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Πεξίιεςε 

Δηζαγσγή. Οη ειηθησκέλνη, απνηεινχλ κηα πιεζπζκηαθή νκάδα κε πνηθίια πξνβιήκαηα θαη 

απμεκέλεο ζσκαηηθέο, θνηλσληθννηθνλνκηθέο, ςπρνινγηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Απηέο 

αληηκεησπίδνληαη απφ άηππα δίθηπα (νηθνγέλεηα, θίινη, γεηηνληά), ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη ηελ 

θξαηηθή πξφλνηα. Σα θέληξα εκεξήζηαο θξνληίδαο ειηθησκέλσλ (Κ.Ζ.Φ.Ζ.) απνηεινχλ κηα 

εμσλνζνθνκεηαθή δνκή φπνπ κε ηε ζπκκεηνρή ηεο δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο πγείαο κπνξνχλ λα 

ηθαλνπνηεζνχλ αξθεηέο αλάγθεο ησλ ειηθησκέλσλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο κε ζρεηηθά κηθξφ 

θφζηνο γηα ην ζχζηεκα πγείαο θαη κε πνιιά πιενλεθηήκαηα ζηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο. 

θνπόο. θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε θαηαγξαθή ησλ αλαγθψλ ειηθησκέλσλ πνπ 

θηινμελνχληαη ζην Κ.Ζ.Φ.Ζ. ηνπ δήκνπ Μαιεβηδίνπ, φπσο αλαθέξνληαη απφ ηνπο ίδηνπο θαη 

ηνπο ζπλνδνχο/θξνληηζηέο ηνπο. 

Μεζνδνινγία. Ζ θαηαγξαθή ησλ αλαγθψλ έγηλε κε θαηάιιειν δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην 34 

εξσηήζεσλ φπνπ ν έιεγρνο ηεο εγθπξφηεηαο πεξηιάκβαλε ηελ πηινηηθή ηνπ εθαξκνγή.  

πκπιεξψζεθε κέζσ ζπλέληεπμεο (ζηνπο ειηθησκέλνπο) θαη κε απηνζπκπιήξσζε 

(ζπλνδνί/θξνληηζηέο). Ζ κειέηε έγηλε ην Φεβξνπάξηνπ ηνπ 2012 θαη δέρζεθαλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ θαη νη 25 ειηθησκέλνη ηνπ Κέληξνπ θαη νη ζπλνδνί/θξνληηζηέο ηνπο.  

Απνηειέζκαηα. ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ειηθησκέλσλ βξέζεθε πνιχ πςειφ πνζνζηφ 

44% ζπλνζεξφηεηαο (≥3 ρξφληα λνζήκαηα) θαη 62,5% ζηε ρξήζε πνιπθαξκαθίαο. Απφ ηα 

πξνβιήκαηα κε κεγαιχηεξε έληαζε ή ζπρλφηεηα βξέζεθε ε «κνλαμηά», ε έληαζε «ζσκαηηθνύ 

πόλνπ», «ηα θηλεηηθά πξνβιήκαηα» θαη ηα «πξνβιήκαηα απηνεμππεξέηεζεο ζην ζπίηη». ηηο 

αλάγθεο αληίζηνηρα βξέζεθε ε «ζπληξνθηά», ν «γηαηξόο/θπζηνζεξαπεπηήο» θαη ε «ζσζηή ιήςε 

θαξκάθσλ». Οη ειηθησκέλνη κε ≥3 ρξφληα λνζήκαηα εμέθξαζαλ ζε κηθξφηεξε ζπρλφηεηα ηελ 

«ζπληξνθηά» σο ζεκαληηθφ πξφβιεκα ή αλάγθε (p=0.035). εκαληηθφηεξα δεηήκαηα γηα 

εθπαίδεπζε βξέζεθαλ «ν ηξόπνο δηεπζέηεζεο ησλ ρώξσλ θαη αληηθεηκέλσλ ζην ζπίηη ηνπο, έηζη 

ώζηε λα πξνιακβάλνπλ πηζαλά αηπρήκαηα» θαη νη θαλφλεο/ηξφπνη γηα ηε ζσζηή ιήςε 

θαξκάθσλ. Πάλσ απφ 96% εθθξάδεη «πνιύ ή άξηζηε» ηθαλνπνίεζε απφ ην Κ.Ζ.Φ.Ζ. ζηε 

ςπρνινγηθή ππνζηήξημε θαη θξνληίδα θαη πεξίπνπ 76% ζηε μελνδνρεηαθή ππνδνκή. ηηο 

βειηηψζεηο πνπ ρξεηάδεηαη ε παξνρή θξνληίδαο, ην 24% αλαθέξεη ην «θπζηνζεξαπεπηήξην», 

12% ηε «κεηαθνξά» ή 8% ηε «ζέξκαλζε». Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ ζπλνδψλ/θξνληηζηψλ απφ ην 

Κ.Ζ.Φ.Ζ. είλαη ζε εμίζνπ πςειφ βαζκφ (9,5 κε άξηζηε ην 10) ελψ γηα ηηο αλάγθεο ησλ 

ειηθησκέλσλ ζεσξείηαη απαξαίηεηε ε πξνζζήθε «θπζηνζεξαπεπηή/νξγάλσλ θπζηνζεξαπείαο», 

ε «ζέξκαλζε», νη ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηε «κεηαθνξά».  

πκπεξάζκαηα. Τπάξρνπλ ζεκαληηθέο αλάγθεο ησλ ειηθησκέλσλ πνπ θηινμελνχληαη ζην 

Κ.Ζ.Φ.Ζ. θαη αθνξνχλ πεξηζζφηεξν ηε κνλαμηά θαη ηελ αληηκεηψπηζε θηλεηηθψλ πξνβιεκάησλ 

κέζσ θπζηνζεξαπεηψλ, ε ηθαλνπνίεζε φκσο απφ ηηο κνξθέο θξνληίδαο ηνπ Κέληξνπ είλαη πνιχ 

πςειή ηφζν γηα ηνπο ειηθησκέλνπο φζν θαη γηα ηνπο ζπλνδνχο/θξνληηζηέο ηνπο. 
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Κεθάλαιο 1
ο
 

 

Γεληθέο αξρέο θξνληίδαο ειηθησκέλσλ 

 

 

1.1 Σν θαηλόκελν ηεο δεκνγξαθηθήο γήξαλζεο. 

Σν θαηλφκελν ηεο δεκνγξαθηθήο σξίκαλζεο θαη γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ, πνπ 

παξαηεξείηαη έθδεια θπξίσο ζηηο αλαπηπγκέλεο νηθνλνκηθά ρψξεο ηνπ θφζκνπ, έρεη 

θέξεη ζηελ επηθάλεηα ηελ αλάγθε ζπζηεκαηηθήο θαηαγξαθήο, κειέηεο θαη 

αληηκεηψπηζεο ησλ ηαηξνθνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ ησλ αηφκσλ ηεο ηξίηεο ειηθίαο, 

πνπ απνξξένπλ θαηά θχξην ιφγν απφ ηε ζπζζψξεπζε ησλ ζπκπησκάησλ ηεο 

πλεπκαηηθήο θαη ηεο ζσκαηηθήο θάκςεο, πνπ ζπλνδεχνπλ ηα γεξαηεηά. Χο 

δεκνγξαθηθή γήξαλζε νξίδνπκε ηε ζπλερή 

αχμεζε ηεο αλαινγίαο ησλ ειηθησκέλσλ αηφκσλ 

(60, 65, 70, 75+) ζην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ 

(Κνηδακάλεο 1993). Βαζηθφ αίηην ηνπ θαηλνκέλνπ 

είλαη ε αχμεζε ηνπ αξηζκφ ησλ ειηθησκέλσλ πνπ 

νθείιεηαη ζηε κείσζε ηεο ζλεζηκφηεηαο θαη ζηελ 

παξάιιειε αχμεζε ηνπ πξνζδφθηκνπ νξίνπ 

επηβίσζεο, σο απνηέιεζκα ηεο βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο, δηαηξνθήο, 

ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο, εμπγίαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ειέγρνπ ησλ 

ινηκσδψλ λνζεκάησλ, αλφδνπ ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ, παξάιιεια κε ηε κείσζε ησλ 

γελλήζεσλ θαη ηελ αχμεζε ηεο κέζεο δηάξθεηαο δσήο (Παλαγησηάθεο, 2008). 

Οη ππεξήιηθεο παξνπζηάδνπλ νμχηαηεο αλάγθεο θξνληίδαο θαη πεξίζαιςεο, πνπ 

πξνβιεκαηίδνπλ ηφζν ην άκεζν νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ, φζν θαη ην επξχηεξν 
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θνηλσληθφ ζχλνιν, ελψ ε ζπλερήο αξηζκεηηθή ηνπο αχμεζε δπζρεξαίλεη ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ φινπ δεηήκαηνο, αθφκα θαη ζε θξάηε πνπ δηαζέηνπλ εχξσζηε 

νηθνλνκία (Γαξδαβέζεο, 1993). 

Έηζη, ελψ έρνπκε αχμεζε ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ (πίλαθαο 1), ν αξηζκφο ησλ 

αηφκσλ, ακθνηέξσλ ησλ θχισλ, κεηαμχ 0-14 εηψλ έρεη κεησζεί ζεκαληηθά (απφ 29% 

ην 1951 ζε 19% ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ ην 1991). Ζ ειηθηαθή νκάδα αηφκσλ 15-64 

εηψλ, ακθνηέξσλ ησλ θχισλ, παξνπζηάδεη αχμεζε, ζρεηηθά κηθξή, γχξσ ζην 3%, ελψ 

ε νκάδα αηφκσλ 65 εηψλ θαη άλσ έρεη δηπιαζηαζζεί αλαινγηθά (απφ 7% ην 1951 ζε 

14% ην 1991) θαη απνηεινχζε, ην 1991, πεξίπνπ ην 1/7 ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ 

ηεο Διιάδαο (Υνπζηάδαο, 1999). 

Πίλαθαο 1: Σπγθξηηηθά ζηνηρεία πιεζπζκνύ ηεο Διιάδαο θαηά κεγάιεο νκάδεο ειηθηώλ 

θαη θύιν: 1951-1991 

 

Με βάζε ηα ζηνηρεία ηεο Eurostat  δίλεηαη ζηελ 1ε ζηήιε ηνπ πίλαθα 2 ν αξηζκφο ησλ 

παηδηψλ ειηθίαο 0-14 εηψλ ζηηο ρψξεο-παιαηά κέιε ηεο Δ.Δ. θαη ζην ζχλνιφ ηνπο 

(Δ.Δ.15) ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 1991, ζηε 2ε ν αξηζκφο ηνπο ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2008 θαη 

ζηελ 3ε ε πνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπο. ηηο επφκελεο ηξεηο ζηήιεο δίλνληαη ηα 

αληίζηνηρα ζηνηρεία ησλ ειηθησκέλσλ ζηελ νκάδα ειηθηψλ 65 εηψλ θαη άλσ. ηελ 7ε 

θαη 8ε ζηήιε δίλεηαη ν δείθηεο γήξαλζεο δειαδή ε ζρέζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

ειηθησκέλσλ πξνο ηα παηδηά ηα έηε 1991 θαη 2008 θαη ζηελ ηειεπηαία ζηήιε ε 

πνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπ (Γξεηηάθεο, 2010). 
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Απφ ηνλ πίλαθα απηφ θαίλεηαη φηη ην 2008 ζε ζρέζε κε ην 1991 ζηελ νκάδα ειηθηψλ: 

- 0-14 εηψλ ζεκεηψζεθε αχμεζε ζε ηξεηο ρψξεο (ην Λνπμεκβνχξγν, ηε Γαλία θαη ηελ 

Οιιαλδία) θαη κείσζε ζηηο ππφινηπεο θαη ζηελ Δ.Δ.15 σο ζχλνιν. Ζ κεγαιχηεξε 

αχμεζε ζεκεηψζεθε ζην Λνπμεκβνχξγν θαη ζηε Γαλία θαη ε κεγαιχηεξε κείσζε 

ζηελ Πνξηνγαιία θαη ζηελ Διιάδα. 

- 65 εηψλ θαη άλσ ζεκεηψζεθε αχμεζε ζε φιεο ηηο ρψξεο. Ζ κεγαιχηεξε αχμεζε 

ζεκεηψζεθε ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Ηζπαλία θαη ε κηθξφηεξε ζηε νπεδία θαη ζηε 

Γαλία. 

πλεμεηάδνληαο θαη ηηο δχν νκάδεο ειηθηψλ παξαηεξνχκε φηη νη πέληε ρψξεο κε ηε 

κεγαιχηεξε κείσζε ηεο νκάδαο ειηθηψλ 0-14 εηψλ (θαηά ζεηξά Πνξηνγαιία, Διιάδα, 

Γεξκαλία, Ηζπαλία θαη Ηηαιία) έρνπλ θαη ηε κεγαιχηεξε αχμεζε ηεο νκάδαο ειηθηψλ 

κε δηαθνξεηηθή, φκσο, ζεηξά (Διιάδα, Πνξηνγαιία, Ηζπαλία, Γεξκαλία θαη Ηηαιία). 

Πξφθεηηαη γηα ηηο ρψξεο κε ηε κηθξφηεξε γελλεηηθφηεηα, δειαδή ηηο ρψξεο κε ην 

νμχηεξν δεκνγξαθηθφ πξφβιεκα. 

Δμαηηίαο ησλ δηαθνξψλ ζηε κεηαβνιή ησλ νκάδσλ ειηθηψλ 0-14 θαη 65 εηψλ θαη άλσ, 

φπσο θαίλεηαη απφ ηελ ηειεπηαία ζηήιε ηνπ πίλαθα ν δείθηεο γήξαλζεο απμήζεθε 

ζηηο 14 απφ ηηο 15 ρψξεο (κεηψζεθε κφλν ζηε Γαλία). Ζ κεγαιχηεξε αχμεζε, φπσο 

ήηαλ αλακελφκελν, ζεκεηψζεθε, θαηά ζεηξά, ζηελ Διιάδα, ηελ Πνξηνγαιία, ηελ 

Ηζπαλία, ηε Γεξκαλία θαη ηελ Ηηαιία. 
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Οη ζεκαληηθόηεξεο επηπηώζεηο ηεο δεκνγξαθηθήο γήξαλζεο φπσο αλαθέξεη ν 

Κνηδακάλεο (1993), είλαη νη εμήο: 

α)   Οηθνλνκηθέο θαη αθνξνχλ ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ δαπαλψλ γηα θνηλσληθή αζθάιηζε 

θαη ηηο δαπάλεο γηα ηελ πγεία. Τπάξρνπλ επίζεο απφςεηο πνιιψλ επηζηεκφλσλ πνπ 

αλαθέξνπλ ηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ζηελ θαηαλάισζε  θαη ηελ απνηακίεπζε, 

ζηηο δεκφζηεο επελδχζεηο ηδηαίηεξα ζηνπο ηνκείο πγείαο, πεξίζαιςεο, πξφλνηαο θαη 

ζηηο ηδησηηθέο, θαη ηέινο ζηελ παξαγσγή θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα. 

β) Πνιηηηθέο φπνπ νη ειηθησκέλνη αληηπξνζσπεχνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζην 

εθινγηθφ ζψκα, θαη ζεσξνχληαη πην ζπληεξεηηθνί. Με απηφλ ηνλ ηξφπν πηζηεχεηαη 

φηη δπζρεξαίλνληαη νη θνηλσληθέο αιιαγέο (πξφζδεζε ζηελ παξάδνζε, ηα 

θεθηεκέλα, έιιεηςε ηφικεο θαη επηζπκίαο γηα αιιαγή). 

γ) Δζληθέο ζηηο νπνίεο αλαθέξνληαη νη επηπηψζεηο ζηελ άκπλα θαη ε αχμεζε ησλ 

θνλδπιίσλ γηα πνιεκηθνχο εμνπιηζκνχο εμαηηίαο ηεο κείσζεο ηνπ ζηξαηεχζηκνπ 

πιεζπζκνχ. 

δ) Κνηλσληθέο, δειαδή ζηε ζχγθξνπζε γελεψλ θαη ηε δηεχξπλζε ηνπ ράζκαηνο 

αλάκεζα ζηνπο ειηθησκέλνπο θαη ηνπο λένπο, ζηε δηεχξπλζε ηεο θηψρεηαο θαη ζηε 

πεξηζσξηνπνίεζε θνηλσληθψλ νκάδσλ (Δκθε – Πνπινπνχινπ, 1999).  

 

1.2 Έλλνηα θαη ραξαθηεξηζηηθά Σξίηεο & Σέηαξηεο Ηιηθίαο. 

Ζ γήξαλζε απνηειεί κηα ζχλζεηε δηαδηθαζία κε αλαζηξέςηκσλ κεηαβνιψλ πνπ 

ηεινχληαη ζε επίπεδν θπηηάξσλ θαη επέξρνληαη πξννδεπηηθά κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. 

Ο ξπζκφο θαη ν βαζκφο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο γήξαλζεο πνηθίιιεη ηφζν απφ άηνκν ζε 

άηνκν, φζν θαη ζηα δηάθνξα νξγαληθά ζπζηήκαηα ηνπ ίδηνπ ηνπ αηφκνπ. Ζ 

πξαγκαηηθφηεηα απηή θαζηζηά απζαίξεηε θάζε 

πξνζπάζεηα θαζνξηζκνχ ρξνλνινγηθήο ειηθίαο 

έλαξμεο ησλ κεηαβνιψλ ιφγσ γήξαλζεο. 

To πφηε αθξηβψο ε αηνκηθή πνξεία γήξαλζεο 

θάλεη έλαλ ελήιηθα «γέξν» ή «ειηθησκέλν» 

εμαξηάηαη επίζεο απφ ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο 

θαη απφ ην λνκηθφ θαη δηνηθεηηθφ θαζεζηψο. Ζ 

ζεζκνζέηεζε ηνλ 20ν αηψλα, ηδησηηθψλ θαη δεκνζίσλ ζπζηεκάησλ ζπληαμηνδφηεζεο 

πνπ απνδίδνπλ νθέιε κεηά απφ θαζνξηζκέλεο ειηθίεο, ν αληίζηνηρνο πξνζδηνξηζκφο ηεο 

ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο θαη ε δηακφξθσζε πνιιψλ άιισλ ειηθηαθψλ θαησθιίσλ γηα 
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ηελ είζνδν ή ηνλ απνθιεηζκφ απφ ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο, δξαζηεξηφηεηεο ή δηθαηψκαηα 

είραλ κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1970 δεκηνπξγήζεη έλα πιέγκα θνηλσληθψλ ζπκβάζεσλ φηη 

ηα γεξαηεηά αξρίδνπλ ζηα 60 ή ζηα 65 (Johnson, 2008). 

ήκεξα έρεη επηθξαηήζεη δηεζλψο ε ειηθία ησλ 65 εηψλ, ε νπνία ηαπηίδεηαη κε ηελ 

ειηθία ηεο ζπληαμηνδφηεζεο, σο ην φξην πάλσ απφ ην νπνίν έλαο αζζελήο ζεσξείηαη θαη 

αληηκεησπίδεηαη σο γεξηαηξηθφο (Γξεγνξηάδνπ θαη ζπλ., 1991). Με βάζε ηνλ 

Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο (WHO) ην έηε 75-90 αληηζηνηρνχλ ζηελ  4ε ειηθία θαη 

πάλσ απφ 90  ζηελ  5ε ειηθία.  Δπίζεο,  σο πξαγκαηηθά ππεξήιηθεο (aged) 

ραξαθηεξίδνληαη νη πάλσ ησλ 75  εηψλ,  ελψ σο λεψηεξνη ππεξήιηθεο (elderly)  νη  

κεηαμχ 65-74 εηψλ (Υαληψηεο, 1998).  

Ζ κειέηε θαη ε αληηκεηψπηζε ησλ ηαηξνθνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ ηεο ηξίηεο ειηθίαο 

απνηεινχλ αληηθείκελν ησλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ ηεο Γεξνληνινγίαο θαη ηεο 

Γεξηαηξηθήο. Ζ Γεξνληνινγία είλαη ε επηζηήκε ηνπ γήξαηνο ππφ ηελ 

θνηλσληθννηθνλνκηθή έλλνηα θαη ε Γεξηαηξηθή είλαη ε ακηγψο ηαηξηθή επηζηήκε ηνπ 

γήξαηνο, πνπ αζρνιείηαη κε ηα βηνινγηθά, θιηληθά, εξγαζηεξηαθά θαη ζεξαπεπηηθά 

πξνβιήκαηα ησλ ειηθησκέλσλ (Portnoi, 1980).  

 

1.3 Οξγαληθέο θαη ςπρνθνηλσληθέο κεηαβνιέο ηνπ θπζηνινγηθνύ 

γήξαηνο. 

Βαζηθνί παξάγνληεο πνπ αζθνχλ θαζνξηζηηθή επίδξαζε ζηε δηαδηθαζία ηεο γήξαλζεο 

είλαη νη εμήο:  

1. Ζ θιεξνλνκηθφηεηα 

2. Σν θνηλσληθφ θαη νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ 

3. Ζ θνηλσληθή πξνζαξκνγή θαη ε ζπκπεξηθνξά 

4. Ζ ςπρνζχλζεζε ηνπ αηφκνπ 

5. Ζ πγηεηλή δηαβίσζε (Γαξδαβέζεο, 1999). 

Οη πεξηζζφηεξνη επηζηήκνλεο, πνπ αζρνινχληαη κε ηε θπζηνινγία θαη ηε βηνινγία ηεο 

γήξαλζεο, ζπκθσλνχλ φηη, θαηά πάζα πηζαλφηεηα, δελ πθίζηαηαη κηα θαη κφλν ζεσξία, 

πνπ λα εξκελεχεη πιήξσο ην θαηλφκελν ηεο γήξαλζεο. Οη κέρξη ζήκεξα ζεσξίεο πνπ 

πξνζπαζνχλ λα εξκελεχζνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο γήξαλζεο δηαθξίλνληαη ζε γελεηηθέο θαη 

ζε κε γελεηηθέο. ηηο γελεηηθέο ζεσξίεο ζπγθαηαιέγνληαη νη ζεσξίεο ησλ ιαζψλ, ε ζεσ-

ξία ησλ πεξηηηψλ κελπκάησλ, ε ζεσξία ηεο αληηγξαθήο (DNA) θαη ε ζεσξία ηνπ 

γελεηηθνχ πξνγξάκκαηνο. ηηο κε γελεηηθέο ζεσξίεο ηεο γήξαλζεο ζπγθαηαιέγνληαη ε 
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αλνζνβηνινγηθή ζεσξία, ε ζεσξία ζπλδεηηθνχ ηζηνχ, ε ζεσξία ησλ ζπζζσξεπκέλσλ 

βιαβψλ θπηηάξσλ θαη  ηζηψλ ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο θαη ε ζεσξία ησλ ειεχζεξσλ ξηδψλ 

(νμεηδσηηθνχ ζηξεο) (Herbert, 2011; Bengtson et al., 2009). 

Οη ζεκαληηθφηεξεο θπζηνινγηθέο κεηαβνιέο πνπ παξαηεξνχληαη ζηνπο ειηθησκέλνπο  

(ελδεηθηηθά) είλαη: 

Γεληθέο  

 Πξννδεπηηθή απψιεηα ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ θπηηάξσλ, δειαδή κεηψλεηαη 

ην αξρηθφ βάξνο ησλ νξγάλσλ.  

 Ο θνιιαγνληθφο ηζηφο είλαη ππθλφηεξνο θαη επεξεάδεη ηε δηάρπζε ησλ 

ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ θαη ηελ απνκάθξπλζε ησλ άρξεζησλ, κε απνηέιεζκα λα 

επηδεηλψλεηαη ε ιεηηνπξγία θαζψο ειαηηψλεηαη ε πλεπκνληθή αληίζηαζε θαη ε 

ειαζηηθφηεηα ησλ αγγείσλ. 

 Σν ζηξψκα ηνπ ρφλδξνπ γίλεηαη εχζξαπζην, δηαζπάηαη εχθνια θαη έρνπκε 

αχμεζε ηεο αξζξίηηδαο, κε απνηέιεζκα λα παξαηεξνχληαη αιιαγέο ζηα νζηά. 

Μεηαβνιέο ζην γαζηξεληεξηθό ζύζηεκα 

 Διαηησκέλν αίζζεκα γεχζεο, βιάβε ηεο νδνληνζηνηρίαο, κείσζε ηεο ξνήο 

ζηέινπ. 

 Μεησκέλε θηλεηηθφηεηα νηζνθάγνπ θαη δηάηαζε ηνπ. 

 Μείσζε ηεο έθθξηζεο γαζηξηθνχ νμένο θαη ηεο πεξηζηαιηηθφηεηαο ηνπ 

ζηνκάρνπ. 

 Μεησκέλε θπθινθνξία αίκαηνο ζην έληεξν  κε παξάιιειε κείσζε θαη ησλ 

θπηηάξσλ ηνπ εληέξνπ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ απνξξφθεζε. 

 Δπηβξάδπλζε ηνπ πεξηζηαιηηζκνχ. 

 Γπζθνηιηφηεηα, ππνζηηηζκφο. 

Μεηαβνιέο ζην αλαπλεπζηηθό θαη θαξδηαγγεηαθό ζύζηεκα 

 Ζ πξφζιεςε Ο2 ειαηηψλεηαη θαηά 15%. 

 Ο αξηζκφο ησλ θπςειίδσλ κεηψλεηαη θαη ην κέγεζνο ηνπο απμάλεη. 

 Σν θξνζζσηφ επηζήιην δελ ιεηηνπξγεί ηθαλνπνηεηηθά. 

 Διαηηψλεηαη  ε κέγηζηε δσηηθή ρσξεηηθφηεηα. 

 Μεηψλεηαη ε θαξδηαθή παξνρή θαηά 1% αλά έηνο. 

 Ήπηα ππεξηξνθία ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο. 

 Αχμεζε ηεο αθακςίαο ησλ αγγείσλ. 
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Μεηαβνιέο ζην λεπξηθό θαη ελδνθξηληθό ζύζηεκα 

 ηαδηαθή απψιεηα ησλ εγθεθαιηθψλ θπηηάξσλ θαη λεχξσλ. 

 Μείσζε ηεο αηκάησζεο ηνπ εγθεθάινπ. 

 Δπηβξάδπλζε ησλ αληηδξάζεσλ. 

 Πξννδεπηηθή κείσζε ηεο κλήκεο θαη εηδηθφηεξα ηεο πξφζθαηεο κλήκεο. 

 Αιιαγή ζηηο ζπλήζεηεο ηνπ χπλνπ. 

 ηαδηαθή αηξνθία ησλ ελδνθξηληθψλ αδέλσλ. 

 Αιιαγή ζηελ πξνζσπηθφηεηα. 

Μεηαβνιέο ζην κπνζθειεηηθό ζύζηεκα 

 Μείσζε ηεο κπτθήο κάδαο. 

 Δκθάληζε νζηενπφξσζεο θαη απμεκέλνο θίλδπλνο θαηαγκάησλ. 

 κίθξπλζε ησλ ζπνλδχισλ θαη ησλ κεζνζπνλδπιίσλ δίζθσλ.  

 

Μεηαβνιέο ζηα αηζζεηήξηα όξγαλα 

 Μείσζε ηεο φξαζεο θαη ηεο ηθαλφηεηαο λα πξνζαξκφδεηαη ζην ιίγν θσο. ηα 

θιηληθά πξνβιήκαηα πεξηιακβάλνληαη ε πξεζβπσπία, ν γεξνληηθφο 

θαηαξξάθηεο θαη ην γιαχθσκα. 

 Πξννδεπηηθή κείσζε ηεο αθνήο, ηδηαίηεξα ζηνπο πςεινχο ηφλνπο. 

 Δθρπκψζεηο δέξκαηνο πνπ νθείινληαη ζηελ επζξαζηφηεηα ησλ αγγείσλ θαη ηνπ 

ππνδνξίνπ ηζηνχ.  

 Σνπηθή απνρξσκάηησζε ή ππεξρξσκάησζε  

 Παξαηεξνχληαη απμεκέλεο πξνζβνιέο βαθηεξηαθψλ ινηκψμεσλ ιφγσ κείσζεο 

θαηά 70% ησλ καθξνθάγσλ ζην ρφξην) (Herbert, 2011; Πιαηή, 2003). 

Οη αζζελείο εκθαλίδνπλ θαη αξθεηέο ςπρνθνηλσληθέο κεηαβνιέο πνπ είλαη απνηέιεζκα 

θπξίσο ησλ πξνβιεκάησλ θηλεηηθφηεηαο (κεησκέλεο θνηλσληθέο επαθέο, κνλαμηά, 

θαηάζιηςε), ηεο κείσζεο γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ  (π.ρ. ζχγρπζε, άλνηεο) ηεο έιιεηςεο 

επηθνηλσλίαο κε ηνπο "λεψηεξνπο", ησλ ρξφλησλ πξνβιεκάησλ πγείαο θαη ηεο κεγάιεο 

ζλεζηκφηεηαο ζην ζπγγεληθφ θαη θηιηθφ ηνπο πεξηβάιινλ. 

Οη ειηθησκέλνη αληηκεησπίδνπλ θαηά βάζε παζήζεηο αλάινγεο κε απηέο ησλ αηφκσλ 

ηεο κέζεο ειηθίαο. Ζ δηαθνξά έγθεηηαη ζην γεγνλφο, φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ 

ζην φηη νη ιεηηνπξγηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο παξνπζηάδνπλ κεηψζεηο θαη κεηαβνιέο, 

ππνθέξνπλ ηαπηφρξνλα απφ πνιιά πξνβιήκαηα πγείαο θαη έρνπλ αλάγθε κεγαιχηεξεο 

δηάξθεηαο ρξφλνπ λνζειείαο. Δπηπιένλ ε ρνξήγεζε δηαθφξσλ θαξκάθσλ γηα ηελ 
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αληηκεηψπηζε κηαο παζνινγηθήο θαηάζηαζεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ εκθάληζε 

πνιπθαξκαθίαο, ςπρηαηξηθψλ ζπλδξφκσλ, πνιιψλ παξελεξγεηψλ, ελψ θαη ε ρξήζε 

ςπρνθαξκάθσλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ή λα επηηείλεη θάπνην παζνινγηθφ πξφβιεκα. 

H γήξαλζε θαη ε αζζέλεηα ζπλδένληαη κε ηξεηο θπξίσο ηξφπνπο: 

α) Γηαθνξεηηθή αληαπόθξηζε ζηελ αζζέλεηα. Μεξηθέο αζζέλεηεο ζεξαπεχνληαη 

δπζθνιφηεξα ζε ειηθησκέλα άηνκα ζπγθξηηηθά κε λεαξφηεξα (π.ρ. πλεπκνλία, 

θαηάγκαηα). 

β) Αζζέλεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε γήξαλζε. Μεξηθέο αζζέλεηεο είλαη ηφζν ζηελά 

ζπλδεδεκέλεο κε ηε γήξαλζε, ψζηε παξαηεξνχληαη ζε θάπνην βαζκφ ζε φια ηα 

ειηθησκέλα άηνκα (π.ρ. ε αξηεξηνζθιήξπλζε). 

γ) Απμεκέλνο θίλδπλνο ιόγσ γήξαλζεο. Πνιιέο αζζέλεηεο παξαηεξνχληαη πνιχ 

ζπρλφηεξα κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, παξφιν πνπ δελ εκθαλίδνληαη κφλν ζε 

ειηθησκέλα άηνκα (π.ρ. νη ζπλεζέζηεξνη θαξθίλνη). 

Ζ πξνζέγγηζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ γεξηαηξηθψλ αζζελψλ πξέπεη λα γίλεηαη ρσξίο 

παξσπίδεο, πνπ νδεγνχλ ζε αδπλακία εθηίκεζεο ησλ γελεηηθψλ, πεξηβαιινληηθψλ, 

ςπρνινγηθψλ, κνξθσηηθψλ θαη νηθνγελεηαθψλ δεδνκέλσλ πνπ επηδξνχλ ζηελ πγεία 

ησλ ππεξειίθσλ. Παξάιιεια ε πξνζέγγηζε ηνπο πξέπεη λα γίλεηαη κε πλεχκα 

αλζξσπηζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ζρέζε εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ηαηξνχ θαη 

αζζελή, ελψ ε ιεπηνκεξήο εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε έλα 

απνηειεζκαηηθφ πξφγξακκα ζεξαπείαο, πξέπεη λα δηαπλέεηαη απφ ηελ αξρή ηεο 

ειάρηζηεο παξέκβαζεο. Σέινο, είλαη απαξαίηεηε ε ελεκέξσζε γηα ηελ ππνδνκή θαη 

ηηο δπλαηφηεηεο ησλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ηεο πεξηνρήο, ηδίσο ζε κνλάδεο 

πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πξνθεηκέλνπ νη επαγγεικαηίεο πγείαο λα πξνζθέξνπλ 

νινθιεξσκέλε πγεηνλνκηθή θξνληίδα ζηνπο ππεξήιηθεο αζζελείο ηνπο. Σα πην ζπρλά 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ειηθησκέλνη είλαη: 

 Πφλνο.  

 Γηαηαξαρή ηνπ χπλνπ.  

 Γηαηαξαρή ηεο θηλεηηθφηεηαο.  

 Πηψζεηο.  

 Πιεκκειήο αηνκηθή πγηεηλή.  

 Λαλζαζκέλε ρξήζε ησλ θαξκάθσλ. 

 Δγθαηάιεηςε θαη θαθνκεηαρείξηζε. 

 Καηαθιίζεηο. 

 Αθξάηεηα θνπξάλσλ ή δπζθνηιηφηεηα. 
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 Έιιεηκκα ζηηο αηζζήζεηο. 

 Γλσζηηθέο δηαηαξαρέο. 

 Πξνβιήκαηα δηαηξνθήο  

 Καξθίλνο (Ignatavicius & Workman, 2008; Πιαηή, 2003) 

Οη αζζελείο επίζεο εκθαλίδνπλ ζεκαληηθά αλαπλεπζηηθά, θαξδηνινγηθά, ςπρνινγηθά 

θαη θνηλσληθννηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. 

 

1.4 Αμηνιόγεζε ησλ ειηθησκέλσλ. 

θνπφο ηεο αξρηθήο αιιά θαη ηεο ζπλερηδφκελεο αμηνιφγεζεο ελφο ειηθησκέλνπ είλαη: 

 κηα νξγαλσκέλε, ζπζηεκαηηθή θαη ζθφπηκε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ, πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ ηξέρνπζα θαη ηε κειινληηθή πγεία ηνπ ειηθησκέλνπ θαη 

 ε θαζηέξσζε κηαο βάζεο δεδνκέλσλ ζε ζρέζε κε ην επίπεδν πγείαο, ηηο πξαθηηθέο 

πγείαο θαη ην ηζηνξηθφ λφζσλ θαη εκπεηξηψλ.  

Οη πιεξνθνξίεο ιακβάλνληαη απφ ηνλ ειηθησκέλν, ηνπο ζπγγελείο, ηνλ ηαηξηθφ θαη ην 

λνζειεπηηθφ θάθειν θαη  ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία  

Αλ θαη νη επαγγεικαηίεο πγείαο θαη νη 

θξνληηζηέο (ζπγγελείο /θίινη/ άηνκα 

θξνληίδαο) κπνξνχλ λα εθθξάδνπλ απφςεηο 

γηα ην ζρέδην ηεο θξνληίδαο ηνπο, εηδηθά 

εάλ απηφ είλαη καθξνρξφλην, ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα νη ειηθησκέλνη είλαη απηνί 

πνπ απνθαζίδνπλ αλ ζα ην δερηνχλ ή φρη. 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ε ηειηθή απφθαζε πξέπεη  λα ζηεξίδεηαη: 

       ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ ειηθησκέλνπ λα ιακβάλεη απνθάζεηο,  

       ζηελ ζσκαηηθή θαη ςπρηθή ηνπ πγεία,  

       ζηηο γλψζεηο,  

       ζηηο εκπεηξίεο,  

       ζηηο ππνδνκέο πνπ έρνπλ (ζην ζπίηη, ζην γεξνθνκείν θιπ), 

       θαη ζην ππνζηεξηθηηθφ δίθηπν.   

Οη ζεκαληηθφηεξεο πεξηνρέο αμηνιφγεζεο ηνπ ειηθησκέλνπ αζζελή είλαη νη αθφινπζεο: 

(Πιαηή, 2003). 

1. Αληίιεςε ηνπ αηφκνπ γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ. 

2. πλήζεηο ή επηζπκεηνί ηξφπνη θαζεκεξηλήο δσήο. 
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3. Γξαζηεξηφηεηεο, γεγνλφηα θαη απαηηήζεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο πνπ επεξεάδνπλ ή 

επεξεάδνληαη απφ ηε ιεηηνπξγηθή ηνπ θαηάζηαζε. 

4. Λεηηνπξγηθή θαηάζηαζε. 

5. Καηάζηαζε εμσηεξηθψλ πεγψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ πνπ ζπλζέηνπλ 

ηελ θαζεκεξηλή δσή. 

ρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγηθή ηνπ θαηάζηαζε νη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη αθνξνχλ 

ζηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

Καηεγνξίεο ιεηηνπξγηθήο θαηάζηαζεο 

Αλαπλεπζηηθφ Γπζθνξία, πφλνο θαηά ην βήρα, ζπξίηηνπζα αλαπλνή, 

ηαρπθαξδία, αηκαηεξή απφρξεκςε. 

Κπθινθνξηθφ Καξδηαθφο πφλνο θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, πξνθάξδην βάξνο, 

επεηζφδηα ηαρπθαξδίαο, δάιε, ζπγθνπηηθά επεηζφδηα. 

Δπηθνηλσλία Οπνηαδήπνηε πξνβιήκαηα πξνθαινχλ δπζθνιίεο ζηελ επίηεπμε 

επηθνηλσλίαο κε ηνπο άιινπο αλζξψπνπο. 

Γηαηξνθή-θαγεηφ 

 

ξεμε γηα θαγεηφ, ηθαλνπνίεζε απφ ην θαγεηφ, δίαηηα, 

ζσκαηηθφ βάξνο, πξνβιήκαηα κάζεζεο. 

Παξαζθεπή θαγεηνχ: δεμηφηεηεο, ηθαλνπνίεζε. 

Πξνκήζεηα θαγεηνχ: αξηζκνί εκεξήζησλ γεπκάησλ, ζπλήζε 

θαγεηά.  

Σφπνο θαγεηνχ: ζπίηη, ίδξπκα, εζηηαηφξην. 

Λεηηνπξγία 

εληέξνπ 

πρλφηεηα θελψζεσλ, ζπλνδεπφκελα πξνβιήκαηα, ρξήζε 

ππαθηηθψλ θαξκάθσλ. 

Λεηηνπξγία 

θχζηεσο 

πρλνπξία, πφλνο θαηά ηελ νχξεζε, αθξάηεηα νχξσλ, απψιεηα 

νχξσλ. 

Πξνζσπηθή 

εκθάληζε 

Δλδηαθέξνλ θαη ηθαλφηεηα γηα πξνζεγκέλε πξνζσπηθή 

εκθάληζε, αδηαθνξία, αηεκέιεηε ζπκπεξηθνξά. 

Κηλεηηθφηεηα 

αζθάιεηα 

 

Δίδε δξαζηεξηνηήησλ, βάδηζκα, αηπρήκαηα, ηζνξξνπία, 

αδπλακία, δάιε, κπτθή αθακςία, πφλνο, θαηάζηαζε θάησ άθξσλ, 

παπνχηζηα θαηάιιεια γηα ηελ επνρή θαη δηαζέζηκα ελδχκαηα. 

Αηζζήζεηο 

 

ξαζε, αθνή, ρξεζηκνπνίεζε γπαιηψλ ή άιισλ βνεζεηηθψλ 

κέζσλ, αληίιεςε αηζζεηηθψλ εξεζηζκάησλ. 

Όπλνο 

 

Σφπνο χπλνπ, λπθηεξηλή αθχπληζε, ζπρλφηεηα θαη δηάξθεηα 

αθχπληζεο, ρξεζηκνπνηνχκελα καμηιάξηα θαη ππλσηηθά θάξκαθα 

Κνηλσληθή 

πλαηζζεκαηηθή 

Γλσζηηθή 

θαηάζηαζε 

Πξνβιήκαηα κλήκεο, δπζθνιίεο θαηαλφεζεο, βξαδεία απάληεζε 

ζην εξέζηζκα, ηθαλνπνίεζε απφ ηελ θνηλσληθή δσή, εκπφδηα, 

ρξεζηκνπνίεζε ρξφλνπ σο πξνο ηηο δηάθνξεο πεγέο ή ηα εκπφδηα. 
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Αλαθνξηθά κε ηηο εμσηεξηθέο πεγέο ή ηα δηάθνξα εκπφδηα νη πιεξνθνξίεο πνπ 

ζπιιέγνληαη αθνξνχλ ζηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

Καηνηθία 

 

Τύπνο ζπηηηνύ: κνλνθαηνηθία, πνιπθαηνηθία, ζπγθαηνίθεζε κε 

άιινπο, μελνδνρείν, πξνζσξηλή θαηνηθία, έιιεηςε θαηνηθίαο. 

Ίδξπκα: κνλάδα εληαηηθήο λνζειείαο, κνλάδα νμέσλ 

λνζεκάησλ, δσκάηην κνλφθιηλν ή πνιιαπιψλ θιηλψλ. 

Φαξαθηεξηζηηθά: Θέζε κπάληνπ, ληνπο, ηνπαιέηαο, θσηηζκφο, 

ζθαινπάηηα, επθνιίεο καγεηξέκαηνο, πιπζίκαηνο, θιηκαηηζκφο. 

Παξάγνληεο θηλδχλνπ, φπσο θαιψδηα γπκλά, πξίδεο, κηθξά 

ραιηά. 

Γίθηπν 

επηθνηλσλίαο 

 

Μέλεη κφλνο, κε ζχδπγν, κε παηδηά, κε θίινπο, κε άιινπο. 

Γηαηεξεί ζρέζεηο κε ζηελνχο ή καθξηλνχο ζπγγελείο, γείηνλεο, 

κέιε νκάδαο πγείαο. 

Μέζα 

επηθνηλσλίαο 

Όπαξμε ή φρη ηειεθψλνπ, ζπζθεπήο επείγνπζαο θιήζεο, 

ζπζθεπή ελδνεπηθνηλσλίαο. 

Μεηαθνξηθά 

κέζα 

Δχθνιε πξφζβαζε ζπγθνηλσλίαο, θάξηα ειεχζεξεο 

θπθινθνξίαο, εζεινληηθή πξνζθνξά κεηαθνξάο, ηδησηηθφ 

απηνθίλεην, δπλαηφηεηα λα ην ρξεζηκνπνηεί θαη λα ην ζπληεξεί 

νηθνλνκηθά. 

Οηθνλνκηθνί 

πφξνη 

 

Γηαζέηεη ηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο γηα ηελ θάιπςε ησλ 

θαζεκεξηλψλ αλαγθψλ ηνπ. Τπάξρνπλ πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο, 

είλαη άπνξνο. 

Τπνζηεξηθηηθφ 

 

Υξεζηκνπνηεί ηηο δηαζέζηκεο ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο, δελ έρεη 

πξφζβαζε ή ηθαλφηεηα λα πξνζεγγίδεη θαη λα ρξεζηκνπνηεί ηα 

ππνζηεξηθηηθά ζπζηήκαηα. 

 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηε ιήςε ησλ θαξκάθσλ 

ε κηα πξνζπάζεηα ειέγρνπ ησλ γλψζεσλ ηνπ ειηθησκέλνπ γηα ηα θάξκαθα πνπ 

παίξλεη παξνηξχλεηαη λα ηα παξνπζηάζεη κπξνζηά ζηνλ επαγγεικαηία πγείαο θαη λα 

πεξηγξάςεη: 

• ην φλνκα ηνπ θαξκάθνπ, ηε δφζε, ηνλ αξηζκφ ή ην 

πνζφ ηνπ θαξκάθνπ, 

• ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν δφζεθε θη αλ 

παξαηεξήζεθαλ νπνηαδήπνηε απνηειέζκαηα, 

• ηη γλσξίδεη γηα ηηο παξελέξγεηεο ηνπ θαξκάθνπ θη 

αλ δηαζέηεη πξνζσπηθέο εκπεηξίεο, 
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Αηηίεο πνπ θαζηζηνχλ ην άηνκν αλεπαξθέο λα ζπκκεηάζρεη κε αζθάιεηα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε ζεξαπεπηηθή ηνπ αγσγή είλαη νη αθφινπζεο: 

• νπηηθέο δπζθνιίεο, 

• αθνπζηηθέο δηαηαξαρέο (δπζθνιία ζηελ θαηαλφεζε ησλ νδεγηψλ), 

• επίκνλε άξλεζε ηνπ ειηθησκέλνπ λα πάξεη ηα θάξκαθα ηνπ, 

• θαηάρξεζε ή εζηζκφο απφ ηε ιήςε θαξκάθσλ, 

• νηθνλνκηθνί πεξηνξηζκνί. 

Αμηνινγείηαη ηδηαίηεξα ε ζηάζε ηεο νηθνγέλεηαο ή ησλ θίισλ ηνπ ζε ζρέζε κε ηε 

θαξκαθεπηηθή ηνπ αγσγή. Πεξηνρή εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο απνηειεί ην ζχζηεκα 

ιήςεο θαξκάθσλ. Γειαδή ειέγρεηαη αλ ν ειηθησκέλνο παίξλεη ην ζσζηφ θάξκαθν, 

ζηε ζσζηή δφζε θαη ζηνλ θαζνξηζκέλν ρξφλν. 

 

1.5 Ννζειεπηηθή θξνληίδα ειηθησκέλσλ. 

Οη ηδηαηηεξφηεηεο πνπ πθίζηαληαη, θαη νη νπνίεο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ 

παξνρή θξνληίδαο θαη πεξίζαιςεο ζηνπο ππεξήιηθεο, νθείινληαη θπξίσο ζηελ 

απμεκέλε λνζεξφηεηα ηνπο, ζηε καθξφρξνλε ελδνλνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε, ζηε ιήςε 

πνιιψλ ηαπηφρξνλα θαξκαθεπηηθψλ παξαζθεπαζκάησλ θαη ζηελ θαθή, πνιιέο θνξέο, 

δηαηξνθή ηνπο. 

