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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Εισαγωγή: Αν και ο θεσµός της κατ’ οίκον νοσηλείας είναι από τους παλαιότερους 

δεν υπάρχουν εργαλεία µέτρησης που να αφορούν στις πεποιθήσεις του κοινού για το 

θεσµό γενικά. 

Σκοπός: Ανάπτυξη και στάθµιση ερωτηµατολογίου πεποιθήσεων του κοινού ως προς 

το θεσµό της κατ’ οίκον νοσηλείας . 

Υλικό και Μέθοδος: Με βάση την κλασική θεωρία ελέγχου ερωτηµατολογίων και 

κατασκευής κλιµάκων κατασκευάστηκαν κλίµακα γνώσης και κλίµακα στάσης. Για 

τη συλλογή των δεδοµένων της πιλοτικής µελέτης χρησιµοποιήθηκε επισκόπηση µε 

συγχρονικό σχεδιασµό. Η µελέτη πραγµατοποιήθηκε στο ΕΑΝΠ Μεταξά σε δείγµα 

ευκολίας  100 ατόµων (Οκτώβριος-Δεκέµβριος 2010). Η µελέτη εγκρίθηκε από το 

Διοικητικό Συµβούλιο και την Επιστηµονική Επιτροπή του ΕΑΝΠ Μεταξά. 

Αποτελέσµατα: Ο έλεγχος αξιοπιστίας σταθερότητας απέδωσε συντελεστές 

συσχέτισης Pearson rp=0,810 (p<0,001) για την κλίµακα γνώσης και rp=0,674 

(p<0,01) για την κλίµακα στάσης. Η αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής ελέγχθηκε 

αφενός µε τον συντελεστή συσχέτισης Cronbach α και απέδωσε α=0,754 για την 

κλίµακα γνώσης και Cronbach α=0,845 για την κλίµακα στάσης, και αφετέρου µε 

ανάλυση παραγόντων που απέδωσε 4 παράγοντες για την κλίµακα γνώσης και 9 

παράγοντες για την κλίµακα στάσης. Οι συµµετέχοντες είχαν µέτρια ενηµέρωση 

(x=7,19±2,71, εύρος βαθµολογίας 1-14) και θετική στάση (x=116,1±11,69, εύρος 

βαθµολογίας 32-160). Για όλες τις στατιστικές δοκιµασίες το επίπεδο 

σηµαντικότητας του ελέγχου υπόθεσης ορίσθηκε α≤0,05 για αµφίπλευρο έλεγχο.  

Συµπεράσµατα: Τελικά διαµορφώθηκαν 14 προτάσεις για την κλίµακα γνώσης και 

32 προτάσεις για την κλίµακα στάσης οι οποίες αποδίδουν ικανοποιητικά τις 

πεποιθήσεις του κοινού. Ωστόσο, κρίνεται απαραίτητη η περαιτέρω διερεύνηση του 

ερωτηµατολογίου. 

 

Λέξεις κλειδιά: κατ’ οίκον νοσηλεία/νοσηλευτική, ανακουφιστική κατ’ οίκον 

φροντίδα, γνώση και στάση για κατ’ οίκον νοσηλεία, ερωτηµατολόγιο 
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ 

ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Ε.ΠΕ.ΘΕ.Κ.Ο.Ν.): 

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο θεσµός της κατ’ οίκον νοσηλείας υπάρχει άτυπα από τα πρώτα χρόνια της 

δηµιουργίας οικογενειών και κοινωνιών όπου παραδοσιακά τα µέλη της οικογένειας 

ή της κοινότητας φρόντιζαν άτοµα που είχαν ανάγκη στο οικείο περιβάλλον τους. 

Στην Ελλάδα ο θεσµός έχει ψηφιστεί δύο φορές (Νόµος 2071/1992 και Νόµος 

2519/1997). Ήδη από το 1970 λειτουργούν υπηρεσίες κατ’ οίκον νοσηλείας όπως η 

υπηρεσία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και η κατ’ οίκον νοσηλεία των 

νοσοκοµείων Μεταξά και Αγίων Αναργύρων (Καλοκαιρινού, 1999), όπως επίσης στα 

πλαίσια του ΕΣΥ λειτουργούν υπηρεσίες κατ’ οίκον νοσηλείας στα Νοσοκοµεία 

Πατησίων, Βόλου, Δράµας και Σύρου (Χαλαστάνη, 2002). 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

Πραγµατοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση µε σκοπό να διερευνηθεί η ύπαρξη 

ερευνών που να αφορούν στη γνώση και στη στάση ως προς το θεσµό της κατ’ οίκον 

νοσηλείας. Η αναζήτηση της βιβλιογραφίας πραγµατοποιήθηκε διαδικτυακά στις 

βιβλιοθήκες του Πανεπιστηµίου Αθηνών (www.lib.uoa.gr) και του Εθνικού Κέντρου 

Τεκµηρίωσης (www.ekt.gr), µε την επίσκεψη κατάλληλων διαδικτυακών βάσεων 

δεδοµένων (CINALH, MEDLINE, ΕBSCO) και εκδοτικών οίκων 

(www.interscience.com και www.sciencedirect.com), αλλά και µέσα από µηχανές 

αναζήτησης για την αναζήτηση βιβλίων, διατριβών και άρθρων. Δευτερογενής 

αναζήτηση έγινε από τις βιβλιογραφικές αναφορές των άρθρων που βρέθηκαν στην 

πρώτη φάση της αναζήτησης. Λέξεις-Κλειδιά που χρησιµοποιήθηκαν ήταν: κατ’ 

οίκον νοσηλεία/νοσηλευτική, ανακουφιστική κατ’ οίκον φροντίδα, γνώση και στάση 

για κατ’ οίκον νοσηλεία, ερωτηµατολόγιο. Η αναζήτηση έγινε σε ελληνική και 

αγγλική βιβλιογραφία. 

