ππάξρνπλ καθξνπξφζεζκεο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα πνιιά άηνκα πνπ θξνληίδνπλ
θάπνην άηνκν ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηνπο πεξηβάιινληνο θαη ηα νπνία ράλνπλ εηζφδεκα,
παίξλνπλ αλεπαξθείο ζπληάμεηο θαη βηψλνπλ ηελ αλέρεηα φηαλ θηάζνπλ ζε κεγάιε
ειηθία θαζψο επίζεο θαη ην γεγνλφο φηη φζν κεγαιψλεη ε ειηθία ηνπο παξαηεξνχληαη
αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή ηνπο πγεία.
εκαληηθή θξίλεηαη κηα πξννπηηθή κειινληηθή έξεπλα ζηνλ ειιεληθφ ρψξν ε νπνία
ζα εμεηάζεη ηελ αιιειεπίδξαζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο θαη ηεο
επηβάξπλζεο απφ ηε θξνληίδα.

11. ΠΡΟΣΑΔΗ
ηελ Διιάδα δελ ππάξρνπλ δηακνξθσκέλα ζρέδηα δξάζεο γηα καθξνρξφληα θξνληίδα
πγείαο θαη θαζφινπ ζηξαηεγηθέο γηα ηε ζηήξημε ησλ άηππσλ θξνληηζηψλ. Οη
πνιηηηθέο πγείαο γηα ηνπο αλζξψπνπο κεγαιχηεξεο ειηθίαο βαζίδνληαη ζηα Κ.Α.Π.Ζ.
ηα νπνία είλαη πξσηαξρηθά ηφζν ζηελ ππνζηήξημε ησλ αηφκσλ ηεο ειηθίαο απηήο φζν
θαη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο σο πνιίηεο ζην πεξηβάιινλ ηνπ ζπηηηνχ ηνπο φζν ην
δπλαηφλ πεξηζζφηεξν.
Γεδνκέλεο ηεο έιιεηςεο ππνζηήξημεο θξνληηζηψλ απφ ην θξάηνο θαζψο θαη ησλ
εμαξηεκέλσλ αηφκσλ, είλαη αλαγθαίν λα δεκηνπξγεζνχλ πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο θαη
κνξθέο ζηήξημεο νη νπνίεο ζα αληαπνθξίλνληαη πνιχ θαιχηεξα ζηηο αλάγθεο ησλ
εμαξηεκέλσλ αηφκσλ κεγαιχηεξεο ειηθίαο θαζψο επίζεο θαη ηνπ νηθνγελεηαθνχ
πεξηβάιινληνο πνπ θξνληίδεη απηά. Πην ζπγθεθξηκέλα ππάξρεη αλάγθε γηα
ζπλαηζζεκαηηθή, ςπρνινγηθή θαη θνηλσληθή ππνζηήξημε.
Αθφκε είλαη αλαγθαίν λα ππάξρεη ζπλεπήο θαη καθξνπξφζεζκε πιεξνθφξεζε
ζρεηηθά κε ηε δηαζεζηκφηεηα θαη ηηο παξνρέο κίαο ππεξεζίαο. Οη ηδέεο φζνλ αθνξά ηε
ζέζε ησλ γπλαηθψλ σο αηφκσλ πνπ θξνληίδνπλ θάπνην άηνκν ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηνπο
πεξηβάιινληνο, ηελ νηθνγελεηαθή δσή, ηελ νηθνγελεηαθή θξνληίδα θαη ηελ
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ππνζηήξημε κεηαμχ αηφκσλ δηαθνξεηηθήο γεληάο, έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηηο
απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο απαζρφιεζεο ησλ αηφκσλ, ηηο ζχγρξνλεο πξνζδνθίεο
ζρεηηθά κε ηηο επηινγέο δσήο θαη ην πςειφ πνζνζηφ καθξνδσίαο.
Δπίζεο ε εθπαίδεπζε είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο θαη γηα ην πξνζσπηθφ ησλ δηαθφξσλ
ππεξεζηψλ θαη γηα ηα άηνκα πνπ θξνληίδνπλ θάπνην άηνκν ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηνπο
πεξηβάιινληνο έηζη ψζηε λα κπνξέζνπλ λα εξγαζηνχλ κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο
πνηφηεηαο δσήο ηνπ εμαξηψκελνπ αηφκνπ θαζψο επίζεο θαη ηνπ αηφκνπ ηνπ
νηθνγελεηαθνχ ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ ην θξνληίδεη. Θα πξέπεη λα γίλεη αληηιεπηφ
φηη θάιπςε ηεο αλάγθεο ησλ εμαξηεκέλσλ αηφκσλ ζα γίλεηαη ζε εηθνζηηεηξάσξε
βάζε.
Οη παξεκβάζεηο ζρεηηθά κε ηελ πγεηνλνκηθή εθπαίδεπζε ζα κπνξνχζαλ λα γίλνληαη
απφ θέληξα απνθαηάζηαζεο αιιά θαη ζην ζπίηη απφ επηζθέπηεο πγείαο θαη
λνζειεπηέο ηεο θνηλφηεηαο γηα ηε βειηίσζε ηεο θξνληίδαο ηνπ αζζελνχο θαη ηελ
άκβιπλζε ηεο επηβάξπλζεο ησλ άηππσλ θξνληηζηψλ. Δπηπιένλ πξνγξάκκαηα
ζηήξημεο ηεο νηθνγέλεηαο ζα πξέπεη λα είλαη έηζη δνκεκέλα ψζηε λα έρνπλ πην
επηηπρεκέλα απνηειέζκαηα ζηε δηαρείξηζε αζζελψλ.
Απαξαίηεηεο θξίλνληαη, ινηπφλ, νη πνιηηηθέο πνπ παξέρνπλ λνκηθή πξνζηαζία θαζψο
θαη πξνγξάκκαηα πνπ λα ππνζηεξίδνπλ ηηο αλάγθεο ησλ θξνληηζηψλ ηψξα θαη ζην
κέιινλ.
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Πίλαθαο 7.1 Υαξαθηεξηζηηθά ησλ 1932 Διιήλσλ ζπκκεηερφλησλ ζηε κειέηε γηα
ηελ «Τγεία, Γήξαλζε θαη χληαμε ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Δπξψπε» (Survey of
Health, Ageing and Retirement in Europe – SHARE).
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Πίλαθαο 7.2. ρεηηθέο ζπρλφηεηεο θαη επίπεδα θαηεγνξηψλ παξακέηξσλ ςπρηθήο θαη
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Πίλαθαο 7.3. ρεηηθέο ζπρλφηεηεο παξακέηξσλ ρξήζεο ππεξεζηψλ πγείαο απφ ηνπο
1932 Έιιελεο ζπκκεηέρνληεο ζηε κειέηε.
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Οη εθηηκήζεηο έγηλαλ κε ζηαζκίζεηο απφ ηελ επηινγή ζπκκεηερφλησλ κέζσ ζχλζεησλ δεηγκάησλ
(complex samples) θαη αληηζηνηρνχλ ζε πιεζπζκφ αλαθνξάο 2.717.809 ειηθίαο 50+ εηψλ.
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Πίλαθαο 7.4. Υαξαθηεξηζηηθά ησλ 1932 Διιήλσλ ζπκκεηερφλησλ ζηε κειέηε σο
πξνο ηελ Παξνρή/Λήςε θξνληίδαο πγείαο.