Με ζηφρν ηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πγείαο ησλ ειηθησκέλσλ 

ζπληζηψληαη ηα παξαθάησ: 

 πιεξνθφξεζε ζε ζρέζε κε ηελ παξνρή πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ,  

 δεκηνπξγία ηκεκάησλ γηα ειηθησκέλνπο ζηα Κέληξα Τγείαο,  

 νξγάλσζε ππεξεζηψλ γηα ηελ θαη' νίθνλ πεξίζαιςε ησλ ειηθησκέλσλ, δηεπζέηεζε 

ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο, 

 ιεηηνπξγία γεξηαηξηθψλ ηκεκάησλ ζηα γεληθά λνζνθνκεία,  

 ιεηηνπξγία λνζνθνκείσλ εκέξαο γηα ειηθησκέλνπο  

 απνθπγή ηεο ηδξπκαηηθήο πεξίζαιςεο, 

 έκθαζε ζηηο εηδηθέο θαξκαθνινγηθέο παξεκβάζεηο ζην γήξαο, 

 εθπαίδεπζε ζηε γεξηαηξηθή θαη ηε γεξηαηξηθή λνζειεπηηθή θαη άιιε θξνληίδα. 

Γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ ειηθησκέλσλ είλαη ζεκαληηθφ λα 

εθπαηδεπηνχλ πξνο έλα ηξφπν δσήο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαηεπζχλνληαη πξνο 

ηαθηηθέο πξναγσγήο θαη ελίζρπζεο ηεο πγείαο.  Σαθηηθέο πξναγσγήο ηεο πγείαο είλαη: 

■ Δηήζηνο αληηγξηπηθφο εκβνιηαζκφο (κεηά ηελ 1ε Οθησβξίνπ). 
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■ Δκβνιηαζκφο θαηά ηνπ πλεπκνληφθνθθνπ. 

■ Δκβνιηαζκφο θαηά ηνπ ηεηάλνπ, κε αλακλεζηηθή δφζε θάζε 10 έηε. 

■ Υξήζε δψλεο αζθαιείαο ζην απηνθίλεην. 

■ Πεξηνξηζκφο ρξήζεο νηλνπλεπκαησδψλ ή απνθπγή ηνπο. 

■ Απνθπγή θαπλίζκαηνο. Δάλ θάπνηνο θαπλίδεη ζην ζπίηη, λα απνθεχγεη ην 

θάπληζκα ζην θξεβάηη. 

■ Σνπνζέηεζε θαη ζπληήξεζε αληρλεπηψλ θαπλνχ. 

■ Γεκηνπξγία ελφο αζθαινχο πεξηβάιινληνο γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ. 

Απνθπγή θηλδχλσλ, φπσο αλαδηπισκέλα ραιηά θαη γπαιηζκέλα παηψκαηα. 

■ Υξήζε ησλ θαξκάθσλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ ηαηξνχ. 

■ Απνθπγή ρξήζεο κε ζπληαγνγξαθνχκελσλ θαξκάθσλ, εθηφο αλ ην πξνηείλεη ν 

ηαηξφο. 

■ Λήςε κίαο αζπηξίλεο θαζεκεξηλά (δφζε 80-325 mg), γηα λα κεησζεί ν θίλδπλνο 

εκθξάγκαηνο ηνπ κπνθαξδίνπ θαη θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ. 

Σαθηηθέο ελίζρπζεο ηεο πγείαο είλαη: 

■ Δηήζηνο έιεγρνο θαηάζηαζεο πγείαο θαη ζπρλφηεξεο επηζθέςεηο ζην ζεξάπνληα 

ηαηξφ φηαλ πξνθχπηεη θάπνην πξφβιεκα. 

■ Διάηησζε ηνπ δηαηξνθηθνχ ιίπνπο ζε ιηγφηεξν 

απφ ην 30% ησλ ζεξκίδσλ, ελψ ηα θνξεζκέλα ιίπε δελ ζα 

πξέπεη λα μεπεξλνχλ ην 10% ησλ ζπλνιηθψλ ζεξκίδσλ 

■ Αχμεζε ηεο δηαηξνθηθήο πξφζιεςεο ζχλζεησλ 

πδαηαλζξάθσλ θαη θπηηθψλ ηλψλ κε πέληε ή πεξηζζφηεξεο 

κεξίδεο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ θαη έμη ή πεξηζζφηεξεο 

κεξίδεο δεκεηξηαθψλ εκεξεζίσο. 

■ Αχμεζε ηεο πξφζιεςεο αζβεζηίνπ ζε 1000-1500 

mg εκεξεζίσο   

■ Έθζεζε επί 10-15 min ζηνλ ήιην, δχν 

κε ηξεηο θνξέο εβδνκαδηαίσο γηα 

επαξθή ζχλζεζε βηηακίλεο D, κε 

ηαπηφρξνλε απνθπγή παξαηεηακέλεο 

έθζεζεο 

■ Σαθηηθή άζθεζε 3-5 θνξέο ηελ 

εβδνκάδα γηα 30 min θάζε θνξά 
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■ Αληηκεηψπηζε ηνπ stress κε ηξφπνπο θαη ηαθηηθέο πνπ έρνπλ απνδεηρηεί 

απνηειεζκαηηθέο ζην παξειζφλ. 

■ πλαλαζηξνθή κε θίινπο ζε δηάθνξα κέξε 

■ Αλαπφιεζε ηεο κέρξη ηψξα δσήο (Ignatavicius & Workman, 2008) 

Ζ αλάπηπμε ζεξαπεπηηθψλ ζρεδίσλ γηα ηελ θξνληίδα ζπγθεθξηκέλσλ 

πξνβιεκάησλ ζε ειηθησκέλνπο αζζελείο  φπσο νη πηψζεηο, νη δηαηαξαρέο ζηε 

ιεηηνπξγία ηνπ εληέξνπ, ε παξακέιεζε, ε θαηάζιηςε θιπ δελ απνηεινχλ ζηφρν ηεο 

παξνχζαο ελφηεηαο. 
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Κεθάλαιο 2
ο
 

 

Γνκέο θαη ππεξεζίεο ππνζηήξημεο ησλ 

ειηθησκέλσλ - Κέληξν εκεξήζηαο θξνληίδαο 

ειηθησκέλσλ 

 

 

2.1 Η εμσλνζνθνκεηαθή θξνληίδα ειηθησκέλσλ. Σάζεηο θαη 

πξννπηηθέο. 

Σν Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο έρεη ηελ αξκνδηφηεηα γηα ηελ 

πεξίζαιςε θαη ηελ πξνζηαζία ησλ ειηθησκέλσλ. Δπίζεο έρεη πνιιαπιέο 

αξκνδηφηεηεο γηα ηε ράξαμε πνιηηηθήο, ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή 

πξνγξακκάησλ γηα ηελ ηξίηε ειηθία κε ηελ ζπγρξεκαηνδφηεζε 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ (Παλαγησηάθεο, 2008). 

Σα κέηξα πξνζηαζίαο πεξηιακβάλνπλ: α) παξνρέο ζε ρξήκα-

επηδφκαηα, β) παξνρέο ζε είδνο, θαη γ) πξνζσπηθέο θνηλσληθέο 

ππεξεζίεο. Ζ πνιηηηθή γεληθφηεξα γηα ηνπο ειηθησκέλνπο πεξηθιείεη ηε θξνληίδα ζην 

ζπίηη (πξνγξάκκαηα βνήζεηαο ζην ζπίηη θαη θνηλσληθήο κέξηκλαο), ζηελ θνηλφηεηα, 

(γξαθεία θνηλσληθψλ ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ, θέληξα 

εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ θαη θνηλσληθέο δεκνηηθέο ππεξεζίεο), 

ζε θέληξα πξνζηαζίαο γήξαηνο (θέληξα αλνηθηήο πξνζηαζίαο θαη 

θέληξα εκεξήζηαο θξνληίδαο ειηθησκέλσλ), ζε ηδξχκαηα θιεηζηήο 

πεξίζαιςεο (δεκφζηα ή δεκνηηθά γεξνθνκεία αιιά θαη ηδησηηθά) 
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θαη ζεξαπεπηήξηα ρξφλησλ παζήζεσλ ειηθησκέλσλ αιιά θαη αλαδφρσλ νηθνγελεηψλ 

πνπ θξνληίδνπλ ειηθησκέλνπο. Δπηπιένλ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ έθδνζε αδεηψλ ιεηηνπξγίαο ησλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ 

αζρνινχληαη θαη παξέρνπλ ππεξεζίεο θξνληίδαο ζε ειηθησκέλνπο. 

Υαξαθηεξηζηηθά κέηξα πξνζηαζίαο πνπ παξέρνληαη απφ θνξείο εθαξκνγήο 

πξνγξακκάησλ γηα ηελ ηξίηε ειηθία δειαδή παξνρέο ζε ρξήκα-επηδφκαηα είλαη: 

α) πληαμηνδφηεζε ησλ αλαζθάιηζησλ ειηθησκέλσλ νη νπνίνη κεηά ην 65° έηνο ηεο 

ειηθίαο ηνπο ιακβάλνπλ θάζε κήλα απφ εηδηθφ ινγαξηαζκφ πνπ έρεη ζπζηαζεί 

ζηνλ Ο.Γ.Α. 

β) Ζιηθησκέλα άηνκα άλσ ησλ 60 εηψλ, ηα νπνία έρνπλ αλαπεξία (ζσκαηηθά ή 

δηαλνεηηθά αλάπεξνη) πάλσ απφ 67% έρνπλ δηθαίσκα γηα κεληαία νηθνλνκηθή 

ελίζρπζε. 

γ) ε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο, ειηθησκέλα άηνκα, φπσο θαη άηνκα θαη 

νηθνγέλεηεο φισλ ησλ ειηθηψλ δηθαηνχληαη έθηαθηε νηθνλνκηθή ελίζρπζε. 

δ) Δπηδφηεζε ελνηθίνπ γηα κνλαρηθά άηνκα ή δεπγάξηα άλσ ησλ 65 εηψλ, ηα νπνία  

απνδεδεηγκέλα  δελ έρνπλ  ηδηφθηεηε  ζηέγε  θαη  βξίζθνληαη  ζε νηθνλνκηθή 

αδπλακία. 

Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη επίζεο νη παξνρέο ζε είδνο θαη ζε πξνζσπηθέο θνηλσληθέο 

ππεξεζίεο φπσο:  

α) Φξνληίδα ζην ζπίηη κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ 

«Βνήζεηα ζην ζπίηη» θαη θνηλσληθήο κέξηκλαο ηνπ 

Β θαη Γ θνηλνηηθνχ πιαηζίνπ ζηήξημεο ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ. ηφρνο ησλ 

πξνγξακκάησλ απηψλ είλαη ε παξακνλή ηνπ 

ειηθησκέλνπ, φζν ην επηηξέπνπλ νη ζπλζήθεο, ζην νηθνγελεηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ 

θνληά ζηνπο ζπγγελείο θαη ζηνπο θίινπο.  

β) Πξνγξάκκαηα θξνληίδαο ειηθησκέλσλ ζηελ θνηλφηεηα. Σν 1979 ην ηφηε 

Τπνπξγείν Τγείαο θαη Πξφλνηαο ίδξπζε ηα Κ.Α.Π.Ζ. ηα νπνία έρνπλ πεξηέιζεη 

απφ ην 1983 ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ελψ κεηά ην 2000 

έρνπκε ηα γξαθεία θνηλσληθψλ ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηα Κέληξα 

Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο Ζιηθησκέλσλ (Κ.Ζ.Φ.Ζ.)  

γ) Πξνγξάκκαηα αλαδνρήο αλ θαη ζηελ ρψξα καο δελ είλαη ηφζν δηαδεδνκέλα, απηή 

ε κνξθή αξρίδεη λα ελζαξξχλεηαη σο ελαιιαθηηθή ιχζε θξνληίδαο, κε ζηφρν ηελ 
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απνηξνπή ηεο ηδξπκαηηθήο θξνληίδαο θαη ηελ αλάπηπμε ζπλαηζζεκαηηθψλ 

δεζκψλ κνλαρηθψλ θπξίσο ππεξειίθσλ κέζα ζηελ θνηλφηεηα κε θάπνηα 

νηθνγέλεηα (ηαζφπνπινο, 1999).  

Ζ πεξίζαιςε ησλ γεξηαηξηθψλ αζζελψλ πεξηιακβάλεη, ρσξίο ακθηβνιία, πνιιέο 

πεξηπηψζεηο αληηκεηψπηζεο νμέσλ πεξηζηαηηθψλ, φκσο νη βαζηθέο αλάγθεο ησλ 

ρξφλησλ πξνβιεκάησλ πγείαο, πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ ηξίηε ειηθία, επηθεληξψλνληαη 

ζηελ εμσλνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε, ζηε ζπλερή παξαθνινχζεζε ηνπο θαη ζην 

ζπληνληζκφ ησλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ κε ηηο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο ησλ ππεξειίθσλ. 

Άιισζηε, ηα λνζήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζηα άηνκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο, 

παξνπζηάδνπλ ηδηαηηεξφηεηεο, απαηηνχλ εηδηθή αληηκεηψπηζε ησλ ηπρφλ θηλδχλσλ πνπ 

ζπλεπάγεηαη ε πηνζέηεζε ελφο ζεξαπεπηηθνχ ζρήκαηνο, ελψ ζπρλά επηβάιιεηαη ε 

αληηθαηάζηαζε κηαο ζεξαπείαο, ψζηε λα επηηεπρζεί ν ηειηθφο ζεξαπεπηηθφο ζηφρνο, 

πνπ είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ αηφκνπ γηα απηνεμππεξέηεζε. 

ε πεξηπηψζεηο ππεξειίθσλ, πνπ δηαηεξνχλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν ηε δηαλνεηηθή 

ηνπο θαηάζηαζε, δελ παξνπζηάδνπλ πξφβιεκα αθξάηεηαο, δηαηεξνχλ ηελ ηθαλφηεηα 

βάδηζεο θαη απηνεμππεξέηεζεο ζε ζρέζε κε ηελ αηνκηθή ηνπο πγηεηλή, ηελ έλδπζε 

θαη ηε ζίηηζε ηνπο, ηφηε κπνξεί λα ηνπο παξαζρεζεί θαη' νίθνλ θξνληίδα απφ εηδηθέο 

ππεξεζίεο, απνηξέπνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηελ εηζαγσγή ηνπο ζε ηδξχκαηα ή 

ειαρηζηνπνηψληαο ην ρξφλν ηεο λνζνθνκεηαθήο ηνπο πεξίζαιςεο.  

Ζ παξερφκελε θαη' νίθνλ θξνληίδα δελ αθνινπζεί ζηαζεξφ πξφγξακκα, αιιά 

πξνζαξκφδεηαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ παξνπζηάδεη θαηά πεξίπησζε ν θάζε 

ππεξήιηθαο. Οη ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο πεξηιακβάλνπλ θξνληίδα ηεο θαηνηθίαο, 

πξνεηνηκαζία ηνπ θαγεηνχ, ζεξαπεπηηθή αγσγή, ςπραγσγία, θηιηθέο ζπλαλαζηξνθέο, 

ζπλδξνκή ζηελ επίιπζε δηάθνξσλ αηνκηθψλ ππνζέζεσλ, θαη άιιεο. 

Ζ θαη' νίθνλ παξνρή θξνληίδαο θαη πεξίζαιςεο ζε άηνκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο απνηειεί 

έλα ζπλδπαζκφ πξσηνβάζκηαο ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο 

κέξηκλαο, πνπ εθαξκφδεηαη απφ εηδηθεπκέλα ζηειέρε κε γλψζεηο λνζειεπηηθήο, 

δηαηηνινγίαο, ςπρνινγίαο θαη θνηλσληθήο εξγαζίαο. Σν φιν πξφγξακκα απαηηεί γηα 

ηελ εθαξκνγή ηνπ ζεκαληηθνχο νηθνλνκηθνχο πφξνπο θαη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, 

παξνπζηάδεη φκσο άξηζηα ςπρνθνηλσληθά θαη ηαηξηθά απνηειέζκαηα ζηε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ εθαξκφδεηαη (Γαξδαβέζεο, 1999). 
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2.2 Πξνγξάκκαηα θαη κέηξα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο γηα ηελ ηξίηε 

ειηθία  

Ζ βαζηθή θξνληίδα πγείαο πνπ παξέρεηαη ζε ειηθησκέλνπο κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε δπν 

βαζηθέο θαηεγνξίεο. 

α) Ιδξπκαηηθή θξνληίδα, δειαδή θιεηζηή πεξίζαιςε απφ θξαηηθφ ή ηδησηηθφ 

θνξέα (θπξίσο ηα λνζνθνκεία θαη ηα γεξνθνκεία). 

β) Δμσλνζνθνκεηαθή θξνληίδα, πνπ κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε: 

β1) Φξνληίδα ζην ζπίηη  

 Οηθνγελεηαθή θξνληίδα 

 Άηππε θξνληίδα, πνπ δίδεηαη πεξηζηαζηαθά απφ άηνκα κε εηδηθεπκέλα 

ζηνπο κνλαρηθνχο ειηθησκέλνπο. 

 Πξνγξάκκαηα βνήζεηαο ζην ζπίηη 

 Πξνγξάκκαηα πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ηα ηνπηθά θέληξα πγείαο 

 Πξνγξάκκαηα πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ηα ΚΑΠΖ 

 Πξνγξάκκαηα πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ εζεινληηθέο ή άιιεο 

δεκνηηθέο/θνηλνηηθέο νξγαλψζεηο. 

 Αλάδνρεο νηθνγέλεηεο ειηθησκέλσλ θ.α.  

β2) Φξνληίδα ζε εμσλνζνθνκεηαθέο ηνπηθέο ππεξεζίεο πγείαο 

 Κέληξα εκεξήζηαο θξνληίδαο ειηθησκέλσλ (Κ.Ζ.Φ.Ζ.) 

 Κέληξα αλνηθηήο πξνζηαζίαο ειηθησκέλσλ (Κ.Α.Π.Ζ.) 

 Άιιεο ηνπηθέο ππεξεζίεο πγείαο 

Παξαθάησ ζα αλαθεξζνχκε ζπλνπηηθά γηα ηα ΚΑΠΖ θαη ηα πξνγξάκκαηα βνήζεηαο 

ζην ζπίηη, ελψ ηα ΚΖΦΖ αλαπηχζζνληαη ζηελ επφκελε ελφηεηα. 

 

 ΚΑΠΗ 

Σα πξψηα ρξφληα εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνχ απηνχ, ζηε δεθαεηία ηνπ 1980, βξέζεθε φηη 

ην 55% ησλ κειψλ ησλ ΚΑΠΖ ήηαλ ειηθίαο 70 εηψλ θαη άλσ. Απηή είλαη ε γεληά πνπ 

δνθηκάζζεθε απφ ην Β' Παγθφζκην Πφιεκν, ηε δηαδηθαζία θνηλσληθψλ αιιαγψλ, ηε 

κεηαλάζηεπζε. Έλα κεγάιν κέξνο ηεο γεληάο απηήο είλαη αλαιθάβεηνη, θπξίσο 

γπλαίθεο αγξφηηζζεο, ή κε ρακειή κφξθσζε. Ο αλαιθαβεηηζκφο ή ε ρακειή 

κφξθσζε δελ εκπφδηζε ηνπο ειηθησκέλνπο λα παξνπζηάζνπλ θαηαπιεθηηθά 

πξνγξάκκαηα ζε φηη έρεη ζρέζε κε ηε ιατθή παξάδνζε. Γεκηνχξγεζαλ ελδηαθέξνληα 
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πνπ έγηλαλ αηηία λα πξνζεγγίζνπλ θαη λα επηθνηλσλήζνπλ κε άηνκα πνπ είραλ ηα ίδηα 

ελδηαθέξνληα παξά ηε δηαθνξά κνξθσηηθνχ επηπέδνπ, φηαλ ππήξρε.  

Ο ζεζκφο ησλ ΚΑΠΖ είρε γξήγνξε εμάπισζε. Οη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ θνηλσληθή εξγαζία ζαλ παξέκβαζε ζηελ πνιιαπιφηεηα ησλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ, πνπ γίλνληαη κεγαιχηεξα φηαλ πξνζηεζνχλ ζε απηά 

ηα βηνινγηθά, θαηάθεξαλ λα θηλεηνπνηήζνπλ θαη λα δξαζηεξηνπνηήζνπλ νκάδεο 

ειηθησκέλσλ ελζαξξχλνληαο ηνπο ζε δεκηνπξγηθφηεηα θαη αμηνπνηψληαο ηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπο. Μέζσ απηήο ηεο δξαζηεξηνπνίεζεο θάιπςαλ ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο 

αλάγθεο ησλ ειηθησκέλσλ. Έηζη νη ειηθησκέλνη αλαζεψξεζαλ ηηο ηδέεο ηνπο, 

θηλεηνπνίεζαλ ηελ ελέξγεηα ηνπο, αλέπηπμαλ θνηλσληθή ζπκκεηνρή, επεξεάζζεθε ε 

ζηάζε ηνπο ζε δηάθνξα ζέκαηα, έθαλαλ πξνγξάκκαηα θαη ελζηεξλίζζεθαλ λέεο ηδέεο, 

αμηνπνίεζαλ επνηθνδνκεηηθά ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο, θαη έκαζαλ λα αλήθνπλ ζε 

νκάδα. Γηαπίζησζαλ φηη ην λα αλήθεη θάπνηνο ζε κηα νκάδα δίλεη έλα αίζζεκα 

αζθαιείαο πνπ ελζαξξχλεη ηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ απηελέξγεηα. Απηφ πξέπεη λα 

ηνληζζεί ζαλ ζεηηθή πιεπξά ησλ ΚΑΠΖ, δηφηη νη Έιιελεο ζε ζρέζε κε άιιεο ρψξεο, 

δελ ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Βαζηθνί ζηφρνη ησλ Κ.Α.Π.Ζ. είλαη: 

 Ζ πξφιεςε ησλ βηνινγηθψλ, ςπρνινγηθψλ θαη θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ ησλ 

ειηθησκέλσλ πξνθεηκέλνπ λα παξακείλνπλ απηφλνκα, ηζφηηκα θαη ελεξγά 

κέιε ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ.  

 Ζ δηαθψηηζε θαη ε ζπλεξγαζία ηεο επξχηεξεο θνηλφηεηαο θαη ησλ εηδηθψλ 

θνξέσλ, ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο αλάγθεο ησλ ειηθησκέλσλ.  

 Ζ έξεπλα πάλσ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πιεζπζκηαθή νκάδα ησλ 

ειηθησκέλσλ (Ακεξά, Γεσξγηάδε, Σεπέξνγινπ,1986).  

Οη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ ηα ΚΑΠΖ ζηα ειηθησκέλα άηνκα ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 4 ηνπ Οξγαληζκνχ ησλ ΚΑΠΖ, είλαη νη εμήο: 

 Κνηλσληθή εξγαζία ζηνπο ίδηνπο θαη ζην άκεζν πεξηβάιινλ ηνπο. 

 Φπζηθνζεξαπεία. 

 Δξγνζεξαπεία. 

 Βνήζεηα ζην πίηη γηα ηα άηνκα πνπ δνπλ κφλα ηνπο ή γηα εθείλα πνπ έρνπλ 

αλάγθε απφ εμππεξέηεζε εληφο θαη εθηφο ζπηηηνχ. 

 Φξνληίδα θαη νδεγίεο γηα ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε. 
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 Φπραγσγία (εθδξνκέο κε πνχικαλ θ.α.) θαη επηκφξθσζε (δηαιέμεηο, κειέηε 

ζεκάησλ, εξγαζία κε νκάδεο θ.α.) 

 Δληεπθηήξην ζην νπνίν ιεηηνπξγεί θαληίλα φπνπ βξίζθνπλ ζπληξνθηά θαη 

 απαζρφιεζε ηα κέιε 

Ζ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ εθηφο απφ ηνλ πξνθαλή ζηφρν λα παξακέλεη ν αζζελήο 

ζην ζπίηη, ζηελ θνηλφηεηα θαη λα κελ επηζθέπηεηαη ηαθηηθά ηηο ηδξπκαηηθέο κνξθέο 

θξνληίδαο ζθνπεχεη:  

α) ηε θνηλσληθνπνίεζε. Οη πνηνηηθέο ππεξεζίεο, νη θξνληηζκέλεο αίζνπζεο ησλ 

Κ.Α.Π.Ζ., ε ζπκκεηνρή ησλ ειηθησκέλσλ ζηε δηνίθεζε θαη ζηελ νξγάλσζε 

πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ αιιά θαη επηηξνπψλ απηελέξγεηαο δεκηνπξγνχλ 

ηζρπξά θίλεηξα ζπκκεηνρήο πνπ νδεγνχλ ζηελ πιήξε θνηλσληθνπνίεζε. 

Απνηέιεζκα φισλ απηψλ είλαη ε πξνζέιεπζε ειηθησκέλσλ πνπ δελ πξνέξρνληαη 

πηα, φπσο άιινηε κφλν απφ ηηο πνιχ ρακειέο εηζνδεκαηηθέο ηάμεηο. 

β) ηε πξνιεπηηθή ηαηξηθή. Ζ πξφιεςε κέζα ζηα ΚΑΠΖ δηαθξίλεηαη: 

1) ζε πξσηνγελή, (εκβνιηαζκνί, ζπκβνπιέο γηα ηελ ζσζηή δηαηξνθή, έλδπζε θαη 

απνθπγή αηπρεκάησλ) θαη 

2) δεπηεξνγελή, πνπ ζθνπφ έρεη ηελ έγθαηξε δηάγλσζε, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε 

καθξνρξφληα ζπλήζσο ζεξαπεία. 

γ) ηε ελεξγνπνίεζε, δειαδή ζηελ ηθαλφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ΚΑΠΖ λα 

δηαθξίλνπλ ηηο ηθαλφηεηεο ησλ ειηθησκέλσλ θαη ηα ηαιέληα ηνπο, λα εληνπίδνπλ 

ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο νκάδσλ κε θνηλά ελδηαθέξνληα, π.ρ.  εθείλσλ πνπ 

κπνξνχλ λα θηηάμνπλ θάηη κε ηα ρέξηα ηνπο, αξρίδνληαο απφ ηα θεληήκαηα, θάζε 

είδνπο ρεηξνηερλία θαη θαηαζθεπέο θαη ραξηνθνπηηθή. ηε ζπλέρεηα δίλνπλ ηδέεο 

γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δηθψλ ηνπο πξσηνβνπιηψλ θαη ηελ εθκάζεζε λέσλ 

δεμηνηήησλ.  

δ) ζηε επαηζζεηνπνίεζε ηεο γεηηνληάο θαη επξχηεξα ηεο θνηλφηεηαο (ηαζφπνπινο 

1999). 

 

 Πξόγξακκα "Βνήζεηα ζην ζπίηη" 

Σν 1997 ην Τπνπξγείν Τγείαο ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, ηελ 

Κ.Δ.Γ.Κ.Δ., ηνπο Γήκνπο θαη ηα ΚΑΠΖ, αμηνινγψληαο ηηο απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο 

ειιεληθήο θνηλσλίαο γηα κηα πην νινθιεξσκέλε θξνληίδα ησλ ειηθησκέλσλ, μεθίλεζε 

ηελ εθαξκνγή ηνπ εζληθνχ πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε ηελ νλνκαζία «Βνήζεηα ζην 
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ζπίηη». Ζ πνξεία ηνπ θξίζεθε επηηπρεκέλε θαη έηζη ην 2000 δεκηνπξγήζεθαλ νη 

πξψηεο κνλάδεο θνηλσληθήο κέξηκλαο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ην Β Κνηλνηηθφ 

Πιαίζην ηήξημεο θαη ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο. Σν 2002 μεθηλάεη ε πινπνίεζε ησλ 

πξνγξακκάησλ "Βνήζεηα ζην πίηη" πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Γ΄ΚΠ θαη 

Δζληθνχο Πφξνπο. Σν πξφγξακκα εθαξκφδεηαη ζε 751 Ο.Σ.Α. (πάλσ απφ ην 80% ησλ 

Γήκσλ κε εηήζην θφζηνο ιεηηνπξγίαο 35,76 εθ επξψ. Πξφθεηηαη γηα έλα πξφγξακκα 

κε έληνλε θνηλσληθή αλαθνξά, θαζψο αγγίδεη ηελ επαίζζεηε – θαη κε ζχλζεηεο πθήο 

πξνβιήκαηα – θνηλσληθή νκάδα ηεο ηξίηεο ειηθίαο. θνπφο ησλ πξνγξακκάησλ 

«Βνήζεηα ζην πίηη» είλαη ε παξακνλή ησλ ειηθησκέλσλ θαη ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξίεο ζην νηθείν θπζηθφ θαη θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ, ε δηαηήξεζε ηεο 

ζπλνρήο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο, ε απνθπγή ρξήζεο ηδξπκαηηθήο θξνληίδαο ή 

θαηαζηάζεσλ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ε εμαζθάιηζε αμηνπξεπνχο θαη πγηνχο 

δηαβίσζεο θαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπο.  

Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε κε απηνεμππεξεηνχκελνπο ειηθησκέλνπο θαη ζε άηνκα 

κε θηλεηηθέο δπζιεηηνπξγίεο θαη ςπρνθνηλσληθά πξνβιήκαηα, κε πξνηεξαηφηεηα 

εθείλνπο πνπ δηαβηνχλ κφλνη ηνπο, πνπ δελ έρνπλ ηελ πιήξε θξνληίδα ηεο νηθνγέλεηαο  

θαη ησλ νπνίσλ ην εηζφδεκα δελ ηνπο επηηξέπεη λα εμαζθαιίζνπλ ηηο απαηηνχκελεο 

ππεξεζίεο εμππεξέηεζεο, ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε θαζεκεξηλή ηνπο δσή θαη κέζσ ηεο 

ελδπλάκσζεο λα απνθηήζνπλ ηελ κέγηζηε δπλαηή απηνλνκία θαη ηελ θνηλσληθή 

επεκεξία. Απεπζχλεηαη επίζεο ζε άηνκα πνπ δηαβηνχλ κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπο, αιιά 

ρξήδνπλ ςπρνζπλαηζζεκαηηθήο ζηήξημεο είηε νη ίδηνη, είηε ν νηθνγελεηαθφο ηνπο 

πεξίγπξνο (Πεξγάκαιε, 2006). 

Σν πξψην νξγαλσκέλν πξφγξακκα βνήζεηαο ζην ζπίηη μεθίλεζε απφ ηνλ Δξπζξφ 

ηαπξφ θαη αθνινχζεζε ν Γήκνο Κεξαηζηλίνπ. χκθσλα κε ην άξζξν 13 ηνπ λφκνπ 

3106 (ΦΔΚ 30 10/2/2003) «Αλαδηνξγάλσζε ηνπ Δζληθνχ ζπζηήκαηνο Κνηλσληθήο 

Φξνληίδαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» ηα πξνγξάκκαηα «Βνήζεηα ζην πίηη» έρνπλ σο 

πεξηερφκελν: 

 Σε δηεξεχλεζε, θαηαγξαθή, επεμεξγαζία θαη κειέηε ησλ αλαγθψλ πνπ 

αθνξνχλ ζηα ειηθησκέλα άηνκα. 

 Σελ θάιπςε βαζηθψλ αλαγθψλ ησλ εμππεξεηνχκελσλ κε ηελ νξγάλσζε θαη 

ηε ζπζηεκαηηθή παξνρή ππεξεζηψλ θνηλσληθήο εξγαζίαο, ςπρνθνηλσληθήο 

ζηήξημεο, λνζειεπηηθήο θξνληίδαο, θπζηθνζεξαπείαο, εξγνζεξαπείαο θαη 

θνηλσληθήο βνήζεηαο. 
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 Σελ ελεκέξσζε ησλ εμππεξεηνχκελσλ γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπο θαη ηελ επαθή 

ηνπο κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πγείαο θαη πξφλνηαο.  

 Σε δηεπθφιπλζε ησλ εμππεξεηνχκελσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο 

ζξεζθεπηηθέο, πνιηηηζηηθέο, ςπραγσγηθέο θαη θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

ήκεξα, ζε φιε ηελ Δπξψπε δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζε αλάινγα πξνγξάκκαηα, 

εθηηκψληαο ην φθεινο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπο (ιφγσ ηνπ πςεινχ 

θφζηνπο ησλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηεο ελίζρπζεο ηνπ νηθνγελεηαθνχ 

πεξηβάιινληνο ηνπ ειηθησκέλνπ), πνπ κε απηά ηα πξνγξάκκαηα απνθηά κία βαζηθή 

ζηήξημε ζηε θξνληίδα ηνπ.  

Σν πξφγξακκα "Βνήζεηα ζην ζπίηη" άξρηζε λα εθαξκφδεηαη ζε 112 Γήκνπο ηεο ρψξαο 

πνπ έρνπλ ΚΑΠΖ κε ρξεκαηνδφηεζε πνπ δφζεθε ζηνπο Γήκνπο απφ ην Τπνπξγείν 

Δζσηεξηθψλ θαη ην Τπνπξγείν Τγείαο, Πξφλνηαο, θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ γηα 

ηα 3 πξψηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο (12.000.000 εηεζίσο). Σα επφκελα 2 ρξφληα ην 

Κξάηνο ζα θάιππηε ην 50% ηνπ πνζνχ ελψ ν Γήκνο ζα θάιππηε ην ππφινηπν 50%. 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο απαηηνχληαη θνηλσληθφο/ή ιεηηνπξγφο, 

λνζειεπηήο/ηξηα, θαη νηθνγελεηαθφο/ή βνεζφο. Ζ νκάδα θαηαγξάθεη ηηο αλάγθεο φζσλ 

ρξεηάδνληαη βνήζεηα θαη ηελ πξνζθέξεη, φπσο λνζειεπηηθή θξνληίδα, ζίηηζε, 

εμσηεξηθέο εξγαζίεο, πιεξσκέο ινγαξηαζκψλ, ζπληξνθηά. Δθηφο απφ ηελ νκάδα πνπ 

απνηειεί ην βαζηθφ ππξήλα, ζπλεξγάδνληαη εζεινληέο νη νπνίνη βνεζνχλ φπνπ δε 

ρξεηάδεηαη εμεηδίθεπζε, π.ρ. καγείξεκα, πιεξσκέο ινγαξηαζκψλ, θ.ά. Σα κέιε ηεο 

νκάδαο εθπαηδεχνπλ κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζθέξνπλ ζσζηή 

βνήζεηα ζηνλ πάζρνληα ειηθησκέλν, φηαλ πεξηζηαζηαθά είλαη αλίθαλνο λα 

εμππεξεηεζεί. Απηφ ην πξφγξακκα ζα ήηαλ αξηηφηεξν, θαη κειινληηθά ζα κπνξνχζε 

λα νδεγήζεη ζηνλ ηνκέα ηεο «Ννζειείαο ζην ζπίηη» εάλ κπνξνχζε λα ζπλεξγαζηεί 

αξκνληθά κε ην ηνπηθφ λνζνθνκείν θαη ην θέληξν πγείαο, αιιά θαη κε γηαηξνχο, νη 

νπνίνη λα παξαθνινπζνχλ ηα ειηθησκέλα άηνκα πνπ έρνπλ βγεη απφ ην λνζνθνκείν 

θαη έρνπλ αλάγθε εηδηθήο θξνληίδαο γηα ηελ απνζεξαπεία ηνπο. 

 

2.3 Κέληξα εκεξήζηαο θξνληίδαο ειηθησκέλσλ (ΚΗΦΗ). 

Κέληξα Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο Ζιηθησκέλσλ (ΚΖΦΖ) είλαη νη κνλάδεο εκεξήζηαο 

θηινμελίαο ειηθησκέλσλ αηφκσλ κε δπλακέλσλ λα απηνεμππεξεηεζνχλ απφιπηα 

(θηλεηηθέο δπζθνιίεο, άλνηα θιπ), ησλ νπνίσλ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ πνπ ηα 

θξνληίδεη, εξγάδεηαη ή αληηκεησπίδεη ζνβαξά θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα 
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ή πξνβιήκαηα πγείαο θαη αδπλαηεί λα αληαπνθξηζεί ζηελ θξνληίδα πνπ έρεη 

αλαιάβεη. 

 

Σα Κέληξα Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο Ζιηθησκέλσλ δηαζπλδένληαη ζε ιεηηνπξγηθφ 

επίπεδν κε ΚΑΠΖ πνπ ελδερνκέλσο ππάξρνπλ ζηελ ίδηα πεξηνρή. πλεξγάδνληαη 

επίζεο κε ηνπηθνχο θνξείο πνπ παξέρνπλ θνηλσληθέο ππεξεζίεο θαη εθαξκφδνπλ 

αλάινγα ή παξεκθεξή πξνγξάκκαηα, θαζψο θαη κε κνλάδεο πγείαο. 

 

2.3.1 θνπόο, ζηόρνη  θαη ηξόπνο νξγάλσζεο ελόο Κ.Η.Φ.Η.  

θνπφο ησλ Κέληξσλ Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο Ζιηθησκέλσλ (Κ.Ζ.Φ.Ζ) είλαη ε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ ειηθησκέλσλ θαη ε παξακνλή ηνπο ζην θπζηθφ θαη 

νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ θαζψο θαη ε δηαηήξεζε κηαο θπζηνινγηθήο θνηλσληθήο 

θαη εξγαζηαθήο δσήο ησλ κειψλ ηνπ νηθνγελεηαθνχ θαη ζπγγεληθνχ πεξηβάιινληνο 

πνπ αζρνινχληαη κε ηελ θξνληίδα ησλ αηφκσλ απηψλ. 

Σν πξφγξακκα δηέπεηαη απφ ηηο αλαγλσξηζκέλεο εηδηθέο αξρέο, πνπ αλαθέξνληαη 

ζηνπο ειηθησκέλνπο. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίδεηαη ζηε δηαζθάιηζε ησλ παξαθάησ 

δηθαησκάησλ: 

 Να δηαβηνχλ νη ειηθησκέλνη ζε αμηνπξεπείο ζπλζήθεο ζην νηθείν θπζηθφ θαη 

θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ. 

 Να ππνζηεξίδνληαη ψζηε λα δηαηεξνχλ ηελ απηνλνκία, ηελ θνηλσληθή 

ζπκκεηνρή, ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ απηάξθεηά ηνπο. 

 Να απνιακβάλνπλ ππεξεζηψλ θνηλσληθήο θξνληίδαο, πνπ ηνπο εμαζθαιίδνπλ 

πγεία θαη πνηνηηθή δηαβίσζε. 
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Σν ΚΖΦΖ αλαπιεξψλεη απηφ ην θελφ κε ηελ παξνρή νξγαλσκέλεο θνηλσληθήο 

θξνληίδαο, απφ εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, εζεινληέο θαη άιινπο θνξείο θνηλσληθήο 

αιιειεγγχεο ηεο θνηλφηεηαο, ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλν ρψξν. 

Σα Κέληξα ππνρξενχληαη λα πξνζαξκφδνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο αλάινγα κε ηηο 

αλάγθεο ησλ εμππεξεηνπκέλσλ θαη ηνπ νηθνγελεηαθνχ - ζπγγεληθνχ ηνπο 

πεξηβάιινληνο. ε θάζε πεξίπησζε ε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ δελ κπνξεί 

λα είλαη κηθξφηεξε ησλ επηάκηζπ σξψλ. Καηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο γηα ρνξήγεζε 

άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Κέληξνπ ην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη ζηελ άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο πνπ ζα 

εθδνζεί. 

Ζ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ ΚΖΦΖ ζηεξίδεηαη ζηελ ππνπξγηθή απφθαζε Π1γ/ 

ΑΓΠ/νηθ.14963 πνπ εθδφζεθε ζηηο 9-10-2001 απφ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Πξφλνηαο 

ηνπ ππνπξγείνπ Τγείαο θαη Πξφλνηαο κε ζέκα: "Πξνυπνζέζεηο ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο Κέληξσλ Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο Ζιηθησκέλσλ (Κ.Ζ.Φ.Ζ) απφ Γεκνηηθέο 

Δπηρεηξήζεηο ηνπ άξζξνπ 277 θαη επφκελα ηνπ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα 

(Γ.Κ.Κ.), Γηαδεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο θαη Δλψζεηο Γεκνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη 

θνξείο ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα". 

χκθσλα κε απηφλ: 

Πξνζσπηθό: ην Κέληξν ζα απαζρνιείηαη θαη’ ειάρηζην ην αθφινπζν πξνζσπηθφ: α) 

έλαο Ννζειεπηήο/ηξηα (ΣΔ) β) δχν Κνηλσληθνί Φξνληηζηέο (ΓΔ) γ) Έλαο νδεγφο (ΓΔ) 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ην Κέληξν δηαζέηεη κέζν κεηαθνξάο ησλ ειηθησκέλσλ. δ) έλα 

άηνκν σο βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ. Σν αλσηέξσ πξνζσπηθφ ηζρχεη γηα Κέληξα 

δπλακηθφηεηαο κέρξη 25 άηνκα. Γηα επηπιένλ άηνκα ην πξνζσπηθφ απμάλεηαη 

αλαιφγσο. Με απφθαζε ηνπ Φνξέα νξίδεηαη ν Ννζειεπηήο ή Ννζειεχηξηα πνπ έρεη 

ηε κεγαιχηεξε εκπεηξία σο Τπεχζπλνο ηνπ Κέληξνπ. ην Κέληξν κπνξεί λα 

απαζρνιείηαη θαη πξνζσπηθφ άιισλ εηδηθνηήησλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ 

εμππεξεηνπκέλσλ (π.ρ. θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, εξγνζεξαπεπηέο θιπ). Σν πξνζσπηθφ 

πνπ ζα απαζρνιεζεί ζην θέληξν ζα ππνβάιιεη πηζηνπνηεηηθφ πγείαο ην νπνίν ζα 

αλαλεψλεηαη θάζε ρξφλν. 

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο θηεξίνπ: Σν θηίξην ηνπ Κέληξνπ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλν 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γεληθνχ Οηθνδνκηθνχ Καλνληζκνχ, ηνπ Κηηξηνδνκηθνχ 

Καλνληζκνχ- θαηεγνξία ρξήζεο «Τγεία θαη Κνηλσληθή Πξφλνηα» θαζψο θαη ηνπ 

εθάζηνηε ηζρχνληα θαλνληζκνχ ππξνπξνζηαζίαο.  ινη νη ρψξνη ηνπ Κέληξνπ πξέπεη 

λα είλαη πξνζπειάζηκνη απφ φινπο ηνπο ρξήζηεο θαη λα έρνπλ δάπεδν αληηνιηζζεηηθφ 
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πνπ λα θαζαξίδεηαη εχθνια. Σν πιάηνο ησλ δηαδξφκσλ θπθινθνξίαο πξέπεη λα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ 1,50m θαη ηεο ζχξαο εηζφδνπ 1,20m. Ο πίλαθαο ηνπ ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο λα είλαη εθνδηαζκέλνο κε αληηειεθηξνπιεμηαθφ δηαθφπηε. Οη ρψξνη πνπ 

πξέπεη λα δηαζέηεη, θαη΄ ειάρηζηνλ, ην Κέληξν είλαη: 

Α. Αίζνπζα ππνδνρήο - αλαςπρήο - ζπγθέληξσζεο πνπ πξέπεη λα έρεη εκβαδφλ 

ηνπιάρηζηνλ 30ηκ γηα θάζε 15 άηνκα. Ζ δηακφξθσζε ηεο αίζνπζαο πξέπεη λα είλαη 

εληαία, κε επράξηζηε δηαθφζκεζε θαη δηάηαμε επίπισλ πνπ λα επηηξέπεη ηελ άλεηε 

θπθινθνξία αλαπεξηθνχ ακαμηδίνπ. Ο θσηηζκφο ηεο αίζνπζαο λα είλαη 300 LUX. Ο 

μελνδνρεηαθφο εμνπιηζκφο ηνπ ρψξνπ ζα πεξηιακβάλεη θαλαπέδεο, θαζίζκαηα, 

πνιπζξφλεο, ηξαπεδάθηα, έπηπιν ηειεφξαζεο - video. Ζ ζέζε ησλ ζπζθεπψλ 

ηειεφξαζεο - video ζα πξέπεη λα είλαη νξαηή ηνπιάρηζηνλ απφ ην κεγαιχηεξν ηκήκα 

ηεο αίζνπζαο. 

Β. Υώξνη ππνζηήξημεο. 

β1) Γξαθείν Ννζειεπηηθήο Τπεξεζίαο: Ο ρψξνο ηνπ γξαθείνπ πξέπεη λα είλαη ζε 

άκεζε νπηηθή επαθή κε ηελ αίζνπζα. ην ρψξν απηφ ζα πξνβιέπεηαη εμνπιηζκφο 

ελφο γξαθείνπ, εξκάξηα θχιαμεο αληηθεηκέλσλ, ληνπιάπηα- θαξκαθείν θαη φηη άιιν 

θξίλεηαη απαξαίηεην. 

πζθεπή- θηάιε νμπγφλνπ αηνκηθήο ρξήζεο. 

πζθεπή ζεξκψλ επηζεκάησλ. 

β2) Υώξνο Αλάπαπζεο: ην ρψξν απηφ ζα ππάξρνπλ πέληε θιίλεο ζε απφζηαζε 1.5 

m κεηαμχ ηνπο, πέληε θνκνδίλα θαη κία ληνπιάπα θχιαμεο αληηθεηκέλσλ. 

β3) Παξαζθεπαζηήξην πξνγεύκαηνο- γεύκαηνο:  Θα παξαζθεπάδεηαη πξφρεηξν 

γεχκα θαη ζα θπιάζζνληαη κεξίδεο γεχκαηνο απφ catering. Θα ππάξρεη ςπγείν 14 

πνδψλ θαη άλσ, πάγθνο παξαζθεπήο δηαζηάζεσλ 1.30x0.60m ηνπιάρηζηνλ, 

λεξνρχηεο, εξκάξηα θχιαμεο θνπδηληθψλ ζθεπψλ θαη ζπζθεπή καγεηξείνπ δχν εζηηψλ. 

Θα ππάξρεη παξνρή γηα ζπζθεπή καγεηξείνπ δχν εζηηψλ θαη κία επηπιένλ εληζρπκέλε 

παξνρή ξεχκαηνο/πξίδα. 

β4) Δηδηθόο ρώξνο εμππεξέηεζεο θαη απνζήθεπζεο: Μπνξεί λα ππάξρεη αλ απηφ 

θξίλεηαη απαξαίηεην εηδηθφο ρψξνο ζηνλ νπνίν ζα απνζεθεχνληαη αλαπεξηθά 

ακαμίδηα θαη ζα  γίλεηαη ε θφξηηζε ησλ ζπζζσξεπηψλ ησλ ειεθηξηθψλ ακαμηδίσλ. 