Η ανασκόπηση δεν απέδωσε µελέτες που να αφορούν συγκεκριµένα σε γνώση 

και στάση ως προς το θεσµό της κατ’ οίκον νοσηλείας. Όσες βρέθηκαν αναφέρονται 

σε γνώση των τεχνικών παροχής υπηρεσιών κατ’ οίκον νοσηλείας (Albert 1992, 

Astarita et al 1998), σε διαθεσιµότητα τέτοιων υπηρεσιών (Almuzaini et al 1998) και 

σε παράγοντες που επηρεάζουν την αποδοχή της κατ’ οίκον νοσηλείας (Boggatz et al 
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2009). Από τις συγκεκριµένες έρευνες φαίνεται να υπάρχει θετική στάση του κοινού 

απέναντι στην κατ’ οίκον νοσηλεία αλλά αυτό το εύρηµα βασίζεται µόνο σε 

επαγωγικά συµπεράσµατα από διχότοµες ερωτήσεις τύπου προτίµησης νοσηλείας 

(ναι-όχι). Δε βρέθηκε συγκεκριµένο εργαλείο µέτρησης που να εκτιµά την 

ενηµέρωση για το θεσµό και τη στάση του κοινού απέναντί του. Επίσης, όπου 

εκτιµήθηκε γνώση αφορούσε σε νοσηλευτικές τεχνικές και όχι ως προς την έννοια 

και τους σκοπούς  του θεσµού. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΘΙΚΗΣ 

Για την πραγµατοποίηση της µελέτης ζητήθηκε άδεια έγκρισης από το Διοικητικό και 

το Επιστηµονικό Συµβούλιο του ΕΑΝΠ Μεταξά, η οποία και εδόθη (Πρακτικό 

Συνεδρίασης ΔΣ Αριθµ. 11/28-6-2010). Στη συνέχεια ενηµερώθηκαν οι προϊστάµενοι 

της Υπηρεσίας Νοσηλείας στο Σπίτι και της Κλινικής Μιας Ηµέρας. Κάθε 

ερωτηµατολόγιο συνοδευόταν από ενηµερωτικό σηµείωµα που περιέγραφε το σκοπό 

και το τρόπο συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου (βλ Παράρτηµα 1). Οι 

συµµετέχοντες ενηµερώθηκαν ότι η συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων ήταν 

εθελοντική, ότι το ερωτηµατολόγιο ήταν ανώνυµο και ότι όλες οι απαντήσεις ήταν 

αυστηρά εµπιστευτικές. 

 

Η ΜΕΛΕΤΗ 

 

Ερευνητικό ερώτηµα, Σκοποί και Υποθέσεις 

Το ερευνητικό ερώτηµα της µελέτης ήταν: Ποιες είναι οι πεποιθήσεις του κοινού για 

το θεσµό της κατ’ οίκον νοσηλείας; 

Με βάση το ερώτηµα και την έλλειψη βιβλιογραφικών δεδοµένων 

καθορίστηκαν οι σκοποί της µελέτης που ήταν: 

Α. Η κατασκευή ενός έγκυρου και αξιόπιστου εργαλείου µέτρησης που να εκτιµά τις 

πεποιθήσεις του κοινού ως προς το θεσµό της κατ’ οίκον νοσηλείας. 

Β. Να διερευνηθούν οι πεποιθήσεις του κοινού για την κατ’ οίκον νοσηλεία. 

Επιµέρους στόχοι ήταν να διερευνηθούν: 

1. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία του ερωτηµατολογίου 

2. Η γνώση και στάση των ασθενών και φροντιστών ως προς το θεσµό της κατ’ 

οίκον νοσηλείας. 
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3. Αν ανεξάρτητες µεταβλητές (δηµογραφικά χαρακτηριστικά, ακαδηµαϊκά 

προσόντα, εµπειρία παροχής υπηρεσιών κατ’ οίκον νοσηλείας, κατηγορία 

συµµετεχόντων) επιδρούν στη διαµόρφωση γνώσης και στάσης απέναντι στο 

θεσµό της κατ’ οίκον νοσηλείας (εξαρτηµένες µεταβλητές). 

4. Αν υπάρχει συσχέτιση µεταξύ γνώσης και στάσης ως προς στην κατ’ οίκον 

νοσηλεία. 

5. Προσωπικές πεποιθήσεις για το θεσµό της κατ’ οίκον νοσηλείας. 

Με βάση τα παραπάνω διερευνήθηκαν για την επαλήθευσή τους οι παρακάτω 

υποθέσεις: 

Υπόθεση Α : Ασθενείς και φροντιστές διαθέτουν µέτρια γνώση και θετική στάση 

ως προς το θεσµό της κατ’ οίκον νοσηλείας. 

Υπόθεση Β : Όσοι έχουν χρησιµοποιήσει υπηρεσίες κατ’ οίκον νοσηλείας έχουν 

περισσότερη γνώση και πιο θετική στάση ως προς το θεσµό. 

Υπόθεση Γ : Ασθενείς και φροντιστές µε περισσότερη γνώση για το θεσµό 

εµφανίζουν θετικότερη στάση απέναντί του. 