Παξνρή θαη Λήςε θξνληίδαο πγείαο
θακία Παξνρή ή
Λήςε

κόλν
Λήςε

Παξνρή ή/θαη
Λήςε

λ (%)
Πιήζνο

1142 (59,1)

389 (20,1)

401 (20,8)

Πνζνζηό (95%ΓΔ)

Φύιν

Ζιηθία, τρόνια

άνδρες

66,5
(63,2-69,5)

14,5
(12,2-16,8)

19,0
(16,5-21,7)

γσναίκες

53,0
(50,0-56,1)

24,8
(22,2-27,3)

22,2
(19,6-24,8)

50-59

65,4 (62,0-68,9)

4,8
(3,2-6,3)

29,8
(26,5-33,2)

60-69

64,2 (60,0-68,4)

13,6
(10,7-16,6)

22,2
(18,8-26,2)

70-79

55,4 (50,6-60,3)

31,2
(26,9-35,8)

13,3
(10,2-16,7)

80+

36,1 (30,2-41,7)

59,9
(54,4-65,9)

4,0
(1,6-6,3)

τφρίς εκπαίδεσζε

43,3 (36,8-50,7)

46,8
(39,8-53,2)

10,0
(6,0-14,4)

1-7

58,6 (55,0-61,8)

24,3
(21,4-27,3)

17,0
(14,5-19,7)

8-12

65,1 (61,2-68,8)

11,8
(9,3-14,3)

23,1
(19,9-26,6)

13+

58,9 (53,4-64,4)

7,8
(4,9-11,0)

33,3
(28,2-38,8)

μόνος/ε

46,7 (43,2-50,1)

34,3 (31,0-37,7)

19,0 (16,5-21,8)

με ζύδσγο/ζύνηροθο

69,3 (66,4-72,1)

8,6 (6,9-10,4)

22,1 (19,6-24,8)

κανένα

57,7 (51,3-63,3)

16,9 (12,7-21,3)

25,5 (20,6-30,3)

1-2

58,7 (56,1-61,4)

19,4 (17,1-21,4)

21,9 (19,7-24,0)