β5) Θέξκαλζε- Φύμε: Σν Κέληξν πξέπεη λα έρεη ζχζηεκα ζέξκαλζεο- ςχμεο πνπ λα 

θαιχπηεη ππνρξεσηηθά φινπο ηνπο ρψξνπο πιελ ηνπ ρψξνπ ησλ κεραλνινγηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ. Ζ ειάρηζηε εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία ζα είλαη γηα ην ρεηκψλα 22
ν
C, 

γηα ην θαινθαίξη 26
ν
 –28

ν
 C, ζρεηηθή πγξαζία κ.ν. 50%. 
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Γ. Υώξνη πγηεηλήο: Γηα θάζε 15 άηνκα ζα ππάξρνπλ δχν W.C. κε πξνζάιακν θαη 

έλαο ρψξνο κε ληνπδηέξα κε εηδηθή δηακφξθσζε ψζηε λα εμππεξεηνχληαη θαη άηνκα 

κε θηλεηηθέο δπζθνιίεο. Ζ ληνπδηέξα κπνξεί λα είλαη θαη καδί κε έλα W.C. θαη ζα έρεη 

θξεκάζηξα ζε θαηάιιειν χςνο γηα ηελ πξφρεηξε ηνπνζέηεζε ελδπκάησλ θαη ξάθη ζε 

χςνο 0,70m έσο 0,90m. Πιήξεο εμνπιηζκφο W.C. (ιεθάλε, θαδαλάθη, κηθξφο 

ληπηήξαο κε ζαπνπλνζήθε, ραξηνζήθε, θαιάζη αρξήζησλ). Υεηξνιαβέο θαη 

ρεηξνινηζζήξεο εθαηέξσζελ ηεο ιεθάλεο θαη φπνπ αιινχ θξηζεί απαξαίηεην θαη ζε 

χςνο 0.75m έσο 0.90m απφ ην ηειεησκέλν δάπεδν. ηνλ πξνζάιακν ζα ππάξρεη 

ληπηήξαο, ειεθηξηθφο ζηεγλσηήξαο ρεξηψλ θαη εηδηθή ζπζθεπή ράξηηλσλ 

ρεηξνπεηζεηψλ θαη θαιάζη αρξήζησλ. ινη νη ηνίρνη πξέπεη λα είλαη επελδεδπκέλνη κε 

πιαθίδηα πνξζειάλεο ηνπιάρηζηνλ κέρξη 1,60κ. απφ ην ηειεησκέλν δάπεδν. Σν 

δάπεδν λα είλαη θαη’ εμνρήλ αληηνιηζζεηηθφ κε θιίζε 2% πξνο ηα ζηθψληα απνξξνήο. 

Έγγξαθή ειηθησκέλσλ: Γηα ηελ εγγξαθή ησλ ειηθησκέλσλ ππνβάιινληαη ηα 

αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: 

1. Αίηεζε ηνπ ειηθησκέλνπ ή αηφκνπ ηνπ ζπγγεληθνχ πεξηβάιινληνο πνπ έρεη 

αλαιάβεη ηελ θξνληίδα ηνπ. 

2. Γλσκάηεπζε γηαηξνχ ηνπ Γεκνζίνπ. ΝΠΓΓ, ή Αζθαιηζηηθνχ Οξγαληζκνχ 

ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ ειηθησκέλνπ. 

3. Αληίγξαθν ηεο δήισζεο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο ηξέρνληνο έηνπο ή 

Δθθαζαξηζηηθφ ηεο Δθνξίαο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. ε πεξίπησζε πνπ δελ 

ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη θνξνινγηθή δήισζε ζα πξνζθνκίδεη βεβαίσζε ηεο 

νηθείαο Γ.Ο.Τ. 

Χξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ: Σα Κέληξα ππνρξενχληαη λα πξνζαξκφδνπλ ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ εμππεξεηνπκέλσλ θαη ηνπ 

νηθνγελεηαθνχ-ζπγγεληθνχ ηνπο πεξηβάιινληνο. ε θάζε πεξίπησζε ε δηάξθεηα 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ επηάκηζπ σξψλ. Καηά 

ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο γηα ρνξήγεζε άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζα 

αλαθέξεηαη ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ ην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη ζηελ άδεηα 

ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο πνπ ζα εθδνζεί. 

Σεξνύκελα βηβιία: ε θάζε Κέληξν ηεξνχληαη ηα αθφινπζα βηβιία: 

α) Βηβιία ζπκβάλησλ.  

β) Βηβιίν παξνπζίαο ειηθησκέλσλ.  

γ) Βηβιίν ή θαηάζηαζε παξνπζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Κέληξνπ. 
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Έιεγρνο: Ο έιεγρνο γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ Κέληξσλ δηελεξγείηαη απφ ηηο 

αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2345/95 «Οξγαλσκέλεο ππεξεζίεο παξνρήο πξνζηαζίαο απφ θνξείο 

θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 213/Α/95). Σα λνκηθά πξφζσπα ζην 

φλνκα ησλ νπνίσλ ζα εθδνζεί ε άδεηα, επζχλνληαη γηα ηελ άξηηα νξγάλσζε θαη 

απξφζθνπηε ιεηηνπξγία απηψλ θαη ππνρξεψλνληαη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο, θάζε 

θνξά, παξερφκελεο νδεγίεο απφ ηελ επνπηεχνπζα Αξρή. 

 

2.3.2 Κέληξν εκεξήζηαο θξνληίδαο ειηθησκέλσλ Γήκνπ Μαιεβηδίνπ. 

Λεηηνπξγία θαη δξάζεηο ηνπ.  

Σν θέληξν εκεξήζηαο θξνληίδαο ειηθησκέλσλ (Κ.Ζ.Φ.Ζ.) ζην νπνίν ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε έξεπλα αλήθεη ζην Γεκνηηθφ Οξγαληζκφ Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο, Πξνζηαζίαο, Παηδείαο Μαιεβηδίνπ (Γ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ) θαη βξίζθεηαη 

ζην Γήκν Μαιεβηδίνπ. Πξφζθαηα απέθηεζε εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο 

(απφθαζε δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ 74_1/9/2011). Σα ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία πνπ 

αλαθέξνληαη ζε απηφλ είλαη ηα αθφινπζα: 

 

 ΤΠΗΡΔΙΔ – ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΚΗΦΗ 

Σν ΚΖΦΖ παξέρεη ππεξεζίεο εκεξήζηαο θηινμελίαο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη: 

 λνζειεπηηθή θξνληίδα θαζεκεξηλά 

 θξνληίδα γηα ηελ ηθαλνπνίεζε πξαθηηθψλ αλαγθψλ δηαβίσζεο 

 αηνκηθή πγηεηλή 

 πξνγξάκκαηα δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο θαη αλάπηπμεο ιεηηνπξγηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ζε εβδνκαδηαία βάζε 

 ζίηηζε πνπ πεξηιακβάλεη πξσηλφ θαη κεζεκεξηαλφ γεχκα 

 πεξίπαηνη 1 θνξά ην κήλα θαη εκεξήζηεο εθδξνκέο 2 θνξέο ην ρξφλν ζηα 

πιαίζηα ηεο ςπραγσγίαο ησλ ειηθησκέλσλ. 

Δπίζεο νη ειηθησκέλνη πνπ κέλνπλ ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο κεηαθέξνληαη κε 

ιεσθνξείν απφ θαη πξνο ην ΚΖΦΖ, ελψ έλα πνζνζηφ απηψλ κεηαθέξεηαη απφ ηνπο 

θξνληηζηέο ηνπ. 

 ΣΔΛΔΥΧΗ ΣΟΤ ΚΗΦΗ 

ην ΚΖΦΖ απαζρνινχληαη: 

 κία Ννζειεχηξηα 
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 δχν Κνηλσληθνί Φξνληηζηέο 

 έλα άηνκν βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ 

Δπηπιένλ απαζρνινχληαη θαη εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο: 

 Δζεινληήο ηαηξφο 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα 

 Φπζηνζεξαπεπηήο 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα 

 Κνηλσληθή Λεηηνπξγφο κεξηθήο απαζρφιεζεο απφ ην ΚΑΠΖ, ηεο νπνίαο ε 

ζχκβαζε ιήγεη ζηηο 31 Απγνχζηνπ 

Βάζεη ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηνπ θέληξνπ ζην Κ.Ζ.Φ.Ζ. κπνξνχλ λα 

απαζρνιεζνχλ επηπιένλ εηδηθφηεηεο (Κνηλσληθνί Λεηηνπξγνί, εξγαζηνζεξαπεπηέο) 

γηα θνηλσληθή εξγαζία (ζχζηαζε νκάδσλ, ςπρνθνηλσληθή ζηήξημε αηφκνπ 

νηθνγέλεηαο, νξγάλσζε εθδειψζεσλ) θαη εξγαζηνζεξαπεία κε ηνπο ειηθησκέλνπο. 

Έηζη εκπινπηίδνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θέληξνπ. 

Σν αλσηέξσ πξνζσπηθφ πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζε 25 εμππεξεηνχκελνπο. 

Με απφθαζε ηνπ Γ. ηνπ Γ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ, σο Τπεχζπλνο ηνπ Κέληξνπ, έρεη 

νξηζηεί ε Ννζειεχηξηα, ε νπνία αζθεί ηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο απηήο, παξάιιεια κε 

ηα θχξηα θαζήθνληά ηεο. Σν βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ εθηειεί θάζε βνεζεηηθή εξγαζία 

πνπ ηνπ αλαηίζεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ Κέληξνπ. Σν πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη 

ζην Κέληξν, ππνβάιιεη πηζηνπνηεηηθφ πγείαο, ην νπνίν αλαλεψλεηαη θάζε ρξφλν. 

 

 ΔΡΓΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟΤ – ΝΟΗΛΔΤΣΡΙΑ 

Οη παξεκβάζεηο ηεο Ννζειεχηξηαο ηνπ Κ.Ζ.Φ.Ζ. απνζθνπεί ζηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο δσήο ησλ ειηθησκέλσλ, φπσο εθείλνη ηελ αληηιακβάλνληαη εθφζνλ είλαη ζε 

ζέζε θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε βαζηθψλ αλαγθψλ ηνπο. Ζ παξνρή θξνληίδαο είλαη 

ζσκαηηθή, ςπρηθή, λνεηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη φηαλ θξίλεηαη αλαγθαίν θαη 

πλεπκαηηθή κε ηε ζπκβνιή εηδηθνχ ιεηηνπξγνχ. Βάζεη ησλ παξαπάλσ ην έξγν ηεο 

Ννζειεχηξηαο αθνξά ηελ: 

 Λήςε ηζηνξηθνχ. 

 Καηαγξαθή ησλ αλαγθψλ. 

 Δθηίκεζε ηεο θηλεηηθήο θαη δηαηξνθηθήο θαηάζηαζεο. 

 Δπίβιεςε, παξαθνινχζεζε ιήςεο θαξκάθσλ θαη φηαλ ρξεηάδεηαη ρνξήγεζε 

ηεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο (ηλζνπιίλεο, αληηπεθηηθά, αγρνιπηηθά θιπ). 

 Αληηκεηψπηζε πεξηνξηζκέλσλ ειθψλ ή ηξαπκαηηζκψλ ηνπ δέξκαηνο. 
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 Δλεκέξσζε ζε ζέκαηα αγσγήο πγείαο. Δλδπλάκσζε ηεο ςπρηθήο θαηάζηαζεο 

θαη θηλεηνπνίεζε γηα ζπκκεηνρή ζηελ απηνθξνληίδα. 

 Δθπαίδεπζε ζε ζέκαηα πνπ ρξήδνπλ θαζεκεξηλήο θξνληίδαο (ζξεπηηθή 

ππνζηήξημε, απνθπγή θαηαθιίζεσλ θιπ) ησλ ειηθησκέλσλ ή εζεινληψλ φπνπ 

είλαη δπλαηφλ. 

 Γηαηήξεζε θαη ελεκέξσζε ηνπ αηνκηθνχ θαθέινπ. 

 Γηεπηζηεκνληθή ζπλεξγαζία γηα βειηηζηνπνίεζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 πλεξγαζία κε ηελ νηθνγέλεηα φηαλ θξίλεηαη απαξαίηεην. 

 Οξγάλσζε θαη δηαρείξηζε αλαιψζηκνπ ή κε αλαιψζηκνπ πγεηνλνκηθνχ 

πιηθνχ. 

 Δηζήγεζε γηα ηελ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ πνπ εγθξίλεηαη απφ ην Γ.. ηνπ 

ηειηθνχ δηθαηνχρνπ. 

 

 ΔΡΓΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΦΡΟΝΣΙΣΧΝ – ΔΠΙΜΔΛΗΣΧΝ ΠΡΟΝΟΙΑ 

Σν έξγν ησλ θνηλσληθψλ θξνληηζηψλ αθνξά ζηελ 

παξνρή αηνκηθήο ππνζηήξημεο πξνο ηνπο 

εμππεξεηνχκελνπο βάζεη ησλ αλαγθψλ ηνπο. 

πγθεθξηκέλα: 

 Τπνδνρή – ζπκπιήξσζε αίηεζεο 

ππνςεθίνπ.  

 Αηνκηθή πγηεηλή, θαζαξηφηεηα. 

 Τπνζηήξημε ζηε ιήςε θαξκάθσλ. 

 Τπνζηήξημε ζε κεηαθνξά – κεηαθίλεζε – ζπλνδεία. 

 Δξγαζίεο πνπ αλαηίζεληαη απφ ηελ ππεχζπλε ηνπ Κέληξνπ ή ην Γ.. ηνπ 

ηειηθνχ δηθαηνχρνπ. 

 

 ΔΡΓΟ ΒΟΗΘΗΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 

Σν έξγν ηνπ βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ αθνξά ζηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ θαζαξηφηεηαο 

θαη βνεζεηηθψλ εξγαζηψλ. πγθεθξηκέλα: 

 Δξγαζίεο θαζαξηφηεηαο εζσηεξηθψλ ρψξσλ 

 Δξγαζίεο θαζαξηφηεηαο εμσηεξηθψλ ρψξσλ 

 Βνεζεηηθέο εξγαζίεο πνπ ηνπ αλαηίζεληαη απφ ηελ ππεχζπλε ηνπ Κέληξνπ ή 

ην Γ.. 
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 ΧΡΑΡΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΡΟΤΜΔΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΟ ΚΗΦΗ 

Σν σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπ Κ.Ζ.Φ.Ζ. είλαη απφ ηηο 7:30-15:30κ.κ πξνζαξκνζκέλν 

ψζηε λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ησλ εμππεξεηνπκέλσλ θαη ηνπ νηθνγελεηαθνχ – 

ζπγγεληθνχ πεξηβάιινληνο. ε θάζε πεξίπησζε, ε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ Κ.Ζ.Φ.Ζ. 

δελ είλαη κηθξφηεξε ησλ επηάκηζπ σξψλ. 

ην Κέληξν κε επζχλε ηεο Τπεπζχλνπ ηεξνχληαη ηα παξαθάησ βηβιία: 

 βηβιίν ζπκβάλησλ 

 βηβιίν παξνπζίαο θηινμελνπκέλσλ 

 βηβιίν ή θαηάζηαζε παξνπζίαο πξνζσπηθνχ 

 

 ΔΓΓΡΑΦΗ ΗΛΙΚΙΧΜΔΝΧΝ 

1. Σα εγγξαθφκελα ειηθησκέλα άηνκα πξνέξρνληαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηελ πεξηνρή 

ηνπ ΟΣΑ ζηνλ νπνίν αλήθεη ην Κ.Ζ.Φ.Ζ., ρσξίο λα απνθιείεηαη θαη ε πεξίπησζε 

εγγξαθήο ειηθησκέλσλ αηφκσλ, πνπ δηακέλνπλ ζε φκνξε πεξηνρή θαη εθ’ φζνλ 

ππάξρνπλ θελέο ζέζεηο, ή κε ηελ εγγξαθή ηνπο εμππεξεηνχληαη ηδηαίηεξα νμπκέλεο 

θνηλσληθέο αλάγθεο ησλ αηφκσλ ηνπ νηθνγελεηαθνχ θαη ζπγγεληθνχ πεξηβάιινληνο 

πνπ αζρνινχληαη κε ηε θξνληίδα ησλ αηφκσλ απηψλ. Γελ εγγξάθνληαη ειηθησκέλα 

άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ κεηαδνηηθά λνζήκαηα. 

2. Γηα ηελ εγγξαθή ησλ ειηθησκέλσλ ππνβάιινληαη ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: 

α) Αίηεζε ηνπ ειηθησκέλνπ ή αηφκνπ ηνπ ζπγγεληθνχ πεξηβάιινληνο πνπ έρεη 

αλαιάβεη ηε θξνληίδα ηνπ. 

β) Γλσκάηεπζε γηαηξνχ ηνπ Γεκνζίνπ, ΝΠΓΓ ή αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ ζρεηηθά 

κε ηελ θαηάζηαζε πγείαο ηνπ ειηθησκέλνπ. 

γ) Αληίγξαθν ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηξέρνληνο έηνπο ή 

εθθαζαξηζηηθφ εθνξίαο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππνρξενχηαη 

λα ππνβάιιεη θνξνινγηθή δήισζε πξνζθνκίδεη βεβαίσζε ηεο νηθείαο Γ.Ο.Τ. 

δ) Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο 

ε) Θεσξεκέλν αληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο 

χκθσλα κε ηελ ηειεπηαία πξφζθιεζε σθεινπκέλσλ δηθαηνινγεηηθά θαηαζέηνπλ θαη 

νη θξνληηζηέο ηνπο, πνπ είλαη ηα αθφινπζα: 

1) Θεσξεκέλν αληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο 

2) Δθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα 
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3) Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο 

4) Τπεχζπλε δήισζε φηη ην άηνκν είλαη επηθνξηηζκέλν κε ηε θξνληίδα ηνπ 

ειηθησκέλνπ 

5  α) Βεβαίσζε εξγνδφηε εάλ είλαη εξγαδφκελνη. 

β) Γήισζε έλαξμεο επηηεδεχκαηνο, εάλ είλαη απηναπαζρνινχκελνη. 

γ) Βεβαίσζε αζθαιίζεσο απφ ηνλ ΟΓΑ , εάλ είλαη αγξφηεο. 

6) ε πεξίπησζε πνπ ν θξνληηζηήο αλήθεη ζηελ νκάδα ησλ ΑκεΑ, δεηείηαη βεβαίσζε 

Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο, πνπ ζα αλαγξάθεηαη ην πνζνζηφ αλαπεξίαο ηνπ 

 

2.4 Ο ξόινο ησλ επαγγεικαηηώλ πγείαο ζηελ ηαηξνθνηλσληθή 

θξνληίδα πγείαο (γηαηξνί, θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, λνζειεπηέο, 

εξγνζεξαπεπηέο, ςπρνιόγνη θ.α.). 

Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη ζαθέο φηη ην ηαηξνθεληξηθφ πξφηππν ιεηηνπξγίαο ησλ 

παξαδνζηαθψλ ππεξεζηψλ πγείαο δελ κπνξεί λα θαιχςεη απνθιεηζηηθά, νχηε λα 

εμαζθαιίζεη ηε ζπλέρεηα θαη ηελ απαηηνχκελε πνηφηεηα ηεο εμσλνζνθνκεηαθήο 

θξνληίδαο. Απηή ζηα πιαίζηα ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο, αλαδεηθλχεηαη ζε 

ηδαληθφ πεδίν εθαξκνγήο ηεο δηεπηζηεκνληθήο ζπλεξγαζίαο. Γηα λα απαληεζνχλ νη 

αλάγθεο πνπ ζθηαγξαθήζεθαλ παξαπάλσ ρξεηάδεηαη ε ςπρνινγηθή ππνζηήξημε απφ 

ςπρνιφγνπο, ε λνζειεπηηθή θξνληίδα απφ λνζειεπηέο/ηξηεο, ν ζπληνληζκφο ηεο 

θξνληίδαο απφ επηζθέπηεο/ηξηεο πγείαο, ε παξαθνινχζεζε θαη αγσγή απφ γηαηξνχο, ε 

θηλεηνπνίεζε απφ θπζηθνζεξαπεπηέο/ηξηεο, ε δηεπζέηεζε πξνβιεκάησλ ηεο νηθηαθήο 

νηθνλνκίαο απφ νηθηαθνχο βνεζνχο, ν ζπληνληζκφο θαη ε δηεπζέηεζε θνηλσληθψλ 

πξνβιεκάησλ απφ θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο, ν γξακκαηεηαθφο ζπληνληζκφο απφ 

γξακκαηείο, θ.ν.θ. 

Ζ δηακφξθσζε φκσο θαη ιεηηνπξγία ηεο δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο πγείαο δελ 

επηηπγράλεηαη κε ηελ απιή ζπλεξγαζία ησλ δηάθνξσλ επαγγεικαηηψλ πγείαο. 

Πξναπαηηεί κηα δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο, θαηά πξψην ιφγν ζηελ απνζαθήληζε θαη 

ζπγθεθξηκελνπνίεζε ηνπ ξφινπ θάζε επαγγεικαηία πγείαο γηα ην ίδην ην αληηθείκελν 

ηνπ. ηελ επφκελε θάζε ρξεηάδεηαη ε επαηζζεηνπνίεζε θαη γλσξηκία ηνπ 

επηζηεκνληθνχ πεδίνπ θαη ηνπ ξφινπ ησλ άιισλ κειψλ ηεο νκάδαο πγείαο. Ζ 

εθπαηδεπηηθή απηή δηαδηθαζία ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε ηεο απηνγλσζίαο, ηεο 

αιιειναλαγλψξηζεο θαη ηνπ αιιεινζεβαζκνχ, ε θαιιηέξγεηα ησλ νπνίσλ είλαη 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο πγείαο. 
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ηηο εμσλνζνθνκεηαθέο δνκέο θξνληίδαο ειηθησκέλσλ γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε 

νκάδα πγείαο πξέπεη λα αλαγλσξίζεη φηη ε δηαδηθαζία απηή πξνυπνζέηεη κηα εληειψο 

δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε απφ ηελ ηξέρνπζα ζηηο ππεξεζίεο πγείαο. Ο ζεβαζκφο 

απέλαληη ζηα θνηλσληθά, πνιηηηζκηθά θαη κνξθσηηθά δεδνκέλα θαη γεληθά ζηελ 

πξνζσπηθφηεηα ησλ ειηθησκέλσλ πνπ ρξεηάδνληαη θξνληίδα θαη ηνπ πεξηβάιινληνο 

ηνπο, απνηειεί ην ζεκέιην ιίζν γηα ηε δεκηνπξγηθή ζρέζε ζπλεξγαζίαο πνπ ρξεηάδεηαη 

λα αλαπηπρζεί. Μεηά ηελ πξψηε επαθή ε νκάδα πγείαο πξέπεη λα είλαη 

πξνεηνηκαζκέλε λα αληηκεησπίζεη κε δηαθξηηηθφηεηα πνιχπινθα πξνβιήκαηα θαζφηη 

ζα βξεζεί κπξνζηά ζε πφλν, ςπρηθφ θαη ζσκαηηθφ, ζε εληάζεηο θαη ζε πξαθηηθέο 

δπζθνιίεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηεο. Ζ ιεηηνπξγία ηεο δηεπηζηεκνληθήο 

νκάδαο πγείαο δηαζθαιίδεη ηφζν ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ έξγνπ φζν θαη ηελ 

πξνζηαζία ησλ ίδησλ ησλ κειψλ ηεο απφ ηελ αλακελφκελε ςπρηθή θζνξά. Ζ αηνκηθή 

θαη ζπιινγηθή ππεπζπλφηεηα αλαηξνθνδνηνχλ ηηο δπλαηφηεηεο ηεο νκάδαο πγείαο, νη 

νπνίεο, κε ηελ έλλνηα απηή, δελ είλαη απιψο απνηέιεζκα αζξνίζκαηνο ησλ 

δεμηνηήησλ ησλ επηκέξνπο εηδηθνηήησλ, αιιά θαζνξίδνληαη απφ κηα 

πνιιαπιαζηαζηηθή δηαδηθαζία. 

Ζ θνηλσληθή εξγαζία πξνηείλεη δηάθνξεο ππεξεζίεο αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, 

φπσο: 

 Σελ έληαμε ησλ ειηθησκέλσλ αηφκσλ ζε ΚΑΠΖ θαη Κ.Ζ.Φ.Ζ. φπνπ κέζσ ηεο 

ζπκκεηνρήο θαη ηεο ελεξγνπνίεζήο ηνπο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα δηαηήξεζεο 

ηεο θνηλσληθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπο. Παξάιιεια ε παξαθνινχζεζε ηεο 

πγείαο ηνπο απφ ηα θέληξα απηά δίλεη δπλαηφηεηεο έγθαηξεο δηάγλσζεο θαη 

ζεξαπείαο αζζελεηψλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν εληζρχεηαη ε παξακνλή ηνπο ζηελ 

θνηλφηεηα. 

 Σελ ζπκβνπιεπηηθή θαη ππνζηεξηθηηθή θνηλσληθή εξγαζία ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ ηαηξηθή θαη λνζειεπηηθή θξνληίδα - δειαδή ηελ θαη νίθνλ θξνληίδα κέζσ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο «Βνήζεηα ζην ζπίηη». Ο ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ 

είλαη ε βειηίσζε ηεο πγείαο ηνπ ειηθησκέλνπ θαη ε παξάιιειε εθπαίδεπζε 

ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ζην ππάξρνλ πξφβιεκα. Παξέρεηαη ηαηξηθή 

θξνληίδα, λνζειεπηηθέο ππεξεζίεο, θπζηθνζεξαπεία θαζψο επίζεο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε.  Δπίζεο παξέρνληαη πξαθηηθέο ππεξεζίεο, φπσο 

θαζαξηφηεηα, καγείξεκα, ηαθηνπνίεζε, ζπλνδεία ζε ηαηξνχο, επηζθέςεηο θ.ι.π. 

(Εατκάθεο & Καλδπιάθε, 2005). 



 33 

Ο θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο σο κέινο ηεο δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο, ζχκθσλα κε ην 

ηαζφπνπιν (2000), ζα πξέπεη λα αλαπηχζζεη ηηο παξαθάησ δξάζεηο : 

 Να δηελεξγεί θνηλσληθέο κειέηεο-έξεπλεο γηα ηε δεκηνπξγία επηζηεκνληθά 

ηεθκεξησκέλεο γλσζηηθήο βάζεο ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα ηεο πιεζπζκηαθήο 

νκάδαο ησλ ειηθησκέλσλ. 

 Να εληνπίδεη νκάδεο απφ ειηθησκέλα άηνκα πνπ ρξεηάδνληαη εμεηδηθεπκέλεο 

ππεξεζίεο. 

 Να εμαθξηβψλεη-αμηνινγεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ θνηλσληθψλ 

πξνγξακκάησλ γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ησλ ειηθησκέλσλ (π.ρ. κε επηζθέςεηο ζε 

ειηθησκέλα άηνκα ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Βνήζεηα ζην πίηη»). 

 Να ζρεδηάδεη θαη λα εθαξκφδεη πξνγξάκκαηα θνηλνηηθήο νξγάλσζεο θαη 

αλάπηπμεο, κε ζηφρν ηελ αμηνπνίεζε φισλ ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ ησλ ειηθησκέλσλ, ηε δεκηνπξγία απνθεληξσκέλσλ 

δηθηχσλ θνηλσληθψλ παξνρψλ θαη ηελ εκπινθή ησλ εμππεξεηνχκελσλ ζηελ 

επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ, θαζψο θαη ηε γεληθφηεξε 

ζπκκεηνρή ηεο θνηλφηεηαο.  

 Να δεκηνπξγεί δεκφζηεο ζρέζεηο ζηα πιαίζηα ησλ ΚΑΠΖ, ησλ Κεληξηθψλ 

Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ Γήκσλ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Πξφλνηαο γηα 

ηελ εμαζθάιηζε ππνζηήξημεο ζε πξνγξάκκαηα ζηήξημεο ησλ ειηθησκέλσλ 

αηφκσλ. 

 Να θαιιηεξγεί θιίκα εζεινληηζκνχ ζηα πιαίζηα ηεο θνηλφηεηαο (εηδηθά γηα 

θάιπςε αλαγθψλ κνλαρηθψλ ειηθησκέλσλ αηφκσλ), θαη λα θξνληίδεη γηα ηελ 

θαηάιιειε εθπαίδεπζε ησλ εζεινληψλ. 

 Να ζρεδηάδεη θαη λα εθαξκφδεη πξνγξάκκαηα ζχγρξνλεο κνξθήο πνπ ζα 

παξέρνπλ ζηήξημε ζηα ειηθησκέλα άηνκα (π.ρ. πξφγξακκα ηειεταηξηθήο 

θξνληίδαο) θπζηθά θαη κε ηε παξνρή βνήζεηαο θαη ππνζηήξημεο θαη απφ ηελ 

θνηλφηεηα θαη ηνπο θνξείο ηεο. 

Ο εξγνζεξαπεπηήο ζπλεξγάδεηαη κε έλα άηνκν γηα λα ην βνεζήζεη λα θαηαθηήζεη έλα 

νινθιεξσκέλν θαη ηθαλνπνηεηηθφ βηνηηθφ επίπεδν κέζσ κηαο ζθφπηκεο 

δξαζηεξηφηεηαο ή παξεκβάζεσλ ζρεδηαζκέλσλ γηα ηελ επίηεπμε ιεηηνπξγηθψλ 

απνηειεζκάησλ ηα νπνία πξνάγνπλ ηελ πγεία, ηελ πξφιεςε ηξαπκαηηζκνχ ή 

αλαπεξίαο θαη νη νπνίεο αλαπηχζζνπλ, βειηηψλνπλ, δηαηεξνχλ ή επαλαθέξνπλ ην 

πςειφηεξν δπλαηφ επίπεδν αλεμαξηεζίαο. Οη εξγνζεξαπεπηέο βνεζνχλ ηνπο 

ειηθησκέλνπο λα βειηηψζνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα εθηεινχλ δξαζηεξηφηεηεο ζηελ 
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θαζεκεξηλή ηνπο δσή θαη ζηα εξγαζηαθά ηνπο πεξηβάιινληα. Δξγάδνληαη κε άηνκα 

πνπ έρνπλ παζήζεηο πνπ πξνθαινχλ ςπρηθή, ζσκαηηθή, αλαπηπμηαθή, θνηλσληθή ή 

ζπλαηζζεκαηηθή αλαπεξία. Σνπο βνεζνχλ επίζεο λα αλαπηχμνπλ, λα αλαθηήζνπλ ή 

λα δηαηεξήζνπλ δεμηφηεηεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη εθείλεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο 

γηα εξγαζία. Βνεζνχλ ηνπο ειηθησκέλνπο φρη κφλν λα βειηηψζνπλ ηηο βαζηθέο 

θηλεηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπο θαη ηηο ηθαλφηεηεο ζπιινγηζηηθήο ηνπο, αιιά θαη λα 

αληηζηαζκίζνπλ ηε κφληκε απψιεηα ηεο εθάζηνηε ιεηηνπξγίαο. Ο ζηφρνο ηνπο είλαη λα 

ηνπο βνεζήζνπλ λα έρνπλ αλεμάξηεηε, παξαγσγηθή θαη ηθαλνπνηεηηθή δσή.  

Οη ζεξαπεπηέο επίζεο βνεζνχλ ηνπο ειηθησκέλνπο λα έρνπλ πην παξαγσγηθή, ελεξγή 

θαη αλεμάξηεηε δσή κέζα απφ κηα πνηθηιία κεζφδσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

ρξήζεο πξνζαξκνζηηθνχ εμνπιηζκνχ. ην πεξηβάιινλ ηνπ ζπηηηνχ νη εξγνζεξαπεπηέο 

κπνξεί λα δνπιέςνπλ κε ην άηνκν ζηελ αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ θαη ηνλ εληνπηζκφ 

πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηηο πηψζεηο. Έρνπλ ζπρλά 

ζπληειεζηηθφ ξφιν ζηελ εθηίκεζε ησλ θαηάιιεισλ αλαπεξηθψλ ακαμηδίσλ γηα ηνπο 

ειηθησκέλνπο. Δπηπιένλ, νη εξγνζεξαπεπηέο κε εμεηδίθεπζε ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

νδήγεζεο αμηνινγνχλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα νδεγεί ηφζν κε θιηληθέο φζν θαη 

κε δνθηκαζίεο πνπ εθηεινχληαη ζε πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ, ζε νδηθφ δίθηπν. Οη 

αμηνινγήζεηο επηηξέπνπλ ζηνλ εξγνζεξαπεπηή λα θάλεη ζπζηάζεηο γηα 

πξνζαξκνζηηθφ εμνπιηζκνχ, ν νπνίνο ζηνρεχεη ζηελ παξάηαζε ηεο αλεμαξηεζίαο 

ζηελ νδήγεζε, θαη ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ κεηαθνξάο (Βηθηπαίδεηα, 2012). ηαλ 

θξνληίδεη αζζελείο κε νξζνπεδηθέο παζήζεηο, αζρνιείηαη κε ηελ άζθεζε ηνπο ζε 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο (ληχζηκν-θαγεηφ-πγηεηλή), δνπιεηέο ηνπ 

ζπηηηνχ, ηξφπνπο κεηαθίλεζεο ζηνλ ρψξν θαη ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ, φπσο 

ηξνραιία θαη ξφδα. Μπνξεί αθφκε λα έρεη ηε θξνληίδα γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

θηλεηηθψλ δπζθνιηψλ θαη ηελ απηνεμππεξέηεζε ειηθησκέλσλ αηφκσλ ζηελ 

θαζεκεξηλή ηνπο δηαβίσζε. ε άιιεο πεξηπηψζεηο θάλεη ππνζηήξημε αηφκσλ κε 

ςπρηθέο δηαηαξαρέο θαζψο θαη εμαξηεκέλσλ απφ νπζίεο, κέζσ ηεο νξγάλσζεο 

δξαζηεξηνηήησλ ζσκαηηθήο αιιά θαη ςπρνινγηθήο θηλεηνπνίεζεο, ζηνρεχνληαο ζηελ 

θνηλσληθή επαλέληαμε. Δζληθφ θέληξν Πξνζαλαηνιηζκνχ (Δξγνζεξαπεπηήο, 

http://repository.edulll.gr/edulll /retrieve/3470/1034.pdf). 

Οη ςπρνιφγνη απνηεινχλ ζεκαληηθφ κέινο ηεο δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο πγείαο, 

ηδηαίηεξα δε ηεο νκάδαο πνπ θξνληίδεη ειηθησκέλνπο αζζελείο. Σα ζπκπηψκαηα ηεο 

θαηάζιηςεο ηεο ηξίηεο ειηθία, ε νπνία πξνζβάιιεη πεξίπνπ ην 5% ησλ ειηθησκέλσλ,  

κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζηα εμήο: νη άλζξσπνη ηεο ηξίηεο ειηθίαο κε θαηάζιηςε  
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ζπρλά έρνπλ αηζζήκαηα αλαμηφηεηαο,  απειπηζίαο, ληψζνπλ αβνήζεηα θαη έρνπλ 

ελνρέο ρσξίο λα ππάξρεη ιφγνο. Δπίζεο κπνξεί λα αηζζάλνληαη ζπλερή ζηελαρψξηα, 

θνχξαζε, έιιεηςε ελεξγεηηθφηεηαο, αλεμήγεηα άιγε θαη πφλνπο,  άγρνο θαη έλα 

αίζζεκα «θελνχ». Υάλνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαη ηελ αγάπε ηνπο πξνο ηηο 

θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο, αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα κε ηνλ χπλν ηνπο θαη ηε 

δηαηξνθή ηνπο, μεζπνχλ ζε θιάκαηα πνιχ ζπρλά, δπζθνιεχνληαη λα επηηειέζνπλ 

δηαλνεηηθέο δηαδηθαζίεο, δειαδή αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηε ζπγθέληξσζε θαη 

ιήςε απνθάζεσλ αιιά θαη πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κλήκε. Παξάιιεια,  

νη ειηθησκέλνη κε θαηάζιηςε  ηείλνπλ λα  είλαη επεξέζηζηνη, κπνξεί λα έρνπλ 

απηνθηνληθέο ζθέςεηο,  ράλνπλ εχθνια ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο θαη απνζχξνληαη 

απφ ηηο θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο παιαηφηεξα ζπκκεηείραλ (Γεκεηξάζθνπ 

Θ. Καηάζιηςε ζηελ ηξίηε ειηθία. http://e-psychology.gr). Σα άηνκα απηά επίζεο 

κπνξεί λα βηψλνπλ αίζζεκα εγθαηάιεηςεο, ζσκαηηθήο θαη ζεμνπαιηθήο βίαο, λα 

έρνπλ πξνβιήκαηα κε ηα παηδηά ηνπο θαη λα εκθαλίδνπλ ζπρλά πξνβιήκαηα 

εθηέιεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, αιιά θαη επηβίσζεο φηαλ απηά 

ζπλδπάδνληαη θαη κε άιια θνηλσληθννηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. Βαζηθφο ζθνπφο ησλ 

ςπρνιφγσλ είλαη: α) ε παξνρή θξνληίδαο, πξνζηαζίαο θαη ςπρνινγηθήο ζηήξημεο  

ζηνπο ειηθησκέλνπο ειηθίαο άλσ ησλ 65 εηψλ θαη ε πξνψζεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο 

αθνχ νη ίδηνη δελ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ή ηα κέζα λα απηνπξνζηαηεπζνχλ. β) Ζ 

ζπκβνπιεπηηθή ζε ειηθησκέλνπο, ζηα παηδηά ηνπο ε/θαη ην ζπγγεληθφ ηνπο 

πεξηβάιινλ. Παξάιιεια ε ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο  επαγγεικαηίεο πγείαο ψζηε λα 

ππάξρεη ζπλδπαζηηθή θαη εμαηνκηθεπκέλε αληηκεηψπηζε ησλ δεηεκάησλ πνπ 

πξνθχπηνπλ. 
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Κεθάλαιο 3
ο
 

 

Αλάγθεο ειηθησκέλσλ 

 

3.1. Δηζαγσγή 

Οη αξραίεο αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηα γεξαηεηά ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ είλαη παξά 

απινί θαηάινγνη κπζηθψλ θαη ηζηνξηθψλ πξνζψπσλ πνπ ππνηίζεηαη φηη είραλ θηάζεη 

ζε βαζηά γεξάκαηα. Χζηφζν ζηελ πεξίπησζε ησλ ηζηνξηθψλ πξνζψπσλ, νη 

κεηαγελέζηεξνη δελ ηνπο ζπκνχληαη ηφζν γηα ηελ πεξίνδν ησλ γεξαηεηψλ ηνπο φζν 

θπξίσο γηα ηα επηηεχγκαηα ηνπο: ε ειηθία ηνπο γεληθά δελ ελδηαθέξεη, εάλ ηχρεη λα 

ελδηαθέξεη, είλαη κφλν γηα λα γίλεη αλαθνξά ζε θάηη πνπ θαηφξζσζαλ παξά ηελ 

πξνρσξεκέλε ειηθία ηνπο. Με ιίγα ιφγηα θαίλεηαη πσο ζηελ αξραηφηεηα ππήξρε 

παληειήο έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα ηνπο γέξνπο. Σν γεγνλφο απηφ είλαη ζεκαληηθφ 

απφ κφλν ηνπ θαη κπνξεί λα παξέρεη ελδείμεηο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο 

ησλ γεξφλησλ ζηελ ειιεληθή θαη ξσκατθή αξραηφηεηα. Δμίζνπ ζεκαληηθέο είλαη θαη 

νη αηηίεο πνπ θξχβνληαη πίζσ απφ απηφ ην γεγνλφο: νθείιεηαη ζην φηη νη γέξνληεο 

ήηαλ ζπγθξηηηθά ιηγνζηνί κέζα ζηελ θνηλσλία ή κήπσο ζην φηη ιίγνη απφ απηνχο ήηαλ 

νξαηνί κέζα ζε απηήλ (Parkin, 2008). 

ηε ζεκεξηλή επνρή νη αλάγθεο ησλ ειηθησκέλσλ δελ είλαη δηαθνξεηηθέο απφ ηηο 

αλάγθεο ησλ άιισλ αλζξψπσλ. Χζηφζν ε γεξνληηθή ειηθία ζπλνδεχεηαη απφ 

ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο πνπ ρξήδνπλ ηθαλνπνίεζεο γηα λα γίλεη απηή ε πεξίνδνο ηεο 

δσήο πεξηζζφηεξν ρξήζηκε θαη επράξηζηε ζηνπο ίδηνπο. Οη ειηθησκέλνη φπσο θαη φινη 

νη άλζξσπνη έρνπλ αλάγθε απφ: 
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α) Δηζφδεκα πνπ λα θαιχπηεη ηηο βαζηθέο αλάγθεο ρσξίο θηιαλζξσπία (αμηνπξεπή 

θαηνηθία κε επαξθή ζέξκαλζε, ζσζηή δηαηξνθή θαη έλδπζε, νηθηαθή βνήζεηα, 

θαζαξηφηεηα θαη δπλαηφηεηα κεηαθίλεζεο). 

β) Παξακνλή ζην ζπίηη κε ζπληξνθηά, αλζξψπηλεο ζρέζεηο, δεζηαζηά, αγάπε, 

ζηνξγή, ελζσκάησζε ζηελ νηθνγέλεηα ρσξίο ην ζπλαίζζεκα φηη είλαη βάξνο 

ζηνπο άιινπο. εβαζκφ ηεο ειεπζεξίαο ηνπο, δπλαηφηεηα λα δνπλ κε ην δηθφ 

ηνπο ηξφπν θαη ξπζκφ. Απηνζεβαζκφ θαη απηνλνκία. Αίζζεκα φηη αλήθνπλ 

θάπνπ, φηη είλαη απαξαίηεηνη, φηη ζπκκεηέρνπλ δεκηνπξγηθά, φηη ιακβάλνπλ 

κέξνο ζηηο εμειίμεηο αθφκα θαη φηαλ δελ ηηο εγθξίλνπλ, φηη επεξεάδνπλ ηε δσή 

ηνπο θαη ηε δσή ησλ άιισλ. ρη ζηελ απνκφλσζε θαη ζηελ απφξξηςε απφ ηελ 

νηθνγέλεηα θαη ηελ θνηλφηεηα. 

γ) Ηθαλνπνηεηηθή ηαηξνθαξκαθεπηηθή θάιπςε θαη λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε κε 

ζεβαζκφ ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπο ρσξίο ηαιαηπσξία θαη θαηαξξάθσζε ηεο 

ππεξεθάλεηαο ηνπο. 

δ) Γξαζηεξηφηεηα, απαζρφιεζε, εθπαίδεπζε, επηθνηλσλία, πξνζθνξά θαη 

αλαγλψξηζε ηεο πξνζθνξάο, θνηλσληθέο επαθέο, δηαζθέδαζε, λέα 

ελδηαθέξνληα, πλεπκαηηθά εξεζίζκαηα, πξνζδνθίεο 

ε) Γπλαηφηεηα λα θηλεζνχλ αλεμάξηεηνη 

ζην ρψξν ηνπο. Μεξηθνί επάισηνη, 

αλάπεξνη αζζελείο ειηθησκέλνη 

ρξεηάδνληαη θξνληηζηή θαη βνήζεηα 

ζηελ θίλεζε ηνπο φηαλ έρνπλ αλάγθε 

ή δηάθνξα βνεζήκαηα π.ρ. 

κπαζηνχλη, παηεξίηζα ή ακαμίδην.  

ζη) Έγθαηξε θαη νξζή ελεκέξσζε ζε ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ. 

δ) Πξφζβαζε ζε  ππεξεζίεο κέζα ζηελ θνηλφηεηα ή/θαη θαη' νίθνλ βνήζεηα θαη 

λνζειεία. 

ε) Γπλαηφηεηα λα πεζάλνπλ κε αμηνπξέπεηα αλάκεζα ζε αγαπεκέλα άηνκα (Δκθε-

Πνπινπνχινπ, 2009). 

Απνηειεί πιένλ πνιηηηθή, φηη ε παξνρή πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο ζα πξέπεη λα 

θαηεπζχλεηαη απφ ηηο αληίζηνηρεο αλάγθεο. Με απηή ηε ινγηθή, έλαο πιεζπζκφο 

κπνξεί λα ρξεηάδεηαη πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο ή νηθνγελεηαθφ ηαηξφ. Γηα λα 

ππάξρεη θαηάιιειε θξνληίδα πγείαο ζηνλ πιεζπζκφ, νη ππεξεζίεο πγείαο έπξεπε λα 

ζρεδηάζνπλ ή λα πεξηγξάςνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιεζπζκνχ, λα εθηηκήζνπλ ηηο 
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αλάγθεο ηνπ γηα θξνληίδα πγείαο θαη λα ηηο ηθαλνπνηήζνπλ. Μέζα ζην πιαίζην ηνπ 

πιεζπζκνχ, ε αλάγθε έρεη πην ζπγθεθξηκέλε θαη ηερληθή έλλνηα: ηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

αηφκνπ (ή ηνπ πιεζπζκνχ) λα έρεη φθεινο απφ κηα ζπγθεθξηκέλε παξέκβαζε φζνλ 

αθνξά ζηελ παξνρή θξνληίδαο πγείαο. Έηζη, ηα νθέιε θαινχληαη "εθβάζεηο 

/αληηθεηκεληθνί ζθνπνί". Υξεζηκνπνηνχληαη γηα λα κεηξήζνπλ εάλ κία παξέκβαζε 

πέηπρε (ή ην αληίζεην) ηνπο επηζπκεηνχο ζηφρνπο, π.ρ. πφζν θαιά ε πξψηκε 

ζπληαμηνδφηεζε επηηπγράλεη ηνλ επηζπκεηφ ζθνπφ ηεο, δειαδή ηε κείσζε ηεο 

ρξνληθήο πεξηφδνπ παξακνλήο ζηελ εξγαζία; Απηφ, βέβαηα, απαηηεί απφ ηελ ππεξεζία 

λα έρεη μεθάζαξν ζθνπφ, ηνλ νπνίν λα επηζπκεί λα επηηχρεη. 

 Δάλ ε αλάγθε πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ην πψο ζα σθειεζνχλ ηα άηνκα, ηφηε 

δεκηνπξγείηαη ε απνξία ηνπ ηξφπνπ θαζνξηζκνχ ηεο έλλνηαο ηνπ νθέινπο (ή ηνπ 

αληηθεηκεληθνχ ζθνπνχ). Γελ ππάξρεη νκνθσλία γηα ηνλ ηξφπν κέηξεζεο ηνπ 

νθέινπο, παξφιν πνπ ε έλλνηα γίλεηαη επξέσο απνδεθηή απφ ηνπο θνξείο πγείαο θαη 

ηεο θνηλσλίαο. ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, είλαη ζχλεζεο ην φθεινο (ή ε έθβαζε) λα 

κεηξάηαη κε φξνπο, φπσο ε ζλεζηκφηεηα (π.ρ. επηβίσζε), ε λνζεξφηεηα (π.ρ. 