 

ΜΕΘΟΔΟΣ 

Ερευνητικός σχεδιασµός 

Η κατασκευή του ερωτηµατολογίου έγινε µε βάση την κλασική θεωρία ελέγχου 

ερωτηµατολογίων και κατασκευής κλιµάκων (Burns & Grove, 2001). Δηλαδή, 

ορίσθηκαν οι υπό µελέτη έννοιες, σχεδιάστηκαν οι κλίµακες εκτίµησης γνώσης και 

στάσης, σχολιάστηκαν οι κλίµακες από ειδικούς, διεξήχθη πιλοτική µελέτη σε δύο 

φάσεις, έγινε έλεγχος αξιοπιστίας και εγκυρότητας των δεδοµένων και επελέγησαν οι 

κατάλληλες προτάσεις του ερωτηµατολογίου για την τελική µορφή του. 

Για την πιλοτική µελέτη χρησιµοποιήθηκε επισκόπηση µε συγχρονικό 

σχεδιασµό που έλαβε χώρα την περίοδο Οκτώβριο-Δεκέµβριο 2010. 

Οι µεταβλητές που διερευνήθηκαν ήταν δηµογραφικά χαρακτηριστικά, 

ακαδηµαϊκά προσόντα, προσωπικές πεποιθήσεις και εµπειρίες (ανεξάρτητες) σε 

σύγκριση µε τη γνώση και στάση για την κατ’ οίκον νοσηλεία (εξαρτηµένες). 

 

 

 

Δείγµα 
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Η πιλοτική µελέτη πραγµατοποιήθηκε µέσω δύο φάσεων. Στην πρώτη φάση του 

σχεδιασµού του ερωτηµατολογίου διανεµήθηκε ένα προκαταρτικό ερωτηµατολόγιο 

σε 13 νοσηλευτές και µεταπτυχιακούς φοιτητές. Το ερωτηµατολόγιο που προέκυψε 

από την ανάλυση των δεδοµένων που συνελέγησαν στη συνέχεια διανεµήθηκε σε 

κοινό που χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες της Κλινικής Μιας Ηµέρας και της Νοσηλείας 

στο σπίτι του Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου Μεταξά. Λόγω της πιλοτικής 

εφαρµογής χρησιµοποιήθηκε δείγµα ευκολίας 100 ατόµων (Burns & Grove, 2001, 

Cohen et al, 2008), που ήταν είτε οι ίδιοι ασθενείς είτε άτοµα που βοηθούν ή 

φροντίζουν κάποιον ασθενή. 

 

Εργαλείο µέτρησης 

Αναπτύχθηκε ερωτηµατολόγιο που απαιτεί περίπου 10 λεπτά της ώρας για να 

συµπληρωθεί. Αποτελείται από τρία µέρη (βλ Παράρτηµα 2). Το πρώτο µέρος 

αφορά σε χαρακτηριστικά του δείγµατος. Όλες οι ερωτήσεις είναι κλειστού τύπου 

εκτός από µια ερώτηση ανοικτού τύπου που διερευνά την άποψη των συµµετεχόντων 

για τις υπηρεσίες που χρειάζεται να παρέχονται στην κατ’ οίκον νοσηλεία. 

Το δεύτερο µέρος αποτελείται από την κλίµακα γνώσης 14 προτάσεων, οι 

οποίες απαντώνται µε τις επιλογές Σωστό, Λάθος και Δε γνωρίζω. Το τρίτο µέρος 

αφορά στην κλίµακα στάσης 32 προτάσεων που απαντώνται µε τη χρήση 

πενταβάθµιας κλίµακας Likert. Η κλίµακα στάσης αποτελείται από τρεις 

υποκλίµακες. Η πρώτη (προτάσεις 1-16) αφορά στη στάση απέναντι στο θεωρητικό 

πλαίσιο της κατ’ οίκον νοσηλείας (έννοια, σκοποί, αρχές). Η δεύτερη (προτάσεις 17-

24) αφορά στη στάση απέναντι στο ρόλο των νοσηλευτών στον θεσµό και η τρίτη 

(προτάσεις 25-32) αφορά στη στάση απέναντι στις επιδράσεις του θεσµού στο άτοµο 

και στην οικογένεια. 

Για την εγκυρότητα του ερωτηµατολογίου (περιεχοµένου, κριτηρίου, δοµής): 

- Η συγγραφή του βασίστηκε στη βιβλιογραφία, 

- Ζητήθηκαν οδηγίες από δύο ειδικούς (άτοµα που διαθέτουν θεωρητικό και πρακτικό 

υπόβαθρο ως προς την κατ’ οίκον νοσηλεία), 

- Ζητήθηκε ο σχολιασµός του ερωτηµατολογίου από δεκατρείς νοσηλευτές και 

µεταπτυχιακούς φοιτητές ως προς το πόσο ευανάγνωστο και κατανοητό είναι το 

κείµενο, και 

- Πραγµατοποιήθηκαν δύο φάσεις στην πιλοτική µελέτη. Στην πρώτη φάση ζητήθηκε 

από τους νοσηλευτές και µεταπτυχιακούς φοιτητές να απαντήσουν τις 
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προκαταρτικές κλίµακες ώστε να γίνει µια αδρή αξιολόγηση από την οποία 

προέκυψε η πρόσθεση δύο προτάσεων στην κλίµακα γνώσης. Στη δεύτερη φάση το 

νέο ερωτηµατολόγιο διανεµήθηκε στους 100 συµµετέχοντες. 