3+

61,6 (56,5-66,2)

24,8 (20,5-29,4)

13,6 (10,5-16,9)

Δθπαίδεπζε
τρόνια

Γηαβίσζε

Αξηζκόο παηδηώλ
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Πίλαθαο 7.5. Παξνρή/Λήςε θξνληίδαο πγείαο θαη δείθηεο ζσκαηηθήο/ςπρηθήο πγείαο
θαη ρξήζεο ππεξεζηψλ πγείαο απφ ηνπο 1932 Έιιελεο ζπκκεηέρνληεο ζηε κειέηε.
Παξνρή θαη Λήςε θξνληίδαο πγείαο
θακία
Παξνρή ή
Λήςε

κόλν
Λήςε

Παξνρή
ή/θαη Λήςε

Πνζνζηό (95%ΓΔ)
Δείκηες ζφμαηικής/υστικής σγείας
Υξόληα λνζήκαηα

κανένα

28,2 (23,7-32,4)

33,3 (30,5-35,9) 25,4 (21,3-29,8) 32,4 (27,9-36,9)

2+

35,6 (32,9-38,5) 64,8 (59,9-69,4) 39,4 (34,7-44,1)

κανένα

40,7 (37,7-43,7) 15,7 (12,1-19,3) 33,7 (29,2-37,9)

1

30,0 (27,5-32,7) 28,0 (23,4-32,9) 34,2 (29,4-38,6)

2+

29,2 (26,4-32,0) 56,3 (51,2-61,4) 32,2 (27,9-36,9)

πλήρες
λειηοσργικόηεηα

98,0 (97,2-98,7) 86,2 (82,6-89,5) 97,7 (96,2-99,0)

μέηρια

1,8 (1,1-2,6)

9,0 (6,0-12,0)

1,8 (0,5-3,3)

ζοβαρή
δσζλειηοσργικόηεηα

0,2 (0,1-0,4)

4,8 (2,7-7,2)

0,5 (0,1-1,3)

0-3

78,5 (76,0-80,9) 58,1 (53,0-63,8) 71,9 (67,3-76,3)

4+

21,5 (19,1-24,0) 41,9 (36,2-47,0) 28,1 (23,7-32,7)

καλή ή πολύ καλή

68,6 (66,0-71,2) 39,5 (34,4-44,9) 69,9 (65,1-74,7)

μέηρια

26,1 (23,3-28,5) 43,1 (37,7-48,5) 26,8 (22,2-31,1)

πκπησκαηνινγία θαηάζιηςεο,
βαζκνινγία Euro D
Απηναλαθεξόκελε
πγεία, θιίκαθα
ΠΟΤ

9,8 (6,9-12,9)

1

πκπηώκαηα

Γείθηεο Katz
δξαζηεξ/ησλ
θαζεκεξηλήο
δσήο

31,2 (28,5-33,8)

κακή ή πολύ κακή

5,4 (4,1-6,8)

17,4 (13,2-21,6)

3,3 (1,5-5,1)

23,8 (21,4-26,4)

11,1 (7,8-14,7)

17,9 (14,3-21,7)

9,9 (8,2-11,6)

5,4 (3,3-8,1)

11,0 (8,2-14,0)

Δείκηες τρήζες σπερεζιών σγείας
Δπηζθεςηκόηεηα ζε
γηαηξό (ηοσς
ηελεσηαίοσς 12
μήνες)

καμία θορά

2+

66,3 (63,4-69,0) 83,5 (79,9-87,4) 71,2 (66,6-75,5)

Ννζειεία ζε
λνζνθνκείν (ηοσς
ηελεσηαίοσς 12
μήνες)

καμία θορά

93,9 (92,5-95,4) 86,5 (82,3-90,4) 93,1 (90,6-95,4)

1

1

4,3 (3,1-5,5)

9,9 (6,6-13,5)

6,4 (4,1-8,9)

2+

1,8 (1,1-2,6)

3,6 (1,5-6,0)

0,5 (0,1-1,3)

95%ΓΔ: 95% Γηαζηήκαηα Δκπηζηνζχλεο (ε εθηίκεζε ηνπο έγηλε κέζσ ηερληθήο bootstrap).
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Πίλαθαο 7.6. Γείθηεο Odds Ratio ηεο ζσκαηηθήο/ςπρηθήο πγείαο θαη ρξήζεο
ππεξεζηψλ πγείαο ησλ 1932 Διιήλσλ ζπκκεηερφλησλ ζηε κειέηε σο πξνο ηελ
Παξνρή/Λήςε θξνληίδαο πγείαο.
Παξνρή θαη Λήςε θξνληίδαο
πγείαο
Παξνρή/θαη
κόλν ιήςε
Λήςε
Odds ratio (95%ΓΔ)
Δείκηες ζφμαηικής/υστικής σγείας
Υξόληα λνζήκαηα