ζπκπηψκαηα) θαη ε πνηφηεηα δσήο. ηα πιαίζηα εθηίκεζεο ηεο λνζεξφηεηαο θαη ηεο 

πνηφηεηαο δσήο, ππάξρεη κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ηππνπνηεκέλσλ 

δεηθηψλ ηεο έθβαζεο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε δηαθνξεηηθά 

πεξηβάιινληα θαη ζε δηαθνξεηηθέο ειηθηαθέο νκάδεο (π.ρ. ειηθησκέλνη). Δίλαη 

ζεκαληηθφ λα ηνληζζεί φηη θαη νη δείθηεο έθβαζεο θαη αμηνιφγεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ θξνληίδαο πγείαο, δε 

ζρεδηάζηεθαλ έρνληαο θαηά λνπ ηα ειηθησκέλα άηνκα.  

Δπίζεο, είλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη ε αλάγθε είλαη δπλακηθή έλλνηα. Τπεξεζίεο 

πνπ ήηαλ απαξαίηεηεο θαηά ην παξειζφλ, φπσο ν καδηθφο έιεγρνο κε αθηηλνγξαθία 

ζψξαθα ή ε παξνρή γεπκάησλ ζηα άηνκα ησλ νπνίσλ ην ζπίηη είρε βνκβαξδηζηεί θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ, ελδέρεηαη λα κελ έρνπλ πηα ρξεζηκφηεηα. Ζ δεκηνπξγία 

λέσλ θαη ζεκαληηθψλ ππεξεζηψλ θαη παξεκβάζεσλ ζα δεκηνπξγήζνπλ λέεο αλάγθεο 

γηα ππεξεζίεο πγείαο. 

ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, ε έλλνηα ηεο αλάγθεο, ε νπνία είλαη επξεία, ζπλήζσο 

ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξεηο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην κεραληζκφ θαζνξηζκνχ ησλ 

αλαγθψλ. 

1. Καλνληζηηθέο αλάγθεο είλαη νη εθείλεο πνπ πξνζδηνξίδνληαη ή αλαγλσξίδνληαη απφ 

ηνλ εηδηθφ ή ηνλ επαγγεικαηία. Απηφ απαηηεί λα νξηζηεί κηα πξφηππε ηηκή 

αλαθνξάο, θάησ απφ ηελ νπνία αλαγλσξίδεηαη φηη ηα άηνκα βξίζθνληαη ζε 
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αλάγθε. Γηα παξάδεηγκα, κηα λνζειεχηξηα πνπ εθηηκά φηη ην ειηθησκέλν άηνκν 

ρξεηάδεηαη βνήζεηα ζην κπάλην ηνπ, εθηειεί κηα ηππηθή αμηνιφγεζε. 

2. Δθηηκώκελεο αλάγθεο είλαη εθείλεο πνπ αλαγλσξίδνληαη απφ ην ρξήζηε ησλ 

ππεξεζηψλ θξνληίδαο πγείαο ή ηνλ επαγγεικαηία θξνληίδαο πγείαο, φπσο ε 

αλάγθε γηα παξνρή βνήζεηαο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ κπάληνπ. 

3. Δθθξαδόκελεο αλάγθεο είλαη νη εθηηκψκελεο αλάγθεο πνπ κεηαθξάδνληαη ζε 

πξάμε: Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ε δήηεζε ηνπ ειηθησκέλνπ αηφκνπ γηα κεηαθνξά 

ζε θάπνηα δνκή, ή ε δήηεζε ησλ ειηθησκέλσλ πνπ αλήθνπλ ζε κεηνλφηεηεο γηα 

ηελ παξνρή εηδηθψλ γεπκάησλ απφ ηελ ππεξεζία ζίηηζεο. 

4. Σπγθξηηηθέο αλάγθεο πνπ νξίδνληαη απφ ηα άηνκα κίαο πεξηνρήο, κέζσ ηεο 

ζχγθξηζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θξνληίδαο πγείαο ζηνλ πιεζπζκφ (ή 

ηκήκαηνο ηνπ πιεζπζκνχ) κε ηηο ππεξεζίεο θξνληίδαο πγείαο άιιεο πεξηνρήο. 

Δάλ δελ είλαη γλσζηφ πνηνο είλαη ν βέιηηζηνο ηξφπνο παξνρήο ππεξεζηψλ, ηφηε 

απιέο ζπγθξίζεηο κεηαμχ νκάδσλ θαη πεξηνρψλ ζα απνθαιχςνπλ πεξηνρέο κε 

αλάγθεο πνπ δελ έρνπλ ηθαλνπνηεζεί (ή έρνπλ ππεξθεξαζηεί) (Victor, 2011). 

 

3.2 σκαηηθέο αλάγθεο. 

Οη ειηθησκέλνη ιφγσ ησλ πνιιαπιψλ πξνβιεκάησλ πγείαο πνπ έρνπλ, εκθαλίδνπλ 

αξθεηέο αλάγθεο πνπ πξνζπαζνχλ λα ηηο αλαθνπθίζνπλ ή λα ηηο ζεξαπεχνπλ κε 

απψηεξν ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπο. Έλαο βαζηθφο ηξφπνο γηα ηε 

κειέηε ηνπ επηπέδνπ πγείαο ησλ ειηθησκέλσλ αηφκσλ είλαη ν έιεγρνο ηεο ηθαλφηεηαο 

ηνπο λα εθηεινχλ πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπο λα παξακέλνπλ αλεμάξηεηνη 

ζηελ θνηλφηεηα. Σέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο 

θαιχπηνπλ ηξεηο ηνκείο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο:  

(1) ηελ θηλεηηθφηεηα,  

(2) ηελ απηνθξνληίδα (φπσο ην ληχζηκν θαη ε 

ζίηηζε) θαη  

(3) ηηο δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνχ (φπσο είλαη ηα ςψληα, ην καγείξεκα θαη ην θαζάξηζκα). 

Γηα θάζε θαηεγνξία, ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ αδπλαηεί λα εθηειέζεη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο απμάλεηαη κε ηελ ειηθία. ηελ ειηθία άλσ ησλ 85 εηψλ, ηνπιάρηζηνλ 

ην 20% δελ κπνξεί λα εθηειέζεη κία δξαζηεξηφηεηα απηνθξνληίδαο (ζπγθξηηηθά κε ην 
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4% ηεο ειηθίαο 65-69 εηψλ), ην 60% δελ είλαη ζε ζέζε λα θάλεη ηα ςψληα γηα ην ζπίηη 

(αληίζηνηρα, ην 8% ηεο ειηθίαο 65-69' εηψλ) θαη ην 44% αληηκεησπίδεη ηνπιάρηζηνλ 

έλα θηλεηηθφ πξφβιεκα (αληίζηνηρα, ην 5% ηεο ειηθίαο 65-69 εηψλ) (Πίλαθαο 3) 

Πίλαθαο 3. Σν πνζνζηφ % ηνπ πιεζπζκνχ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην πνπ δελ είλαη ζε ζέζε λα 

εθηειέζεη δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο:2001 

 

  
ηηο ζεκαληηθέο ζσκαηηθέο αλάγθεο πνπ πξέπεη λα επηιχνληαη, πεξηιακβάλεηαη θαη ε 

αλαθνχθηζε απφ ηνλ πφλν, ν θαιφο χπλνο θαη ε αλάπαπζε, ε θαιή ιεηηνπξγία ηεο 

νχξεζεο θαη ηεο θέλσζεο, ε πξφιεςε θαη ε έγθαηξε αληηκεηψπηζε ησλ ινηκψμεσλ 

θ.α. 

 

3.3 Φπρνινγηθέο αλάγθεο. 

ιεο νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, νη θνηλσληθέο αιιαγέο θαη ν ζχγρξνλνο ηξφπνο δσήο 

έθεξαλ ζηελ επηθάλεηα πνιιά έληνλα ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα ειηθησκέλσλ. Ζ 

απνκάθξπλζε απφ ηελ παξαγσγηθή εξγαζία κε ηε ζπληαμηνδφηεζε κπνξεί λα 

ζεκαίλεη: α) Απφζπξζε - θνηλσληθή απνκφλσζε.  

β) Μνλαμηά. 

γ) Πεξηζσξηνπνίεζε.  

δ) Απψιεηα απηνλνκίαο πνπ νδεγεί φρη κφλν ζηε ζσκαηηθή εμάξηεζε αιιά θαη ζηελ 

θνηλσληθή. 

ε) Μαξαζκφ.  

δ) Λχπε, απφγλσζε απφ απψιεηα ζπληξφθνπ ή θίισλ.  
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ε) Γεξνληηθή θαηάζιηςε. Ζ θαηάζιηςε δελ είλαη, εμ νξηζκνχ, νχηε ραξαθηεξηζηηθφ, 

νχηε αλαπφζπαζην κέξνο ηεο γήξαλζεο, παξφια απηά είλαη ε ζπρλφηεξε δηαηαξαρή 

ςπρηθήο πγείαο ζηε κεγάιε ειηθία. Δθηηκάηαη φηη επεξεάδεη έλα ζηα επηά άηνκα 

ειηθίαο άλσ ησλ 65 εηψλ, κε ηηο γπλαίθεο λα 

εκθαλίδνπλ, ζε δηπιάζηα αλαινγία, ζπγθξηηηθά κε 

ηνπο άλδξεο, θαηαζιηπηηθή ζπκπησκαηνινγία .  

Ζ θαηάζιηςε έρεη ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηελ 

επεκεξία θαη ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ ειηθησκέλσλ 

αηφκσλ θαη πξνθαιεί πςειέο δαπάλεο θαη κεγάιε 

δήηεζε ππεξεζηψλ θξνληίδαο πγείαο απνηειψληαο 

πξφθιεζε γηα ηε Γεκφζηα Τγεία (ηπιηαλνπνχινπ 

θαη ζπλ., 2010). 

ηελ πιεζπζκηαθή νκάδα ησλ ειηθησκέλσλ ππάξρνπλ, βεβαίσο, πνιινί πνπ δελ 

αληηκεησπίδνπλ ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα θαη ραίξνληαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο 

ειηθίαο ηνπο. Τπάξρνπλ φκσο θαη θαηεγνξίεο φπσο ειηθησκέλνη πνπ δελ έρνπλ 

νηθνγέλεηα, ή νηθνγέλεηεο ρακεινχ νηθνλνκηθνχ επηπέδνπ πνπ δελ κπνξνχλ λα 

θξνληίζνπλ ειηθησκέλνπο κε πξνβιήκαηα πγείαο, ή άιια. Τπάξρνπλ, ηέινο, 

νηθνγέλεηεο πνπ αξλνχληαη λα αλαιάβνπλ ηελ επζχλε ησλ ειηθησκέλσλ ζπγγελψλ. 

Έηζη εμεγείηαη ην γεγνλφο φηη ειηθησκέλνη εγθαηαιεηκκέλνη ζηα λνζνθνκεία είλαη 

ζπλήζσο απηνί πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο. Οη ειηθησκέλνη πνπ 

δνπλ κφλνη έξρνληαη αληηκέησπνη κε ηελ παξακέιεζε, θπζηθή ή ςπρνινγηθή, αιιά 

θαη αληηκέησπνη κε ηε βία ή ηελ θαθνπνίεζε. Παξαηεξήζεηο έδεημαλ φηη ππφθεηληαη 

(ζε ζρέζε κε άιιεο ειηθηαθέο νκάδεο) ζε πεξηζζφηεξα ηξνραία αηπρήκαηα, νηθηαθά 

αηπρήκαηα ή εγθιεκαηηθέο επηζέζεηο (Παλέξα, 1999). 

Ζ αληηκεηψπηζε ησλ ςπρνινγηθψλ αλαγθψλ δελ πξέπεη λα ππνεθηηκάηαη θαηά ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ αζζελψλ θαη ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο νιηζηηθήο θξνληίδαο ηνπ αζζελή. 

εκαληηθφ ξφιν παίδεη ε νηθνγέλεηα θαη ην ππνζηεξηθηηθφ δίθηπν ηνπ ειηθησκέλνπ, νη 

νπνίνη ζα πξέπεη λα εθπαηδεπηνχλ ηφζν ζηελ πξψηκε αλαγλψξηζε ησλ ςπρνινγηθψλ 

ζπκπησκάησλ φζν θαη ζηελ έγθαηξε παξαπνκπή ησλ ειηθησκέλσλ ζηηο αληίζηνηρεο 

ππεξεζίεο πγείαο. Φπζηθά, ε θαιή θαη ζπλερήο επηθνηλσλία ησλ ειηθησκέλσλ κε ηνπο 

"λεψηεξνπο", (παηδηά, εγγφληα) κεηψλεη ην αίζζεκα απνκφλσζεο θαη κνλαμηάο, αθφκε 

θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρνπκε απψιεηα ζπδχγνπ. Γελ πξέπεη επίζεο λα 

παξακειεζεί ε ζπζρέηηζε απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ κε ππαξθηά ζσκαηηθά θαη 
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θνηλσληθά πξνβιήκαηα θαη ηελ αλάγθε λα ηθαλνπνηνχληαη νη ζσκαηηθέο αλάγθεο γηα 

ηελ κείσζε ηνπ αληίθηππνπ πνπ πξνθαινχλ ζηνλ ςπρηζκφ ηνπ ειηθησκέλνπ. 

 

3.4 Κνηλσληθέο & νηθνλνκηθέο αλάγθεο. 

Οη ππεξήιηθεο αληηκεησπίδνληαη, θαηά θχξην ιφγν, σο επηβαξπληηθνί παξάγνληεο θαη 

σο κε απνδνηηθνί παξαγσγηθά, κε απνηέιεζκα λα ηίζεληαη έκκεζα ή άκεζα ζην 

θνηλσληθφ πεξηζψξην. Οη θαηαζηάζεηο απηέο ηνπο σζνχλ ζπλήζσο ζε δνγκαηηζκνχο, 

ζε δπζπξνζαξκνζηία θαη ζε επηθπιαθηηθφηεηα απέλαληη ζε θάζε λέα ηδέα, ζρέζε ή 

ζπλήζεηα. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φκσο, ε απμεκέλε ιφγσ ειηθίαο λνζεξφηεηα ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηα ζνβαξά θνηλσληθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ, νδεγνχλ ηνπο 

ππεξήιηθεο ζε απνδηνξγάλσζε θαη ζπληεινχλ ζηε δηακφξθσζε ελφο ηδηφκνξθνπ 

ςπρηζκνχ, ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ πεξηνξίδεη ηηο πηζαλφηεηεο δηεμφδνπ απφ ην 

θαχιν θχθιν πνπ δεκηνπξγείηαη.  

Σα ζεκαληηθφηεξα απφ ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα, πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

ππεξήιηθεο, είλαη ηα εμήο: 

Πξνβιήκαηα θαηνηθίαο θαη πεξηβάιινληνο: Ζ δηαβίσζε ησλ ππεξειίθσλ ζε θαηνηθίεο 

πνπ είλαη πξνζαξκνζκέλεο ζηηο αλάγθεο ηνπο, ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηε δηαηήξεζε 

ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπο θαη δηεπθνιχλεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή 

ηνπο ζηα θνηλσληθά δξψκελα. Ζ δηακφξθσζε φκσο ησλ θαηνηθηψλ θαη ε γεληθφηεξε 

πνιενδνκηθή νξγάλσζε ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ αλαγθάδεη ηνπο 

ππεξήιηθεο λα δηαβηνχλ ζε ρψξνπο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ άλεηε δηακνλή ηνπο θαη 

ιεηηνπξγνχλ αλαζηαιηηθά ζηνλ ςπρηζκφ ηνπο. 

Οηθνλνκηθά πξνβιήκαηα: Οη απμεκέλεο αλάγθεο ηεο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο 

θαη ν παξαηεηακέλνο ρξφλνο λνζειείαο ησλ ππεξειίθσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην ρακειφ 

χςνο ησλ ζπληάμεσλ θαη ηε κε επαξθή θάιπςε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αλαγθψλ ηνπο 

απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία, επηβαξχλνπλ ηφζν ηνπο ίδηνπο, φζν θαη ην ζηελφ 

ζπγγεληθφ θαη θηιηθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Δπηπιένλ, ε ζπλερήο αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

ππεξειίθσλ θαη ε κεγάιε ππνγελλεηηθφηεηα, πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηδηαίηεξα ηηο 

αλαπηπγκέλεο ρψξεο, δεκηνπξγνχλ επξχηεξεο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο 

επηβαξχλζεηο, πνπ ηηο επσκίδεηαη ν ελεξγφο πιεζπζκφο ησλ λεαξφηεξσλ ειηθηψλ. 

Πξνβιήκαηα απηνεμππεξέηεζεο: Οη ππεξήιηθεο θαη ηδηαίηεξα φζνη έρνπλ ππεξβεί ηελ 

ειηθία ησλ 70 εηψλ δπζθνιεχνληαη λα αληαπνθξηζνχλ ζε θαζεκεξηλέο αζρνιίεο, πνπ 

έρνπλ ζρέζε κε ηελ αηνκηθή πγηεηλή, ηε θξνληίδα ηνπ ζπηηηνχ, ην καγείξεκα θαη ηελ 



 43 

έλδπζε. Δάλ ν ππεξήιηθαο βξίζθεηαη θάησ απφ ηελ πξνζηαζία ζηελψλ ζπγγελψλ ηνπ, 

νη ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο θαιχπηνληαη επαξθψο. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε 

δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα ππνζηηηζκνχ, πγηεηλήο θαη άιια, πνπ επηηείλνπλ ηα 

ςπρνζσκαηηθά πξνβιήκαηα πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ ειηθία. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε 

ιχζε είλαη ε παξνρή θάπνηαο θξνληίδαο απφ ηξίηα πξφζσπα, έλαληη θάπνηνπ 

νηθνλνκηθνχ αληαιιάγκαηνο ή ε εηζαγσγή ζε θάπνην ίδξπκα, ε νπνία επηιχεη ηηο 

βαζηθέο αλάγθεο απηνεμππεξέηεζεο, δεκηνπξγεί φκσο άιια ηαηξνθνηλσληθά 

πξνβιήκαηα.  

Πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο θαη ςπραγσγίαο: Σα απνηειέζκαηα ζεηξάο εξεπλψλ, πνπ 

δηεμήρζεζαλ ζε δηάθνξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ, έρνπλ νδεγήζεη ζηε δηαπίζησζε φηη ηα 

πνζνζηά ησλ ππεξειίθσλ θαη ησλ κεζειίθσλ πνπ είλαη αλαιθάβεηνη ή έρνπλ ρακειφ 

επίπεδν εθπαίδεπζεο είλαη ηδηαίηεξα πςειά. Σν γεγνλφο απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

γεληθφηεξε βειηίσζε ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ησλ λέσλ, δεκηνπξγεί δπζθνιίεο ζηελ 

επηθνηλσλία ησλ ππεξειίθσλ κε άηνκα λεαξήο ειηθίαο. Δπηπιένλ, ν αλαιθαβεηηζκφο 

ησλ ππεξειίθσλ ηνπο νδεγεί ζε πεξαηηέξσ θνηλσληθή απνκφλσζε, αθνχ 

δπζθνιεχνληαη λα ζπληάμνπλ θάπνην γξάκκα, λα δηαβάζνπλ ηνπο ππφηηηινπο μέλσλ 

πξνγξακκάησλ πνπ πξνβάιινληαη ζηελ ηειεφξαζε ή αθφκα λα δηαβάζνπλ ηηο νδεγίεο 

θάπνηνπ θαξκαθεπηηθνχ παξαζθεπάζκαηνο  

Χο πξνο ηελ ςπραγσγία, νη ππεξήιηθεο πνπ δε βξίζθνληαη θνηλσληθά απνκνλσκέλνη, 

δηαζέηνπλ θάπνηα νηθνλνκηθή άλεζε θαη δελ αληηκεησπίδνπλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα 

πγείαο θαιχπηνπλ ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο αζρνινχκελνη κε δηάθνξα ελδηαθέξνληα, 

ζπρλάδνληαο ζε ιέζρεο, ζπκκεηέρνληαο ζε εθδξνκέο θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο 

δηάθνξσλ ζσκαηείσλ ή νξγαλψζεσλ (Dimond et al., 1987). Έλα κεγάιν φκσο κέξνο 

ησλ ππεξειίθσλ δελ έρεη δπλαηφηεηεο επράξηζηεο ςπραγσγίαο θαη δεκηνπξγηθήο 

θάιπςεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ηα Κέληξα Αλνηθηήο 

Πξνζηαζίαο Τπεξειίθσλ (ΚΑΠΖ) παξέρνπλ ζεκαληηθφ έξγν, δηνξγαλψλνληαο 

πξνγξάκκαηα ςπραγσγίαο, αλεβάδνληαο ζεαηξηθά έξγα, παξνπζηάδνληαο κνπζηθά 

πξνγξάκκαηα θαη δηνξγαλψλνληαο εθδξνκέο. 

Οη θνηλσληθέο αλάγθεο, νη αλάγθεο γηα ζπκκεηνρή ζηελ θνηλσληθή δσή, ζπρλά δελ 

θαιχπηνληαη. Οη αλάγθεο γηα ππεξεζίεο πγείαο θαη θνηλσληθέο ππεξεζίεο, δελ 

ηθαλνπνηνχληαη γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο αζζελείο κε βαξείεο ρξφληεο αζζέλεηεο πνπ 

δνπλ ζην ζπίηη ηνπο, ηδηαίηεξα φηαλ αλήθνπλ ζηηο θαηψηεξεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο 

ηάμεηο. Ζ ελεκέξσζε ησλ ειηθησκέλσλ γηα ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ είλαη ειιηπήο 

έσο αλχπαξθηε. Οη ελδηαθεξφκελνη ζπρλά δελ γλσξίδνπλ ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη, 
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ηηο ππεξεζίεο πγείαο-πξφλνηαο θαη ηηο δηάθνξεο παξνρέο πνπ πξνζθέξνπλ ην Κξάηνο, 

ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο πξνο ηνπο ειηθησκέλνπο-

άξξσζηνπο θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο.  

Ζ ηδέα φηη νη ππεξήιηθεο έρνπλ ιηγφηεξεο αλάγθεο θαη δελ ρξεηάδνληαη πνιιά γηα λα 

δήζνπλ είλαη πνιχ δηαδεδνκέλε αιιά δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα γηαηί 

κεξηθέο δαπάλεο κεηψλνληαη, ελψ ηαπηφρξνλα απμάλνληαη άιιεο πνπ πξνθχπηνπλ εμ 

αηηίαο ηεο ειαηησκέλεο ζσκαηηθήο θηλεηηθφηεηαο θαη ησλ δπζιεηηνπξγηψλ πνπ 

πξνθαινχληαη απφ πξνβιήκαηα πγείαο, ε αληηκεηψπηζε ησλ νπνίσλ είλαη ηδηαίηεξα 

πνιπέμνδε. Γηα παξάδεηγκα  νη πεξηζζφηεξνη πγηείο ειηθησκέλνη είλαη ιηγφηεξν ηθαλνί 

γηα νξηζκέλεο εξγαζίεο ζηελ θαηνηθία ηνπο, φπσο ην ξάςηκν θαη κεξηθέο 

κηθξνεπηζθεπέο ηηο νπνίεο νη λεφηεξνη θάλνπλ κφλνη ηνπο. Πξέπεη λα πιεξψζνπλ 

άιινπο γηα λα θάλνπλ απηέο ηηο δνπιεηέο. Αξθεηνί αγξφηεο δελ κπνξνχλ λα 

αζρνιεζνχλ κε ηνλ θήπν ηνπο, λα θαιιηεξγήζνπλ θξνχηα θαη ιαραληθά γηα 

απηνθαηαλάισζή ηνπο. Ζ πεξηνξηζκέλε θηλεηηθφηεηα κεξηθψλ θαζηζηά ηε δσή ηνπο 

πην αθξηβή: γηα λα κε δνπλ θιεηζκέλνη ζην ζπίηη ηνπο πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

λα δαπαλνχλ γηα ηαμί, ηειέθσλν θαη ζπγθεληξψζεηο θίισλ πνπ νξγαλψλνπλ ζην δηθφ 

ηνπο ρψξν. Λίγα ρξφληα κεηά ηε ζπληαμηνδφηεζε νη ειηθησκέλνη δηαπηζηψλνπλ φηη ηα 

δηαξθή θαηαλαισηηθά αγαζά πνπ δηαζέηνπλ ρξεηάδνληαη επηζθεπή ή αιιαγή. ζνη 

έρνπλ ρακειφηεξα εηζνδήκαηα ζίγνληαη πεξηζζφηεξν δηφηη ζπλήζσο αγνξάδνπλ είδε 

πην θζελά επνκέλσο ρεηξφηεξεο πνηφηεηαο. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηα είδε έλδπζεο 

θαη ππφδεζεο. Με ηηο ρακειέο ζπληάμεηο πνπ 

ιακβάλνπλ πνιινί ζπληαμηνχρνη, είλαη 

δχζθνιν λα απνηακηεχνπλ ψζηε λα αγνξάδνπλ 

λέα δηαξθή θαηαλαισηηθά αγαζά, ξνχρα θαη 

παπνχηζηα. Οη ππεξήιηθεο δνπλ πην ζπρλά 

κφλνη ζε ζχγθξηζε κε ηνπο λένπο 

ειηθησκέλνπο. Σν θφζηνο δσήο ελφο αηφκνπ είλαη πςειφηεξν. Πνιιέο δαπάλεο είλαη 

ίδηεο γηα έλα άηνκν θαη γηα έλα δεπγάξη π.ρ. ην ελνίθην, ε ζέξκαλζε, νη δαπάλεο γηα 

κεηαθίλεζε κε ηδησηηθφ απηνθίλεην ή ηαμί. Σα ςψληα επίζεο ζηνηρίδνπλ πεξηζζφηεξν 

γηα έλα άηνκν πνπ δεη κφλν. Αγνξάδεη αγαζά ζε κηθξή πνζφηεηα, πνπ θνζηίδνπλ πην 

αθξηβά γηαηί δχζθνια βξίζθεη, ηδηαίηεξα ζηηο ππεξαγνξέο, πξντφληα ζε κηθξέο 

ζπζθεπαζίεο (Πνπινπνχινπ, 1999).  

Αξθεηνί ειηθησκέλνη δελ έρνπλ ηα νηθνλνκηθά κέζα λα δήζνπλ αλεμάξηεηνη θαη 

ζηεξίδνληαη γηα ηελ επηβίσζε ηνπο είηε ζηα παηδηά ηνπο είηε ζηελ θξαηηθή βνήζεηα, ε 
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νπνία θπξίσο πξνζθέξεηαη κε ηε κνξθή ηεο ηδξπκαηηθήο πεξίζαιςεο. Μφιηο ηα 

ηειεπηαία ρξφληα έρεη γίλεη θαηαλνεηφ, φηη ε εμσλνζνθνκεηαθή θξνληίδα ησλ 

ειηθησκέλσλ, φρη κφλν είλαη κηθξφηεξε ζε θφζηνο γηα ην ζχζηεκα πγείαο, αιιά θαη 

έρεη ζαθψο πεξηζζφηεξα πιενλεθηήκαηα, κε απνηέιεζκα λα αλαπηχζζνληαη ηέηνηεο 

ππεξεζίεο ζηελ θνηλφηεηα γηα λα ηνπο ππνζηεξίμνπλ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ πνπ 

δνπλ θαη θηλνχληαη θαζεκεξηλά. 

 

3.5 Δθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. 
 

Σν άηνκν έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα καζαίλεη ζηελ ηξίηε ειηθία πνπ θαλεξψλεηαη θαη 

απνδεηθλχεηαη απφ ηα βάζε ησλ αηψλσλ κε ην "γεξάζθσ αεί πνιιά δηδαζθφκελνο" 

ηνπ φισλα φζν θαη απφ ηηο ζχγρξνλεο επηζηεκνληθέο έξεπλεο. ινη νη άλζξσπνη 

έρνπλ δηθαίσκα ζε εθπαίδεπζε θαη εηδίθεπζε άζρεηα απφ ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο 

επίπεδν θαη απφ ηελ ειηθία ηνπο. Σα άηνκα ηξίηεο ειηθίαο έξρνληαη ζπρλά 

αληηκέησπα κε νξηζκέλνπο ηδηαίηεξα αξλεηηθνχο παξάγνληεο νη νπνίνη δπζρεξαίλνπλ 

ηελ έληαμή θαη παξακνλή ηνπο ζηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο  

Οη παξάγνληεο απηνί πεξηιακβάλνπλ: 

 ηελ πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο 

γηα δηάθνξνπο νξγαλσηηθνχο θπξίσο ιφγνπο, 

 ηελ έιιεηςε πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ηα νπνία θαιχπηνπλ 

ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο θαη ελδηαθέξνληα ησλ αηφκσλ απηψλ γηα θαιχηεξε 

δηαρείξηζε ηνπ ειεχζεξνχ ηνπο ρξφλνπ, 

 ηελ έιιεηςε ζπλέρεηαο ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ή 

απνζπαζκαηηθέο δξάζεηο επηιεγκέλεο απφ ηνπο θνξείο εθπαίδεπζεο αλάινγα 

κε ηελ ρξεκαηνδφηεζε απφ ηα Δπξσπατθά ηακεία, 

 ηελ έιιεηςε ζχλδεζεο ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο κε έλα 

επξχηεξν θαη απνηειεζκαηηθφ δίθηπν παξνρήο ςπρνθνηλσληθψλ ππεξεζηψλ 

πνπ ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη ζηελ θαηεχζπλζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο ησλ 

νκάδσλ απηψλ 

  ε έιιεηςε πφξσλ θαη νη πξνθαηαιήςεηο  (Πνπινπνχινπ, 1999; Cross, 1981). 

Καηά ηελ θνηλσληνινγηθή πξνζέγγηζε νη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πξνθχπηνπλ φηαλ 

έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο αηφκσλ ή νκάδσλ ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη ηεο ιείπνπλ θάπνηεο 

γλψζεηο, πνπ επηβάιινληαη είηε απφ ζπγθεθξηκέλνπο, ζεζκνζεηεκέλνπο ή θαη άηππνπο 

θαλφλεο, είηε απφ θπξίαξρα θνηλσληθά πξφηππα. Ζ πνιηηηζηηθή πξνζέγγηζε 
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ππνγξακκίδεη θαηά θχξην ιφγν ηε ζεκαζία πνπ έρνπλ νη πεπνηζήζεηο θαη νη αμίεο ζηε 

δηακφξθσζε ησλ αλαγθψλ κίαο θνηλσληθήο νκάδαο. Οη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

πξνθχπηνπλ ζπλεπψο απφ ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηηο αμίεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ κία 

ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή νκάδα φπσο είλαη 

π.ρ. νη ειηθησκέλνη. Δπίζεο θαηά ηελ 

νηθνλνκηθή πξνζέγγηζε νη αλάγθεο 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξαγσγή θαη ζε 

κεγάιν βαζκφ ηαπηίδνληαη κε ην ζχζηεκα 

δηαλνκήο ησλ πξντφλησλ θαη ζπλεπψο νη 

αλάγθεο πξνζδηνξίδνληαη απφ ην επίπεδν αλάπηπμεο ησλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ ζε 

κία θνηλσλία, ζε κία ζπγθεθξηκέλε ηζηνξηθή πεξίνδν (Βεξγίδεο, 1999). 

ην πιαίζην ηεο δνκνιεηηνπξγηθήο πξνζέγγηζεο, νη αλάγθεο ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ 

θνηλσληθνί νκάδσλ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο δνκέο κέζα ζηηο νπνίεο δνπλ θαη απφ ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηηο νπνίεο επηηεινχλ. Κάζε αλάγθε είλαη κία έθθξαζε αληζζνξνπίαο, θαη 

θάζε αλάγθε ηείλεη λα πξνθαιεί ηηο θαηάιιειεο αληηδξάζεηο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο. 

Ζ ελεξγεηηθφηεηα θηλεηνπνηείηαη πάληνηε απφ κία αλάγθε νπφηε θαη ε ζπκπεξηθνξά 

καο ή ε θαηάζηαζε καο ρξεηάδεηαη λα αιιάμεη σο απάληεζε ζε απηή ηελ αιιαγή.  

Ζ δηάθξηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ζε α. ζπλεηδεηέο θαη ξεηέο, β. ζπλεηδεηέο 

αιιά κε ξεηέο θαη γ. ζε ιαλζάλνπζεο καο βνεζά λα επηιέμνπκε ηηο θαηάιιειεο 

κεζφδνπο θαη ηερληθέο γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπο. Γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πνπ 

ζεσξνχκε φηη είλαη ζπλεηδεηέο θαη ξεηέο, κπνξνχκε λα επηιέμνπκε σο θαηαιιειφηεξε 

κέζνδνο ζπιινγήο ζηνηρείσλ ηελ πεξηγξαθηθή δεηγκαηνιεπηηθή κέζνδν θαη ηελ 

ρξεζηκνπνίεζε εξσηεκαηνινγίσλ ή θαη θαηεπζπλφκελσλ ζπλεληεχμεσλ, θαη κε 

ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο αλίρλεπζεο πνπ απνηειεί ηελ πην δηαδεδνκέλε κνξθή 

πνζνηηθήο εκπεηξηθήο έξεπλαο (Cohen & Manion, 1997). 

Δάλ εθηηκήζνπκε φηη νη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ-ζηφρνπ είλαη θπξίσο 

κε ξεηέο ή ιαλζάλνπζεο, ηφηε γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπο επηιέγνπκε θπξίσο πνηνηηθέο 

κεζφδνπο θαη ηερληθέο φπσο: 

α. νη ηζηνξίεο δσήο φπνπ πξφθεηηαη γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ηνπο 

απφ άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηνλ πιεζπζκφ-ζηφρν, κε ήπηα θαζνδήγεζε απφ ηνπο 

εξεπλεηέο πξνθεηκέλνπ απφ ηηο αθεγήζεηο ηνπο λα ζπιιέγνπλ ζηνηρεία γηα ηα 

πξνζσπηθά ηνπο πξνβιήκαηα θαη ηηο αλάγθεο ηνπο (Cohen & Manion, 1997). 

β. νη κειέηεο πεξίπησζεο πνπ αθνξνχλ ηελ δηεξεχλεζε εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ 

θαηά θαλφλα παξαηεξψληαο κία ηππηθή κνλάδα ηνπ πιεζπζκνχ ζηφρνπ φπσο 
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έλα ελήιηθα, κία νκάδα ελειίθσλ, έλα ίδξπκα, κία επηρείξεζε, κία θνηλφηεηα. 

Ζ παξαηήξεζε απνζθνπεί ζηε ζε βάζνο εμεξεχλεζε θαη ζηελ ζπζηεκαηηθή 

αλάπηπμε ηεο δσήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κνλάδαο, ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

αλαγθψλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηεο θαζψο θαη ησλ 

πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ γελίθεπζε ηνπο ζηνλ πιεζπζκφ-ζηφρν (Cohen & 

Manion, 1997). 

γ. Ζ αηνκηθή θαη νκαδηθή ζπλέληεπμε σο εξεπλεηηθή ηερληθή ρξεζηκνπνηείηαη 

επξέσο γηα ηελ δηεξεχλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ  

ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο ηεο γλψζεο θαη ηεο πιεξνθνξίαο νχηε ε πιεξνθφξεζε, 

νχηε ε γλψζε γηα ηηο πξφζθαηεο θαη ηηο επηθείκελεο αιιαγέο είλαη απηνλφεηεο. 

Σαπηφρξνλα νη εμειίμεηο θαη αιιαγέο ζε φια ηα επίπεδα είλαη ηαρχηαηεο θαη ξηδηθέο. Ζ 

δηακφξθσζε ινηπφλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ δελ απνηειεί κία «θπζηθή» 

δηαδηθαζία πνπ θαηαιήγεη ζηαδηαθά ζηελ ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπο απφ ηνπο αλζξψπνπο 

θαη ζηελ θαηαγξαθή ηνπο κεηά απφ ζρεηηθέο έξεπλεο απφ ηνπο αξκφδηνπο 

εξεπλεηηθνχο θαη εθπαηδεπηηθνχο θνξείο. Παξάιιεια κε ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

δηεξεπλνχκε ηα ελδηαθέξνληα ηνπ πιεζπζκνχ - ζηφρνπ θαη ηα θίλεηξα ηνπ 

πιεζπζκνχ -ζηφρνπ. πλεπψο ε δηεξεχλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ζα πξέπεη 

λα γίλεηαη ζε πνιιαπιά επίπεδα θαη λα είλαη ζην κέηξν ηνπ εθηθηνχ θαζψο θαη 

πνιπκεζνδηθή θαη δηεπηζηεκνληθή, πξνθεηκέλνπ ηα ζπκπεξάζκαηα λα είλαη έγθπξα 

θαη λα ζπκβάιινπλ ζηνλ απνηειεζκαηηθφ ζρεδηαζκφ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

(Βεξγίδεο, 1999). 

Μηα κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 200 ειηθησκέλνπο ηνπ ΚΑΠΖ ηνπ δήκνπ 

Κξνπζψλα ηα έηε 2007-2008 καο δίλεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζε ηνπηθφ επίπεδν 

(Κξήηεο) γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπο θαη απνηειεί νδεγφ γηα ηελ πινπνίεζε 

δξάζεσλ πνπ λα ηθαλνπνηνχλ ηηο εμαηνκηθεπκέλεο αλάγθεο ηνπο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα 

ζηελ ηνπηθή θνηλσλία (Παλαγησηάθεο, 2008). πγθεθξηκέλα ηα ζεκαληηθφηεξα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο ήηαλ: 

--- Οη ειηθησκέλνη ρξεηάδνληαη εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε θαη ε αλάδεημε ηνπ 

γεγνλφηνο επηβεβαηψλεη ηελ άπνςε ηνπ Rogers φηη ε κφξθσζε είλαη δηθαίσκα φισλ 

ησλ αλζξψπσλ θαη 0α πξέπεη λα κπνξνχλ λα ηελ απνιακβάλνπλ ζε νιφθιεξε ηε 

δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο (Rogers, 1999). 

--- ην πιαίζην ηεο δηεξεχλεζεο εάλ ζέινπλ λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο θαη ζε 

πνην επίπεδν εθπαίδεπζεο, νη ειηθησκέλνη ήηαλ ζεηηθνί ζην λα εθπαηδεπηνχλ κε 

θαιχηεξε επηινγή ηα Κέληξα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΚΔΚ). Ζ επηινγή ησλ 
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ΚΔΚ ίζσο νθείιεηαη ζην φηη αηζζάλνληαη αλαζθάιεηα κε ηηο κεησκέλεο ζπληάμεηο θαη 

επηδεηνχλ ηελ θαηάξηηζε γηα κειινληηθή απαζρφιεζε κεηά ηελ ζχληαμε, κε ζθνπφ 

ηελ θάιπςε βαζηθψλ ηνπο αλαγθψλ. 

--- Καλέλαο απφ ηνπο εξσηψκελνπο δελ είρε ηειεηψζεη θάπνηα Αλψηαηε ρνιή νπφηε 

έξρνληαη ζε ζπκθσλία κε ηηο έξεπλεο ηεο Πνπινπνχινπ (1991) φπνπ ζχκθσλα κε 

απηήλ νη ειηθησκέλνη ζηελ Διιάδα δελ είραλ ίζεο επθαηξίεο θαη δηθαηψκαηα εμαηηίαο 

ηεο έιιεηςεο πφξσλ θαη ηεο πξνθαηάιεςεο γηα ηελ Σξίηε Ζιηθία θαη ν ελήιηθαο πνπ 

γεξάζθεη δελ γίλεηαη απνδεθηφο ζαλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο θνηλσλίαο καο.  

--- Δπίζεο ελψ νη ειηθησκέλνη είλαη ζεηηθνί γηα ηελ ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζε 

Παλεπηζηήκηα Σξίηεο Ζιηθίαο ζηελ Διιάδα ν ζεζκφο είλαη αλχπαξθηνο, ελψ ζηηο 

Δπξσπατθέο ρψξεο κε ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηελ Γαιιία, Αγγιία, Ηηαιία, 

Πνισλία φπνπ ηα Παλεπηζηήκηα Σξίηεο Ζιηθίαο είλαη απφ ηνπο πην επηηπρεκέλνπο 

ζεζκνχο (Πνπινπνχινπ, 1999). 

--- Αξθεηνί ήηαλ θαη νη ειηθησκέλνη πνπ επηζπκνχζαλ ηε ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο 

γηα λα απνπεξαηψζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε.  

--- Οη ειηθησκέλνη ππνζηεξίδνπλ ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν θαη ην έξγν ην νπνίν 

πξνζθέξνπλ ηα ΚΑΠΖ ζηελ θξνληίδα ηεο ηξίηεο ειηθίαο,   

--- Πξψηε επηινγή ζεκάησλ πνπ δεηνχλ γηα επηκφξθσζε είλαη ηα ζέκαηα πγείαο, ελψ 

θαη νη ηάζεηο ησλ ειηθησκέλσλ γηα ηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ ζπκκεηέρνληαο ζε 

νκάδεο ελδηαθεξφλησλ θαη ηδηαίηεξα ζηελ νκάδα εηθαζηηθψλ είλαη κεγάιε. 

--- Δπηζπκνχλ λα είλαη εθπαηδεπηέο ζε θάπνην αληηθείκελν πνπ γλσξίδνπλ, εάλ ηνπο 

δνζεί ε επθαηξία.   

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ ν ζπγγξαθέαο θαηαιήγεη ζηηο παξαθάησ 

πξνηάζεηο: 

1. Σε ζεζκνζέηεζε θαη ιεηηνπξγία Δζληθνχ πζηήκαηνο χλδεζεο ηεο 

Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο κε ηελ Απαζρφιεζε (ΔΔΔΚΑ) ε 

θαζηέξσζε ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ δηα βίνπ κάζεζε, ν ζρεδηαζκφο θαη ε 

εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ πηζηνπνίεζεο δνκψλ, εθπαηδεπηψλ ζπζηεκάησλ ζπλερνχο 

ειέγρνπ, παξαθνινχζεζεο πηζηνπνηεκέλσλ θνξέσλ, πξνγξακκάησλ δηα βίνπ 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη δηαδηθαζηψλ πηζηνπνίεζεο, γλψζεσλ-δεμηνηήησλ - 

ηθαλνηήησλ, ε αλάπηπμε ζπζηήκαηνο δηάγλσζεο ησλ αλαγθψλ Δθπαίδεπζεο θαη 

Καηάξηηζεο απφ ην Παξαηεξεηήξην Απαζρφιεζεο Δξεπλεηηθή Πιεξνθνξηθή Α.Δ. 
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(Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ - Γεληθή Γξακκαηεία Δπελδχζεσλ θαη 

Αλάπηπμεο 2007-20013). 

Κξίλεηαη απαξαίηεην πιένλ ν πξνζαλαηνιηζκφο ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο θαη ζηα 

δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνπο ειηθησκέλνπο αθνχ θαηά ηηο πξνεγνχκελεο 

πεξηφδνπο πξνγξακκαηηζκνχ δελ ππήξμε ζπλνιηθή ζηξαηεγηθή παξά κεκνλσκέλεο 

δξάζεο απφ θνξείο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ φπσο (Παλεπηζηήκηα, Η.Σ.Δ., 

Δπηζηεκνληθέο θαη Δπαγγεικαηηθέο Δλψζεηο, πλδηθαιηζηηθνί θαη Πνιηηηζηηθνί 

ζχιινγνη θ.ι.π.). Ζ επηκφξθσζε ησλ ειηθησκέλσλ κπνξεί λα γίλεη κε ηελ ζπλεξγαζία 

ησλ Κέληξσλ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ζηα νπνία δείρλνπλ πεξηζζφηεξε 

πξνηίκεζε κε ηελ κνξθή επηδνηνχκελσλ ζεκηλαξίσλ θαη ηελ ζπλεξγαζία ησλ ΚΑΠΖ 

κε ηελ παξάιιειε ρξήζε θαη ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ηα νπνία απηά δηαζέηνπλ. 

2. Ζ δεκηνπξγία ηδηαίηεξα ζηελ Διιάδα ηνπ πξψηνπ Παλεπηζηεκίνπ Σξίηεο Ζιηθίαο 

κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ην ηδεψδεο ησλ Αλνηθηψλ πζηεκάησλ Σξηηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ζα θαιχςεη έλα κεγάιν θελφ ζηελ Δθπαίδεπζε. 

ηελ Δπξψπε ήδε ιεηηνπξγνχλ ζε πνιιέο Δπξσπατθέο ρψξεο φπσο ζηελ Γαιιία, 

Πνισλία, Αγγιία, θαη Ηηαιία αξθεηά Παλεπηζηήκηα Σξίηεο Ζιηθίαο. Ζ θαηάξηηζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πξέπεη λα γίλεηαη κε βάζε ηελ επηζπκία ησλ ειηθησκέλσλ θαη ηα 

ελδηαθέξνληα ηνπο θαη κπνξνχλ λα δηδάζθνληαη καζήκαηα κε κνξθή δηαιέμεσλ γχξσ 

απφ ζέκαηα Ηζηνξίαο Φπρνινγίαο, Κνηλσληνινγίαο θ.ι.π (Πνπινπνχινπ, 1999). 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ελφο Παλεπηζηεκίνπ Σξίηεο Ζιηθίαο πξέπεη λα είλαη απηά ησλ 

αλνηθηψλ ζπζηεκάησλ Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο δειαδή λα κελ απαηηνχλ ηελ 

θπζηθή παξνπζία ηνπ θνηηεηή κέζα ζηηο αίζνπζεο, λα κελ πξνυπνζέηνπλ εηζαγσγηθέο 

εμεηάζεηο, λα γίλνληαη φινη δεθηνί αλεμαξηήησο ειηθίαο, θαη ην Αλνηθηφ 

Παλεπηζηήκην κπνξεί θαη έρεη ηελ εκπεηξία λα πξσηνζηαηήζεη ζηε δεκηνπξγία 

Παλεπηζηεκηαθψλ Σκεκάησλ γηα ηελ Σξίηε Ζιηθία. Σν δίπισκα απνθνίηεζεο απφ 

έλα Παλεπηζηήκην Σξίηεο Ζιηθίαο πξέπεη λα έρεη ηζφηηκε αλαγλψξηζε 

επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ κε ησλ άιισλ Παλεπηζηεκίσλ κε ζθνπφ ηελ 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπ απφ ηνπο ειηθησκέλνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

3. Ζ επέθηαζε ηνπ ζεζκνχ ησλ ρνιείσλ Γεχηεξεο επθαηξίαο ζε επίπεδν 

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ζηνπο ειηθησκέλνπο κε 

θαηάξηηζε εηδηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ Σξίηε Ζιηθία αθνχ νη 

ειηθησκέλνη θαη ζηε παξνχζα έξεπλα επηζπκνχλ λα ηειεηψζνπλ ην Γεκνηηθφ, ην 

Γπκλάζην θαη ην Λχθεην. Δδψ κπνξεί λα δεηεζεί ε ζπλεξγαζία ησλ ΚΑΠΖ θαη ε 

αμηνπνίεζε ησλ ρψξσλ θαη ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο πνπ δηαζέηνπλ αθνχ νη 
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πεξηζζφηεξνη δειψλνπλ φηη επηζπκνχλ κε βάζε θαη ηελ παξνχζα έξεπλα ην ρψξν ηνπ 

ΚΑΠΖ γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπο. Σα απνιπηήξηα Γεκνηηθνχ, Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ 

πξέπεη λα έρνπλ ηζφηηκε αμία θαη αλαγλψξηζε απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο γηα 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο απφ ηνπο ειηθησκέλνπο. 