Για την αξιοπιστία του ερωτηµατολογίου (σταθερότητα, εσωτερική συνοχή): 

- Διενεργήθηκε έλεγχος και επανέλεγχος αξιοπιστίας 

- Υπολογίστηκε ο συντελεστής αξιοπιστίας Cronbach’s α για τις δύο κλίµακες 

- Υπολογίστηκαν συντελεστές συσχέτισης µεταξύ των υποκλιµάκων 

- Πραγµατοποιήθηκε ανάλυση παραγόντων 

 

Στατιστική ανάλυση 

Για τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων της µελέτης χρησιµοποιήθηκε το 

στατιστικό πακέτο SPSS 16 για Windows (2007). Το επίπεδο σηµαντικότητας των 

ελέγχων υπόθεσης ορίσθηκε α ≤0,05 για αµφίπλευρο έλεγχο. 

Χρησιµοποιήθηκε περιγραφική στατιστική µε τη χρήση της κατανοµής 

συχνοτήτων και της εκατοστιαίας αναλογίας και επαγωγική για τις διάφορες 

συσχετίσεις. Ανάλογα µε την κανονικότητα των µεταβλητών ακολουθήθηκαν 

παραµετρικοί ή µη έλεγχοι. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Χαρακτηριστικά δείγµατος 

Στον Πίνακα 1 φαίνονται τα χαρακτηριστικά του δείγµατος (Ν=100). 

 

Έλεγχος εγκυρότητας και αξιοπιστίας ερωτηµατολογίου 

Στην πρώτη φάση της πιλοτικής εκτίµησης κατόπιν των οδηγιών από ειδικούς το 

προκαταρτικό ερωτηµατολόγιο δόθηκε σε 13 νοσηλευτές και µεταπτυχιακούς 

φοιτητές οι οποίοι το σχολίασαν και απάντησαν στις δύο κλίµακες. Συµπλήρωσαν το 

ερωτηµατολόγιο δύο φορές µε µεσοδιάστηµα τριών µηνών. Ο έλεγχος αξιοπιστίας 

εσωτερικής συνοχής στην πρώτη συµπλήρωση απέδωσε Cronbach a=0,208 για την 

κλίµακα γνώσης και Cronbach a=0,905 για την κλίµακα στάσης. Στη δεύτερη 

συµπλήρωση τα αποτελέσµατα ήταν αντίστοιχα a=0,283 και a=0,895. 

Για τον έλεγχο σταθερότητας πραγµατοποιήθηκε ανάλυση συσχέτισης των 

αποτελεσµάτων στις δυο φορές συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου. Δεδοµένου ότι 

οι µεταβλητές ακολουθούσαν την κανονική κατανοµή χρησιµοποιήθηκε ο 
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συντελεστής συσχέτισης Pearson. Η ανάλυση συσχέτισης για την κλίµακα γνώσης 

απέδωσε rp=0,81 (p<0,001) και για την κλίµακα στάσης rp=0,67 (p<0,01). 

Στην πρώτη φάση έγιναν διορθώσεις στις προτάσεις του ερωτηµατολόγιου και 

προστέθηκαν δύο προτάσεις στην κλίµακα γνώσης. Ακολούθησε η δεύτερη φάση της 

πιλοτικής εκτίµησης στην οποία το ερωτηµατολόγιο διανεµήθηκε σε κοινό. Ο 

έλεγχος αξιοπιστίας εσωτερικής συνοχής απέδωσε Cronbach a=0,754 για την 

κλίµακα γνώσης και a=0,845 για την κλίµακα στάσης. Στον Πίνακα 2 

παρουσιάζονται οι συσχετίσεις µεταξύ των τριών υποκλιµάκων της κλίµακας στάσης. 

Για τη δυνατότητα πραγµατοποίησης ανάλυσης παραγόντων εφαρµόστηκε 

δειγµατική καταλληλότητα µε υπολογισµό του ολικού συντελεστή συσχέτισης κατά 

Kaiser-Meyer-Olkin ο οποίος βρέθηκε ίσος µε 0,72 για την κλίµακα γνώσεων και 

0,71 για την κλίµακα στάσεων. Έτσι, έγινε ανάλυση παραγόντων βασικών 

συστατικών για τις συσχετίσεις των 14 µεταβλητών της κλίµακας γνώσης και των 32 

µεταβλητών της κλίµακας στάσης. 

Για την κλίµακα γνώσης προέκυψαν 4 παράγοντες µε ρίζες ίσες ή µεγαλύτερες 

από 1,00. Η ορθογωνική περιστροφή των παραγόντων έδωσε τη δοµή που φαίνεται 

στον Πίνακα 3. Οι 4 παράγοντες εξηγούν το 52% της διακύµανσης.  

Για την κλίµακα στάσης προέκυψαν 9 παράγοντες µε ρίζες ίσες ή µεγαλύτερες 

από 1,00. Η ορθογωνική περιστροφή των παραγόντων έδωσε τη δοµή που φαίνεται 

στον Πίνακα 4. Οι 9 παράγοντες εξηγούν το 66% της διακύµανσης.  

 

Αποτελέσµατα στη γνώση και στάση του κοινού 

Σχετικά µε τις απαντήσεις του κοινού (ασθενείς, φροντιστές) για το θεσµό της κατ’ 

οίκον νοσηλείας βρέθηκε ότι οι µεταβλητές δεν ακολουθούσαν την κανονική 

κατανοµή. Έτσι, ακολουθήθηκε µη παραµετρική στατιστική ανάλυση. 