1

1,60 (1,03-2,49)

1,26 (0,93-1,72)

2+

2,09 (1,34-3,29)

1,76 (1,27-2,44)

1

1,77 (1,22-2,57)

1,37 (1,03-1,82)

2+

2,35 (1,64-3,38)

1,54 (1,13-2,09)

μέηρια

2,83 (1,60-5,00)

0,98 (0,41-2,34)

πκπηώκαηα

Γείθηεο Katz
δξαζηεξ/ησλ
θαζεκεξηλήο δσήο

ζοβαρή δσζλειηοσργικόηεηα 7,15 (2,60-19,63)

πκπησκαηνινγία θαηάζιηςεο,
βαζκνινγία Euro D

Απηόαλαθεξνκελε
πγεία, κλίμακα
Π.Ο.Υ

1,99 (0,46-8,54)

4+

1,74 (2,96-2,34)

1,45 (1,09-1,92)

μέηρια

1,56 (1,15-2,12)

1,26 (0,95-1,66)

κακή ή πολύ κακή

2,67 (1,73-4,13)

0,88 (0,48-1,62)

1

0,99 (0,52-1,91)

1,56 (0,99-2,46)

2+

1,86 (1,26-2,73)

1,53 (1,13-2,08)

1

2,20 (1,34-3,61)

1,97 (1,21-3,22)

2+

1,94 (0,89-4,21)

0,45 (0,13-1,54)

Δεικηες τρεζες σπερεζιφν σγειας
Δπηζθεςηκόηεηα ζε
γηαηξό (ηοσς ηελεσηαίοσς
12 μήνες)
Ννζειεία ζε λνζνθνκείν
(ηοσς ηελεσηαίοσς 12
μήνες)

Αλάιπζε πνιιαπιήο ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο: σο θαηεγνξία αλαθνξά νξίζηεθε ε θαηεγνξία
αηφκσλ κε «θακία Παξνρή ή Λήςε» (σο ζπκκεηαβιεηέο ειέγρνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην θχιν, ε ειηθία,
ηα ρξφληα εθπαίδεπζεο, ην επίπεδν δηαβίσζεο θαη ν αξηζκφο παηδηψλ).
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ρήκα 7.1. Γείθηεο Odds Ratio θαη 95%ΓΔ ηεο ζσκαηηθήο/ςπρηθήο πγείαο θαη ρξήζεο
ππεξεζηψλ πγείαο ζπκκεηερφλησλ ζηε κειέηε πνπ Παξέρνπλ ή θαη Λακβάλνπλ
Forest
(meta-analysis)
Figure
data.sdw
θξνληίδα πγείαο (λ=397) ζε ζρέζε
κε εθείλνπο
πνπ δελ plot
έρνπλfrom
θακία
παξνρή
ή ιήςε
θξνληίδαο (λ=1133).
Χρόνια νοζήμαηα

1,47 (1,12, 1,93)

Σσ μπηώμαηα

1,42 (1,10, 1,83)

Δε ίκηης Katz δραζηηριοηήηων καθημερι νής ζωής

1,16 (0,54, 2,48)

Σσ μπηωμαηολογία καηάθλι ψης

1,44 (1,09, 1,91)

Ασ ηοαναθερόμε νη σγε ία

1,22 (0,93, 1,61)

Επιζκεψιμόηηηα ζε γιαηρό

1,50 (1,11, 2,03)

Νοζηλεία ζε νο ζοκομείο

1,65 (1,05, 2,61)
0,5

1

2

5

Οη παξάκεηξνη ζσκαηηθήο/ςπρηθήο πγείαο θαη ρξήζεο ππεξεζηψλ πγείαο αθνξνχλ ηελ εκθάληζή ηνπο ζε
νπνηνδήπνηε βαζκφ έλαληη εθείλσλ πνπ δελ εκθαλίδνπλ, π.ρ. άηνκα κε ηνπιάρηζηνλ έλα λφζεκα,
ζχκπησκα, κέηξηα ή ζνβαξή δπζιεηηνπξγία, ζπκπησκαηνινγία θαηάζιηςεο, κέηξηα ή θαθή πγεία,
επίζθεςε ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ζε γηαηξφ ή λνζειεία ζε λνζνθνκείν, έλαληη ησλ ππνινίπσλ.
Αλάιπζε πνιιαπιήο ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο: σο θαηεγνξία αλαθνξά νξίζηεθε ε θαηεγνξία
αηφκσλ κε «θακία Παξνρή ή Λήςε» (σο ζπκκεηαβιεηέο ειέγρνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην θχιν, ε ειηθία,
ηα ρξφληα εθπαίδεπζεο, ην επίπεδν δηαβίσζεο θαη ν αξηζκφο παηδηψλ).
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