4. Ζ δηνξγάλσζε θάζε ρξφλν Φεζηηβάι Πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ κε ηελ 

ζπκκεηνρή ησλ ΚΑΠΖ, ησλ Γήκσλ, ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ ή 

Πεξηθεξεηψλ αιιά θαη επηζηεκνληθψλ ή πνιηηηζηηθψλ ζπιιφγσλ φιεο ηεο ρψξαο κε 

ζθνπφ ηελ παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ νκάδσλ 

ελδηαθεξφλησλ (κνπζηθνρνξεπηηθά ζπγθξνηήκαηα, εηθαζηηθέο εθζέζεηο, εθζέζεηο 

θεπνπξηθήο, εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ, πνίεζεο θ.ι.π.) θαη ηελ νξγάλσζε 

δηαγσληζκψλ γηα ηελ αλάδεημε ησλ θαιχηεξσλ έξγσλ. 

Δθηφο απφ ηηο αλάγθεο ηνπ ειηθησκέλνπ πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηεζνχλ κε βάζε 

ξεαιηζηηθνχο ζηφρνπο, έρεη κεγάιε ζεκαζία θαη ε ππνζηήξημε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ, ε 

νπνία εηδηθά φηαλ ν ειηθησκέλνο δελ έρεη 

θαιή γλσζηηθή ιεηηνπξγία θαη δελ 

κπνξεί λα απηνεμππεξεηεζεί, 

επηβαξχλεηαη ζσκαηηθά, ςπρνινγηθά θαη 

νηθνλνκηθά πξνζπαζψληαο λα θαιχςεη 

θαη ηηο δηθέο ηεο αλάγθεο θαη ηηο αλάγθεο 

ηνπ ειηθησκέλνπ.  

Ζ ππνζηήξημε πνπ ζα πξέπεη λα παξέρεηαη ζηελ νηθνγέλεηα πνπ θξνληίδεη ην 

ειηθησκέλν άηνκν πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

 Πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηηο δηαζέζηκεο ππεξεζίεο θαη ηε δηαζέζηκε 

ππνζηήξημε. 

 Παξνρή ζπκβνπιψλ ζρεηηθά κε πηζαλέο αζζέλεηεο απφ ηηο νπνίεο κπνξεί λα 

πάζρεη ν ειηθησκέλνο. 

 Οηθνλνκηθή ππνζηήξημε. 

 Τπεξεζίεο θαιήο πνηφηεηαο γηα ηνλ ειηθησκέλν, αιιά θαη γηα ηνπο 

θξνληηζηέο. 

 Φξνληίδα ζην ζπίηη θαη ζε ηδξχκαηα ψζηε ηα άηνκα πνπ θξνληίδνπλ ηνλ 

ειηθησκέλν λα απαιιάζζνληαη απφ ηηο επζχλεο ηνπο γηα θάπνην δηάζηεκα, 

θπξίσο θαηά ηελ πεξίνδν ησλ δηαθνπψλ. 
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 Καηάξγεζε γξαθεηνθξαηηθψλ θαη πνιχπινθσλ δηαδηθαζηψλ πνπ εκπνδίδνπλ 

ηνπο νηθνγελεηαθνχο θξνληηζηέο λα ρξεζηκνπνηνχλ ππεξεζίεο θαη πεξηνξηζκφο 

ησλ κεγάισλ ιηζηψλ αλακνλήο. 

 Δπθαηξίεο ζπκκεηνρήο γηα ην άηνκν κεγάιεο ειηθίαο ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

λα ην επραξηζηνχλ. 

 Βνήζεηα πξνο ηνπο θξνληηζηέο, γηα λα ζπλδπάδεηαη θαιχηεξα ε πξνζθνξά 

θξνληίδαο κε ηελ έκκηζζε εξγαζία. 

 Δθπαίδεπζε φζνλ αθνξά ζηηο κεζφδνπο παξνρήο θξνληίδαο. 

 

Ζ γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηα γεξαηεηά ηνπ αλζξψπνπ αληί λα ζεσξνχληαη 

δνθεξή πξννπηηθή γηα ην κέιινλ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξψπεο είλαη δπλαηφλ λα 

απνηειέζνπλ πξφθιεζε γηα κηα θαιχηεξε θνηλσλία, πνπ ζα ζέβεηαη ηνπο 

ειηθησκέλνπο θαη ζα παξέρεη αμηνπξεπείο ζπληάμεηο θαη ηθαλνπνηεηηθέο ππεξεζίεο 

πγείαο θαη πξφλνηαο. Ζ πνιηηεία κε ζεζκνχο θαη πξνγξάκκαηα έρεη ηελ ππνρξέσζε λα 

παξέρεη βνήζεηα γηα ηελ παξακνλή ησλ ειηθησκέλσλ ζην πεξηβάιινλ ηνπο θαη ηηο 

θαηάιιειεο ππεξεζίεο ζηνπο επάισηνπο ειηθησκέλνπο. 

Ζ έξεπλα έρεη δείμεη φηη ε θαιή πγεία, ε ιεηηνπξγηθή δπλαηφηεηα, ε αίζζεζε ηεο 

πξνζσπηθήο επάξθεηαο, ε ρξεζηκφηεηα, ε θνηλσληθή ζπκκεηνρή, ηα θνηλσληθά 

δίθηπα, εηδηθά ε χπαξμε ησλ θίισλ, ε θνηλσληθή ζηήξημε θαη ην επίπεδν εηζνδήκαηνο 

έρνπλ αλαθεξζεί ζπρλά φηη είλαη ζεκαληηθά ελψ ζπλδένληαη κε ηελ ςπρνινγηθή 

επεκεξία θαη κε ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ζηα γεξαηεηά. 
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Κεθάλαιο 4
ο
 

 

Μεζνδνινγία ηεο Έξεπλαο 

 

 

4.1 Δηζαγσγηθή αλαθνξά. 

πσο εθηελψο αλαθέξζεθε ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα, ην πξφβιεκα ηεο γήξαλζεο 

ηνπ πιεζπζκνχ απνηειεί έλα απφ ηα πην ζχλζεηα πξνβιήκαηα ησλ θνηλσληψλ 

ζήκεξα. Απμάλνπλ ζε αξηζκφ, εκθαλίδνπλ ζε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα πξνβιήκαηα 

πνπ επεξεάδνπλ ηε ζσκαηηθή, ςπρνινγηθή ή θνηλσληθή πγεία ηνπο θαη απαηηνχλ 

δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε απφ πνιινχο επαγγεικαηίεο πγείαο (Πιαηή, 1998; 

αρίλε-Καξδάζε & Πάλνπ, 2004). Ζ κεηαβνιή ζηελ πιεζπζκηαθή ππξακίδα είλαη 

εκθαλήο θαζψο ην πνζνζηφ ησλ ειηθησκέλσλ ην 2001 ζηελ Διιάδα, 65+ εηψλ 

αλεξρφηαλ ζε 16,7% (ΔΛ.ΣΑΣ, 2007). Ζ ζπρλφηεηα εηζαγσγψλ ζε λνζειεπηηθά 

ηδξχκαηα θαη ε παξάιιειε καθξνρξφληα παξακνλή ηνπο ζε απηά, ζπλήζσο κε φρη 

ζνβαξά πξνβιήκαηα πγείαο, νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε εμσλνζνθνκεηαθψλ δνκψλ κε 

δηηηή έλλνηα: ζηελ θαη’ νίθνλ θξνληίδα ηνπ αζζελή ειηθησκέλνπ ή ζε θνηλνηηθέο 

ππεξεζίεο πγείαο  ππνζηεξίδνληαο ηνλ θαη βειηηψλνληαο ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ, πνπ 

ηαπηφρξνλα ειαηηψλνπλ ην βάξνο ησλ θξνληηζηψλ ηνπο γηα κεγάια ρξνληθά 

δηαζηήκαηα (Fahey et al, 2003; Kemper & Murtaugh, 1991; Spencer, 1985).  

ηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα ε ζεζκνζέηεζε θαη ίδξπζε ησλ Κέληξσλ 

Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο ειηθησκέλσλ, απνζθνπεί ζηελ  παξακνλή ησλ αηφκσλ 3
εο

 θαη 

4
εο 

ειηθίαο ζην νηθείν θπζηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, ζηε δηαηήξεζε ηεο ζπλνρήο 

ηεο νηθνγέλεηαο, ζηελ ελαξκφληζε ηεο νηθνγελεηαθήο θαη εξγαζηαθήο δσήο ησλ κειψλ 

ηεο νηθνγέλεηαο κε ειηθησκέλν κέινο, ζηελ απνθπγή ηεο ηδξπκαηηθήο πεξίζαιςεο θαη 
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ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ζηελ εμαζθάιηζε αμηνπξεπνχο δηαβίσζεο θαη ζηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ ειηθησκέλσλ αιιά θαη ησλ άιισλ κειψλ ηεο 

νηθνγέλεηαο (www.thessalia.gr, 2011).  

Ξεθίλεζε αθελφο κε ζηφρν ηελ  εμαζθάιηζε ελφο αμηνπξεπνχο επηπέδνπ δηαβίσζεο 

ησλ ειηθησκέλσλ, κε ηελ παξακνλή ηνπο ζην νηθείν πεξηβάιινλ θαη ηελ ππνζηήξημε 

ηνπο ψζηε λα παξακείλνπλ ηζφηηκα θαη ελεξγά κέιε ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. 

Αθεηέξνπ, ζηνρεχεη θαη ζηελ αλαθνχθηζε ησλ θξνληηζηψλ ησλ ειηθησκέλσλ, ησλ 

αηφκσλ δειαδή νη νπνίνη έρνπλ επσκηζηεί ηε θξνληίδα ηνπο. Σα άηνκα απηά είλαη 

άηνκα ηνπ ζπγγεληθνχ ή νηθείνπ πεξηβάιινληνο, ηα νπνία αθηεξψλνπλ πνιχ ρξφλν 

ζηε θξνληίδα ησλ ειηθησκέλσλ αηφκσλ θαη ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπο. Απηέο 

ζπλήζσο ππνεθηηκνχληαη θαη αληηκεησπίδνληαη ειιηπψο, ζε ηνπηθφ επίπεδν αλάινγα 

κε ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ θξνληηζηψλ πγείαο, ηελ πξφζβαζε ζε 

ππεξεζίεο πγείαο θαη ζπλήζσο ηελ αληίιεςε πνπ έρνπλ νη επαγγεικαηίεο πγείαο γηα 

ηα ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα. Έηζη είλαη ζεκαληηθφ λα θαηαγξάθνληαη νη αλάγθεο 

ησλ αζζελψλ φπσο νη ίδηνη ηηο βηψλνπλ, ζε εμαηνκηθεπκέλν επίπεδν, πξνθεηκέλνπ λα 

ππάξρεη ε δηεπηζηεκνληθή ηνπο αληηκεηψπηζε. 

Ζ εθηίκεζε αλαγθψλ έρεη επίζεο κηα πνιχ ζεκαληηθή παξάκεηξν πνπ επεξεάδεη ηελ 

πνζφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ηεο θξνληίδαο, ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Κάζε 

ειηθησκέλνο, αλάινγα κε ηελ ειηθία, ηα λνζήκαηα, ην γλσζηηθφ ηνπ ππφβαζξν θαη ηα 

θίλεηξα/επηζπκία γηα κάζεζε απαηηεί κηα εμεηδηθεπκέλε αμηνιφγεζε θαη επηθέληξσζε 

ζε απηέο ηηο αλάγθεο κε άκεζν ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο θαη ηελ 

πξφιεςε θαη απνθπγή πηζαλψλ αηπρεκάησλ. Θέκα εθπαίδεπζεο κπνξεί λα απνηειεί ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δηαρεηξίδεηαη ηα θάξκαθα ηνπ (ιήςε, απνζήθεπζε, θαηαγξαθή 

παξελεξγεηψλ), ε δηαρείξηζε ηνπ ρψξνπ ζην ζπίηη θαη ν εμνπιηζκφο γηα ηελ πξφιεςε 

αηπρεκάησλ, ε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ θιπ (Παλαγησηάθεο, 2008). 

Ζ ζεκαληηθφηεηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο εζηηάδεηαη ζε απηφ αθξηβψο ην ζεκείν, ζηε 

θαηαγξαθή δειαδή ησλ αλαγθψλ πνπ εθθξάδνληαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ειηθησκέλνπο, 

ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπο απφ ηε θξνληίδα πνπ ηνπο παξέρεηαη ή ηε ζπζρέηηζε ηνπο κε ηηο 

αληηιήςεηο ησλ θξνληηζηψλ/ζπλνδψλ ηνπο. Ζ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

έξεπλαο δχλαηαη λα βνεζήζεη ζηελ θαιχηεξε θαη πην απνδνηηθή εθαξκνγή ησλ 

παξεκβάζεσλ θαη ζηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ ιηγνζηψλ πφξσλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

αλαγθψλ ζην κέγηζην βαζκφ. 
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4.2 θνπόο ηεο έξεπλαο. 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε θαηαγξαθή ησλ αλαγθψλ ειηθησκέλσλ πνπ 

λνζειεχνληαη ζην Κέληξν Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο Ζιηθησκέλσλ (Κ.Ζ.Φ.Ζ.) ηνπ δήκνπ 

Μαιεβηδίνπ, φπσο αλαθέξνληαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ειηθησκέλνπο ή ηνπο 

θξνληηζηέο/ζπλνδνχο ηνπο.  

Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

Γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζθνπνχ ηεο έξεπλαο, ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ a 

priory αθνξνχλ:  

1. Πνηα είλαη ηα δεκνγξαθηθά/πεξηγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ειηθησκέλσλ 

πνπ επηζθέπηνληαη ην ΚΗΦΗ Μαιεβηδίνπ; 

2. Πνηεο είλαη νη ζπρλόηεξα εθθξαδόκελεο αλάγθεο ησλ ειηθησκέλσλ 

(θνηλσληθέο, ςπρνινγηθέο, ζσκαηηθέο, εθπαηδεπηηθέο θιπ) θαη ζε πνην 

πνζνζηό επεξεάδνπλ ηελ θαζεκεξηλόηεηα ηνπο; 

3. Ταπηίδνληαη νη απόςεηο ησλ ειηθησκέλσλ κε ηνπο ζπγγελείο ηνπο θαη ηνπο 

εξγαδνκέλνπο ζην ΚΗΦΗ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηηο ζεκαληηθόηεξεο 

αλάγθεο πνπ έρνπλ νη ειηθησκέλνη; 

4. Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη είλαη νη ειηθησκέλνη από ηηο επηκέξνπο θξνληίδεο ζην 

ρώξν ηνπ ΚΗΦΗ (ηαηξηθή, θνηλσληθώλ θξνληηζηώλ, λνζειεπηηθνύ 

πξνζσπηθνύ, ςπρνινγηθή, μελνδνρεηαθή ππνδνκή); 

5. Πνηα είλαη ηα ζεκαληηθόηεξα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηε θξνληίδα ηνπο θαη 

ρξεηάδνληαη βειηίσζε; 

 

4.3 Υώξνο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο. 

Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Κ.Ζ.Φ.Ζ. ηνπ Γήκνπ Μαιεβηδίνπ ζην Γάδη 

Ζξαθιείνπ Κξήηεο. Σν θέληξν βξίζθεηαη ζηε δηεχζπλζε: Ρνγδηαλή δηαθιάδσζε (έλαληη 

εξγνζηάζην Ληαδάθε) κε ηειέθσλν επηθνηλσλίαο 2810821121.  

 

4.4 Γείγκα & δηάξθεηα ηεο έξεπλαο. 

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηειείηαη απφ φινπο ηνπο ειηθησκέλνπο (λ=25) πνπ 

θηινμελνχληαη ζην Κ.Ζ.Φ.Ζ. θαζψο θαη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο θξνληηζηέο/ζπλνδνχο 

ηνπο, θαη φπσο θαζνξίδεηαη ζηα πιαίζηα ηεο ζθφπηκεο δεηγκαηνιεςίαο (Μπέλνο, 1991).  

πγθεθξηκέλα πεξηιακβάλεηαη: 
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α) ην ζχλνιν ησλ ειηθησκέλσλ πνπ θηινμελνχληαη ζην Κ.Ζ.Φ.Ζ. ζηηο δχν 

εβδνκάδεο ηεο κειέηεο θαη 

β) έλα άηνκν ζπλνδφο/θξνληηζηήο/ζπγγελήο απφ θάζε ειηθησκέλν. Σν άηνκν απηφ 

ζα πξέπεη λα αλήθεη ζηελ νκάδα πνπ ηνλ θξνληίδεη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζην 

ζπίηη (γπλαίθα, θφξε, γηνο θιπ) αλεμάξηεηα απφ αλ δεη καδί ηνπ ή ηνλ 

επηζθέπηεηαη θαζεκεξηλά. 

Απνθιείνληαη νη πεξηπηψζεηο ειηθησκέλσλ (ή θξνληηζηψλ/ζπλνδψλ) πνπ δελ κηινχλ, 

θαηαιαβαίλνπλ ή δελ μέξνπλ λα γξάθνπλ ειιεληθά. 

Ζ έξεπλα δηεμήρζε ζηηο δχν πξψηεο εβδνκάδεο ηνπ Φεβξνπαξίνπ 2012, ρσξίο ηειηθά 

λα απνθιεηζηεί θάπνηνο ή θάπνηα πνπ δελ πιεξνχζαλ ηα θξηηήξηα ελψ φινη (λ=25) 

απνδέρηεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ θαζψο θαη νη αληίζηνηρνη ζπλνδνί/θξνληηζηέο ηνπο.  

 

4.5 Δξεπλεηηθό εξγαιείν – Σξόπνο ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ. 

ηελ έξεπλα ζα ρξεζηκνπνηεζεί εξσηεκαηνιφγην κεηά ηε κειέηε ηεο ειιεληθήο θαη ηεο 

μέλεο βηβιηνγξαθίαο (Παξάξηεκα Α). Πξφθεηηαη γηα δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην 34 

εξσηήζεσλ απνηεινχκελν απφ ηξία κέξε πνπ αθνξνχλ: πεξηγξαθηθά ζηνηρεία ησλ 

ειηθησκέλσλ (14 εξσηήζεηο), ηελ θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο (16 ζχλζεηεο δηαβαζκηζκέλεο θαη κε εξσηήζεηο) 

θαη ηηο αληίζηνηρεο απφςεηο ησλ ζπλνδψλ/θξνληηζηψλ ηνπο (4 εξσηήζεηο θιεηζηνχ ή 

αλνηθηνχ ηχπνπ). Σν εξσηεκαηνιφγην είλαη αλψλπκν αιιά δηαθξηηφ κε έλαλ 

ραξαθηεξηζηηθφ θσδηθφ γηα θάζε ειηθησκέλν γηα ηε δηαζηαχξσζε ηνπο κεηαμχ 

ειηθησκέλσλ θαη ζπλνδψλ/θξνληηζηψλ. ηνπο ειηθησκέλνπο ε θαηαγξαθή έγηλε κε ηε 

δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο απφ ηηο ζπγγξαθείο ηεο παξνχζαο κειέηεο θαη κε ηε 

ζπκβνιή ηεο λνζειεχηξηαο ηνπ Κέληξνπ ελψ έγηλε απηνθαηαγξαθή απφ ηνπο 

ζπλνδνχο/θξνληηζηέο (Σδσξηδφπνπινο, 1991; Καξαγεψξγνο, 2002). Ζ δηαδηθαζία απηή 

ζπιινγήο δεδνκέλσλ επηιέγεηαη θαζψο είλαη: 

 ιηγφηεξε δαπαλεξή,  

 κεηψλεηαη ε πηζαλφηεηα ηνπ ζπζηεκαηηθνχ ζθάικαηνο, αθνχ ν ηξφπνο πνπ 

ηίζεληαη νη εξσηήζεηο είλαη θνηλφο γηα φινπο ηνπο εξσηψκελνπο, 

 απαηηείηαη ιηγφηεξνο ρξφλνο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ,  

 είλαη ζρεηηθά εχθνιε ε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ απφ κεγάιν αξηζκφ αηφκσλ,  

 παξέρεη ηε δπλαηφηεηα αλσλπκίαο. 
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4.6 Πηινηηθή έξεπλα. 

Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο έξεπλαο, ην εξσηεκαηνιφγην δνθηκάζηεθε απφ ηε λνζειεχηξηα 

ηνπ Κέληξνπ ζε πέληε ειηθησκέλνπο γηα ηνλ έιεγρν ηεο δηαηχπσζεο ηνπ 

(επαλαιηςεκφηεηα, εγθπξφηεηα) (Σδσξηδφπνπινο, 1991). Με απηφ ηνλ ηξφπν 

δηαπηζηψζεθε ε πιεξφηεηά θαη ε θαηαλφεζε ησλ εξσηήζεσλ ηνπ. Χζηφζν δελ 

δηαπηζηψζεθαλ πξνβιήκαηα ζηελ θαηαλφεζε απφ ηε δηαηχπσζε ησλ εξσηήζεσλ ελψ 

δελ πξνέθπςαλ θαη δηαθνξέο ζηηο απαληήζεηο ησλ ειηθησκέλσλ (ζηελ 

επαλαιηςεκφηεηα). 

 

4.7 Γενληνινγία ηεο έξεπλαο. 

Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο έξεπλαο ζην Κ.Ζ.Φ.Ζ. ππήξμε πξνθνξηθή θαη έγγξαθε 

ελεκέξσζε θαζψο θαη ζπγθαηάζεζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ δήκνπ Μαιεβηδίνπ 

θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ «Γεκνηηθνχ Οξγαληζκνχ Πξνζηαζίαο & Παηδείαο 

Μαιεβηδίνπ» (Παξάξηεκα Β). ην πξνζσπηθφ θαη ζηνπο ειηθησκέλνπο &  

ζπλνδνχο/θξνληηζηέο ηνπο, αθνινχζεζε επίζεο ιεπηνκεξήο ελεκέξσζε φηη πξφθεηηαη 

γηα κειέηε πνπ γίλεηαη απνθιεηζηηθά γηα εξεπλεηηθνχο ιφγνπο, ζηα πιαίζηα 

ζπγγξαθήο πηπρηαθήο εξγαζίαο ηνπ ΑΣΔΗ Κξήηεο. Ζ ελεκέξσζε απηή έιαβε ρψξα 

πξηλ ηελ νξηζηηθή απφθαζε ηνπο γηα ζπκκεηνρή ζηε κειέηε, θαη ηεο ζπκπιήξσζεο 

ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. Πξνυπφζεζε σζηφζν γηα ηα παξαπάλσ απνηέιεζε θαη ε 

δέζκεπζε απφ ηηο θνηηήηξηεο-ζπγγξαθείο θαη ηνλ επηβιέπσλ θαζεγεηή, ε ερεκχζεηα 

γηα ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέγνληαη κέζσ ηεο αλσλπκίαο θαη ηεο ρξήζεο ησλ δεδνκέλσλ 

απνθιεηζηηθά γηα εξεπλεηηθνχο ιφγνπο.  

ηε ζπλέρεηα έγηλε παξάθιεζε γηα έγθπξε θαη εηιηθξηλή δηάζεζε απαληήζεσλ ζηηο 

εξσηήζεηο ηνπ θάζε εξσηεκαηνινγίνπ, πξνθεηκέλνπ λα θαηνρπξσζεί ε ακεξνιεςία 

ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη ν πεξηνξηζκφο ηνπ ιάζνπο ζηηο αληίζηνηρεο 

εθηηκήζεηο.  

Σέινο, θαηά ην ζρεδηαζκφ ηεο έξεπλαο φπσο ήδε αλαθέξζεθε, ζθνπφο ήηαλ ε 

εθπφλεζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο καο, αθνχ εγθξίζεθε θαη ππνζηεξίρζεθε απφ ηνλ 

επηβιέπσλ θαζεγεηή, παξέρνληαο θαηάιιειεο δηεπθξηλήζεηο θαη νδεγίεο, 

αθνινπζψληαο ηνπο θαλφλεο εζηθήο θαη δενληνινγίαο πνπ δηέπνπλ ηηο εξεπλεηηθέο 

κειέηεο. Ζ παξνπζία καο έηζη ζην Κ.Ζ.Φ.Ζ ππνζηεξίρζεθε απφ ηελ έγθξηζε πνπ 

είρακε απφ ηελ ζρεηηθή ππεξεζία ηνπ δήκνπ θαη ηελ επηηξνπή ηνπ ηκήκαηνο 

Κνηλσληθήο Δξγαζίαο γηα ηελ εθπφλεζε ηεο πηπρηαθήο, ζεβφκελνη ην εξγαζηαθφ 



 57 

πεξηβάιινλ ηνπ Κ.Ζ.Φ.Ζ θαη ην ζεζκηθφ ηνπ ξφιν, θαζψο θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο 

ειηθησκέλνπο θαη ηνπο εξγαδφκελνο ζε απηφ, κε παξεκπνδίδνληαο ηελ απξφζθνπηε 

θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ.  

 

4.8 ηαηηζηηθή αλάιπζε. 

Γηα ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα SPSS 20.0 θαη ην OpenStat. H ζρεκαηηθή απεηθφληζε ηνπο 

έγηλε κε ηε βνήζεηα ηνπ MSExcel 2007. 

Λφγσ πνιχ κηθξνχ δείγκαηνο-πιεζπζκνχ, ε δπλαηφηεηα γελίθεπζεο ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ πεξηνξίδεηαη, φπσο αληίζηνηρα θαη νη κέζνδνη αλάιπζεο ησλ 

δεδνκέλσλ, θαη αθνξά απνθιεηζηηθά ηνπο ειηθησκέλνπο ή αληίζηνηρα ηνπο 

ζπλνδνχο/θξνληηζηέο ηνπο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Κ.Ζ.Φ.Ζ θαηά ην ρξφλν δηεμαγσγήο 

ηεο έξεπλαο (πεξηγξαθηθφο – ζπγρξνληθφο ραξαθηήξαο ηεο κειέηεο).  

Καηά θχξην ιφγν έρεη πξαγκαηνπνηεζεί πεξηγξαθηθή αλάιπζε κέζσ παξνπζίαζεο 

πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζε αχμνπζα ζπρλφηεηα επηινγήο, ζε πξνηίκεζε 

πξνεπηιεγκέλσλ ή αλνηθηψλ απαληήζεσλ. Με ηηο κεζφδνπο ρ
2
 θαη ηηο κε 

παξακεηξηθέο Wilcoxon & Kruskal Wallis έγηλαλ νη απαηηνχκελνη ζηαηηζηηθνί έιεγρνη 

γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθήο δηαθνξάο κεηαμχ νκάδσλ 

ελδηαθέξνληνο (π.ρ. σο πξνο ην θχιν ή νκνεηδήο εξσηήζεηο). Με ην ζπληειεζηή 

ζπζρέηηζεο θαηά Spearman έγηλε ε ζπζρέηηζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

ζπλνδψλ/θξνληηζηψλ απφ ην ΚΖΦΖ θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηε θξνληίδα πνπ 

δέρνληαη νη ειηθησκέλνη. Χο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο επηιέγεηαη ην P-value=0,05 ή ην 

P-value=0,01. 
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Κεθάλαιο 5
ο
 

 

Απνηειέζκαηα 

5.1 Πεξηγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ειηθησκέλσλ. 

Απφ ηνπο ζπλνιηθά 25 ειηθησκέλνπο ηνπ ΚΖΦΖ Μαιεβηδίνπ φπνπ ζπκκεηείραλ φινη 

ζηε κειέηε, 10 είλαη άλδξεο (40,0%) θαη 15 γπλαίθεο (60,0%) (πίλαθαο 1α). Ζ κέζε 

ειηθία ηνπο είλαη ηα 72,2 ρξφληα (κε ηππηθή απφθιηζε ηα 9,9 ρξφληα) ελψ θπκαίλεηαη 

απφ ηα 56 έσο ηα 96 ρξφληα. Ζ πιεηνςεθία φισλ ή ην 62,5% είλαη ζε θαηάζηαζε 

ρεξείαο ελψ 1 ζηνπο/ζηηο 4 (25,0%) είλαη έγγακνη/εο, ην 44,0% είλαη αλαιθάβεηνη ή 

ην 52,0% έρεη επίπεδν εθπαίδεπζεο ην δεκνηηθφ ζρνιείν ελψ κφιηο έλαο/κηα (4,0%) 

έρεη  νινθιεξψζεη  ηε  κέζε  εθπαίδεπζε. Σν  θπξηφηεξν  επάγγεικα  ηνπο  πξηλ  ηελ  

Πίλαθαο 1α. Πεξηγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ειηθησκέλσλ (λ=25) ηεο κειέηεο. 

  λ % 

Φύιν  άλδξεο 10 40,0 

 γπλαίθεο 15 60,0 
    

Ηιηθία κέζε ηηκή ± ΤΑ (min-max) 72,2±9,9 (56-96) 
    

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε έγγακνο/ε 6 25,0 

 άγακνο/ε 3 12,5 

 ρήξνο/α 15 62,5 
    

Δθπαίδεπζε αλαιθάβεηνο/ε 11 44,0 

 δεκνηηθό 13 52,0 

 γπκλάζην, ιύθεην 1 4,0 
    

ζπληαμηνδφηεζε ηνπο είλαη ε αγξνηηθή ή θηελνηξνθηθή αζρνιία αθνχ αλαθέξεηαη 

απφ ην 28% (πίλαθαο 1β), ελψ ην 44,0% (κφλν γπλαίθεο) αλαθέξνπλ ηα νηθηαθά θαη 

σο αλακελφκελν, ην 80,0% αλαθέξεη σο αζθάιεηα ηνλ ΟΓΑ. Ζ κέζε ρηιηνκεηξηθή 
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απφζηαζε ηεο θαηνηθίαο ηνπο απφ ην ΚΖΦΖ εθηηκάηαη ζηα 10,8 ρικ θαη πξνέξρνληαη 

απφ πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη ζε απφζηαζε απφ 2 έσο 25 ρικ καθξηά. Δίθνζη ή ην 

80,% αλέθεξαλ φηη είραλ παηδηά ελψ 9 ή ζπλνιηθά 1 ζηνπο/ζηηο 3 (36,0%) φισλ ησλ 

ειηθησκέλσλ έρνπλ ηξία ή πεξηζζφηεξα παηδηά. Οη 7 ή 28,0% δνπλ θνληά ζηα παηδηά 

ηνπο ελψ ην 44,0% δνπλ κφλνη ή κφλεο θαη ην ππφινηπν 28,0% κε θάπνην άιιν 

πξφζσπν (ζχδπγνο, αδεξθφο θιπ). Σέινο, ην νηθνλνκηθφ ηνπο επίπεδν θαίλεηαη πνιχ 

ρακειφ θαζψο κφιηο ην 76,0% αλαθέξεη κέζν κεληαίν εηζφδεκα ιηγφηεξν απφ 500 

επξψ, πνπ απηνκάησο εξκελεχεηαη απφ ηελ θαηαβνιή πξνο απηνχο ηεο βαζηθήο 

ζχληαμεο ΟΓΑ ή άιιεο ρακειέο πξνζφδνπο.  

Πίλαθαο 1β. Πεξηγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ειηθησκέλσλ (λ=25) ηεο κειέηεο. 

  λ % 

Δπάγγεικα  

(πξν ζπληαμηνδφηεζεο) 

αγξνηηθά, θηελνηξνθηθά 7 28,0 

δεκόζηνο ππάιιεινο 1 4,0 

 ηδησηηθόο ππάιιεινο 2 8,0 

 ειεύζεξνο επαγγεικαηίαο 1 4,0 

 νηθηαθά 11 44,0 

 άιιν 3 12,0 
    

Αζθάιεηα ΟΓΑ 20 80,0 

 ΙΚΑ 3 12,0 

 ΤΔΒΔ 2 8,0 
    

Απόζηαζε θαηνηθίαο από ΚΗΦΗ (ρικ)  κέζε ηηκή ± ΤΑ (min-max) 10,8±9,7 (2-25) 
    

Παηδηά  20 80,0 

αξηζκόο 1 5 20,0 

 2 6 24,0 

 3+ 9 36,0 
    

πλζήθεο δηαβίσζεο  θνληά ζηα παηδηά 7 28,0 

 
δεη κόλνο/ε 11 44,0 

κε ζύδπγν 3 12,0 

 κε θπξία πνπ πιεξώλεη 1 4,0 

 κε ηε κεηέξα 2 8,0 

 κε ηνλ αδεξθό 1 4,0 
    

Μεληαίν εηζόδεκα ≤ €500 19 76,0 

 €501 - 750 2 8,0 

 €751 – 1000 2 8,0 

 €1001 – 1250 1 4,0 

 € 1250+ 1 4,0 
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5.2 Φπζηθή/ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ ειηθησκέλσλ. 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ επηπέδνπ πνπ έρεη ε θπζηθή/ζσκαηηθή πγεία ησλ 

ειηθησκέλσλ ηνπ ΚΖΦΖ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ δηάθνξνη παξάκεηξνη. ην ζρήκα 1 

δίλνληαη νη ζπρλφηεηεο επηζθέςεσλ ζε γηαηξφ ή νη λνζειείεο θαη νη εκέξεο πνπ 

πέξαζαλ θιηλήξεηο ην ηειεπηαίν εμάκελν ή κήλα, αληίζηνηρα. Σν 64,0% δελ είρε 

θάπνηα επίζθεςε ζε γηαηξφ ην ηειεπηαίν εμάκελν ελψ κφιηο ην 4% αλέθεξε δχν ή 

πεξηζζφηεξεο επηζθέςεηο. Αληίζεηα, πςειφηεξν πνζνζηφ ειηθησκέλσλ (24,0%) έρεη 

επηζθεθηεί δχν ή πεξηζζφηεξεο θνξέο λνζνθνκεηαθφ γηαηξφ θαζψο θαη 12% 

λνζειεχηεθε κε ηελ ίδηα ζπρλφηεηα ζε επίπεδν ηξηηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο. Χο 

ζπλέρεηα ησλ παξαπάλσ, ην 40,0% αλάθεξε φηη παξέκεηλε θιηλήξεο ζηε δηάξθεηα ηεο 

εκέξαο γηα δχν ή πεξηζζφηεξεο θνξέο ηνλ ηειεπηαίν κήλα. 

ρήκα 1. Δπηζθέςεηο ζε γηαηξφ, λνζειεία ή αξηζκφο εκεξψλ κε αδηαζεζία πνπ είραλ 

νη ειηθησκέλνη ηεο κειέηεο ην ηειεπηαίν εμάκελν ή κήλα. 

 

εκαληηθή παξάκεηξνο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ επηπέδνπ πγείαο απνηειεί ε ζπρλφηεηα 

εκθάληζεο δηαθφξσλ ρξφλησλ λνζεκάησλ ή ε ζπλνιηθή επηβάξπλζε απφ ηα δηάθνξα 

λνζήκαηα (ζπλνζεξφηεηα). Απφ ηνλ πίλαθα 2 δηαπηζηψλεηαη φηη θαλείο απφ ηνπο 

ειηθησκέλνπο ηεο κειέηεο δελ αλαθέξεη ηελ κε χπαξμε θαλελφο ρξφληνπ λνζήκαηνο, 

ελψ κε έλα ρξφλην λφζεκα εθηηκψληαη ην 8,0%, κε δχν ην 44,0% θαη κε ηξία ή 
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πεξηζζφηεξα ην 48,0%, ρσξίο λα πθίζηαηαη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ 

αλδξψλ θαη γπλαηθψλ (p=0.664).   

Πίλαθαο 2. πρλφηεηα λνζεξφηεηαο ησλ ειηθησκέλσλ ηεο κειέηεο (ηα λνζήκαηα 

αθνξνχλ απηναλαθνξέο ησλ ειηθησκέλσλ).  

 Άλδξεο Γπλαίθεο ΤΝΟΛΟ 

Υξόληα λνζήκαηα λ (%) 

0 - - - 

1 1 (10,0) 1 (6,7) 2 (8,0) 

2 4 (40,0) 7 (46,7) 11 (44,0) 

3 3 (30,0) 4 (26,7) 7 (28,0) 

4 2 (20,0) 1 (6,7) 3 (12,0) 

5 - 2 (13,3) 2 (8,0) 

Έιεγρνο ρ
2
 κεηαμχ θχισλ (p=0.664). 

Ζ ηεξαξρηθή ηαμηλφκεζε ησλ ρξφλησλ λνζεκάησλ πνπ αλέθεξαλ νη ειηθησκέλνη ηεο 

κειέηεο (πίλαθαο 3) έδεημε φηη ε αξηεξηαθή ππέξηαζε απνηειεί ην πξψην λφζεκα ζε 

ζπρλφηεηα κεηαμχ 20 ζπλνιηθά πνπ θαηεγξάθεζαλ, αθνχ αλαθέξεηαη απφ ην 56,0% 

ησλ ειηθησκέλσλ (70,0% ησλ αλδξψλ θαη 46,7% ησλ γπλαηθψλ). Έπεηαη ε αξζξίηηδα   

απφ ην 32,0% κε δηπιάζην πνζνζηφ νη γπλαίθεο απφ ηνπο άλδξεο, ε ζηεθαληαία λφζνο 

(Ν) απφ ην 20,0%, ελψ άλνηα θαη νζηενπφξσζε απφ ην 33,3% ησλ γπλαηθψλ. Άιια 

θνηλά λνζήκαηα κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ είλαη ην ςπρσζηθφ ζχλδξνκν (ΦΥ) 

θαη ν ίιηγγνο πνπ αλαθέξνληαη απφ ην 16,0%, ελψ ρξφληα λνζήκαηα κε ηδηαίηεξε 

βαξχηεηα γηα ηελ εμέιημε ή ηελ επηβάξπλζε ηεο λφζνπ φπσο είλαη ν ζαθραξψδεο 

δηαβήηεο (Γ) ή ην αγγεηνγθεθαιηθφ επεηζφδην (ΑΔΔ) έρνπλ ρακειή ζπρλφηεηα 

εκθάληζεο ζηνπο ειηθησκέλνπο κε 12,0% θαη 4,0% αληίζηνηρα. Πέξα απφ ηε 

ζπρλφηεηα φκσο θαη ησλ ππνινίπσλ λφζσλ, ην πιήζνο ηνπο είλαη εθείλν πνπ 

δπζθνιεχεη ηνλ έιεγρν ηνπο κέζσ ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο είηε ζε επίπεδν 

ζπλνδψλ (ζπγγελψλ) ή ζε επίπεδν θνηλνηηθήο θξνληίδαο (ΚΖΦΖ). ηε δηαρείξηζε 

σζηφζν ζε επίπεδν θνηλφηεηαο (ΚΖΦΖ) πξνζηίζεηαη θαη ε ζπκπησκαηνινγία ησλ 

ειηθησκέλσλ (πίλαθαο 4) πνπ ηνπιάρηζηνλ γηα ηε δεδνκέλε ζηηγκή ηεο κειέηεο  ην 

48,0% αλαθέξεη έλα ή δχν ζπκπηψκαηα. Απηά  δελ δηαθέξνπλ αξηζκεηηθψο κεηαμχ 
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Πίλαθαο 3. Ηεξαξρηθή ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ ρξφλησλ λνζεκάησλ ησλ 

ειηθησκέλσλ ηεο κειέηεο (ηα λνζήκαηα αθνξνχλ απηναλαθνξέο ησλ ειηθησκέλσλ).  

ΑΑ Υξόληα λνζήκαηα Άλδξεο Γπλαίθεο ύλνιν 

1 Τπέξηαζε 70,0 46,7 56,0 

2 Αξζξίηηδα 20,0 40,0 32,0 

3 Ν 20,0 20,0 20,0 

4 Άλνηα - 33,3 20,0 

5 Οζηεπφξσζε - 33,3 20,0 

6 ΥΦ 20,0 13,3 16,0 

7 Ίιηγγνο 20,0 13,3 16,0 

8 Γ 20,0 6,7 12,0 

9 ΥΑΠ 20,0 - 8,0 

10 Καηάζιηςε - 13,3 8,0 

11 Απρεληθφ ζχλδξνκν 10,0 6,7 8,0 

12 Ζκηπιεγία  ΑΡ 10,0 - 4,0 

13 ΑΔΔ 10,0 - 4,0 

14 Μπνπάζεηα 10,0 - 4,0 

15 Τπεξιηπηδαηκία - 6,7 4,0 

16 Ca νπξνδφρνπ θχζηεσο - 6,7 4,0 

17 Φιεβίηηδα - 6,7 4,0 

18 Αλαηκία - 6,7 4,0 

19 Πνιιαπιή δηζθνπάζεηα ΟΜ - 6,7 4,0 

20 Τπεξηξνθία πξνζηάηε 20,0   

ρ
2
 έιεγρνο κεηαμχ θχισλ (θακία ζεκαληηθή δηαθνξά). 
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Πίλαθαο 4. πρλφηεηα ζπκπησκάησλ θπζηθήο πγείαο ησλ ειηθησκέλσλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο κειέηεο (ηα ζπκπηψκαηα αθνξνχλ απηναλαθνξέο ησλ ειηθησκέλσλ).  

 Άλδξεο Γπλαίθεο ΤΝΟΛΟ 

πκπηώκαηα λ (%) 

0 8 (80,0) 5 (33,3) 13 (52,0) 

1 1 (10,0) 7 (46,7) 8 (32,0) 

2 1 (10,0) 3 (20,0) 4 (16,0) 

Έιεγρνο ρ
2
 κεηαμχ θχισλ (p=0.142). 

αλδξψλ θαη γπλαηθψλ (p=0.142), ην πιήζνο ηνπο είλαη έσο πέληε δηαθνξεηηθά 

(πίλαθαο 5), ελψ ηα θπξηφηεξα είλαη γεληθά ν πφλνο αθνχ αλαθέξεηαη απφ έλαλ 

ζηνπο/ζηηο ηξεηο ή απφ ην 32,0%, ε δαιάδα απφ ην 16,0% θαη αθνινπζνχλ ε θφπσζε, 

ε ππλειία θαη ηα πξνβιήκαηα κλήκεο απφ ην 8,0, 4,0 θαη 4,0%, αληίζηνηρα. ηα 

ζπκπηψκαηα επίζεο φπσο θαη ζηα λνζήκαηα, δελ δηαπηζηψλνληαη ζηαηηζηηθψο 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ θχισλ, θαηαλνψληαο έηζη φηη ε εκθάληζε ηνπο είλαη 

θνηλή ζε φινπο κε νκνηνγελή ζπρλφηεηα. 

Πίλαθαο 5. Ηεξαξρηθή ζπρλφηεηα εκθάληζεο ζπκπησκάησλ θπζηθήο πγείαο ησλ 

ειηθησκέλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο (ηα ζπκπηψκαηα αθνξνχλ απηναλαθνξέο 

ησλ ειηθησκέλσλ).  

ΑΑ πκπηώκαηα Άλδξεο Γπλαίθεο ύλνιν 

1 Πφλνο 10,0 46,7 32,0 

2 Εαιάδα 10,0 20,0 16,0 

3 Κφπσζε - 13,3 8,0 

4 Τπλειία 10,0 - 4,0 

5 Πξνβιήκαηα κλήκεο - 6,7 4,0 

ρ
2
 έιεγρνο κεηαμχ θχισλ (θακία ζεκαληηθή δηαθνξά). 

Παξάιιεια κε ηα ρξφληα λνζήκαηα θαη ηα ζπκπηψκαηα πνπ εκθαλίδνπλ νη 

ειηθησκέλνη ηεο κειέηεο, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζηελ θαηαλφεζε ηνπ επίπεδνπ ηεο 

θπζηθήο/ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο ηνπο πγείαο είλαη ε ρξήζε θαξκάθσλ, ζηνηρείν πνπ 

δείρλεη θαη ηελ εμάξηεζε ηνπο απφ ζπγθεθξηκέλεο ηαηξνλνζειεπηηθέο ππεξεζίεο ή 
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θξνληίδεο πγείαο. Ο νξηζκφο ηεο πνιπθαξκαθίαο ζε άηνκα γεληθφηεξα ηεο ηξίηεο 

ειηθίαο θαζνξίδεηαη απφ πνιιέο δηεζλείο κειέηεο. Υξεζηκνπνηψληαο απηέο ησλ 

Akamine et al (2007) θαη ησλ Hogan & Kwan (2006), ε πνιπθαξκαθία νξίδεηαη κε ηε 

ιήςε εκεξεζίσο 5 ή πεξηζζνηέξσλ θαξκάθσλ δηαθνξεηηθήο αηηηνινγίαο. Απφ ην 

ζρήκα 2 δηαπηζηψλεηαη φηη έλαο/κία ζηνπο/ζηηο ηξεηο ή ην 62,5% ησλ ειηθησκέλσλ 

ηεο κειέηεο καο θάλεη ρξήζε πνιπθαξκαθίαο. Αληίζηνηρα ην 55,6% ησλ αλδξψλ 

θάλεη ρξήζε θαη ην 66,7% ησλ γπλαηθψλ. 

ρήκα 2. Πνζνζηά ειηθησκέλσλ πνπ θάλνπλ ρξήζε πνιπθαξκαθίαο (≥5 θάξκαθα) 

θαηά ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο κειέηεο (εκέξα ζπλέληεπμεο). 