Στους Πίνακες 5 και 6 παρουσιάζονται τα ποσοστά, οι µέσες τιµές και οι 

τυπικές αποκλίσεις για καθεµιά από τις προτάσεις και των δύο κλιµάκων. Για την 

κλίµακα γνώσης η κωδικοποίηση έγινε ως εξής: Σωστό=1, Λάθος=0, Δε γνωρίζω=2 

(στατιστικά αντιµετωπίστηκε ως απούσα τιµή). Έτσι, η συνολική βαθµολογία 

κυµαίνεται από 1-14 βαθµούς (διάµεσος 7 βαθµοί). Στην κλίµακα στάσης η κάθε 

πρόταση βαθµολογήθηκε από 1-5 βαθµούς. Έτσι, η συνολική βαθµολογία για την 

κλίµακα στάσης κυµαίνεται από 32-160 βαθµούς (διάµεσος 64 βαθµοί), για την 

υποκλίµακα στάσης απέναντι στο θεωρητικό πλαίσιο από 16-80 βαθµούς (διάµεσος 

32 βαθµοί) και για τις υποκλίµακες στάσης απέναντι στο ρόλο των νοσηλευτών και 
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στις επιδράσεις του θεσµού στο άτοµο και στην οικογένεια από 8-40 βαθµούς 

(διάµεσος 16 βαθµοί). 

Τα αποτελέσµατα της επίδρασης ανεξάρτητων µεταβλητών στη διαµόρφωση 

γνώσης  και στάσης απέναντι στο θεσµό της κατ’ οίκον νοσηλείας παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 7. 

Σχετικά µε την ανοικτή ερώτηση για το ποιες υπηρεσίες θα πρέπει να 

παρέχονται από την κατ’ οίκον νοσηλεία απάντησαν 44 άτοµα. Οι περισσότεροι 

επέµειναν σε διαγνωστικές και θεραπευτικές παρεµβάσεις (αιµοληψία, νοσηλεία, 

εξετάσεις κλπ) και στην ανάγκη ψυχολογικής υποστήριξης. Κάποιοι, ωστόσο, έθιξαν 

θέµατα πρόληψης (εµβόλια, διαγνωστικές εξετάσεις, διαδικασίες αποκατάστασης) 

και αγωγής υγείας (ενηµέρωση, εκπαίδευση) αλλά επέµειναν περισσότερο στη 

διάσταση της κατ’ οίκον νοσηλείας ως µέσου εξυπηρέτησης και διευκόλυνσης ειδικά 

για µειονεκτούντες (οικονοµικά προβλήµατα, χρονικοί περιορισµοί, κινητικά 

προβλήµατα). Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι τέθηκε και η διάσταση της αγάπης και 

προσφοράς. 

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Παρόλο που στην Ελλάδα οργανωµένες υπηρεσίες κατ’ οίκον νοσηλείας υπάρχουν 

αρκετές δεκαετίες στα πλαίσια του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και ενώ στα 

τελευταία είκοσι έτη ο θεσµός κατοχυρώθηκε συνταγµατικά δύο φορές δεν έχει 

υπάρξει ιδιαίτερη εξέλιξη τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Όπως ήδη 

αναφέρθηκε στη βιβλιογραφική ανασκόπηση στον ελλαδικό χώρο δεν υπάρχει µελέτη 

που να αφορά στις πεποιθήσεις του κοινού απέναντι στο θεσµό. Αλλά και η αγγλική 

βιβλιογραφία αποδίδει κυρίως µελέτες είτε σχετικές µε την ικανοποίηση των χρηστών 

από τέτοιες υπηρεσίες, είτε σχετικές µε τεχνικά ζητήµατα παροχής φροντίδας σε 

υπηρεσίες νοσηλείας στο σπίτι. Έτσι, η παρούσα µελέτη φαίνεται να είναι η πρώτη 

που διαπραγµατεύεται το συγκεκριµένο θέµα. 

Ξεκινώντας από το ερευνητικό ερώτηµα το κύριο πρόβληµα που 

αντιµετωπίστηκε ήταν η απουσία ενός εργαλείου µέτρησης. Εποµένως, πρώτος 

σκοπός της µελέτης ήταν η ανάπτυξη και αξιολόγηση ενός ερωτηµατολογίου στα 

πλαίσια της επισκόπησης. Το ερωτηµατολόγιο αξιολογήθηκε σε δύο διαφορετικά 

δείγµατα. 

Το πρώτο δείγµα αποτελούσαν νοσηλευτές οι οποίοι συµπλήρωσαν το 

ερωτηµατολόγιο δύο φορές. Ο χαµηλός δείκτης αξιοπιστίας για την κλίµακα γνώσης 
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αλλά και ο υψηλός δείκτης αξιοπιστίας για την κλίµακα στάσης και τις δύο φορές 

µπορεί να εξηγηθεί από την ιδιότητα των νοσηλευτών. Με άλλα λόγια είναι σχετικά 

αναµενόµενο να απαντούν µε περισσότερη άνεση ερωτήσεις γνώσης του 

αντικειµένου τους όπως και να εµφανίζουν θετικότερη στάση γεγονός που επηρεάζει 

την αξιοπιστία των κλιµάκων. Ως προς τη σταθερότητα του ερωτηµατολογίου η 

κλίµακα γνώσης είχε υψηλή σταθερότητα και η κλίµακα στάσης µέτρια. 