 

Παξφια απηά, νη ειηθησκέλνη αμηνινγνχλ ηε ζσκαηηθή ηνπο πγεία γηα ηηο ηειεπηαίεο 

δχν εβδνκάδεο ζε δηάθνξα επίπεδα φπσο επίζεο θαη ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο πνπ 

έρνπλ. ηνλ πίλαθα 6, δίλεηαη ε ζπζρέηηζε ησλ δπν απηψλ απηναλαθνξψλ 

πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί ν βαζκφο εμάξηεζεο κεηαμχ ζσκαηηθήο πγείαο θαη 

πνηφηεηαο δσήο, έζησ θαη γηα βξαρπρξφλην δηάζηεκα. Σν 24,0% αλαθέξεη σο 

«θαζόινπ θαιή» ηε ζσκαηηθή πγεία έλαληη 20,0% ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο θαη 

αληίζεηα κφιηο ην 4,0% σο «άξηζηε» ηφζν ηε ζσκαηηθή πγεία φζν θαη ηελ πνηφηεηα 

δσήο ηνπο. ηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά ζηε ζπρλφηεηα κεηαμχ ησλ δχν θιηκάθσλ 

αλαθνξάο δελ παξαηεξείηαη (p=0.180). Πξαθηηθά, ε κε δηαθνξνπνίεζε είλαη δπλαηφλ 
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λα εξκελεπηεί σο απφιπηε εμάξηεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ ειηθησκέλσλ απφ ηε 

ζσκαηηθή ηνπο πγεία ή θαη ην αληίζεην, αιιά δελ δχλαηαη λα ηεθκεξησζεί γηα ην 

βξαρχ ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κειεηήζεθε θαη θπξίσο κε κνλαδηθφ εξγαιείν 

εθηίκεζεο ηηο δχν θιίκαθεο απηναλαθνξάο αθνχ απνηεινχλ ππνθεηκεληθέο 

εθηηκήζεηο.   

Πίλαθαο 6. πζρέηηζε αμηνιφγεζεο ζσκαηηθήο πγείαο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ 

ειηθησκέλσλ ζηηο ηειεπηαίεο δχν εβδνκάδεο πξηλ ηε κειέηε (νη αμηνινγήζεηο είλαη 

απηναλαθνξέο ησλ ειηθησκέλσλ).  

 Καζόινπ θαιή Λίγν θαιή Μέηξηα Πνιύ θαιή Άξηζηε  

Αξιολογήζειρ λ (%) P-value 

σκαηηθή πγεία 6 (24,0) 6 (24,0) 8 (32,0) 4 (16,0) 1 (4,0) 

0,180 

Πνηφηεηα δσήο 5 (20,0) 7 (28,0) 6 (24,0) 6 (24,0) 1 (4,0) 

Έιεγρνο Wilcoxon. 

 

 

 

5.3 Πξνβιήκαηα & αλάγθεο ησλ ειηθησκέλσλ. 

Οη ειηθησκέλνη ηεο κειέηεο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα εθθξάζνπλ επίζεο ην πφζν 

ελνριεηηθά ή ζεκαληηθά κπνξεί λα είλαη γηα απηνχο δηάθνξα πξνε-επηιεγκέλα 

πξνβιήκαηα ή αλάγθεο αληίζηνηρα, ηελ ηειεπηαία εβδνκάδα πξηλ ηε κειέηε. Ζ 

θιίκαθα δηαβάζκηζεο ηεο ελφριεζεο απφ ηα πξνβιήκαηα ή ε ζεκαληηθφηεηα πνπ 

ελέρνπλ νη δηάθνξεο αλάγθεο ηνπο, νξίζηεθε απφ «θαζόινπ ζεκαληηθό» έσο «απόιπηα 

απαξαίηεην» (βαζκνινγία 1 έσο 5). ην ζρήκα 3 δίλνληαη νη κέζεο ηηκέο (θαη ηππηθέο 

απνθιίζεηο) ηεο βαζκνινγίαο ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ θαη αλαγθψλ. Πέληε 

πξνβιήκαηα ή αλάγθεο κε πςειφηεξε βαζκνινγία ή σο πνιχ/απφιπηα ελνριεηηθά ή 

απαξαίηεηα εκθαλίδνληαη ην «πξόβιεκα κνλαμηάο», ε «έληαζε πόλνπ», ην «πξόβιεκα 

ζην λα θνηκεζείηε», ηα «θηλεηηθά πξνβιήκαηα» θαη ηα «πξνβιήκαηα απηνεμππεξέηεζεο 

γεληθόηεξα ζην ζπίηη». Αληίζεηα, εθείλα ηα πξνβιήκαηα ή νη αλάγθεο κε ηελ 

ρακειφηεξε βαζκνινγία ή σο θαζφινπ/ιίγν ελνριεηηθά ή ζεκαληηθά, εκθαλίδνληαη 

ηα «πξνβιήκαηα ζσζηήο  επηθνηλσλίαο  κε  ηελ  νηθνγέλεηα ζαο»,  ε  «αλνξεμία»,  ή  ηα 
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πξνβιήκαηα «όξαζεο» & «αθνήο». Δθηφο φκσο απφ ηελ ζεκαληηθφηεηα πνπ έρεη γηα 

ηνπο ειηθησκέλνπο ε αλαθνξά ηεο κνλαμηάο σο θπξίαξρν πξφβιεκα ηεο ειηθίαο ηνπο 

ρήκα 3. Μέζεο ηηκέο βαζκνινγηψλ ζην θαηά πφζν ζεκαληηθά ή ελνριεηηθά είλαη 

δηάθνξα πξνβιήκαηα ή αλάγθεο ζηελ ηειεπηαία εβδνκάδα γηα ηνπο ειηθησκέλνπο 

ηεο κειέηεο. 

 

Οη νξηδφληηεο κπάξεο δείρλνπλ ±ΣΑ. 
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ή αληίζεηα ε κηθξή ζεκαζία πνπ έρεη ε ζσζηή επηθνηλσλία κε ηελ νηθνγέλεηα είηε 

γηαηί πθίζηαηαη ήδε είηε γηαηί ε νηθνγέλεηα είλαη πεξηνξηζκέλε γηα θάπνηνπο/θάπνηεο, 

αλαδεηθλχνληαη θαη άιια πξνβιήκαηα ή αλάγθεο πνπ ρξίδνπλ δηαρείξηζεο θαη 

αληηκεηψπηζεο φπσο π.ρ. ε ιήςε θαξκάθσλ ή ε αδπλακία λα απηνεμππεξεηεζνχλ.  

ηνλ πίλαθα 7, δίλνληαη νη κέζεο ηηκέο βαζκνινγηψλ ζην θαηά πφζν ζεκαληηθά ή 

ελνριεηηθά είλαη ηα παξαπάλσ δηάθνξα πξνβιήκαηα ή νη αλάγθεο ησλ ειηθησκέλσλ 

σο πξνο ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπο ηνπ πίλαθα 4 ζηηο ηειεπηαίεο δχν 

εβδνκάδεο πξηλ ηε κειέηε. πλνςίδνληαο ζε ηξία ηα επίπεδα ηεο πνηφηεηαο δσήο, 

ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά δηαπηζηψλεηαη ζηε βαζκνινγία έληαζεο ζην 

«πξόβιεκα ζην λα θνηκεζείηε» θαζψο φζνη ή φζεο εθηηκνχλ σο «θαζόινπ ή ιίγν θαιή» 

ηε πνηφηεηα δσήο ηνπο έρνπλ ζεκαληηθά πςειφηεξε βαζκνινγία έληαζεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο ή απιά ηείλνπλ λα ζεσξνχλ σο πεξηζζφηεξν ζεκαληηθφ 

ην πξφβιεκα απηφ έλαληη εθείλσλ πνπ ζεσξνχλ ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο σο «πνιύ 

θαιή ή άξηζηε» (3,8 έλαληη 2,3, αληίζηνηρα, p=0.050). Παξφκνηα εθείλνη ή εθείλεο κε 

«θαζόινπ ή ιίγν θαιή» ηε πνηφηεηα δσήο ηνπο έλαληη εθείλσλ κε «πνιύ θαιή ή 

άξηζηε», ηείλνπλ λα ζεσξνχλ πεξηζζφηεξν ζεκαληηθφ ην πξφβιεκα ηεο «αλνξεμίαο» 

(2,5 έλαληη 1,3, αληίζηνηρα, p=0.030), ην πξφβιεκα ηεο «αδπλακία λα εηνηκάζνπλ 

θαγεηό ζην ζπίηη» (3,6 έλαληη 1,5, αληίζηνηρα, p=0.029), ζην πξφβιεκα «κεγάιε 

δπζθνιία λα ζεθσζείηε γηα λα πάηε ηνπαιέηα» (3,3 έλαληη 2,0, αληίζηνηρα, p=0.033), 

ζην πξφβιεκα «δπζθνιία λα ζπκεζείηε λα πάξεηε ηα θάξκαθα ζαο» (3,4 έλαληη 1,7, 

αληίζηνηρα, p=0.042) θαη ζην πξφβιεκα «αζθάιεηαο ζην ζπίηη» (3,7 έλαληη 1,5, 

αληίζηνηρα, p=0.011).  

Ζ παξαπάλσ πξνζπάζεηα ζχλδεζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο πνπ ππνδειψλνπλ νη 

ειηθησκέλνη κε ηα δηάθνξα πξνβιήκαηα ή ηηο αλάγθεο πνπ έρνπλ, θαίλεηαη φκσο πσο 

έρεη ελδηαθέξνλ θαη σο πξνο νξηζκέλα επίπεδα πνπ δελ ελέρνπλ ζηαηηζηηθέο ή 

καζεκαηηθέο δηαθνξέο. Παξάδεηγκα απνηειεί ε έθθξαζε ηεο «κνλαμηάο», θαζψο ελψ 

ζηνλ πίλαθα 3 εκθαλίζηεθε σο ην ππ’αξηζκφλ έλα πξφβιεκα ησλ ειηθησκέλσλ ζε 

βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε δελ θαζνξίδεη ή θαζνξίδεηαη απφ 

ηε κνξθή πνηφηεηαο πνπ έρεη ε δσή ηνπο θαζψο ζε φια ηα επίπεδα ε βαζκνινγία 

αμηνιφγεζεο δελ δηαθέξεη (p>0.05). Δπαγσγηθά ινηπφλ, δχλαηαη λα θξίλεη θαλείο φηη 

ε έθθξαζε ηεο «κνλαμηάο» απφ ηνπο ειηθησκέλνπο ηεο κειέηεο αθνξά κηα ζπλνιηθά 

αλεζπρία πεξηζζφηεξν παξά κηα πξαγκαηηθή αίζζεζε.  
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Πίλαθαο 7. Μέζεο ηηκέο βαζκνινγηψλ ζην θαηά πφζν ζεκαληηθά ή ελνριεηηθά είλαη 

δηάθνξα πξνβιήκαηα ή αλάγθεο σο πξνο ηελ αμηνιόγεζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ησλ 

ειηθησκέλσλ ζηηο ηειεπηαίεο δχν εβδνκάδεο πξηλ ηε κειέηε (νη εθηηκήζεηο είλαη 

απηναλαθνξέο ησλ ειηθησκέλσλ).  

 

Πνηόηεηα δσήο ζηηο ηειεπηαίεο δύν 

εβδνκάδεο: 
 

 

Καζφινπ ή 

ιίγν θαιή 
Μέηξηα 

Πνιχ θαιή 

ή άξηζηε  

πξνβιήκαηα ή αλάγθεο κέζε ηηκή ± ΤΑ* P-value 

Έληαζε ηνπ πόλνπ 3,7 (1,3) 3,6 (0,9) 2,2 (1,6) Μ 

Κηλεηηθά πξνβιήκαηα 3,5 (1,5) 3,2 (1,3) 2,1 (1,7) Μ 

Πξνβιήκαηα όξαζεο 2,2 (1,6) 2,2 (1,1) 2,4 (1,5) Μ 

Πξόβιεκα ζην λα θνηκεζείηε 3,8 (1,1) 2,5 (1,4) 2,3 (1,4) 0,050 

Πξνβιήκαηα αθνήο 2,5 (1,3) 2,3 (1,0) 2,3 (1,6) Μ 

Αλνξεμία 2,5 (1,0) 2,7 (1,0) 1,3 (0,8) 0,030 

Αδπλακία λα εηνηκάζεηε θαγεηό ζην ζπίηη 3,6 (1,4) 2,2 (1,5) 1,5 (1,2) 0,029 

Μεγάιε δπζθνιία λα ζεθσζείηε γηα λα πάηε 

ηνπαιέηα 
3,3 (1,3) 1,5 (1,2) 2,0 (1,7) 0,033 

Γπζθνιία λα ζπκεζείηε πόηε λα πάξεηε ηα 

θάξκαθα ζαο 
3,4 (1,4) 2,3 (1,8) 1,7 (1,3) 0,042 

Πξνβιήκαηα  αζθάιεηαο ζην ζπίηη ζαο  3,7 (1,2) 1,8 (1,6) 1,5 (1,2) 0,011 

Πξνβιήκαηα ζσζηήο επηθνηλσλίαο κε ηελ 

νηθνγέλεηα ζαο 
2,4 (1,6) 2,2 (1,6) 1,6 (1,1) Μ 

Πξνβιήκαηα  λα ζαο θαηαιαβαίλνπλ νη άιινη 

πεξηζζόηεξν 
3,3 (1,5) 2,2 (1,5) 2,0 (1,4) Μ 

Πξνβιήκαηα απηνεμππεξέηεζεο γεληθόηεξα ζην 

ζπίηη 
3,7 (1,1) 2,3 (1,8) 2,0 (1,7) Μ 

Πξνβιήκαηα ζπγθξάηεζεο αληηθεηκέλσλ κε ηα 

ρέξηα ζαο 
3,1 (1,5) 1,8 (1,3) 2,1 (1,5) Μ 

Πξνβιήκαηα κνλαμηάο 3,6 (1,3) 3,8 (1,5) 3,0 (1,4) Μ 

Πξνβιήκαηα έληνλεο θνύξαζεο 3,0 (1,2) 2,8 (0,8) 2,4 (1,3) Μ 

* Ζ βαζκνινγία αθνξά ηελ θιίκαθα: 1=θαζφινπ ζεκαληηθφ, 2=ιίγν, 3=κέηξηα, 4=πνιχ & 5=απφιπηα.         

Έιεγρνο Kruskal Wallis. 
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ε ζπλέρεηα κε ηα παξαπάλσ, ζην ζρήκα 4 δίλεηαη ε ηαμηλφκεζε ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ αλαγθψλ ησλ ειηθησκέλσλ θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηεο 

κειέηεο. ηε θάζε απηή δεηήζεθε απφ ηνπο ειηθησκέλνπο λα δηαηππψζνπλ ειεχζεξα 

δχν απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αλάγθεο ηνπο. Γηαηππψζεθαλ κφιηο έληεθα δηαθνξεηηθέο 

απφςεηο γηα ππάξρνπζεο αλάγθεο απφ φινπο ηνπο ειηθησκέλνπο. ηηο πξψηεο ζε 

ζπρλφηεηα αλαθνξέο είλαη ε «ζπληξνθηά» πνπ έρεη ηε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα 

εκθάληζεο θαζψο αλαθέξεηαη απφ ην 28,0% θαη αθνινπζεί ε «απηνεμππεξέηεζε» κε 

20,0%, ε αλάγθε γηα «γηαηξό/θπζηνζεξαπεπηή» θαη ε «ζσζηή ιήςε θαξκάθσλ» απφ ην 

16,0%. Με ηε κηθξφηεξε ζπρλφηεηα (8,0%) αλαθέξνληαη ε «θαζαξηόηεηα ηνπ 

ζπηηηνύ», ε «κεηαθνξά» ηνπο θαη ε «κείσζε ηνπ πόλνπ». 

ρήκα 4. Ηεξαξρηθή ηαμηλφκεζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ αλαγθψλ ησλ ειηθησκέλσλ ηεο 

κειέηεο (αλέθεξαλ ηηο δχν ζεκαληηθφηεξεο).  
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πσο ζηνλ πίλαθα 7, έηζη θαη ζηνλ πίλαθα 8, ζρεηίδνληαο ηα ζεκαληηθφηεξα 

πξνβιήκαηα ή ηηο αλάγθεο πνπ εθθξάδνπλ νη ειηθησκέλνη κε ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο 

ηνπο ζηηο δχν ηειεπηαίεο εβδνκάδεο, δελ ζεκεηψλνληαη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο δηάθνξεο θαηαλνκέο ζπρλνηήησλ. Γηα παξάδεηγκα ην 16,7% 

εθείλσλ κε πνηφηεηα δσήο «θαζφινπ ή ιίγν θαιή» αλαθέξνπλ σο ζεκαληηθφ 

πξφβιεκα ηε «κνλαμηά» έλαληη 42,9% εθείλσλ κε «πνιύ θαιή ή άξηζηε» (p=0.446). 

πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ νη δηάθνξεο ζεκαληηθέο αλάγθεο ή πξνβιήκαηα πνπ 

δηαηππψλνπλ ειεχζεξα νη ειηθησκέλνη δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ηνπο 

φπσο αμηνινγείηαη γηα ηηο ηειεπηαίεο δχν εβδνκάδεο.   
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Πίλαθαο 8. Πνζνζηηαία θαηαλνκή ειηθησκέλσλ κε βάζε ηελ αλαθνξά ηνπο γηα ηηο 

ζεκαληηθόηεξεο αλάγθεο ηνπο σο πξνο ηελ αμηνιόγεζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ηνπο 

ζηηο ηειεπηαίεο δχν εβδνκάδεο πξηλ ηε κειέηε (νη εθηηκήζεηο είλαη απηναλαθνξέο ησλ 

ειηθησκέλσλ).  

 

Πνηόηεηα δσήο ζηηο ηειεπηαίεο δύν 

εβδνκάδεο: 
 

 

Καζφινπ ή ιίγν 

θαιή 
Μέηξηα 

Πνιχ θαιή 

ή άξηζηε  

ζεκαληηθόηεξα πξνβιήκαηα ή  

αλάγθεο 
% P-value 

απηνεμππεξέηεζε 25,0 16,7 14,3 0,830 

ζσζηή ιήςε θαξκάθσλ 33,3 - - 0,076 

κείσζε πόλνπ 16,7 - - 0,308 

ζπληξνθηά 16,7 33,3 42,9 0,446 

βειηίσζε θηλεηηθόηεηαο 16,7 - 14,3 0,577 

ε κεηαθνξά 16,7 - - 0,308 

θαζαξηόηεηα ζπηηηνύ 8,3 - 14,3 0,638 

ζπληαγνγξάθεζε θαξκάθσλ 8,3 - 28,6 0,248 

γηαηξόο/θπζηνζεξαπεπηήο 8,3 33,3 14,3 0,390 

αλαζθάιεηα, άγρνο, ζηελαρώξηα 8,3 16,7 14,3 0,856 

πξνβιήκαηα πγείαο 16,7 - 14,3 0,577 

ρ
2
 έιεγρνο. 

 

Αλάινγα φκσο θαη ειέγρνληαο πιένλ σο πξνο ηε ζπγθέληξσζε ησλ δηαθφξσλ 

ρξφλησλ λνζεκάησλ (ζπλνζεξφηεηα), απφ ηνλ πίλαθα 9 δηαπηζηψλεηαη φηη ην 46,2% 

εθείλσλ κε 1-2 ρξφληα λνζήκαηα αλαθέξνπλ σο ζεκαληηθφ πξφβιεκα ή αλάγθε ηε 

«ζπληξνθηά» έλαληη 8,3% εθείλσλ κε ≥3 ρξφληα λνζήκαηα (p=0.035). ε θαλέλα άιιν 

πξφβιεκα ή αλάγθε δελ δηαπηζηψλεηαη ηφζν έληνλε δηαθνξά ζηελ θαηαλνκή 

ζπρλνηήησλ (επηινγή απφ ηνπο ειηθησκέλνπο). Δξκελεχνληαο φκσο ηε δηαθνξά απηή 

θαίλεηαη φηη νη ειηθησκέλνη κε πνιιά ρξφληα λνζήκαηα ελδηαθέξνληαη ίζσο 

πεξηζζφηεξν γηα ηε βειηίσζε ή ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θπζηθήο/ζσκαηηθήο ηνπο πγείαο 

παξά γηα ηελ θνηλσληθή ηνπο απνκφλσζε.   
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Πίλαθαο 9. Πνζνζηηαία θαηαλνκή ειηθησκέλσλ κε βάζε ηελ αλαθνξά ηνπο γηα ηηο 

ζεκαληηθόηεξεο αλάγθεο ηνπο σο πξνο ηα ρξφληα λνζήκαηα (ηα λνζήκαηα αθνξνχλ 

απηναλαθνξέο ησλ ειηθησκέλσλ).  

 
Υξόληα λνζήκαηα:  

 
Έλα ή δχν Σξία ή πεξηζζφηεξα 

 

ζεκαληηθόηεξεο αλάγθεο % P-value 

απηνεμππεξέηεζε 30,8 8,3 0,161 

ζσζηή ιήςε θαξκάθσλ 15,4 16,7 0,930 

κείσζε πόλνπ 7,7 8,3 0,953 

ζπληξνθηά 46,2 8,3 0,035 

βειηίσζε θηλεηηθόηεηαο 7,7 16,7 0,490 

ε κεηαθνξά 7,7 8,3 0,953 

θαζαξηόηεηα ζπηηηνύ 7,7 8,3 0,953 

ζπληαγνγξάθεζε θαξκάθσλ 23,1 - 0,076 

γηαηξόο/θπζηνζεξαπεπηήο 7,7 25,0 0,238 

αλαζθάιεηα, άγρνο, ζηελαρώξηα 15,4 8,3 0,588 

πξνβιήκαηα πγείαο 23,1 - 0,076 

ρ
2
 έιεγρνο. 

5.4 Δθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ ειηθησκέλσλ. 

Ηδηαίηεξν αληηθείκελν κειέηεο γηα ηελ παξνχζα εξγαζία απνηέιεζε ε θαηαγξαθή ηεο 

επηζπκίαο ησλ ειηθησκέλσλ ηνπ ΚΖΦΖ γηα εθπαίδεπζε. Οη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

ησλ ειηθησκέλσλ φπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ ελφηεηα 3.5 ηνπ 3
νπ

 Κεθαιαίνπ, 

ελέρνπλ ηδηαηηεξφηεηεο (αξλεηηθνί παξάγνληεο) ιφγσ ηεο ειηθίαο θαη ηεο 

αληηθεηκεληθήο αδπλακίαο ηνπο λα πξνζαξκνζηνχλ ζε ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα ή 

πξαθηηθέο. Απφ ην ζρήκα 5 δηαπηζηψλεηαη φηη ε αζθάιεηα ηνπο ζεσξείηαη απφ απηνχο 

ην ζεκαληηθφηεξν, θαζψο πηζηεχνπλ φηη ρξεηάδνληαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ 

εθπαίδεπζε γηα «ηνλ ηξόπν δηεπζέηεζεο ησλ ρώξσλ θαη αληηθεηκέλσλ ζην ζπίηη ηνπο, 

έηζη ώζηε λα πξνιακβάλνπλ πηζαλά αηπρήκαηα». Δπίζεο ζε πςειή πξνηίκεζε είλαη 
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θαη νη θαλφλεο ή ηξφπνη πνπ βνεζνχλ ζηε ζσζηή ιήςε θαξκάθσλ θαζψο θαη ζηε 

ζσζηή δηαηξνθή ιφγσ ηεο ειηθίαο θαη ησλ  πξνβιεκάησλ πγείαο. Αληίζεηα, ζρεδφλ 

ρήκα 5. Μέζεο ηηκέο βαζκνινγηψλ ζην θαηά πφζν ζα ήζειαλ νη ειηθησκέλνη ηεο 

κειέηεο λα εθπαηδεπηνχλ ζε δηάθνξα ζέκαηα πνπ βειηηψλνπλ ηε δσή ηνπο.  

 

θακία επηζπκία γηα εθπαίδεπζε δελ εθθξάδεηαη γηα πξαθηηθά πξνβιήκαηα ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο φπσο είλαη νη αγνξέο αγαζψλ ή ππεξεζηψλ κέζσ δηαδηθηχνπ 

πξνθαλψο ιφγσ ειιηπψλ ηερλνινγηθψλ γλψζεσλ ή έιιεηςεο αλάινγσλ πξαγκαηηθψλ 

αλαγθψλ.   

Παξάιιεια κε ηα παξαπάλσ ζην ζρήκα 6 παξνπζηάδνληαη νη πνζνζηηαίεο θαηαλνκέο 

ησλ ειηθησκέλσλ πνπ εθθξάδνπλ έληνλε επηζπκία («πάξα πνιχ ή ππνρξεσηηθά λαη») 

γηα εθπαίδεπζε ζε δηάθνξα ζέκαηα. πσο έδεημε θαη ην ζρήκα 5, επηβεβαηψλεηαη φηη 

νη ειηθησκέλνη ζε πνζνζηφ 44,0% επηζπκνχλ εθπαίδεπζε ζηνλ «ηξόπν δηεπζέηεζεο 

ησλ ρώξσλ θαη αληηθεηκέλσλ ζην ζπίηη ηνπο, έηζη ώζηε λα πξνιακβάλνπλ πηζαλά 

αηπρήκαηα». Αλάινγα αλαθέξεηαη γηα ηε ζσζηή ιήςε θαξκάθσλ ην 32,0% θαζψο θαη 

γηα ηε ζσζηή δηαηξνθή ιφγσ ηεο ειηθίαο θαη ησλ πξνβιεκάησλ πγείαο ην 28,0%. 



 74 

ρήκα 6. Πνζνζηηαία θαηαλνκή ειηθησκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηελ επηζπκία ηνπο γηα 

«Πάπα πολύ ή ςποσπεωηικά ναι» ζηελ εθπαίδεπζε ηνπο ζε δηάθνξα ζέκαηα πνπ 

βειηηψλνπλ ηε δσή ηνπο.  

 

Διέγρνληαο ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ ειηθησκέλσλ ζχκθσλα κε ηελ ειηθία ηνπο 

(πίλαθαο 10), δηαπηζηψλεηαη φηη νη ειηθησκέλνη πνπ εθθξάδνπλ ζε κεγαιχηεξε 

ζπρλφηεηα επηζπκία εθπαίδεπζεο ζηνλ «ηξόπν δηεπζέηεζεο ησλ ρώξσλ θαη 

αληηθεηκέλσλ ζην ζπίηη ηνπο, έηζη ώζηε λα πξνιακβάλνπλ πηζαλά αηπρήκαηα» αιιά θαη 

ζηε ζσζηή ιήςε θαξκάθσλ είλαη εθείλνη πνπ είλαη κεγαιχηεξεο ειηθίαο (85+ εηψλ), 

ρσξίο σζηφζν λα ζεκεηψλεηαη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζε θάπνηα 

αλάγθε (p>0.05). 

Πίλαθαο 10. Πνζνζηηαία θαηαλνκή ειηθησκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηελ επηζπκία ηνπο γηα 

«Πάπα πολύ ή ςποσπεωηικά ναι» ζηελ εθπαίδεπζε ηνπο ζε δηάθνξα ζέκαηα πνπ 

βειηηψλνπλ ηε δσή ηνπο, σο πξνο ηελ ειηθία ηνπο. 

 Ηιηθία 

 
<75 εηψλ 75 - 84 85+ 
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ζέκαηα εθπαίδεπζεο % 

γηα θαλόλεο/ηξόπνπο πνπ ζα ζαο βνεζνύλ λα ιακβάλεηε ηα 

θάξκαθα ζαο ζηελ ώξα ηνπο; 
33,3 25,0 42,9 

γηα ηηο δξάζεηο θαη ηηο παξελέξγεηεο πνπ ηα θάξκαθα  

πξνθαινύλ; 
33,3 16,7 14,3 

γηα ηε ζσζηή δηαηξνθή γηα ηελ ειηθία θαη ηα πξνβιήκαηα 

πγείαο πνπ έρεηε; 
33,3 25,0 28,6 

γηα ηνλ ηξόπν δηεπζέηεζεο ησλ ρώξσλ θαη αληηθεηκέλσλ ζην 

ζπίηη ζαο, έηζη ώζηε λα πξνιακβάλεηε πηζαλά αηπρήκαηα; 
33,3 41,7 57,1 

γηα αγνξέο αγαζώλ/ππεξεζηώλ κέζσ δηαδηθηύνπ π.ρ. 

ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο, ειεθηξνληθό εκπόξην; 
- - - 

γηα πξνγξάκκαηα γπκλαζηηθήο πνπ βειηηώλνπλ ηελ 

νζηενπόξσζε θαη άιια κπνζθειεηηθά πξνβιήκαηα πνπ 

κπνξεί λα έρεηε; 
16,7 16,7 28,6 

γηα ηνλ ηξόπν ρξήζεο κηθξώλ ηαηξηθώλ ζπζθεπώλ 

(πηεζόκεηξν, ειεθηξνληθό πηεζόκεηξν, κεράλεκα δαράξνπ, 

ζπζθεπέο ρνξήγεζεο νμπγόλνπ θιπ); 
16,7 16,7 14,3 

γηα ηε ζπρλόηεηα, ηε ρξεζηκόηεηα θαη ην είδνο ησλ 

πξνιεπηηθώλ εμεηάζεσλ πνπ πξέπεη λα θάλεηε ζε 

ζπζηεκαηηθή βάζε π.ρ. νδνληηαηξηθή εθηίκεζε, γεληθή θαη 

βηνρεκηθή εμέηαζε, έιεγρνο πξνζηάηε γηα ηνπο άλδξεο θαη 

έζσ γελλεηηθώλ νξγάλσλ γηα ηηο γπλαίθεο; 

16,7 9,1 16,7 

ρ
2
 έιεγρνο (δελ βξέζεθε θακηά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηελ ειηθία). 

 

5.5 Ιθαλνπνίεζε ειηθησκέλσλ από ην ΚΗΦΗ. 

Οη ειηθησκέλνη ξσηήζεθαλ αθφκε γηα ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ηνπο ζηηο δηάθνξεο 

κνξθέο θξνληίδαο πνπ παξέρεη ην ΚΖΦΖ Μαιεβηδίνπ (ζρήκα 7). Σν ζχλνιν ησλ 

ειηθησκέλσλ (100%) αλέθεξε «πνιύ ή άξηζηε» ηθαλνπνίεζε ζηελ «ςπρνινγηθή 

ππνζηήξημε» θαη ζηελ «ηαηξηθή θξνληίδα», ην 96,0% ζηε «λνζειεπηηθή θξνληίδα» 

θαη ζηε «θξνληίδα άιισλ θξνληηζηψλ» θαη κηθξφηεξν πνζνζηφ ή 76,0% ζηελ 

«μελνδνρεηαθή ππνδνκή». Λακβάλνληαο ππφςηλ ηα πνιχ πςειά πνζνζηά ζρεδφλ 

πιήξεο ηθαλνπνίεζεο ζηνπο ηέζζεξηο ηνκείο θξνληίδαο, ε μελνδνρεηαθή πζηέξεζε 

πξνθαλψο ζρεηίδεηαη κε θάπνηεο νξηζκέλεο ειιείςεηο ζηηο ππνδνκέο ηνπ ΚΖΦΖ.    

ρήκα 7. Πνζνζηηαία θαηαλνκή «Πολύ ή άπιζηηρ» ηθαλνπνίεζεο ησλ ειηθησκέλσλ 

απφ δηάθνξεο κνξθέο θξνληίδαο πνπ παξέρεη ην ΚΖΦΖ. 
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ην ζρήκα 8 παξνπζηάδνληαη νη πνζνζηηαίεο θαηαλνκέο ζπρλνηήησλ ζηηο απαληήζεηο 

ησλ ειηθησκέλσλ γηα ηηο πξνεπηιεγκέλεο απφ ηηο ζπγγξαθείο ηεο εξγαζίαο κνξθέο 

θξνληίδαο πνπ παξέρεη ην ΚΖΦΖ θαη ελδερνκέλσο ρξεηάδνληαη βειηίσζε. Πξψηε ζε 

ζπρλφηεηα θαηαγξάθεηαη ε βειηίσζε ζηελ «θαιύηεξε ελεκέξσζε γηα ηα θάξκαθα πνπ 

ιακβάλνπλ» απφ ην 20,0% ησλ ειηθησκέλσλ. Αληίζεηα, θαλείο ειηθησκέλνο δελ 

επηιέγεη γηα βειηίσζε ηελ «θαιύηεξε επηδεμηόηεηα θαηά ηε λνζειεία πνπ ηνπ θάλνπλ», 

ηελ «θαιύηεξε ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνζσπηθνύ» θαη ηελ «θαιύηεξε θαζαξηόηεηα ηνπ 

ρώξνπ».  

ρήκα 8. Πνζνζηηαία θαηαλνκή απαληήζεσλ ησλ ειηθησκέλσλ γηα δηάθνξεο κνξθέο 

θξνληίδαο πνπ παξέρεη ην ΚΖΦΖ θαη ρξεηάδνληαη βειηίσζε. 
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Δπηπξφζζεηα γηα φζεο κνξθέο θξνληίδαο επηιέγνπλ νη ειηθησκέλνη πνπ ίζσο 

ρξεηάδνληαη βειηίσζε, ζην ζρήκα 9 παξνπζηάδνληαη νη ειεχζεξεο (φρη 

πξνεπηιεγκέλεο) δηαηππψζεηο ησλ ειηθησκέλσλ γηα ηε θξνληίδα πνπ ρξεηάδεηαη 

βειηίσζε θαη παξέρεη ήδε ην ΚΖΦΖ ή ρξεηάδεηαη λα παξέρεη. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ 

ινηπφλ φηη ζρεδφλ 1 ζηνπο/ζηηο 4 ειηθησκέλνπο/εο (24,0%) αλαθέξνπλ ην 

«θπζηνζεξαπεπηήξην» θαη αθνινπζνχλ απφ ην 12,0% ε «κεηαθνξά» ή απφ ην 8,0% ε 

«ζέξκαλζε». ηε κεηαθνξά ησλ ειηθησκέλσλ ππάξρνπλ αθφκε 4,0% εμ’απηψλ πνπ 

αλαθέξνπλ ηελ επηζπκία ηνπο γηα κεηαθνξά ηνπο κέζσ ΚΖΦΖ, κε φρεκα θαη νδεγφ 

πνπ ζα δηαζέηεη ην Κέληξν Φξνληίδαο, ελψ ππάξρνπλ θαη άιιεο κνξθέο θξνληίδαο 

πνπ επηζπκνχλ αιιά αλαθέξνληαη απφ ην εμίζνπ ρακειφ πνζνζηφ 4,0% ησλ 

ειηθησκέλσλ θαη είλαη π.ρ. «ν εμνπιηζκφο ηνπ ρψξνπ» ή «ε ξάκπα γηα θαξφηζη». Σα 
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ηειεπηαία απηά ζηνηρεία φκσο ελδερνκέλσο αληηκεησπίδνληαη κε ηελ αλέγεξζε λένπ 

θηεξίνπ ηνπ ΚΖΦΖ Μαιεβηδίνπ (Γηαχγεηα - Τπνπξγηθή απφθαζε ΒΟΥΒΘ-ΦΦΗ,  

2012). 

ρήκα 9. Πνζνζηηαία θαηαλνκή επηπιένλ απαληήζεσλ ησλ ειηθησκέλσλ γηα 

θξνληίδα πνπ παξέρεη ην ΚΖΦΖ θαη θαηά ηε γλψκε ηνπο ρξεηάδνληαη βειηίσζε 

(ειεχζεξεο απαληήζεηο). 

 

Σέινο, πέξα απφ ηηο ελδερφκελεο βειηηψζεηο ή ππεξεζίεο, νη ειηθησκέλνη θιήζεθαλ 

λα αλαθέξνπλ θαη ηη επηζπκνχλ λα ππάξρεη ζην ρψξν ηνπ ΚΖΦΖ πνπ δελ ππάξρεη 

(ζρήκα 10). ηελ πεξίπησζε απηή θαη ζε αληίζεζε κε φζα αλαθέξζεθαλ ζην ζρήκα 

9, πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο ειηθησκέλνπο (56,0%) αλαθέξνπλ ηε ζέξκαλζε θαη 

έπεηαη απφ ην 28,0% ν εμνπιηζκφο ζε κεραλήκαηα θπζηνζεξαπείαο, ηνλίδνληαο έηζη 

ηε κέγηζηε αλάγθε ηνπο γηα ηηο θηλεηηθέο ηνπο δπζθνιίεο. ε κηθξφηεξεο αλαινγίεο 

εθθξάδνληαη θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε «νκάδα εθπαίδεπζεο ρνξνύ» ή νη 

«εθδξνκέο». Αμηνζεκείσην είλαη αθφκε φηη ην 24,0% ησλ ειηθησκέλσλ απαληάεη φηη 

φια είλαη θαιά ζην ΚΖΦΖ θαη φηη δελ ρξεηάδνληαη ηίπνηα.  
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ρήκα 10. Πνζνζηηαία θαηαλνκή απαληήζεσλ ησλ ειηθησκέλσλ γηα εμνπιηζκφ, 

θξνληίδα ή άιιεο παξερφκελεο ππεξεζίεο πνπ ρξεηάδεηαη λα παξέρεη ην ΚΖΦΖ θαη 

δελ ππάξρνπλ κέρξη ζηηγκή πξαγκαηνπνίεζεο ηεο κειέηεο. (ειεχζεξεο απαληήζεηο). 

 

 

 

5.6 Ιθαλνπνίεζε & αμηνιόγεζε θξνληίδαο ζην ΚΗΦΗ από ηνπο 

ζπλνδνύο/θξνληηζηέο ησλ ειηθησκέλσλ. 

πσο δηαηππψζεθε ζην ζθνπφ ηεο κειέηεο καο, ελδηαθέξνλ απνηέιεζε ηφζν ε 

θαηαγξαθή ησλ αλαγθψλ ησλ ειηθησκέλσλ, ε θξνληίδα θαη ηθαλνπνίεζε ηνπο απφ ηε 

θηινμελία ηνπο ζην ΚΖΦΖ αιιά θαη ε θαηαγξαθή ηεο ηθαλνπνίεζεο ή ησλ 

πξνβιεκάησλ/αλαγθψλ πνπ αληηιακβάλνληαη νη ζπλνδνί/θξνληηζηέο ηνπο ζην Κέληξν 

Φξνληίδαο. Ζ δηαζηαχξσζε ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ ζεσξεηηθά δίλεη κηα 

νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο κηαο θαη αξρηθά, νη ειηθησκέλνη ζην ζχλνιν 

ηνπο ζρεδφλ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο δηάθνξεο κνξθέο θξνληίδαο ηνπ ΚΖΦΖ κε 

εμαίξεζε ίζσο ηελ μελνδνρεηαθή ππνδνκή. Οη ζπλνδνί/θξνληηζηέο σζηφζν, ζε 

θιίκαθα ηθαλνπνίεζεο κε άξηζηα ην 10 (πιήξεο ηθαλνπνίεζε), εθθξάδνπλ κέζε 
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βαζκνινγία ηθαλνπνίεζεο κφιηο 9,5 (ζρήκα 11)! Σα φξηα ηεο ηθαλνπνίεζεο είλαη 

εμίζνπ πνιχ πςειά θαζψο νη απαληήζεηο ηνπο θπκαίλνληαη απφ 8 έσο 10.  

ρήκα 11. Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ ζπλνδψλ/θξνληηζηψλ ησλ ειηθησκέλσλ απφ ην 

ΚΖΦΖ.  

 

Ζ ηαχηηζε ινηπφλ ηεο ηθαλνπνίεζεο κεηαμχ ειηθησκέλσλ θαη ησλ 

ζπλνδψλ/θξνληηζηψλ ηνπο απφ ην ΚΖΦΖ κπνξεί επαγσγηθά λα ζεσξεζεί σο 

εκθαλήο, ελδηαθέξνλ φκσο έρεη ε πνηνηηθή αλάιπζε κηαο ηέηνηαο ζχλδεζεο. ηνλ 

πίλαθα 11, δίλνληαη νη ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο θαηά Spearman ηεο θιίκαθαο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ ζπλνδψλ/θξνληηζηψλ απφ ην ΚΖΦΖ θαη ησλ ειηθησκέλσλ απφ ηηο 

δηάθνξεο κνξθέο θξνληίδαο ηνπ ΚΖΦΖ. Μεηαμχ ησλ θιηκάθσλ αμηνιφγεζεο 

ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε βξίζθεηαη ζηε θιίκαθα ηθαλνπνίεζεο ησλ 

ζπλνδψλ/θξνληηζηψλ κε ηελ «θξνληίδα άιισλ θξνληηζηψλ» (r=0.464, p=0.022) 

θαζψο θαη κε ηελ «μελνδνρεηαθή ππνδνκή» (r=0.600, p=0.002) ελψ ζηηο πεξηπηψζεηο 

ηεο «λνζειεπηηθήο θξνληίδαο» θαη ηεο «ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο» ζην ΚΖΦΖ νη 

ζπζρεηίζεηο είλαη νξηαθά ζεκαληηθέο (p≈0.05). 

ην ζρήκα 12 δίλνληαη νη θαηαλνκέο ησλ απαληήζεσλ ησλ ζπλνδψλ/θξνληηζηψλ ζην 

Πίλαθαο 11. πζρέηηζε βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο ησλ ζπλνδψλ/θξνληηζηψλ κε ηελ 

ηθαλνπνίεζε πνπ εμέθξαζαλ νη ειηθησκέλνη απφ ηηο δηάθνξεο κνξθέο θξνληίδαο πνπ 

παξέρεη ην ΚΖΦΖ.  
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Βαζκόο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

ζπλνδώλ/θξνληηζηώλ 
 

θξνληίδα από ΚΗΦΗ r-Spearman P-value 

Ηαηξηθή θξνληίδα 0,292 0,166 

Ννζειεπηηθή θξνληίδα 0,393 0,057 

Φξνληίδα άιισλ θξνληηζηψλ 0,464 0,022 

Φπρνινγηθή ππνζηήξημε 0,406 0,055 

Ξελνδνρεηαθή ππνδνκή 0,600 0,002 

Ζ θιίκαθα ηθαλνπνίεζεο απφ ηε θξνληίδα ηνπ ΚΖΦΖ νξίδεηαη σο:  1=θαζφινπ, 2=ιίγν, 3=κέηξηα, 

4=πνιχ & 5=άξηζηα.         

 

ρήκα 12. Απαληήζεηο ζπλνδψλ/θξνληηζηψλ ζηελ εξψηεζε «Τη πηζηεύεηε όηη ζα 

κπνξνύζε λα βειηησζεί ζην θέληξν θξνληίδαο ειηθησκέλσλ από ηε ζπλνιηθή θξνληίδα 

πνπ παξέρνπλ ζηνλ ειηθησκέλν αζζελή;».  

 

ηη πηζηεχνπλ φηη ζα κπνξνχζε λα αιιάμεη ζην Κέληξν γηα ηε βειηίσζε ηεο θξνληίδαο 

ησλ ειηθησκέλσλ. Καη ζηελ πεξίπησζε απηή ππάξρεη ηαχηηζε απφςεσλ κε ηνπο 
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ειηθησκέλνπο (ζρήκα 9) θαζψο θαη νη ζπλνδνί/θξνληηζηέο ηνπο θξίλνπλ ζε πνζνζηφ 

36,0% ηελ παξνρή «θπζηνζεξαπεπηή θαη νξγάλσλ θπζηνζεξαπείαο» ελψ ην ίδην 

πνζνζηφ εθθξάδεη θαη ηε «κεηαθνξά» ηνπο ζηε βειηίσζε παξνρψλ ηνπ ΚΖΦΖ. 

Έπνληαη ζε κηθξφηεξεο ζπρλφηεηεο ε ζέξκαλζε ή νη θνηλσληθέο θαη ςπραγσγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, ελψ ην 32% ζεσξεί φηη ηίπνηα άιιν δελ ρξεηάδεηαη βειηίσζε. Σν 

αληίζηνηρν πνζνζηφ απφ ην ζρήκα 10 γηα ηνπο ειηθησκέλνπο ήηαλ 24,0%.   

πσο θαη κε ηνπο ειηθησκέλνπο, νη ζπλνδνί/θξνληηζηέο ηνπο ξσηήζεθαλ θαη γηα ηηο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πνπ θαηά ηε γλψκε ηνπο ρξεηάδνληαη νη ειηθησκέλνη γηα ηε 

βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ζηελ νηθία ηνπο, ζηελ παξνχζα ρξνληθή πεξίνδν 

(ζρήκα 13). Πξψηε εθπαηδεπηηθή αλάγθε απφ ην 40,0% αλαθέξεηαη ε «εθπαίδεπζε 

ζε ζέκαηα απηνθξνληίδαο» θαη αθνινπζεί απφ ην 36,0% ε «εθπαίδεπζε γηα ηε ζσζηή 

ιήςε θαξκάθσλ». ε κηθξφηεξε ζπρλφηεηα αλαθέξνληαη ε αζθάιεηα, πγηεηλή θαη ε 

αλάγθε ελδπλάκσζεο ηεο κλήκεο ηνπο ελψ ην 36,0% πηζηεχεη φηη δελ απαηηείηαη 

θάπνηα πξνζπάζεηα εθπαίδεπζεο ησλ ειηθησκέλσλ. 

ρήκα 13. Απαληήζεηο ζπλνδψλ/θξνληηζηψλ ζηελ εξψηεζε «Πνηα θαηά ηε γλώκε 

ζαο είλαη ε κεγαιύηεξε εθπαηδεπηηθή αλάγθε πνπ έρεη ν ειηθησκέλνο ηελ παξνύζα 

ρξνληθή πεξίνδν, ώζηε λα πξνζαξκόδεηαη θαιύηεξα ζηηο απαηηήζεηο ηεο 

θαζεκεξηλόηεηαο ζην ζπίηη ηνπ;».  

 

Σέινο, εθηφο ηεο ηθαλνπνίεζεο θαη ησλ πξνβιεκάησλ, ζεκαληηθφηαηε αλαθνξά εθ 

κέξνπο ησλ ζπλνδψλ/θξνληηζηψλ είλαη ε ζπλνιηθή αμηνιφγεζε θαη απνηίκεζε ηεο 
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παξερφκελεο θξνληίδαο απφ ην ΚΖΦΖ (ζρήκα 14). Σν βαζηθφηεξν πιενλέθηεκα ηνπ 

ΚΖΦΖ θαίλεηαη λα απνηειεί ζχκθσλα κε ηε γλψκε ηνπ 52,0% ησλ 

ζπλνδψλ/θξνληηζηψλ, ε «άξηζηε θξνληίδα/εμππεξέηεζε ηνπ πξνζσπηθνχ». Δπηπιένλ, 

απφ ην 36,0% αλαθέξεηαη ην «θαγεηφ», απφ ην 32% νη «θαλφλεο πγηεηλήο», απφ ην 

28,0% ε «ζπληξνθηά», θαη ε νπνία είρε αλαδεηρζεί σο ε ζεκαληηθφηεξε αλάγθε ησλ 

ειηθησκέλσλ ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ζρήκαηνο 4. Ζ ςπρνινγηθή 

ππνζηήξημε, ε θαζαξηφηεηα θαη ε αζθάιεηα είλαη επηπιένλ ζηνηρεία πνπ ελέρεη ην 

ΚΖΦΖ βάζε ηεο ζπλνιηθήο απνηίκεζεο θαη κφλν ην 4,0% δελ αλέθεξε θάπνηα 

ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα. Πξνθαλψο αλαγλσξίδεηαη έηζη ε πξνζπάζεηα ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη ησλ ζεζκηθψλ ππεπζχλσλ γηα ηελ εχξπζκε θαη νπζηαζηηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ Κέληξνπ κε γλψκνλα ηελ άξηζηε θηινμελία θαη θξνληίδα ησλ 

ειηθησκέλσλ αηφκσλ. 

ρήκα 14. Απαληήζεηο ζπλνδψλ/θξνληηζηψλ ζηελ εξψηεζε «Πνηα θαηά ηε γλώκε 

ζαο είλαη ηα δπν ζεκαληηθόηεξα πιενλεθηήκαηα πνπ παξέρεη ην θέληξν θξνληίδαο 

ειηθησκέλσλ ζηνλ ειηθησκέλν;».  

 

 



 84 

 

 
 

Κεθάλαιο 6
ο
 

 

Σπκπεξάζκαηα-Σπδήηεζε-Πξνηάζεηο  

 

6.1 πκπεξάζκαηα. 

Ζ εξγαζία είρε σο απψηεξν ζθνπφ ηελ θαηαγξαθή ησλ αλαγθψλ ησλ εηθνζηπέληε 

ειηθησκέλσλ πνπ θηινμελνχληαη ζην ΚΖΦΖ Μαιεβηδίνπ. Γηα λα είλαη εθηθηή ε 

νινθιήξσζε ηεο κειέηεο ζα έπξεπε παξάιιεια λα πξνζδηνξηζηεί ε πεξηγξαθηθή 

εηθφλα ηνπο ή αιιηψο ην πξνθηι ησλ ειηθησκέλσλ ζε αηνκηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν 

κε ηελ ηαπηφρξνλε θαηαγξαθή ησλ ζπλνιηθψλ 

πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ζε επίπεδν πγείαο. 

Σα ζπλνιηθά απηά πξνβιήκαηα, λνζήκαηα, 

ζπκπηψκαηα ή αλαπεξία (disability) θαη αθνξνχλ ηε 

θπζηθή, ζσκαηηθή & ςπρηθή πγεία, είλαη άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλα κε ηηο θαζεκεξηλέο αλάγθεο θαη δπζθνιίεο ηνπο (Boult et al, 1994; Del 

Duca et al, 2009; Wang et al, 2002; Woo et al, 1998). πσο δηαπηζηψζεθε απφ ηελ 

ελφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εξγαζίαο καο, ε παξνπζία φισλ απηψλ ησλ 

παξακέηξσλ ηεο πνηφηεηαο δσήο πνπ έρνπλ νη ειηθησκέλνη ηνπ ΚΖΦΖ, αλαδεηθλχεη 

αξθεηέο παξακέηξνπο ηθαλνπνίεζεο θαη αθφκε πεξηζζφηεξεο άκβιπλζεο 

θαζεκεξηλψλ δπζθνιηψλ θαη θάιπςεο αλαγθψλ. πκπεξαζκαηηθά, φζα αλαπηχρζεθαλ 

ζηελ ελφηεηα ησλ Απνηειεζκάησλ ζα κπνξνχζαλ λα ζπλνςηζηνχλ ζηα παξαθάησ:   

Φαξαθηεξηζηηθά θαη πγεία ειηθησκέλσλ. 

 Οη ειηθησκέλνη πνπ θηινμελνχληαη ζην ΚΖΦΖ, αλήθνπλ ζηελ 3
ε
, 4

ε
 & 5

ε
 ειηθία, 

κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο/εο λα έρνπλ ζπληαμηνδνηεζεί, έρνληαο έληνλα ηα 
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ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειιηπνχο εθπαίδεπζεο, ηεο ρεξείαο αιιά θαη ηνπ ρακεινχ 

νηθνλνκηθνχ εηζνδήκαηνο. Χζηφζν, 8 ζηνπο/ζηηο 10 έρνπλ παηδηά θαη ε απφζηαζε 

κεηαθνξάο ηνπο απφ ηε κφληκε θαηνηθίαο ηνπο θπκαίλεηαη κεηαμχ 2-25 ρικ. 

 Ζ ζπρλφηεηα επηζθέςεσλ απφ ηνπο ειηθησκέλνπο ζε γηαηξφ ην ηειεπηαίν 

εμάκελν είλαη ηδηαίηεξα ρακειή (πεξίπνπ 1 ζηνπο/ζηηο 3) φπσο θαη ζε 

λνζνθνκεηαθφ γηαηξφ (πεξίπνπ 1 ζηνπο/ζηηο 4) αιιά πεξίπνπ 4 ζηνπο/ζηηο 10 

αλέθεξε φηη παξέκεηλε θιηλήξεο ζηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο γηα δχν ή πεξηζζφηεξεο 

θνξέο ηνλ ηειεπηαίν κήλα. 

 ινη νη ειηθησκέλνη έρνπλ απφ ηνπιάρηζηνλ έλα ρξφλην λφζεκα θαζψο νη κηζνί 

πεξίπνπ (44%) δηαπηζηψζεθαλ κε ηξία ε πεξηζζφηεξα ρξφληα λνζήκαηα. Γηαθνξά 

κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ δελ βξέζεθε ζηα επίπεδα ζπλνζεξφηεηαο 

(p=0.664). 

 Καηεγξάθεζαλ 20 δηαθνξεηηθά ρξφληα λνζήκαηα εθ ησλ νπνίσλ ην πην ζπρλφ (ζε 

πεξηζζφηεξν απφ ηνπο κηζνχο) είλαη ε αξηεξηαθή ππέξηαζε θαη αθνινπζεί ε 

αξζξίηηδα θαη ε Ν.  

 Δπηπιένλ αλαθέξζεθαλ πέληε δηαθνξεηηθά ζπκπηψκαηα, κε θπξηφηεξα ηελ 

αίζζεζε πφλνπ θαη ηε δάιε. πσο θαη ζηα λνζήκαηα, δελ δηαπηζηψλνληαη 

ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν θχισλ, ζπκπεξαίλνληαο φηη ε 

εκθάληζε ηνπο είλαη θνηλή ζε φινπο. 

 ηε ρξήζε θαξκάθσλ, ηα 2/3 ησλ ειηθησκέλσλ ηεο 

κειέηεο καο θάλεη ρξήζε πνιπθαξκαθίαο, δειαδή πέληε 

ή πεξηζζφηεξα θάξκαθα εκεξεζίσο γεγνλφο πνπ 

θαηαδεηθλχεηαη ήδε γεληθά γηα ηνπο ειηθησκέλνπο ηεο 

ρψξαο καο ζε πνιιέο κειέηεο. 

 Πεξίπνπ 1 ζηνπο/ζηηο 4 ειηθησκέλνπο απηναλαθέξεη ηε ζσκαηηθή πγεία θαη ηελ 

πνηφηεηα δσήο ηνπ σο «θαζόινπ θαιέο» ελψ ζηνλ αληίπνδα κφλν 4,0% σο 

«άξηζηεο». Ζ ζπκθσλία ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζσκαηηθήο πγείαο θαη ηεο 

πνηφηεηαο δσήο (p>0.05) θαζνξίδεη ηελ απφιπηε εμάξηεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο 

ησλ ειηθησκέλσλ απφ ηε ζσκαηηθή ηνπο πγεία ή θαη ην αληίζεην, κε ηελ 
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επηθχιαμε φηη ε εθηίκεζε απηή αθνξά ην βξαρχ ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ δχν 

εβδνκάδσλ πξηλ ηε κειέηε. 

Πξνβιήκαηα & αλάγθεο. 

 Κπξηφηεξα πξνβιήκαηα ή/θαη αλάγθεο γηα αληηκεηψπηζε βξέζεθαλ θαηά ζεηξά 

ζεκαληηθφηεηαο γηα ηνπο ειηθησκέλνπο ην πξφβιεκα ηεο κνλαμηάο, ε έληαζε 

πφλνπ, ην πξφβιεκα ζην λα θνηκεζνχλ, ηα θηλεηηθά πξνβιήκαηα θαη ηα 

πξνβιήκαηα απηνεμππεξέηεζεο ζην ζπίηη. 

 Οη ειηθησκέλνη κε «θαζόινπ ή ιίγν θαιή» πνηφηεηα δσήο (ζχκθσλα κε ηελ 

απηναλαθνξά ηνπο) ζεσξνχλ σο πεξηζζφηεξν ζεκαληηθφ ή απαξαίηεην γηα 

αληηκεηψπηζε ηα πξνβιήκαηα: ζην λα θνηκεζνχλ (p=0.050), ηεο αλνξεμίαο 

(p=0.030), ηεο αδπλακίαο λα εηνηκάζνπλ θαγεηφ ζην ζπίηη (p=0.029),  ηεο 

κεγάιεο δπζθνιίαο λα ζεθσζνχλ θαη λα πάλε ηνπαιέηα (p=0.033), ηεο  

δπζθνιίαο λα ζπκεζνχλ ηε ιήςε ησλ θαξκάθσλ (p=0.042) θαη ηεο αζθάιεηαο 

ζην ζπίηη (p=0.011). Γελ δηαθέξνπλ απφ ηνπο ππφινηπνπο ζηελ έληαζε 

ζεκαληηθφηεηαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο κνλαμηάο θαη φπσο ήδε αλαθέξζεθε 

ζηελ ελφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ θαίλεηαη λα απνηειεί θνηλή αλεζπρία γηα 

φινπο ηνπο ειηθησκέλνπο.  

 Απφ ηηο αλάγθεο πνπ αλαθέξνπλ ειεχζεξα νη ειηθησκέλνη, ε «ζπληξνθηά» έρεη ηε 

κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα αλαθνξάο θαη αθνινπζεί ε «απηνεμππεξέηεζε», ε αλάγθε 

γηα «γηαηξό/θπζηνζεξαπεπηή» θαη ε «ζσζηή ιήςε θαξκάθσλ». 

 Οη δηάθνξεο ζεκαληηθέο αλάγθεο ή πξνβιήκαηα πνπ δηαηππψλνπλ ειεχζεξα νη 

ειηθησκέλνη δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ηνπο φπσο εθείλε 

αμηνινγείηαη ζην βξαρχ ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ ηειεπηαίσλ δχν εβδνκάδσλ. 

 Χζηφζν φζνη ειηθησκέλνη βξέζεθαλ κε ηξία ή πεξηζζφηεξα ρξφληα λνζήκαηα 

εθθξάδνπλ ζε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά κηθξφηεξε ζπρλφηεηα ηελ «ζπληξνθηά» σο 

ζεκαληηθφ πξφβιεκα ή αλάγθε (p=0.035) επεξεαδφκελνη κάιινλ πεξηζζφηεξν 

απφ ηελ αλάγθε ηνπο γηα βειηίσζε ή αληηκεηψπηζε ηεο θπζηθήο/ζσκαηηθήο ηνπο 

πγείαο παξά γηα ηελ θνηλσληθή ηνπο απνκφλσζε. 
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 Ζ αζθάιεηα γηα ηνπο ειηθησκέλνπο («ν ηξόπνο δηεπζέηεζεο ησλ ρώξσλ θαη 

αληηθεηκέλσλ ζην ζπίηη ηνπο, έηζη ώζηε λα πξνιακβάλνπλ πηζαλά αηπρήκαηα») 

ζεσξείηαη απφ απηνχο ην ζεκαληηθφηεξν δήηεκα γηα εθπαίδεπζε ελψ ππεξέρνπλ 

θαη νη θαλφλεο ή νη ηξφπνη πνπ βνεζνχλ ζηε ζσζηή ιήςε θαξκάθσλ, ζηε ζσζηή 

δηαηξνθή ιφγσ ηεο ειηθίαο θαη ησλ πξνβιεκάησλ πγείαο.  

 Οη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ ειηθησκέλσλ γηα ηελ αζθάιεηα ηνπο («ηξόπνο 

δηεπζέηεζεο ησλ ρώξσλ θαη αληηθεηκέλσλ ζην ζπίηη ηνπο, έηζη ώζηε λα 

πξνιακβάλνπλ πηζαλά αηπρήκαηα») θαη γηα ηε ζσζηή ιήςε θαξκάθσλ 

δηαπηζηψλεηαη φηη εθθξάδεηαη ζε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα απφ εθείλνπο πνπ είλαη 

κεγαιχηεξεο ειηθίαο (85+ εηψλ), ρσξίο φκσο λα ζεκεηψλεηαη ζηαηηζηηθψο 

ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζε θάπνηα αλάγθε (p>0.05). 

Ιθαλνπνίεζε ειηθησκέλσλ από ην ΚΗΦΗ. 

 Σν ζχλνιν ζρεδφλ ησλ ειηθησκέλσλ (96-100%) εθθξάδεη «πνιύ ή άξηζηε» 

ηθαλνπνίεζε απφ ην ΚΖΦΖ ζηε ςπρνινγηθή ππνζηήξημε, ζηελ ηαηξηθή & 

λνζειεπηηθή θξνληίδα, ζηε θξνληίδα άιισλ θξνληηζηψλ θαη πεξίπνπ ηα ¾ εμ 

απηψλ ζηε μελνδνρεηαθή ππνδνκή. Ζ κηθξή  πζηέξεζε απφιπηεο ηθαλνπνίεζεο 

θαη ζηε μελνδνρεηαθή ππνδνκή, θξίλεηαη ζπλνιηθά απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

κειέηεο λα ζρεηίδεηαη κε θάπνηεο νξηζκέλεο ειιείςεηο ζηηο ππνδνκέο ηνπ ΚΖΦΖ 

πνπ αλαθέξνπλ νη ειηθησκέλνη, φπσο ε ζέξκαλζε, φξγαλα θπζηνζεξαπείαο θ.α.  

 Μφιηο ην 20,0% εθθξάδεη ηελ πεπνίζεζε φηη βειηίσζε ζηηο κνξθέο θξνληίδαο 

πνπ παξέρεη ην ΚΖΦΖ ρξεηάδεηαη ζηελ «θαιύηεξε ελεκέξσζε γηα ηα θάξκαθα 

πνπ ιακβάλνπλ». εκεηψλεηαη θπζηθά ην πςειφ πνζνζηφ πνιπθαξκαθίαο ησλ 

ειηθησκέλσλ πνπ θηινμελνχληαη ζην ΚΖΦΖ. 

 ε ζπλάξηεζε κε ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ μελνδνρεηαθή ππνδνκή, ε ειεχζεξε 

δηαηχπσζε γηα ηηο βειηηψζεηο πνπ ρξεηάδεηαη ε 

παξνρή θξνληίδα ηνπο απφ ην ΚΖΦΖ, ην 24,0% 

αλαθέξνπλ ην «θπζηνζεξαπεπηήξην», 12,0% ηε 

«κεηαθνξά» ηνπο, 8,0% ηε «ζέξκαλζε» ή 4,0% 

ε «ξάκπα γηα θαξφηζη». Οη ππνδνκέο θπζηθά 
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είλαη δήηεκα πνπ αληηκεησπίδνληαη κε ηελ αλέγεξζε λένπ θηεξίνπ ηνπ ΚΖΦΖ 

Μαιεβηδίνπ (Γηαχγεηα - Τπνπξγηθή απφθαζε ΒΟΥΒΘ-ΦΦΗ,  2012). 

 χκθσλα ηέινο κε ηη ζα επηζπκνχζαλ νη ειηθησκέλνη λα ππάξρεη ζην ρψξν ηνπ 

ΚΖΦΖ (πνπ δελ ππάξρεη ήδε), κεηαμχ άιισλ, πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο 

(56,0%) αλαθέξζεθαλ ζηε ζέξκαλζε θαη 28,0% ζηνλ εμνπιηζκφ κε κεραλήκαηα 

θπζηνζεξαπείαο  ελψ ην 24,0% εμ απηψλ δελ ζεσξεί φηη ρξεηάδεηαη θάηη επηπιένλ 

απφ φζα παξέρνληαη.  

Ιθαλνπνίεζε & αμηνιόγεζε ηεο θξνληίδαο ηνπ ΚΗΦΗ από ηνπο ζπλνδνύο/θξνληηζηέο. 

 Οη ζπλνδνί/θξνληηζηέο εθθξάδνπλ ζρεδφλ πιήξε ηθαλνπνίεζε απφ ηηο 

παξερφκελεο ππεξεζίεο ηνπ Κέληξνπ θξνληίδαο. Ζ ηθαλνπνίεζε ηνπο είλαη 

αλάινγε (ηαπηίδεηαη) ηεο ηθαλνπνίεζεο πνπ εθθξάδνπλ νη ειηθησκέλνη θαη αθνξά 

ηε «θξνληίδα άιισλ θξνληηζηψλ» (r=0.464, p=0.022) θαη ηε «μελνδνρεηαθή 

ππνδνκή» (r=0.600, p=0.002) ελψ γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηθαλνπνίεζεο απφ ηε 

«λνζειεπηηθή θξνληίδα» θαη ηε «ςπρνινγηθή ππνζηήξημε» απφ ην ΚΖΦΖ, 

ππήξρε πςειφο βαζκφο ζπζρεηίζεσλ αιιά ήηαλ ζηαηηζηηθψο νξηαθά ζεκαληηθέο 

(p≈0.05). 

 πσο νη ειηθησκέλνη, έηζη θαη νη ζπλνδνί/θξνληηζηέο, εθθξάδνληαο ηελ 

πεπνίζεζε ηνπο ζην ηη ζα κπνξνχζε λα αιιάμεη ζην Κέληξν γηα ηε βειηίσζε ηεο 

θξνληίδαο, ζε πνζνζηφ 36,0% ζεσξνχλ ηελ πξνζζήθε «θπζηνζεξαπεπηή θαη 

νξγάλσλ θπζηνζεξαπείαο» φπσο θαη ηε ζπκβνιή ηνπ ΚΖΦΖ ζηε «κεηαθνξά» 

ησλ ειηθησκέλσλ. Άιια ζεκεία αλαθνξάο απνηεινχλ ηφζν ε ζέξκαλζε φζν θαη 

νη θνηλσληθέο θαη ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 Γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ ειηθησκέλσλ, νη ζπλνδνί/θξνληηζηέο ηνπο πηζηεχνπλ ζε 

πνζνζηφ 40,0% φηη ρξεηάδνληαη «εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα απηνθξνληίδαο» θαη 

θαηά 36,0% «εθπαίδεπζε γηα ηε ζσζηή ιήςε θαξκάθσλ».  

 Σέινο, ζηε ζπλνιηθή αμηνιφγεζε θαη απνηίκεζε ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο ηνπ 

ΚΖΦΖ, κεγάιν πιενλέθηεκα ηνπ Κέληξνπ θαίλεηαη λα απνηειεί ζχκθσλα κε ηε 

γλψκε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ ζπλνδψλ/θξνληηζηψλ (52,0%), ε «άξηζηε 

θξνληίδα/εμππεξέηεζε ηνπ πξνζσπηθνχ», ην «θαγεηφ» (36,0%), νη «θαλφλεο 
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πγηεηλήο» (32%) ή ε «ζπληξνθηά» (28,0%) πνπ βξίζθνπλ θαηά ηε γλψκε ησλ 

ζπλνδψλ/θξνληηζηψλ νη ειηθησκέλνη ζην ΚΖΦΖ. 

 

6.2 πδήηεζε. 

πσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ αξρή ηνπ ηξέρνληνο Κεθαιαίνπ, ηα επξήκαηα ηεο 

αλάιπζεο ραξαθηεξίδνληαη απφ έλα κεγάιν πιήζνο ζχλζεησλ παξακέηξσλ 

ζρεηηδφκελσλ κε ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ θηινμελνχκελσλ ζην ΚΖΦΖ Μαιεβηδίνπ.  

Ζ ηδηαηηεξφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηα ειηθησκέλα άηνκα αθνξά θπξίσο ηελ εμάξηεζε 

ηνπο θαη ηελ βαζηθή αλάγθε ηνπο πνιιέο θνξέο γηα θαζεκεξηλή απμεκέλε θξνληίδα, 

είηε απφ ηνπο ίδηνπο, είηε ζπκπιεξσκαηηθά ή απνθιεηζηηθά απφ θξνληηζηέο 

(ζπγγελείο, επαγγεικαηίεο πγείαο θ.α.) (Lai & Thomson, 2011; Uesugui et al, 2011). 

Ο ξφινο ζε απηφ ην ζεκείν ησλ κνλάδσλ παξνρήο θξνληίδαο φπσο είλαη ζηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηα ΚΖΦΖ, απνδεηθλχεηαη ζεζκηθά θαη ιεηηνπξγηθά 

πνιχπινθνο θαη δσηηθφο. Γηα παξάδεηγκα, ελψ παγθνζκίσο έρεη αλαπηπρζεί εδψ θαη 

δεθαεηίεο νξίδεηαη ζπλήζσο σο «Adult day-care center», έρνπλ απνζαθεληζζεί 

απνζπαζκαηηθά νη ζεηηθέο εθβάζεηο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο γηα ηνπο ειηθησκέλνπο θαη 

ηνπο θξνληηζηέο ηνπο (Dabelko & Zimmerman, 2008; DePalma, 2003; Iecovich & 

Biderman, 2012; Schmitt et al, 2010; Zarit et al, 1998; Zarit et al, 2011). 

Βηβιηνγξαθηθά δηαπηζηψλεηαη φηη έρνπλ ππάξμεη κεκνλσκέλεο αμηνινγήζεηο πνπ 

εζηηάδνληαη ζε πνιχ ζπγθεθξηκέλεο ζπληζηψζεο ηνπ ελ ιφγσ ζπζηήκαηνο θξνληίδαο 

φπσο ε σθειηκφηεηα ζε νηθνλνκηθφ θφζηνο, κείσζε ηεο επηβάξπλζεο θξνληίδαο θαη 

ηνπ stress πνπ ππάξρεη γηα ηηο νηθνγέλεηεο ησλ ειηθησκέλσλ (DePalma, 2003; Zarit et 

al, 1998; Zarit et al, 2011) ή ζηηο αλάγθεο ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ ειηθησκέλσλ φπσο 

είλαη π.ρ. νη εππαζήο ή εχζξαπζηνη (frail) ειηθησκέλνη (Baumgarten et al, 2002).  

Οη ζπκκεηέρνληεο απηνί ζηε κειέηε ησλ Baumgarten et al (2002) θαηέδεημαλ φηη κε 

ηελ θηινμελία ηνπο ζηα Κέληξα θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο 

δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο, δηαπίζησζαλ κείσζε δηαθφξσλ 

ζπκπησκάησλ ηνπο φπσο ηνπ άγρνπο, ηεο θαηάζιηςεο αιιά 

θαη ηεο κνλαμηάο. Ζ κνλαμηά εμάιινπ ππήξμε ην βαζηθφ 

ζεκείν αλαθνξάο ησλ ειηθησκέλσλ θαη ηεο παξνχζαο 

κειέηεο. Οη ειηθησκέλνη ζέιεζαλ λα ηνλίζνπλ φηη απνηειεί 

ην πξφβιεκα εθείλν πνπ φρη κνλάρα ρξίδεη αληηκεηψπηζεο 

αιιά πεξηζζφηεξν είλαη θαη κέξνο ηεο αλαζθάιεηαο πνπ ληψζνπλ σο εμαξηεκέλα 
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άηνκα. Δπηπιένλ, ζε άκεζε ζρέζε βξίζθεηαη θαη ε πξψηε ειεχζεξα δηαηππσκέλε 

αλάγθε ηνπο πνπ είλαη ε ζπληξνθηά. Ζ ζπληξνθηά σζηφζν σο αλάγθε αλαθέξζεθε ζε 

κηθξφηεξε ζπρλφηεηα απφ ηα ειηθησκέλα άηνκα κε πεξηζζφηεξα ρξφληα λνζήκαηα. Οη 

Iecovich & Biderman (2012) κειέηεζαλ ζην Ηζξαήι φπνπ είλαη ηδηαίηεξα 

αλαπηπγκέλνο ν ζεζκφο ηνπ ΚΖΦΖ, ζε 817 εππαζείο αζζελείο-κάξηπξεο (frail, case-

control) ηνλ έιεγρν ηεο επίδξαζεο πνπ ελδερνκέλσο έρεη ζηε κνλαμηά ε παξνπζία ή 

κε ειηθησκέλσλ ζε θέληξα εκεξήζηαο θξνληίδαο. Γηαπίζησζαλ ινηπφλ φηη ε κνλαμηά 

ζπκβαίλεη ζε επίπεδα κέηξηνπ πξνο ζνβαξνχ βαζκνχ πεξίπνπ ζην 80% θαη ησλ δχν 

νκάδσλ ειηθησκέλσλ θαη φηη ηειηθά ε κφλε αμηφινγε ζπζρέηηζε ηεο βξέζεθε κε ηελ 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ην απηναλαθεξφκελν επίπεδν ηεο πγείαο ηνπο θαη φρη κε 

ηε θηινμελία ησλ εππαζψλ (frail) ειηθησκέλσλ ζηα θέληξα. Καζψο δελ έγηλε εθηθηφ 

λα ειεγρζεί ζε πνζνζηηαία θαηαλνκή ε ζνβαξφηεηα ηεο κνλαμηάο ζηελ παξνχζα 

κειέηε, γηα ηελ Διιάδα ζπλνιηθά γηα άηνκα ειηθίαο 50+ εηψλ, αλαθέξεηαη απφ ηε 

κειέηε SHARE φηη πξνζεγγίδεη ην 60% παξά ηα πνιχ ηζρπξά νηθνγελεηαθά δίθηπα 

πνπ καο ραξαθηεξίδνπλ (Sundstrom et al, 2009). Ζ ζπληξνθηά σο πξφβιεκα ή αλάγθε 

αλαθέξζεθε σζηφζν απφ ην 28% ηεο παξνχζαο κειέηεο.  

Δμίζνπ θχξην εχξεκα ηεο παξνχζαο κειέηεο ππήξμε, ζηα πιαίζηα ησλ αλαγθψλ πνπ 

έρνπλ νη ειηθησκέλνη, ε ιήςε ηεο θαξκαθεπηηθέο αγσγήο θαη ε απηνθξνληίδα ηνπο, 

ζηνηρεία πνπ ηφληζαλ θαη νη ζπλνδνί/θξνληηζηέο ηνπο. Ζ πνιπθαξκαθία φκσο 

ζπκβαίλεη ζε κεγάιε ζπρλφηεηα, απφ ηα 2/3 πεξίπνπ ησλ ειηθησκέλσλ. ε κειέηε 

ησλ Βέιιηνπ θαη ζπλ (2011) ζε 125 άηνκα ζε έλα ΚΑΠΖ ηνπ δήκνπ Ζξαθιείνπ 

Κξήηεο, δηαπηζηψζεθε φηη ην 16,8% έθαλε ρξήζε πνιπθαξκαθίαο ελψ απφ κηα 

κεγάιε κειέηε ζηελ Αγγιία-Οπαιία ην 1991-94 

(Chen et al, 2001) ζε 12486 άηνκα άλσ ησλ 65 

εηψλ, βξέζεθε φηη πέληε ή πεξηζζφηεξα 

θάξκαθα  θαηαλάισλαλ ην 11% εθείλσλ 65-74 

εηψλ θαη ην 15% εθείλσλ άλσ ησλ 75 εηψλ. 

Αληίζεηα, νη Haider et al (2008) ζε κειέηε ηνπο 

ζηελ νπεδία ζε άηνκα 77+ εηψλ βξήθαλ ιήςε  

πνιπθαξκαθίαο ζην 42,2%. εκαληηθφηεξν εχξεκα ηνπο σζηφζν ππήξμε ην γεγνλφο 

φηη νη ειηθησκέλνη κε ρακειφηεξν επίπεδν εθπαίδεπζεο είραλ 46% κεγαιχηεξε 

πηζαλφηεηα λα θάλνπλ ιήςε πνιπθαξκαθίαο. Ζ παξάκεηξνο απηή ήηαλ δχζθνιν 

φκσο λα εθηηκεζεί ζηελ παξνχζα κειέηε θαζψο ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ήηαλ πνιχ 

ρακειφ, δηαηππψλεηαη φκσο ην εξψηεκα κήπσο απνηειεί θαη ην βαζηθφ ηξνρνπέδε 
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γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ ειηθησκέλσλ κε ειιηπείο γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ζχλζεηα 

ζπκπηψκαηα/λνζήκαηα ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θηλδχλνπ απφ ηε ιήςε θαξκάθσλ ή 

γεληθφηεξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θαζεκεξηλψλ πξνβιεκάησλ ηνπο, εληφο ή εθηφο 

ΚΖΦΖ. Ζ εθηίκεζε ζηελ ελφηεηα 3.5, απφ ηε κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 200 

ειηθησκέλνπο ηνπ ΚΑΠΖ ηνπ δήκνπ Κξνπζψλα (έηε 2007/08), επηβεβαηψλεη ηηο 

απηέο ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη απνηειεί ηελ κεγαιχηεξε έλδεημε δξάζεηο πνπ 

ηθαλνπνηνχλ ηηο εμαηνκηθεπκέλεο αλάγθεο ηνπο (Παλαγησηάθεο, 2008). Δίλαη εμάιινπ 

ραξαθηεξηζηηθή θαη θαηαηνπηζηηθή ε έηεξε αλαθνξά ησλ ζπλνδψλ/θξνληηζηψλ ηνπο 

γηα απηνθξνληίδα.   

Άιιε αλαγθαηφηεηα ησλ ειηθησκέλσλ ηνπ ΚΖΦΖ πνπ εθθξάζηεθε κε πςειή 

ζπρλφηεηα αλαθνξάο θαη απφ ηνπο ζπλνδνχο/θξνληηζηέο ηνπο 

είλαη νη θπζηνζεξαπείεο θαη ν ηερλνινγηθφο ηνπο εμνπιηζκφο 

πνπ επηζπκνχλ νη ειηθησκέλνη γηα ηελ αλαθνχθηζε ηνπ 

ζσκαηηθνχ πφλνπ θαη ηελ θηλεηηθή ηνπο βειηίσζε θαζψο θαη 

ε κεηαθνξά ηνπο απφ θαη πξνο ην ΚΖΦΖ. ε άιιεο κνξθέο 

ΚΖΦΖ ζπλαληψληαη σζηφζν θαη νη δπν παξνρέο θξνληίδαο 

ζηελ Διιάδα. Π.ρ. ζην ΚΖΦΖ Σξηθάισλ 

απαζρνιείηαη θπζηνζεξαπεπηήο σο εμσηεξηθφο 

ζπλεξγάηεο γηα ηηο αλάγθεο ησλ ειηθησκέλσλ 

θαη ν νπνίνο εμππεξεηεί ηα εγγεγξακκέλα 

κέιε ηνπ Β’ ΚΑΠΖ (ΚΖΦΖ «Ζ ΣΡΗΚΚΖ», 

http://www.deka-trikala.gr/node/800). 

Δμάιινπ γηα πεξηνρέο εθηφο ηεο ρψξαο καο ζεκεηψλνληαη αμηφινγα επίζεο ζηνηρεία 

γηα ηηο θπζηνζεξαπείεο ησλ ειηθησκέλσλ. Οη Gutman et al (1993) ζηε κειέηε γηα ηε 

δηεξεχλεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ έρνπλ ηα θέληξα (Adult Day Care centers) 

ζηελ πεξηνρή ηεο British Columbia ζηηο ΖΠΑ, παξαηήξεζαλ φηη ηα ζπγθεθξηκέλα 

θέληξα δηαθέξνπλ ζε ραξαθηεξηζηηθά κε άιια ησλ ΖΠΑ θαη ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο, 

εμαηηίαο θαη ηνπ πιήζνπο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ. Σέηνηεο είλαη θαηά ζεηξά ε 

νδνληηαηξηθή θξνληίδα, ε κεηαθνξά ησλ ειηθησκέλσλ ζην θέληξν, ε θξνληίδα 

ζψκαηνο (κπάλην) θαη ε θπζηνζεξαπεία.  

πσο ζε πξναλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο θαη ε δηαηξνθή ησλ ειηθησκέλσλ ζην ΚΖΦΖ 

θξίλεηαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθή. Οη δηαηξνθηθέο αλάγθεο ησλ ειηθησκέλσλ είλαη 

ηδηαίηεξεο. Πξαθηηθά, νη ειηθησκέλνη έρνπλ αλάγθε ιηγφηεξεο ελέξγεηαο ιφγσ 

κείσζεο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπο, σζηφζν παξάγνληεο φπσο ε ιήςε θαξκάθσλ, ε 
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δπζθνιία κάζεζεο, ε απψιεηα βάξνπο, πξφζθαηξε αζζέλεηα (εμαζζέλεζε άκπλαο) 

θ.α. νδεγνχλ ζηε ζχζηαζε θαηαλάισζεο ηξνθψλ πινχζησλ ζε θπηηθέο ίλεο θαη 

αληηνμεηδσηηθέο βηηακίλεο (θξνχηα, ιαραληθά, νιηθήο άιεζεο ςσκί, ειαηφιαδν) αιιά 

άπαρα πξντφληα δσηθψλ πξσηετλψλ κε ηαπηφρξνλε εμαηνκηθεπκέλε ιήςε ζξεπηηθψλ 

ζπζηαηηθψλ φπσο είλαη π.ρ. ην λάηξην ή ν ζίδεξνο (Διιεληθφ Ηλζηηηνχην Γηαηξνθήο, 

http://www.eid.org.gr). Οη Vickery et al (1993) κειέηεζαλ θαη αμηνιφγεζαλ ηε 

δηαηξνθή πνπ ρνξεγνχλ 101 θέληξα εκεξήζηαο θξνληίδαο ζηηο ΖΠΑ. Έδεημαλ 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο θαη νκνηφηεηεο ζηε δηαηξνθηθή ρνξεγία ηνπο ζηνπο ελήιηθεο. 

Οξηζκέλα ζηνηρεία πάλησο πνπ αμηνινγνχληαλ ήηαλ ε ηξνθηθή δπζαλεμία ησλ 

ειηθησκέλσλ, ε ηθαλφηεηα κάζεζεο, ην βάξνο ηνπο ή ην ηαηξηθφ ηζηνξηθφ ηνπο. 

Μέξνο ησλ ειηθησκέλσλ πάλησο φπσο έδεημαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο θαη 

δελ κπνξεί λα παξαβιεθζνχλ, αλαθέξζεθαλ θαη ζηελ αλάγθε ηνπο γηα νξγαλσκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο κέζσ ηνπ ΚΖΦΖ, γηα εθκάζεζε 

ρνξνχ ε ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθδξνκψλ. Δίλαη 

απαξαίηεην φηαλ ην επηηξέπεη ηφζν ε ιεηηνπξγηθή 

θαηάζηαζε ησλ ειηθησκέλσλ φζν θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ 

ΚΖΦΖ ή νη ππνρξεψζεηο ησλ ζπλνδψλ/θξνληηζηψλ, 

λα πξνρσξνχλ ζε ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

απμάλνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε θαη πξνθαινχλ επδαηκνλία ζηνπο ειηθησκέλνπο. Δμάιινπ 

δξάζεηο φπσο είλαη ε επηζθεςηκφηεηα ρψξσλ πνιηηηζκνχ, πάξθσλ, βηνηφπσλ, άιισλ 

ρψξσλ νξγαλσκέλεο θξνληίδαο θ.ιπ. ε σθειηκφηεηα γηα ηνπο ειηθησκέλνπο είλαη 

πνιιαπιάζηα γηα ηελ θνηλσληθφηεηα ηνπο θαη ηελ πξφιεςε ή αληηκεηψπηζε ηεο 

κνλαμηάο θαη ηεο απνκφλσζεο πνπ ελδερνκέλσο ληψζνπλ. Δίλαη δπλαηφλ έηζη κέζα 

απφ ηε κνξθή απηή θξνληίδαο λα εληζρχεηαη ε ηθαλνπνίεζε ηνπο πέξα απφ ηελ 

πξνζπάζεηα θαη απηνζπζία ηνπ πξνζσπηθνχ (Baumgarten et al, 2002). 

 

6.3 Πξνηάζεηο. 

6.3.1 Δπηκόξθσζε & Δθπαίδεπζε. 

α) Ηιηθησκέλνη. 

Καη απφ ηελ ηξέρνπζα κειέηε θαηέζηε ζαθέο ε αλαγθαηφηεηα γηα νπζηαζηηθή 

βνήζεηα ησλ ειηθησκέλσλ κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο ηνπο ζηηο θαζεκεξηλέο δπζθνιίεο 

πνπ αληηκεησπίδνπλ (disabilities). Δίλαη ρξήζηκν ινηπφλ λα ζθηαγξαθεζεί φ,ηη 
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απνθαιείηαη «δηα βίνπ κάζεζε» θαη λα ζπζρεηηζηεί κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ ελειίθσλ, 

θαζψο ε κάζεζε απνηειεί δηεξγαζία πξνζσπηθψλ αιιαγψλ πνπ γίλεηαη γηα λα 

πξνζαξκνζηεί θάπνηνο ζε κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο θαη εκπεηξίεο (Παλαγησηάθεο, 

2008).  

Παξαδνζηαθά ζηηο δπηηθέο θνηλσλίεο ε λεφηεηα αληηκεησπίζηεθε ζεηηθά, ελψ ε 

γήξαλζε αξλεηηθά. Χζηφζν ηα ηειεπηαία ρξφληα νη απφςεηο ζρεηηθά κε ηα 

ειηθησκέλα άηνκα παξνπζηάδνπλ ζεηηθέο ζηάζεηο γηα ηηο νκάδεο κεγαιχηεξεο ειηθίαο 

θαη απμαλφκελεο αξλεηηθέο ζηάζεηο γηα ηνπο λεφηεξνπο αλζξψπνπο, ίζσο ιφγσ ηεο 

ζπλερνχο αχμεζεο ησλ ειηθησκέλσλ ζην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο (Πνπινπνχινπ, 

1999).  Σν άηνκν γεληθά έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα καζαίλεη ζηελ Σξίηε θαη Σέηαξηε 

ειηθία πνπ θαλεξψλεη θαη απνδεηθλχεηαη απφ ηα βάζε ησλ αηψλσλ κε ην «γεξάζθσ 

αεί πνιιά δηδαζθφκελνο» ηνπ φισλα φζν θαη απφ ηηο ζχγρξνλεο επηζηεκνληθέο 

έξεπλεο. ινη νη άλζξσπνη έρνπλ δηθαίσκα ζε εθπαίδεπζε θαη εηδίθεπζε άζρεηα απφ 

ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπο θαη ηελ ειηθία ηνπο. Γπζηπρψο ε έιιεηςε πφξσλ θαη νη 

πξνθαηαιήςεηο εκπνδίδνπλ ηελ πξφζβαζε ησλ ειηθησκέλσλ ζε επθαηξίεο 

εθπαίδεπζεο θαη εηδίθεπζεο.  

Σα Παλεπηζηήκηα Σξίηεο ειηθίαο είλαη απφ ηνπο πην επηηπρεκέλνπο ζεζκνχο ζε 

πνιιέο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. ηεγάδνληαη ζε Παλεπηζηεκηαθνχο ρψξνπο 

ηηο ψξεο πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ θνηηεηέο θαη δηδάζθνπλ ελ ελεξγεία κέιε ηνπ 

δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ ΑΔΗ. Γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο 

πξνγξακκάησλ ιακβάλεηαη ππφςε ε επηζπκία ησλ ειηθησκέλσλ θαη ηα ελδηαθέξνληα 

ηνπο. Γηδάζθνληαη καζήκαηα κε ηε κνξθή δηαιέμεσλ γχξσ απφ ζέκαηα Ηζηνξίαο, 

Γεσγξαθίαο, Φπρνινγίαο, Βνηαληθήο , Πνίεζεο, Φηινηειηζκνχ θ.ιπ. Χζηφζν ν ίδηνο 

ν ηίηινο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Σξίηεο Ζιηθίαο δηαησλίδεη ηελ αλαρξνληζηηθή ηδέα ησλ 

ηξηψλ ζηαδίσλ ηεο δσήο, πνπ είλαη ε αλάπηπμε, ε δεκηνπξγία θαη ε νινθιήξσζε 

(Πνπινπνχινπ, 1999).  

ηελ Διιάδα ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ειηθησκέλσλ είλαη ειάρηζηα, ρσξίο 

πξνγξακκαηηζκφ θαη ζπλήζσο απνζπαζκαηηθά απφ ζπιιφγνπο πνιηηηζηηθνχο, ηε 

Ν.Δ.Λ.Δ. κε καζήκαηα αλαιθαβεηηζκνχ θαη επηκνξθσηηθέο νκηιίεο, ελψ 

ελδηαθέξνληα ζπλέδξηα νξγαλψλνληαη απφ ηε Γεξηαηξηθή εηαηξία θάζε ρξφλν θαη απφ 

επαγγεικαηηθνχο επηζηεκνληθνχο ζπιιφγνπο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Σξηηνβάζκηα 

Ηδξχκαηα γχξσ απφ ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηελ Σξίηε ειηθία.                    

Δμαίξεζε απφ ηα παξαπάλσ απνηειεί ε ζπνπδαία θαη ζπιινγηθή πξνζπάζεηα 

επηκφξθσζεο ηνπ επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο ECV Leonardo ή Elderly Care 



 94 

Vocational Training System (http://ecv.tringos.eu/, www.ecvleonardo.com). Σν 2002 

νη Δπξσπαίνη Κνηλσληθνί Δηαίξνη δηαθήξπμαλ:  

«Η γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνύ θαη νη θνηλσληθέο πξνζδνθίεο, πνπ απνξξένπλ από 

πςειόηεξα επίπεδα κόξθσζεο ησλ λεώηεξσλ γελεώλ απαηηνύλ έλα λέν ηξόπν 

πξνζέγγηζεο ησλ δηδαθηηθώλ ζπζηεκάησλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ ύπαξμε 

επθαηξηώλ γηα όιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο – ηόζν γπλαηθώλ όζν θαη αλδξώλ, 

εηδηθεπκέλσλ θαη αλεηδίθεπησλ – αλ πξόθεηηαη λα επηηεπρζνύλ ζεκαληηθέο 

απμήζεηο ηθαλνηήησλ θαη πξνζόλησλ. Η δηα βίνπ εθπαίδεπζε ζπλεηζθέξεη ζηελ 

δεκηνπξγία κηα πεξηεθηηθήο θνηλσλίαο θαη ηελ πξνώζεζε ίζσλ επθαηξηώλ». 

Χο απνηέιεζκα, ην πξφγξακκα πνπ αλαπηχρζεθε, πεξηιάκβαλε ην χζηεκα 

Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ζηε Φξνληίδα θαη Απνθαηάζηαζε Ζιηθησκέλσλ 

(Elderly Care Vocations - ECV) κε 

αλζξσπηζηηθέο, θνηλσληθέο θαη 

επαγγεικαηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο γηα παξνρή θξνληίδαο ζε 

ειηθησκέλνπο. Οη θνηλσληθέο αλάγθεο 

απαζρφιεζεο ζηνλ ηνκέα απηφ εμαηηίαο 

ηεο δηεχξπλζεο απφ ηε γήξαλζε ηνπ 

πιεζπζκνχ ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε, 

εληείλνληαη ιφγσ ηεο ζπλερψο 

απμαλφκελεο ηάζεο ησλ ειηθησκέλσλ 

λα αλαδεηνχλ επαγγεικαηηθή θξνληίδα 

αληί απηήο πνπ παξαδνζηαθά παξερφηαλ 

απφ ηα παηδηά πξνο ηνπο γνλείο. Μεηαμχ άιισλ ηα πξντφληα ηνπ έξγνπ πνπ ζα 

πινπνηνχζε ην Πξφγξακκα θαη αθνξνχζαλ ηνπο ειηθησκέλνπο ήηαλ: 

 Λνγηζκηθφ Απηνθαηάξηηζεο ζηε Φξνληίδα Ζιηθησκέλσλ. χλζεην ειεθηξνληθφ 

ζχζηεκα απηνθαηάξηηζεο γηα ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ επαγγεικαηηθήο 

θξνληίδαο ειηθησκέλσλ. Σν ζχζηεκα πξνζέθεξε: 

- Γηαδξαζηηθή πξνβνιή νδεγηψλ θεηκέλσλ. 

- Οπηηθναθνπζηηθή επίδεημε εξγνλνκηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

- Αζθήζεηο απηφ-δηάγλσζεο γλψζεσλ ζε φια ηα επίπεδα. 

- Δμέηαζε Πηζηνπνίεζεο Γλψζεσλ ζηε θξνληίδα ειηθησκέλσλ. 

- Δγρεηξίδην ζε ειεθηξνληθή κνξθή κε δπλαηφηεηα εθηχπσζεο. 
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- Οδεγφο Κνηλσληθψλ ρέζεσλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή κε δπλαηφηεηα 

εθηχπσζεο.  

Γεληθφηεξα ινηπφλ, ην εξψηεκα πνπ αλαδχεηαη απφ φια ηα παξαπάλσ είλαη πφζνη 

ειηθησκέλνη ζα ήζειαλ λα απνθηήζνπλ ζπγθξνηεκέλεο γλψζεηο ζε νξηζκέλνπο ηνκείο 

ή ζα ελδηαθέξνληαλ γηα ηελ απφθηεζε νξηζκέλσλ δεμηνηήησλ ή ηελ ελαζρφιεζε κε 

θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο εθπαίδεπζεο. Σα ειιεληθά ΑΔΗ θαη ΑΣΔΗ ζα κπνξνχζαλ λα 

μεθηλήζνπλ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα άηνκα Σξίηεο θαη Σέηαξηεο ειηθίαο, 

πξσηνβνπιία πνπ ηδηαίηεξα ζηελ πεξηθέξεηα ζα ηα ζπλέδεε πεξηζζφηεξν κε ηηο 

ηνπηθέο θνηλσλίεο.  