Ο έλεγχος της αξιοπιστίας του ερωτηµατολογίου που διανεµήθηκε στο κοινό 

απέδωσε αρκετά καλό δείκτη αξιοπιστίας για την κλίµακα γνώσης και υψηλό δείκτη 

αξιοπιστίας για την κλίµακα στάσης. Αυτό ενισχύει το ότι η αξιοπιστία ενός 

εργαλείου δεν είναι µια αµετάβλητη οντότητα, αλλά η εκτίµησή της είναι ειδική για 

το δείγµα το οποίο ελέγχεται (Burns & Grove 2001). Να σηµειωθεί ότι δείκτης 

αξιοπιστίας 0,70 θεωρείται αποδεκτός για νέα ερευνητικά εργαλεία (Burns & Grove 

2001). Επίσης, οι συσχετίσεις µεταξύ των τριών υποκλιµάκων επιβεβαιώνουν τη 

συνοχή του ερωτηµατολογίου. 

Από την άλλη πλευρά πρέπει να αναφερθεί ότι στην κλίµακα στάσης σε πολλές 

προτάσεις αρκετοί  συµµετέχοντες εµφάνιζαν ουδέτερη στάση γεγονός που απειλεί 

την εγκυρότητα της κλίµακας. Πιθανές εξηγήσεις είναι ότι κάποιες προτάσεις ήταν 

γενικές και ασαφείς (προτάσεις 4,5,7,22,27,30) και ότι σε κάποιες άλλες οι 

συµµετέχοντες επηρεάστηκαν από την γενικότερη κατάσταση στο χώρο της υγείας 

(προτάσεις 3,6,8,10,13,14,17,18,19,20,21,23,24,28,31,32). 

Η ανάλυση παραγόντων εξετάζει τις συσχετίσεις µεταξύ µεγάλου αριθµού 

µεταβλητών ώστε να αναγνωριστούν οµάδες µεταβλητών που συνδέονται 

περισσότερο µεταξύ τους και οι οποίες προσδιορίζουν έναν παράγοντα 

αποτυπώνοντας το µοτίβο απόκρισης των ερωτώµενων (Burns & Grove 2001). Έτσι, 

για την ερµηνεία των τεσσάρων παραγόντων της κλίµακας γνώσης πιθανές εξηγήσεις 

είναι: 

- Ο 1ος παράγοντας, ο οποίος εξηγεί το µεγαλύτερο ποσοστό διακύµανσης, φαίνεται 

να σχετίζεται µε αρχές που διέπουν την κατ’ οίκον νοσηλεία (προτάσεις 6,7,10,11) 

- Ο 2ος παράγοντας φαίνεται να σχετίζεται µε το θεωρητικό πλαίσιο της κατ’ οίκον 

νοσηλείας (προτάσεις 1,2,5,12) 

- Ο 3ος παράγοντας φαίνεται να σχετίζεται µε υπηρεσίες που παρέχονται στην κατ’ 

οίκον νοσηλεία (προτάσεις 8,9,14) και 

- Ο 4ος παράγοντας φαίνεται να σχετίζεται µε το θεσµικό πλαίσιο της κατ’ οίκον 

νοσηλείας (προτάσεις 3,4,13) 
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Για τους εννέα παράγοντες της κλίµακας στάσης πιθανές εξηγήσεις είναι: 

- Ο 1ος παράγοντας, ο οποίος εξηγεί το µεγαλύτερο ποσοστό διακύµανσης, φαίνεται 

να σχετίζεται µε τη φροντίδα και το ρόλο των συµµετεχόντων (προτάσεις 4,8,14, 

17,18, 19, 20,22,27,32) 

- Ο 2ος παράγοντας φαίνεται να σχετίζεται µε την ενηµέρωση, την εκπαίδευση και 

τον έλεγχο στην ασθένεια (προτάσεις 23,24,25,26) 

- Ο 3ος παράγοντας φαίνεται να σχετίζεται µε θεσµικά ζητήµατα (προτάσεις 1, 11, 

12,15) 

- Ο 4ος παράγοντας φαίνεται να σχετίζεται µε τη συµµετοχή και τη συνεργασία 

(προτάσεις 16,21,31) 

- Ο 5ος παράγοντας φαίνεται να σχετίζεται µε τη σύγκριση κατ’ οίκον νοσηλείας-

νοσοκοµείου ως προς τον χρόνο και το κόστος (προτάσεις 2,6,10,13) 

- Ο 6ος παράγοντας φαίνεται να σχετίζεται µε τη σύγκριση κατ’ οίκον νοσηλείας-

νοσοκοµείου ως προς την υγεία των ατόµων (προτάσεις 3,30) 

- Ο 7ος παράγοντας φαίνεται να σχετίζεται µε διαδικαστικά ζητήµατα (προτάσεις 5,7) 

- Ο 8ος παράγοντας φαίνεται να σχετίζεται µε την αίσθηση ασφάλειας στην κατ’ 

οίκον νοσηλεία (πρόταση 28) και 

- Ο 9ος παράγοντας φαίνεται να σχετίζεται µε την αίσθηση άνεσης και 

αποτελεσµατικότητας στην κατ’ οίκον νοσηλεία (προτάσεις 9,29) 

Δεύτερος σκοπός της µελέτης ήταν να διερευνηθούν οι πεποιθήσεις του 

κοινού ως προς το θεσµό της κατ’ οίκον νοσηλείας. Συµµετείχαν κυρίως γυναίκες, 

µέσης ηλικίας, έγγαµες, δευτεροβάθµιας κυρίως εκπαίδευσης. Τα 2/3 του δείγµατος 

ήταν ασθενείς και η πλειοψηφία δεν είχε δεχτεί υπηρεσίες κατ’ οίκον νοσηλείας. 