 

β) Φξνληηζηέο 

Άιιν ζεκείν αλαθνξάο κε εμίζνπ αλάινγε ζεκαληηθφηεηα είλαη ε επηκφξθσζε ησλ 

θξνληηζηψλ ησλ ειηθησκέλσλ. Ζ αλαγθαηφηεηα απηή αλαγλσξίζηεθε επίζεο απφ ην 

ην πξφγξακκα ECV Leonardo ή Elderly Care Vocational Training System 

(http://ecv.tringos.eu/, www.ecvleonardo.com) φπσο αλαπηχρζεθε ζε παλεπξσπατθφ 

επίπεδν θαη πεξηιάκβαλε ην χζηεκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ζηε Φξνληίδα θαη 

Απνθαηάζηαζεο Ζιηθησκέλσλ (Elderly Care Vocations - ECV). Ζ δξάζε ηνπ γηα 

ηνπο θξνληηζηέο ησλ ειηθησκέλσλ πεξηείρε: 

 Σν Λνγηζκηθφ Απηνθαηάξηηζεο ησλ θξνληηζηψλ πγείαο, πνπ επηηξέπεη ζηνπο 

θαηαξηηδφκελνπο λα γλσξίζνπλ ην ιεηηνχξγεκα ηεο θξνληίδαο ειηθησκέλσλ πνπ 

επηηπγράλεηαη κέζσ Ζ/Τ κε ηερλνινγία ηαρείαο πξφζβαζεο θαη εμειηγκέλε 

δπλαηφηεηα ρεηξηζκνχ ησλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ πνπ απαηηεί ην ειεθηξνληθφ 

πεξηβάιινλ απηφ-εθπαίδεπζεο. Οη θαηαξηηδφκελνη κπνξνχλ λα κάζνπλ ην 

ιεηηνχξγεκα ηεο Φξνληίδαο Ζιηθησκέλσλ κέζα απφ ηα εμήο γλσζηηθά 

αληηθείκελα: Δπαγγεικαηηθή Δλάξγεηα, Βαζηθή Παζνινγία γήξαλζεο, Φξνληίδα 

πεξηβάιινληνο, Τγηεηλή, Ννζειεπηηθή, Υεηξηζκφο αθξάηεηαο, Πξψηεο Βνήζεηεο, 

Κηλεηηθφηεηα θαη Γηαζθέδαζε, Δξγαιεία θαη Τιηθά .  

Οη επηκειείο θαηαξηηδφκελνη κπνξνχζαλ λα απνθηήζνπλ Πηζηνπνηεηηθφ Γλψζεσλ 

Φξνληίδαο Ζιηθησκέλσλ κέζσ ηνπ θαηάιιεινπ κεραληζκνχ ηνπ Γηθηχνπ Μειψλ 

ECV (ηζηνζειίδα www.ecvleonardo.com).  

Μπνξεί ινηπφλ λα αμηνινγεζεί θαηά πφζν έλαο θξνληηζηήο κπνξεί λα αληαπνθξηζεί 

φρη απιά εκπεηξηθά πξνο έλα ειηθησκέλν αιιά νπζηαζηηθά, αθνχ πξψηα νη δηάθνξνη  
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επαγγεικαηίεο πγείαο κπνξνχλ θαηά εηδηθφηεηα λα ππνδείμνπλ θαη λα κπήζνπλ ζηηο 

θαηάιιειεο πξαθηηθέο αληηκεηψπηζεο      

 

γ) Κνηλσληθνί ιεηηνπξγνί 

ην ζεκείν απηφ φκσο επηδέρεηαη αλαθνξάο θαη ε ζπλνιηθή ζπκβνιή ηνπ ίδηνπ 

ππάξρνληνο πξνζσπηθνχ ζην βαζκφ πνπ ήδε νξγαληθά ιεηηνπξγεί αιιά θαη ν ξόινο 

ησλ θνηλσληθώλ ιεηηνπξγώλ ζε κνλάδεο θξνληίδαο ειηθησκέλσλ. Γηαπηζηψζεθαλ νη 

αλάγθεο ησλ ειηθησκέλσλ θαη ζπκπεξαζκαηηθά δελ κπνξεί παξά λα αλαθεξζεί φηη νη 

ειηθησκέλνη ρξίδνπλ κεγαιχηεξεο θνηλσληθήο θαη ςπρηθήο ζπκπαξάζηαζεο θαη 

πξνζνρήο θαη θπζηθά βειηίσζεο ηεο ζσκαηηθήο/θηλεηηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο κέζσ 

θπζηνζεξαπεπηηθψλ κεζφδσλ.  

ηελ ελφηεηα 2.4 έγηλε εθηελήο πεξηγξαθή ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ηνπ ξφινπ ηνπ 

πξνζσπηθνχ, σζηφζν ε παξνπζία θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ νξγαληθά πξνβιέπεηαη 

πεξηζηαζηαθά θαη κε κεξηθή ιεηηνπξγηθή απαζρφιεζε. Οη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, 

εξγαδφκελνη ζε ππεξεζίεο θνηλφηεηαο (π.ρ. ΚΖΦΖ), κπνξνχλ πξαθηηθά λα βνεζνχλ 

ηνπο ειηθησκέλνπο θαη λα επεξεάδνπλ ηελ επεμία ηνπο, παξαθνινπζψληαο ην επίπεδν 

ηεο πγείαο θαη αλαθέξνληαο ηνπο ζε θνηλσληθέο ππεξεζίεο αιιά θαη παξέρνληαο 

ζπκβνπιέο, γηα λα εληζρχζνπλ ηελ ηθαλφηεηα ησλ ειηθησκέλσλ θαη ησλ 

νηθνγελεηψλ/θξνληηζηψλ ηνπο λα αληηκεησπίζνπλ ηε δπζιεηηνπξγηθφηεηα ηνπο. 

Δπίζεο κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ δηαρείξηζε θαη πξνκήζεηα απαξαίηεηνπ 

εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ γηα ηνπο ειηθησκέλνπο πνπ δελ έρνπλ νηθνλνκηθή άλεζε, 

ζπλεθηηκψληαο θαη αμηνινγψληαο ην επίπεδν δηαβίσζεο θαζελφο πξνζσπηθά. 

Ζ αληαπφθξηζε φκσο ησλ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ σο επαγγεικαηηψλ πγείαο ζηα 

δχζθνια θαζήθνληα ηεο θνηλσληθήο εξγαζίαο, απαηηεί ηε ζπλερή επηκφξθσζε ησλ 

ίδησλ, ηελ ελεκέξσζε θαη εμεηδίθεπζε ηνπο ζε δξάζεηο θαη πξαθηηθέο πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηελ εχξπζκε ξνή ηνπ θνηλσληθνχ ηνπο έξγνπ, πεηπραίλνληαο ην ζθνπφ 

απηνχ ηνπ έξγνπ. Ζ Πινηληθψθ (2009) ζηελ ζπζηεκαηηθή αλαζθφπεζε ηεο γηα ηηο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ πνπ εξγάδνληαη ζηε θξνληίδα 

ειηθησκέλσλ, ζπκπέξαλε φηη «νη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί γηα λα είλαη επαξθώο 

εθπαηδεπκέλνη πξέπεη λα απμήζνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο ζε νξηζκέλεο ζεκαηηθέο ελόηεηεο. 

Απηέο είλαη ε πγεία (ζσκαηηθή θαη ςπρηθή), νη δηαζέζηκεο ππεξεζίεο, θνηλσληθή 

πνιηηηθή, εθαξκνγή αμηώλ ηεο θνηλσληθήο εξγαζίαο, ηα θνηλσληθά ζέκαηα πνπ αγγίδνπλ 

ηνπο ειηθησκέλνπο. Δπίζεο γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθνί νη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί 
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πξέπεη λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη ζσζηά ηηο πξνθαηαιήςεηο ηνπο κε ηελ 

εθπαίδεπζε λα έρεη ζεκαληηθό ξόιν ζε απηό».  

Οη δνκέο ηεο θξνληίδαο πγείαο, κέξνο ησλ νπνίσλ είλαη θαη ηα ΚΖΦΖ, έρνπλ πςειέο 

απαηηήζεηο ζηελ εηδίθεπζε ηνπ έξγνπ πνπ παξέρνπλ αθνχ ζπλήζσο πεξηιακβάλνπλ 

άηνκα κεγαιχηεξεο ειηθίαο, κε απμεκέλε λνζεξφηεηα, κε επηβαξεκέλε πγεία θαη 

ηδηαίηεξεο εμαηνκηθεπκέλεο αλάγθεο. Ήδε απφ ην 1964, ε νξγάλσζε ηνπ πκβνπιίνπ 

Δπηκφξθσζεο ζηελ Κνηλσληθή Δξγαζία (.Δ.Κ.Δ) (http://www.sitemaker.gr/sekegr) 

ζηνρεχεη κεηαμχ άιισλ:  

… δ) Σηελ επηκόξθσζε Κνηλσληθώλ Λεηηνπξγώλ θαη επαγγεικαηηώλ 

ζπλαθώλ εηδηθνηήησλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ Κνηλσληθή Δξγαζία.  

ε) Σηελ πξνζαξκνγή ηεο άζθεζεο θαη ησλ ζηόρσλ ηεο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο 

ζηηο ζύγρξνλεο θνηλσληθέο αλάγθεο θαη ηηο δηεζλείο εμειίμεηο.  

ζη) Σηε κειέηε ησλ θνηλσληθώλ πξνβιεκάησλ θαη ηε γλσκνδόηεζε γηα 

ζρεδηαζκό παξεκβάζεσλ ζε ζπλεξγαζία κε αξκόδηνπο θνξείο… 

Απφ ηφηε κέρξη θαη ζήκεξα κνλάρα ην .Δ.Κ.Δ πξφζθεξε δεθάδεο πξνγξάκκαηα 

επηκφξθσζεο δηαθφξσλ δξάζεσλ θαη εηδηθνηήησλ ελψ ζήκεξα νη ζχγρξνλεο 

αλάγθεο θαη απαηηήζεηο δεκηνχξγεζαλ πιεζψξα εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

επηρνξεγνχκελσλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Π.ρ. ην ζρέδην ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

«Μεηαθνξά θαηλνηνκίαο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζρέζεο βνήζεηαο κε πιεζπζκνύο ζε 

θαηάζηαζε εγθαηάιεηςεο (παηδηά, εθήβνπο, ειηθησκέλνπο) ζηελ Δπξώπε - RELAIS 

PLUS» (http://www.relaisplus.eu/context_gr.php),  έρεη σο ηνκείο – ζηφρνπο ηνπ 

ηνπο αθφινπζνπο: 

• Σν ηνκέα ηεο πγείαο θαη ηνλ θνηλσληθφ ηνκέα θαη, πην ζπγθεθξηκέλα, εθείλνπο 

ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ (νη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί θαη νη άιινη επαγγεικαηίεο 

πνπ παξέρνπλ θξνληίδα ζε νκάδεο πνπ έρνπλ πεξηέιζεη ζε θαηάζηαζε 

εγθαηάιεηςεο), 

• Σν ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο, 

• Σν ηνκέα ησλ πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ, ζηνλ νπνίν ην πνζνζηφ ησλ εξγαζηαθψλ 

ζέζεσλ έρεη απμεζεί θαηά 6% απφ ηνλ έλα ρξφλν ζηνλ άιιν ζηελ Δπξψπε. 

Ζ ζχζηαζε επίζεο Πξνγξακκάησλ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (ΠΜ) απνηειεί έλα 

αληίβαξν ζηελ ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ζηελ θνηλσληθή εξγαζία. ε 

παγθφζκην επίπεδν έρνπλ αλαπηπρζεί πιήζνο κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ κε 

βαζηθφηεξε εηδηθφηεηα ην master ζηελ θνηλσληθή εξγαζία 

(http://www.masterstudies.gr/Master). ηελ Διιάδα ππάξρνπλ εκθαλή ήδε ζεκεία 
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εηδίθεπζεο κε ραξαθηεξηζηηθφηεξν παξάδεηγκα εθείλν ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ 

ΔΚΠΑ θαη ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ηνπ ΔΚΠΑ 

ζε ζχκπξαμε κε ην Σκήκα Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ηεο ρνιήο Δπαγγεικάησλ Τγείαο 

& Πξφλνηαο ηνπ ΣΔΗ Κξήηεο.Οη κνλάδεο απηέο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, έρνπλ 

δηνξγαλψζεη ην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (ΠΜ) κε ηνλ ηίηιν 

"Πεξηβαιινληηθή Υγεία-Γηαρείξηζε θαη Οηθνλνκηθή Απνηίκεζε". Ζ ιεηηνπξγία ηνπ 

πθίζηαηαη απφ ην 2004 θαη κε δηάξθεηα 2 εηψλ  (http://school.med.uoa.gr). ηελ 

πεξίπησζε απηή γίλεηαη «πξνεηνηκαζία ησλ εθπαηδεπκέλσλ ζηειερώλ γηα ηελ θάιπςε 

ησλ νμπκέλσλ αλαγθώλ ζηελ ρώξα καο ζηνπο ηνκείο ηεο εθηίκεζεο θαη πξόιεςεο ησλ 

επαγγεικαηηθώλ θαη πεξηβαιινληηθώλ θηλδύλσλ γηα ηελ πγεία ηνπ εθηεζεηκέλνπ 

πιεζπζκνύ».  

Δπηπιένλ, ην Σκήκα Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Θξάθεο πινπνηεί ήδε ΠΜ ην νπνίν νδεγεί ζε Α) Μεηαπηπρηαθφ 

Γίπισκα Δηδίθεπζεο ζηηο θαηεπζχλζεηο: Η. Κνηλσληθή Πνιηηηθή - 

Γηαρείξηζε Κνηλσληθψλ Πξνγξακκάησλ, ΗΗ. Κνηλσληθή Δξγαζία κε 

Παηδηά θαη Οηθνγέλεηεο. (http://www.socadm.duth.gr). Ζ θαηεχζπλζε 

«Κνηλσληθή Πνιηηηθή - Γηαρείξηζε Κνηλσληθψλ Πξνγξακκάησλ» παξέρεη 

εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζηε δηαρείξηζε θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ ζηε θνηλσληθή 

πνιηηηθή (θνηλσληθή αζθάιεηα, πγεία, θνηλσληθή θξνληίδα θ.ά.). κε εηδηθφηεξν ζηφρν 

ηε πξναγσγή θαη ζχλζεζε γλψζεσλ απφ ηα πεδία ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη 

δηνίθεζεο, ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ management, ηεο αλάιπζεο ησλ νξγαληζκψλ 

θαη ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο κε ζθνπφ ηελ θαιιηέξγεηα εμεηδηθεπκέλεο ζεσξεηηθήο 

θαη εθαξκνζκέλεο γλψζεο ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε θνηλσληθψλ 

πξνγξακκάησλ. Απψηεξνο ζθνπφο είλαη ε εμεηδίθεπζε ηνπ λένπ επηζηεκνληθνχ 

δπλακηθνχ ζηνλ θξίζηκν ηνκέα ηεο άζθεζεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο. Έκθαζε δίλεηαη 

ζηε ελίζρπζε ηεο θξηηηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηεο επειημίαο ησλ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ 

θαη ηελ εκβάζπλζε ζε ηερληθέο θιηληθήο πξαθηηθήο γηα πξφιεςε, πξψηκε παξέκβαζε 

θαη παξέκβαζε ζε θαηαζηάζεηο θξίζεο. Ζ θαηεχζπλζε απηή απνζθνπεί ζηελ 

εμεηδίθεπζε λένπ επηζηεκνληθνχ δπλακηθνχ γηα ηε ζηειέρσζε ησλ θνηλσληθψλ 

ππεξεζηψλ θαη ησλ θνξέσλ θνηλσληθήο – θνηλνηηθήο αλάπηπμεο.  

ε φιεο ηηο παξαπάλσ κνξθέο θαη πξαθηηθέο επηκφξθσζεο θαη εμεηδίθεπζεο 

πξνζζέηνληαη θπζηθά θαη ηα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο (ζπλέδξηα, εκεξίδεο, 

επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα, θ.α.) πνπ νη θνηλσληθνί ιεηηνπξγεί νθείινπλ λα 

παξαθνινπζνχλ γηα ηε ζπλερή επηκφξθσζή ηνπο.  
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Σέινο, φπσο ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ειηθησκέλσλ θαη ησλ θξνληηζηψλ ηνπο, ην 

πξφγξακκα ECV Leonardo ή Elderly Care Vocational Training System 

(http://ecv.tringos.eu/, www.ecvleonardo.com) πνπ αλαπηχρζεθε ζε παλεπξσπατθφ 

επίπεδν θαη πεξηιάκβαλε ην χζηεκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ζηε Φξνληίδα θαη 

Απνθαηάζηαζεο Ζιηθησκέλσλ (Elderly Care Vocations - ECV), πεξηιάκβαλε ζηα 

πιαίζηα ηεο επηκφξθσζεο ησλ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ: 

 Σνλ Οδεγφ Κνηλσληθψλ ρέζεσλ Φξνληίδαο Ζιηθησκέλσλ, πνπ ζηφρεπε ζηελ 

θαζηέξσζε θαηάιιεισλ ζηξαηεγηθψλ απαζρφιεζεο θαζψο θαη πξαθηηθψλ πνπ 

είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε δηαηήξεζε νκαιψλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ζην πιαίζην 

ηεο άζθεζεο απηνχ ηνπ επαίζζεηνπ ιεηηνπξγήκαηνο. Σα πξντφληα απηά 

ζπληζηνχζαλ ην απνηέιεζκα ηεο θνηλήο πξνζπάζεηαο ησλ εηαίξσλ ηνπ έξγνπ 

“ECV – Leonardo do Vinci” CY/04/B/F/PP-167402 πνπ επηδνηήζεθε απφ ηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη πξνσζήζεθε απφ ηελ αλάδνρν εηαηξεία Trisys Ltd ζε 

ζπληνληζκφ κε ηνπο ελεξγά ζπκκεηέρνληεο εηαίξνπο.  

 Λνγηζκηθφ Απηνθαηάξηηζεο ζηε Φξνληίδα Ζιηθησκέλσλ. χλζεην ειεθηξνληθφ 

ζχζηεκα απηνθαηάξηηζεο γηα ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ επαγγεικαηηθήο 

θξνληίδαο ειηθησκέλσλ. Σν ζχζηεκα πξνζέθεξε: 

- Γηαδξαζηηθή πξνβνιή νδεγηψλ θεηκέλσλ. 

- Οπηηθναθνπζηηθή επίδεημε εξγνλνκηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

- Αζθήζεηο απηφ-δηάγλσζεο γλψζεσλ ζε φια ηα επίπεδα. 

- Δμέηαζε Πηζηνπνίεζεο Γλψζεσλ ζηε θξνληίδα ειηθησκέλσλ. 

- Δγρεηξίδην ζε ειεθηξνληθή κνξθή κε δπλαηφηεηα εθηχπσζεο. 

- Οδεγφο Κνηλσληθψλ ρέζεσλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή κε δπλαηφηεηα 

εθηχπσζεο.  

 

6.3.2 Ξελνδνρεηαθή ππνδνκή – Παξνρέο θξνληίδαο. 

Απφ ηα θχξηα επξήκαηα ηεο κειέηεο αλαδείρζεθε ε έιιεηςε βαζηθψλ ιεηηνπξγηθψλ 

αλαγθψλ ηνπ Κ.Ζ.Φ.Ζ. φπσο ε έιιεηςε ζέξκαλζεο, θπζηνζεξαπεπηή, κεηαθνξψλ 

θιπ. Χζηφζν φπσο επηζεκάλζεθε ν δήκνο Μαιεβηδίνπ, παξά ηηο δχζθνιεο 

νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ηεο επνρήο γηα ηε ρψξα καο, πξνρψξεζε ζην ζρεδηαζκφ θαη 

ζηελ εθαξκνγή κειέηεο ζπγθξφηεζεο λένπ θηηξίνπ, κε ηηο θαηάιιειεο ππνδνκέο γηα 

ηνπο ειηθησκέλνπο. Οθείιεη σζηφζν, ν ζρεδηαζκφο απηφο λα πεξηιακβάλεη ηηο 

απαξαίηεηεο ιεηηνπξγηθέο ππνδνκέο γηα θαηαζθεπή ξάκπαο εηζφδνπ ζην θηίξην, 
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θαηάιιειν φρεκα κεηαθνξάο ησλ ειηθησκέλσλ κε αληίζηνηρν νδεγφ, έλαξμε 

ιεηηνπξγίαο ρψξνπ θπζηνζεξαπεηψλ κε θαηάιιεια φξγαλα θαη θπζηθά 

θπζηνζεξαπεπηή ή θαη εξγνζεξαπεπηή. Χζηφζν, ε παξνπζία ηνπιάρηζηνλ πεξηνδηθά 

θαη ζχκθσλα κε ην νξγαλφγξακκα ιεηηνπξγίαο ησλ Κ.Ζ.Φ.Ζ. ησλ θαηάιιεισλ 

εηδηθνηήησλ (πεξηζζφηεξνη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, λνζειεπηέο, ςπρνιφγνο, θιπ) ζα 

απνηειεί ηελ θαιχηεξε έλδεημε γηα επέθηαζε ηνπ έξγνπ θξνληίδαο πνπ ήδε 

πξνζθέξεη ζε πεξηζζφηεξνπο ειηθησκέλνπο ζπκπνιίηεο καο.  

 

6.4 Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο & εξεπλεηηθέο πξνηάζεηο. 

Ο ζρεδηαζκφο θαη ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο κειέηεο αθνξνχζε απνθιεηζηηθά ηνπο 

ειηθησκέλνπο ηνπ ΚΖΦΖ Μαιεβηδίνπ. Ζ εθηίκεζε ησλ ηξερνπζψλ αλαγθψλ ηνπο δελ 

κπνξεί λα απνηειεί ζαθή εξκελεία ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ 

Κέληξνπ θαζψο είλαη γλσζηφ απφ ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα 

φηη νη αηηηαθέο ζρέζεηο κπνξνχλ λα δηακνξθσζνχλ κε ηελ 

παξαηήξεζε ζε βάζνο ρξφλνπ. Δπηπιένλ ζε απηφ ην ζεκείν 

είλαη απαξαίηεηε θαη ε ζχγθξηζε κε άιιεο νκάδεο 

ειηθησκέλσλ ζε αλάινγεο ή παξεκθεξείο κνλάδεο θξνληίδαο 

ψζηε λα πξνθχςνπλ δηαθνξέο πνπ ελδερνκέλσο δηακνξθψλεη 

ε κνξθή θξνληίδαο θαη φρη ηφζν ε επηβάξπλζε ηεο πγείαο, ηα ζπκπηψκαηα, λνζήκαηα 

ή άιια ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.  

Ζ αμηνιφγεζε αλαγθψλ ζχκθσλα κε ηνλ Timmreck (1995) πεξηιακβάλεη δηάθνξα 

βήκαηα, πνπ πεξηθιείνπλ δξάζεηο φπσο: 

 Πξνζδηνξηζκφο ηεο θνηλσληθήο νκάδαο πνπ ζα ππνβιεζεί ζε αμηνιφγεζε. 

 Πξνζδηνξηζκφο ησλ απαηηνχκελσλ πιεξνθνξηψλ. 

 Δπηινγή ηεο (ή ησλ) κεζφδνπ ζπιινγήο δεδνκέλσλ. 

 Γηακφξθσζε εξσηεκαηνινγίνπ ή εξσηήζεηο ζπλεληεχμεσλ. 

 Γηακφξθσζε δηαδηθαζίαο ζπιινγήο ζηνηρείσλ. 

 Δθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ πνπ ζα ζπιιέμνπλ ηηο πιεξνθνξίεο. 

 Οξηζκφο αληηπξνζσπεπηηθήο θνηλσληθήο νκάδαο κειέηεο (δείγκα). 

 Πξαγκαηνπνίεζε αμηνιφγεζεο αλαγθψλ. 

 Γηακφξθσζε ζηνηρείσλ ζε πίλαθεο αλάιπζεο δεδνκέλσλ θαη αλάιπζε ηνπο. 

 Δληνπηζκφο αλαγθψλ. 

 Αλάπηπμε Πξνγξάκκαηνο δξάζεο. 
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Με βάζε ινηπφλ ηηο δηαδηθαζίεο απηέο θαη ηηο νπνίεο πηζηεχνπκε φηη ηεξήζεθαλ ζηελ 

παξνχζα εξγαζία, ε ηειεπηαία δξάζε απνηειεί κηα επηπιένλ ελδερφκελε πξνζπάζεηα 

αμηνιφγεζεο αλαγθψλ θαη αθνξά ηελ αλάπηπμε πξνγξάκκαηνο δξάζεο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπο, πνπ θνηλψο θαιείηαη Παξέκβαζε. Ζ Παξέκβαζε απηή κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη ηα ζηάδηα είηε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ειηθησκέλσλ είηε ηελ θάιπςε ησλ 

βαζηθψλ αλαγθψλ πνπ αλέθεξαλ φπσο π.ρ. εμνπιηζκφο θαη παξνρή θπζηνζεξαπείαο 

θαη ε ζχγθξηζε κε άιιεο κνλάδεο θξνληίδαο πνπ δελ δηαζέηνπλ αλάινγεο δξάζεηο.  

Γεληθφηεξα ζηελ παξνχζα κειέηε, παξά ην γεγνλφο φηη έγηλαλ πξνζπάζεηεο κείσζεο 

ηεο κεξνιεςίαο πνπ δηακνξθψλεηαη απφ ηε ζπιινγή απηναλαθέξνκελσλ ζηνηρείσλ, 

ζεκαληηθφηεξν κεηνλέθηεκα θαη πεγή κεξνιεςίαο απνηειεί ην πνιχ κηθξφ κέγεζνο 

δείγκαηνο ζε ζρέζε κε ην εχξνο ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαδεηήζεθαλ. Ζ δηακφξθσζε 

ζηελ πεξίπησζε απηή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ πεξηέρεη ζηνηρεία απφ πνιιά 

δηαθνξεηηθά πεδία ηεο βηβιηνγξαθίαο, κε θιίκαθεο θαη δηαβαζκίζεηο απαληήζεσλ, ζα 

ήηαλ πεξηζζφηεξν ζηνρνπνηεκέλε αλ γηα θάζε ζεκαηηθφ πεδίν ρξεζηκνπνηνχληαλ 

απηνχζηα εξεπλεηηθά εξγαιεία (π.ρ. κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο – QOL κε ην SF-

36, κέηξεζε ηεο εμάξηεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο – Katz Index, 

κέηξεζε άγρνπο θαη θαηάζιηςεο – Zung Anxiety/Depression Inventory, κέηξεζε ηεο 

ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ παξερφκελε θξνληίδα ζηα Κέληξα, εθηίκεζε αλαγθψλ 

ειηθησκέλσλ - The Camberwell Assessment of Need for the Elderly / CANE). 

Σνλίδεηαη αθφκε φηη παξάιεηςε ηεο κειέηεο απνηέιεζε ε θαηαγξαθή ηεο ρξνληθήο 

δηάξθεηαο παξακνλήο πνπ έρνπλ νη ειηθησκέλνη ζην ΚΖΦΖ, θαη πνπ ελδερνκέλσο 

ζρεηίδεηαη ζε έλα βαζκφ κε ηελ θξνληίδα θαη ηθαλνπνίεζή ηνπο.  

Ζ γεληθεπζηκφηεηα θαηά ζπλέπεηα ησλ ζπκπεξαζκάησλ δελ θαζνξίδεηαη κνλάρα απφ 

ηελ πιήξε απνδνρή θαη ζπκκεηνρή φισλ ησλ ειηθησκέλσλ ζηε κειέηε ή ηελ 

πξνζεθηηθή θαη ακεξφιεπηε θαηαγξαθή ή αλάιπζε ησλ πιεξνθνξηψλ, αιιά είλαη 

θαλεξφ πσο φινη νη παξαπάλσ ιφγνη απνηεινχλ ηε βάζε γηα επηβεβαίσζε φισλ ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ πνπ δηαηππψζεθαλ ζηελ παξνχζα εξγαζία. 

 

6.5 Γεληθή ζύλνςε εξγαζίαο. 

Ζ γεληθή δηαπίζησζε απφ ηελ παξνχζα εξγαζία ζε ειηθησκέλνπο πνπ θηινμελνχληαη 

ζην Κ.Ζ.Φ.Ζ. αθνξά ηελ χπαξμε ζεκαληηθψλ αλαγθψλ πνπ αθνξνχλ πεξηζζφηεξν ηε 

κνλαμηά θαη ηελ αληηκεηψπηζε θηλεηηθψλ πξνβιεκάησλ κέζσ θπζηνζεξαπεηψλ αιιά 

ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπο φκσο απφ ηηο κνξθέο θξνληίδαο ηνπ Κέληξνπ θαζψο 
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αλαθέξεηαη σο πνιχ πςειή ηφζν γηα ηνπο ειηθησκέλνπο φζν θαη γηα ηνπο 

ζπλνδνχο/θξνληηζηέο ηνπο. 
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Παξάξηεκα 
 

Α – Δξσηεκαηνιόγην 
 

 

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ 

ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΗΑ & ΠΡΟΝΟΗΑ  

ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 

 

Δξσηεκαηνιφγην Ζιηθησκέλσλ & πλνδψλ/Φξνληηζηψλ ηνπο 

 

Καηαγξαθή αλαγθψλ ειηθησκέλσλ πνπ λνζειεχνληαη ζην Κέληξν Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο Ζιηθησκέλσλ  (ΚΖΦΖ) δήκνπ 

Μαιεβηδίνπ. Σάζεηο θαη πξννπηηθέο ηνπ ζεζκνχ. 

 

Σν εξσηεκαηνιφγην απεπζχλεηαη ζε ειηθησκέλνπο θαη ζηνπο ζπλνδνχο ηνπο θαη πξνζπαζεί λα θαηαγξάςεη ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο αλάγθεο ηνπο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπο απφ ηελ παξερφκελε θξνληίδα ζε απηφ ην ρψξν. Ζ εξγαζία γίλεηαη 

ζηα πιαίζηα ηεο πηπρηαθήο καο εξγαζίαο ζην ηκήκα Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ζην ΣΔΗ Κξήηεο. ια ηα ζηνηρεία πνπ ζα καο 

δψζεηε ζα είλαη εκπηζηεπηηθά θαη αλψλπκα. Κακία πιεξνθνξία απφ απηά πνπ ζα αλαθεξζνχλ δελ ζα δνζεί ζε πξνζσπηθφ 

πνπ εξγάδεηαη ζε απηφλ ην ρψξν. Θα είλαη κφλν ζε γλψζε ησλ εξεπλεηψλ  θαη ηνπ επηβιέπνληα θαζεγεηή απφ ην ΣΔΗ. Σα 

απνηειέζκαηα, εάλ ρξεηαζηεί ζα αλαθνηλσζνχλ ζπιινγηθά κεηά ηελ επεμεξγαζία ηνπο θαη ζα είλαη αλψλπκα. Ζ εηιηθξηλήο 

απάληεζε ζηηο εξσηήζεηο ζα βνεζήζεη ζηελ θαιχηεξε αμηνιφγεζε ησλ πξνβιεκάησλ ζαο θαη ζηε ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα 

λα βξεζεί ιχζε πνπ ζαο ηθαλνπνηεί. 

Ο ρξφλνο πνπ απαηηείηαη είλαη πεξίπνπ 15 ιεπηά. Δίκαζηε ζηε δηάζεζε ζαο λα ζαο ιχζνπκε θάζε απνξία πνπ κπνξεί λα 

έρεηε. 

Δάλ ζπκθσλείηε παξαθαιψ ζπκπιεξψζηε ην εξσηεκαηνιφγην.  

 

Δπραξηζηνχκε εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ην ρξφλν πνπ ζα καο δηαζέζεηε. 

 

Δξεπλήηξηεο: Μαξία Μπαινζηάξε  

Ακαιία ηαπξηαλάθε  

Αζελά Σνπκπνπιίδνπ 

 

Α  ΜΔΡΟ 

1. Φχιν:   

Άλδξαο             Γπλαίθα 

 

2. Ζιηθία:  ……………….     

 

3. Βάξνο:   ………………. θηιά 

 

4. Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε:  

            

5. Δπίπεδν εθπαίδεπζεο:  

 

                                

 

6. Σφπνο θαηαγσγήο:   

              

 

7. Δπίπεδν γλψζεσλ  (έσο): 

                         εην                       

-  (παξαθαιψ δειψζηε)................................................. 

 

8. Δπάγγεικα  (πξηλ πάξεηε ηε ζχληαμε ζαο) 

        

 

 

παγγεικαηίαο     

Κωδικός ηλικιωμένου 

………………………. 
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9. Μέλεηε:  

 Α) Ννκφο  Β)Πεξηνρή  (ζε) 

   

   

   

   

   

 

10. Πφζα πεξίπνπ ρηιηφκεηξα ζπλνιηθά είλαη ε απφζηαζε απφ ην ζπίηη ζαο έσο ην θέληξν θξνληίδαο; 

ε ρηιηφκεηξα..................................... 

 

11. Αζθαιηζηηθή θάιπςε 

   

   

   

          

12.    Έρεηε παηδηά;  

Oρη 

    

 

                                                    

13. πλζήθεο δηαβίσζεο  

 

 

 

 

 

 

 

14.   Μέζν κεληαίν εηζφδεκα  (απφ φιεο ηηο πεγέο πνπ κπνξεί λα έρεηε) 

 

-750€           

-1000€  

-1250€ 

 

 

 

Β  ΜΔΡΟ 

1. Μέζνο φξνο επηζθέςεσλ ζε ηδηψηε γηαηξφ ην ηειεπηαίν εμάκελν:.............................. 

 

2. Μέζνο φξνο επηζθέςεσλ ζε λνζνθνκεηαθφ γηαηξφ ην ηειεπηαίν εμάκελν................... 

 

3. Μέζνο φξνο λνζειεηψλ ζην λνζνθνκείν ην ηειεπηαίν εμάκελν................................... 

 

4. Αξηζκφο εκεξψλ πνπ ην ηειεπηαίν κήλα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο ην πεξάζαηε ζην θξεβάηη.......................... 

 

5. Αλαθέξαηε ηα ρξφληα λνζήκαηα απφ ηα νπνία πάζρεηε  (π.ρ. ζαθραξψδεο δηαβήηεο, ππέξηαζε, αξζξηηηθά, νζηενπφξσζε, 

ζηεθαληαία λφζνο θιπ) 

……………………………………   ………………………………………..  …………………………………..   

……………………………………   ………………………………………..  …………………………………..   

 

6. Αλαθέξαηε ηα ζπκπηψκαηα πνπ έρεηε ηε ζηηγκή ηεο ζπλέληεπμεο 

……………………………………   ………………………………………..  …………………………………..   

……………………………………   ………………………………………..  …………………………………..   

 

7. χλνιν δηαθνξεηηθψλ θαξκάθσλ πνπ ιακβάλνπλ ηελ εκέξα ηεο ζπλέληεπμεο 

Καλέλα  1         2          3          4           5    πεξηζζφηεξα απφ 5  
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8. Παξαθαιψ βαζκνινγείζηε ππνγξακκίδνληαο πφζν ζεκαληηθά/ελνριεηηθά είλαη γηα εζάο θαη ζα ζέιαηε λα 

αληηκεησπηζηνχλ ηα παξαθάησ πξνβιήκαηα/αλάγθεο  (ζηε ηειεπηαία εβδνκάδα): 

 

Α. Έληαζε ηνπ πφλνπ 

Καζφινπ ζεκαληηθφ   Λίγν ζεκαληηθφ   Μέηξηα ζεκαληηθφ  Πνιχ ζεκαληηθφ   Απφιπηα απαξαίηεην 

 

Β. Κηλεηηθά πξνβιήκαηα 

Καζφινπ ζεκαληηθφ   Λίγν ζεκαληηθφ   Μέηξηα ζεκαληηθφ  Πνιχ ζεκαληηθφ   Απφιπηα απαξαίηεην 

 

Γ. Πξνβιήκαηα φξαζεο 

Καζφινπ ζεκαληηθφ   Λίγν ζεκαληηθφ   Μέηξηα ζεκαληηθφ  Πνιχ ζεκαληηθφ   Απφιπηα απαξαίηεην 

 

Γ. Πξφβιεκα ζην λα θνηκεζείηε 

Καζφινπ ζεκαληηθφ   Λίγν ζεκαληηθφ   Μέηξηα ζεκαληηθφ  Πνιχ ζεκαληηθφ   Απφιπηα απαξαίηεην 

 

Δ. Πξνβιήκαηα αθνήο 

Καζφινπ ζεκαληηθφ   Λίγν ζεκαληηθφ   Μέηξηα ζεκαληηθφ  Πνιχ ζεκαληηθφ   Απφιπηα απαξαίηεην 

 

Σ. Αλνξεμία 

Καζφινπ ζεκαληηθφ   Λίγν ζεκαληηθφ   Μέηξηα ζεκαληηθφ  Πνιχ ζεκαληηθφ   Απφιπηα απαξαίηεην 

 

Ε. Αδπλακία λα εηνηκάζεηε θαγεηφ ζην ζπίηη 

Καζφινπ ζεκαληηθφ   Λίγν ζεκαληηθφ   Μέηξηα ζεκαληηθφ  Πνιχ ζεκαληηθφ   Απφιπηα απαξαίηεην 

 

Ζ. Μεγάιε δπζθνιία λα ζεθσζείηε γηα λα πάηε ηνπαιέηα 

Καζφινπ ζεκαληηθφ   Λίγν ζεκαληηθφ   Μέηξηα ζεκαληηθφ  Πνιχ ζεκαληηθφ   Απφιπηα απαξαίηεην 

 

Θ. Γπζθνιία λα ζπκεζείηε πφηε λα πάξεηε ηα θάξκαθα ζαο 

Καζφινπ ζεκαληηθφ   Λίγν ζεκαληηθφ   Μέηξηα ζεκαληηθφ  Πνιχ ζεκαληηθφ   Απφιπηα απαξαίηεην 

 

Η. Πξνβιήκαηα  αζθάιεηαο ζην ζπίηη ζαο  

Καζφινπ ζεκαληηθφ   Λίγν ζεκαληηθφ   Μέηξηα ζεκαληηθφ  Πνιχ ζεκαληηθφ   Απφιπηα απαξαίηεην 

 

ΗΑ. Πξνβιήκαηα ζσζηήο επηθνηλσλίαο κε ηελ νηθνγέλεηα ζαο 

Καζφινπ ζεκαληηθφ   Λίγν ζεκαληηθφ   Μέηξηα ζεκαληηθφ  Πνιχ ζεκαληηθφ   Απφιπηα απαξαίηεην 

 

ΗΒ. Πξνβιήκαηα  λα ζαο θαηαιαβαίλνπλ νη άιινη πεξηζζφηεξν 

Καζφινπ ζεκαληηθφ   Λίγν ζεκαληηθφ   Μέηξηα ζεκαληηθφ  Πνιχ ζεκαληηθφ   Απφιπηα απαξαίηεην 

 

ΗΓ. Πξνβιήκαηα απηνεμππεξέηεζεο γεληθφηεξα ζην ζπίηη 

Καζφινπ ζεκαληηθφ   Λίγν ζεκαληηθφ   Μέηξηα ζεκαληηθφ  Πνιχ ζεκαληηθφ   Απφιπηα απαξαίηεην 

 

ΗΓ. Πξνβιήκαηα ζπγθξάηεζεο αληηθεηκέλσλ κε ηα ρέξηα ζαο 

Καζφινπ ζεκαληηθφ   Λίγν ζεκαληηθφ   Μέηξηα ζεκαληηθφ  Πνιχ ζεκαληηθφ   Απφιπηα απαξαίηεην 

 

ΗΔ. Πξνβιήκαηα κνλαμηάο 

Καζφινπ ζεκαληηθφ   Λίγν ζεκαληηθφ   Μέηξηα ζεκαληηθφ  Πνιχ ζεκαληηθφ   Απφιπηα απαξαίηεην 

 

ΗΣ. Πξνβιήκαηα έληνλεο θνχξαζεο 

Καζφινπ ζεκαληηθφ   Λίγν ζεκαληηθφ   Μέηξηα ζεκαληηθφ  Πνιχ ζεκαληηθφ   Απφιπηα απαξαίηεην 

 

9.Πσο εθηηκάηε ηε ζσκαηηθή ζαο πγεία ηηο ηειεπηαίεο 2 εβδνκάδεο; 

Καζφινπ θαιή        Λίγν θαιή          Μέηξηα           Πνιχ θαιή                  Άξηζηε  

 

10. Πσο εθηηκάηε ζπλνιηθά ηελ πνηφηεηα δσήο ζαο ηηο ηειεπηαίεο 2 εβδνκάδεο; 

Καζφινπ θαιή        Λίγν θαιή          Μέηξηα           Πνιχ θαιή                  Άξηζηε  

 

11. Πνηα ή πνηεο είλαη νη ζεκαληηθφηεξεο αλάγθεο ζαο ηελ παξνχζα ζηηγκή. Αλαθέξαηε ηηο δπν ζεκαληηθφηεξεο απφ απηέο. 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

 

12. Θα ζέιαηε λα εθπαηδεπηείηε πεξηζζφηεξν: 

α) γηα θαλφλεο/ηξφπνπο πνπ ζα ζαο βνεζνχλ λα ιακβάλεηε ηα θάξκαθα ζαο ζηελ ψξα ηνπο;  

ρη           Λίγν          Πνιχ           Πάξα πνιχ            Τπνρξεσηηθά Ναη  

 

β) γηα ηηο δξάζεηο θαη ηηο παξελέξγεηεο πνπ ηα θάξκαθα  πξνθαινχλ; 

ρη           Λίγν          Πνιχ           Πάξα πνιχ            Τπνρξεσηηθά Ναη  

 

γ) γηα ηε ζσζηή δηαηξνθή γηα ηελ ειηθία θαη ηα πξνβιήκαηα πγείαο πνπ έρεηε; 

ρη           Λίγν          Πνιχ           Πάξα πνιχ            Τπνρξεσηηθά Ναη  

 

δ) γηα ηνλ ηξφπν δηεπζέηεζεο ησλ ρψξσλ θαη αληηθεηκέλσλ ζην ζπίηη ζαο, έηζη ψζηε λα πξνιακβάλεηε πηζαλά αηπρήκαηα; 

ρη           Λίγν          Πνιχ           Πάξα πνιχ            Τπνρξεσηηθά Ναη  

 

ε) γηα αγνξέο αγαζψλ/ππεξεζηψλ κέζσ δηαδηθηχνπ π.ρ. ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο, ειεθηξνληθφ εκπφξην; 

ρη           Λίγν          Πνιχ           Πάξα πνιχ            Τπνρξεσηηθά Ναη  

 

ζη) γηα πξνγξάκκαηα γπκλαζηηθήο πνπ βειηηψλνπλ ηελ νζηενπφξσζε θαη άιια κπνζθειεηηθά πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα 

έρεηε; 

ρη           Λίγν          Πνιχ           Πάξα πνιχ            Τπνρξεσηηθά Ναη  

 

δ) γηα ηνλ ηξφπν ρξήζεο κηθξψλ ηαηξηθψλ ζπζθεπψλ  (πηεζφκεηξν, ειεθηξνληθφ πηεζφκεηξν, κεράλεκα δαράξνπ, ζπζθεπέο 

ρνξήγεζεο νμπγφλνπ θιπ); 

ρη           Λίγν          Πνιχ           Πάξα πνιχ            Τπνρξεσηηθά Ναη  

 

 

ε) γηα ηε ζπρλφηεηα, ηε ρξεζηκφηεηα θαη ην είδνο ησλ πξνιεπηηθψλ εμεηάζεσλ πνπ πξέπεη λα θάλεηε ζε ζπζηεκαηηθή βάζε 

π.ρ. νδνληηαηξηθή εθηίκεζε, γεληθή θαη βηνρεκηθή εμέηαζε, έιεγρνο πξνζηάηε γηα ηνπο άλδξεο θαη έζσ γελλεηηθψλ νξγάλσλ 

γηα ηηο γπλαίθεο; 

ρη           Λίγν          Πνιχ           Πάξα πνιχ            Τπνρξεσηηθά Ναη  

 

 

13.Πφζν ηθαλνπνηεκέλνη είζηε ζην ΚΖΦΖ απφ ηελ: 

  Καζφινπ Λίγν Μέηξηα Πνιχ Άξηζηα 

α) Ηαηξηθή θξνληίδα      

β) Ννζειεπηηθή θξνληίδα      

γ) Φξνληίδα άιισλ θξνληηζηψλ      

δ) Φπρνινγηθή ππνζηήξημε      

ε) Ξελνδνρεηαθή ππνδνκή      

 

14.Πνην ή πνηα απφ ηα παξαθάησ ζεσξείηαη φηη ρξεηάδεηαη βειηίσζε; 

 (Μπνξείηε λα ζεκεηψζεηε πεξηζζφηεξεο απφ κηα απαληήζεηο) 

Καιχηεξε πιεξνθφξεζε γηα ηελ θαηάζηαζε κνπ 

Καιχηεξε ελεκέξσζε γηα ηα θάξκαθα πνπ ιακβάλσ 

Καιχηεξε θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ 

Καιχηεξε ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ 

Καιχηεξν θαγεηφ 

Καιχηεξε ελεκέξσζε ηεο νηθνγέλεηαο κνπ 

Ληγφηεξνο ζφξπβνο θαηά ηελ παξακνλή κνπ 

Πεξηζζφηεξνο ρξφλνο δηαζέζηκνο ηνπ πξνζσπηθνχ πξνο ηνπο αζζελείο 

Καιχηεξε επηδεμηφηεηα θαηά ηε λνζειεία πνπ κνπ θάλνπλ 

 

15. Ση άιιν πνπ δελ αλαθέξζεθε παξαπάλσ λνκίδεηε φηη ζέιεη βειηίσζε: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

16. Ση άιιν ζα ζέιαηε λα ππάξρεη ζην ρψξν πνπ είζηε θαη δε ππάξρεη θαζφινπ: 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Δξώηεζε πξνο θξνληηζηέο/ζπλνδνύο 
 

1. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε είζηε απφ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ηνπ θέληξνπ θξνληίδαο ειηθησκέλσλ; 

 (Βαζκνινγείζηε/θπθιψζηεε ηελ απάληεζε πνπ ζαο ηθαλνπνηεί -- απφ 1=θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλνο/ε έσο 10=αξηζηα 

ηθαλνπνηεκέλνο/ε) 

 

1   -   2   -   3   -   4   -   5   -   6   -   7   -   8   -   9   -   10 

 

 

2.Ση πηζηεχεηε φηη ζα κπνξνχζε λα βειηησζεί  ζην θέληξν θξνληίδαο ειηθησκέλσλ απφ ηε ζπλνιηθή θξνληίδα πνπ παξέρνπλ 

ζηνλ ειηθησκέλν αζζελή; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Πνηα θαηά ηε γλψκε ζαο είλαη ε κεγαιχηεξε εθπαηδεπηηθή αλάγθε πνπ έρεη ν ειηθησκέλνο ηελ παξνχζα ρξνληθή πεξίνδν, 

ψζηε λα πξνζαξκφδεηαη θαιχηεξα ζηηο απαηηήζεηο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ζην ζπίηη ηνπ; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Πνηα θαηά ηε γλψκε ζαο είλαη ηα δπν ζεκαληηθφηεξα πιενλεθηήκαηα πνπ παξέρεη ην θέληξν θξνληίδαο ειηθησκέλσλ ζηνλ 

ειηθησκέλν; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

αο επραξηζηνχκε γηα  

ην ρξφλν ζαο 
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Β - Έγθξηζε εθπόλεζεο πηπρηαθήο εξγαζίαο 