Από τα αποτελέσµατα φαίνεται ότι οι συµµετέχοντες διέθεταν µέτρια 

ενηµέρωση για το θεσµό και ήταν σχετικά θετικοί απέναντί του. Είχαν δυσκολία στην 

κατανόηση εννοιών όπως «Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας» και «προληπτικές 

παρεµβάσεις» ενώ τα 2/3 είχαν άγνοια νοµοθετικών ρυθµίσεων αναφορικά µε τις 

υπηρεσίες νοσηλείας στο σπίτι. Οι περισσότεροι εστίασαν στην εξατοµικευµένη, 

προσηλωµένη στην νόσο διαγνωστική-θεραπευτική προσέγγιση της υπηρεσίας και 

όχι στην οικογενειακή, ολιστική προσέγγιση µε σκοπό την προαγωγή της υγείας. 

Επίσης, επέµειναν στη διάσταση της υπηρεσίας ως µέσου εξυπηρέτησης και 

διευκόλυνσης. Αυτές οι θέσεις επιβεβαιώνονται και από τις απαντήσεις στην 

ανοικτού τύπου ερώτηση. 
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Αν και εµφάνισαν µέτρια θετική στάση αναφορικά µε την εξατοµικευµένη 

φροντίδα και την προσπέλαση της οικογένειας οι περισσότεροι αµφέβαλλαν για τη 

δυνατότητά τους, πιθανώς λόγω των γενικότερων συνθηκών στο εθνικό σύστηµα 

υγείας. Επίσης, αµφέβαλαν για την αποτελεσµατικότητα του θεσµού ως προς το 

όφελος και το κόστος αλλά και ως προς την ασφάλεια που προσφέρει σε σύγκριση µε 

το νοσοκοµείο. Ωστόσο, η πλειοψηφία θεώρησε ότι υπηρεσίες κατ’ οίκον νοσηλείας 

πρέπει να προσφέρονται σε όλους ανεξαρτήτως κοινωνικής και οικονοµικής 

κατάστασης. 

Σχετικά µε το ρόλο των  νοσηλευτών στο θεσµό ήταν µέτρια θετικοί και 

διατύπωσαν ως κύριο περιορισµό στη δράση των νοσηλευτών το χρόνο που µπορούν 

να διαθέσουν στους ασθενείς, πιθανώς επηρεασµένοι από τη γενικότερη έλλειψη 

στελέχωσης µε νοσηλευτικό προσωπικό. Οι απόψεις ήταν σχετικά θετικές για την 

δυνατότητα εκπαίδευσης και πληροφόρησης και η πλειοψηφία αναγνώρισε ως βασική 

αρχή της κατ’ οίκον νοσηλείας τη συνεργασία του ατόµου και της οικογένειας µε τον 

νοσηλευτή και τη συµµετοχή των ίδιων στη φροντίδα, αµφιβάλλοντας ωστόσο για το 

µερίδιο ευθύνης που φέρουν για τη φροντίδα τους. 

Σηµαντικό είναι ότι συµµετέχοντες µε υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο ήταν 

περισσότερο ενηµερωµένοι και εµφάνιζαν θετικότερη στάση. Επιπλέον, από τα 

αποτελέσµατα φάνηκε ότι γνώση και στάση αλληλοεπηρεάζονται, δηλαδή όσο 

αυξάνεται η ενηµέρωση για το θεσµό τόσο πιο θετική στάση υπάρχει, όπως και 

αντίστροφα η θετική στάση οδηγεί σε ανάγκη περισσότερης ενηµέρωσης. 

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Στα πλαίσια της πιλοτικής εφαρµογής δεν χρησιµοποιήθηκε αντιπροσωπευτικό 

δείγµα για αυτό τα συµπεράσµατα δεν µπορούν να γενικευθούν. Επίσης, το δείγµα 

προέρχεται από νοσοκοµείο στο οποίο λειτουργεί υπηρεσία νοσηλείας στο σπίτι µε 

συνέπεια οι συµµετέχοντες να γνωρίζουν την ύπαρξη του θεσµού γεγονός που µπορεί 

να τους έχει ευαισθητοποιήσει στο θέµα.  

Αναφορικά µε το µέγεθος δείγµατος ήταν µικρό καθώς για ανάπτυξη 

ερωτηµατολογίου η βιβλιογραφία αναφέρει ότι για κάθε πρόταση που θα αναπτυχθεί 

χρειάζεται τουλάχιστον δεκαπλάσιος αριθµός συµµετεχόντων (Burns & Grove, 

2001). Επιπλέον, δεν υπήρξε ανάλογος αριθµός συµµετεχόντων  που έχουν 

χρησιµοποιήσει κατ’ οίκον νοσηλεία και ατόµων που δεν έχουν. 
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Ως προς το ερωτηµατολόγιο δεν έγινε έλεγχος αξιοπιστίας σταθερότητας στο 

δείγµα των ασθενών-φροντιστών καθώς δεν ήταν εφικτό αφού πρόκειται για δείγµα 

ευκολίας. Επιπλέον, δε ζητήθηκε από τους συµµετέχοντες ανατροφοδότηση για το 

ερωτηµατολόγιο γεγονός που θα βοηθούσε στην καλύτερη αξιολόγησή του. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Τα συµπεράσµατα µε βάση το ερευνητικό ερώτηµα, τους σκοπούς, τους στόχους και 

τις υποθέσεις της µελέτης είναι: 

- Το κοινό φαίνεται να αντιµετωπίζει το θεσµό της κατ’ οίκον νοσηλείας κυρίως ως 

υπηρεσία που εστιάζει στο άτοµο, στην νόσο και σε διαγνωστικές, θεραπευτικές, 

και ανακουφιστικές τεχνικές. Την αντιλαµβάνεται περισσότερο ως µέσο 

εξυπηρέτησης και διευκόλυνσης παρά ως µέσο εκπαίδευσης και προαγωγής 

υγείας. Διαθέτει επιφυλάξεις ως προς την αποτελεσµατικότητά της σε επίπεδο 

κόστους, οφέλους και ασφάλειας. Ωστόσο, θεωρεί ότι υπηρεσίες κατ’ οίκον 

νοσηλείας πρέπει να προσφέρονται σε όλους ανεξαρτήτως κοινωνικής και 

οικονοµικής κατάστασης. 

- Αναπτύχθηκε ένα σχετικά έγκυρο και αξιόπιστο ερωτηµατολόγιο που εκτιµά τις 

πεποιθήσεις του κοινού ως προς το θεσµό της κατ’ οίκον νοσηλείας. 

- Το κοινό φαίνεται να είναι µέτρια ενηµερωµένο για το θεσµό της κατ’ οίκον 

νοσηλείας µε µεγαλύτερο έλλειµµα γνώσης στις νοµοθετικές ρυθµίσεις. Διαθέτει 

θετική στάση απέναντι στο θεσµό αλλά µε επιφυλάξεις λόγω γενικότερων 

συνθηκών στο υγειονοµικό σύστηµα. Εποµένως, µπορεί να υποστηριχθεί η 

Υπόθεση Α της µελέτης. 

- Τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά δε φάνηκαν να επιδρούν στη διαµόρφωση 

πεποιθήσεων. Αντίθετα, τα ακαδηµαϊκά προσόντα επηρεάζουν το βαθµό γνώσης 

και στάσης για την κατ’ οίκον νοσηλεία. 

- Δεν βρέθηκε διαφορά µεταξύ όσων έχουν εµπειρία υπηρεσιών κατ’ οίκον 

νοσηλείας και όσων δεν έχουν, ούτε µεταξύ ασθενών και φροντιστών. Εποµένως, 

δεν µπορεί να υποστηριχθεί η Υπόθεση Β της µελέτης. 

- Φαίνεται να υπάρχει συσχέτιση µεταξύ γνώσης και στάσης µε συνέπεια κοινό µε 

περισσότερη γνώση για το θεσµό εµφανίζει θετικότερη στάση απέναντί του 

γεγονός που συµφωνεί µε την Υπόθεση Γ της µελέτης. 

ΣΗΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
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Αναφορικά µε το ερωτηµατολόγιο χρειάζεται αλλεπάλληλη επαλήθευση της 

εγκυρότητάς του από άλλους ερευνητές διαφορετικών µελετών. Η δηµιουργία ενός 

αξιόπιστου και έγκυρου εργαλείου µέτρησης δίνει ώθηση στη διενέργεια αξιόπιστων 

µελετών που θα βοηθήσουν στην καλύτερη εκτίµηση των συνθηκών και των 

αναγκών των ασθενών ώστε να προταθούν κατάλληλες πολιτικές υγείας µε σκοπό τη 

βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών κατ’ οίκον νοσηλείας, την κατάλληλη 

αντιµετώπιση από τους νοσηλευτές αλλά και την ευαισθητοποίηση του κοινού και 

της πολιτείας για την αναγκαιότητα ουσιαστικής εφαρµογής του θεσµού στην 

ελληνική πραγµατικότητα. 

Αναφορικά µε τους νοσηλευτές χρειάζεται να αναλάβουν πιο ουσιαστικό και 

ενεργό ρόλο στην ενηµέρωση για τους σκοπούς της κατ’ οίκον νοσηλείας και για το 

ρόλο τους σε αυτή τη δοµή υπηρεσίας, να συµµετάσχουν δυναµικά στη διαµόρφωση 

πολιτικών υγείας, καθώς επίσης χρειάζεται να διεκδικήσουν του όρους και τις 

προϋποθέσεις για το ρόλο τους µέσα στο θεσµό. 
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Πίνακας 1 Χαρακτηριστικά του δείγµατος (Ν=100) 

Μεταβλητές Κατηγορίες 
απαντήσεων N (%) 

Φύλο Άρρεν 
Θήλυ 

39 
61 

Ηλικία (Ν=87) 54,39±14,7 έτη 

Οικογενειακή κατάσταση 

Άγαµος / η 
Έγγαµος / η 
Διαζευγµένος / η , σε διάσταση 
Χήρος/α 

14 
69 
2 
15 

Εκπαιδευτικό επίπεδο 
Πρωτοβάθµια  
Δευτεροβάθµια  
Τριτοβάθµια  

27 
44 
29 

Κατηγορία  
Ασθενής 
Άτοµο που βοηθά/προσέχει 
ασθενή 

61 
39 
 

Χρήση υπηρεσιών κατ’ οίκον 
νοσηλείας 

Ναι 
Όχι 

13 
87 

Διάρκεια χρήσης υπηρεσίας κατ’ 
οίκον νοσηλείας (Ν=13) 0,96±1,45 έτη (περίπου 11 µήνες) 
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Πίνακας 2 Συσχέτισεις µεταξύ των τριών υποκλιµάκων της κλίµακας στάσης -  

Δείκτες συσχέτισης Spearman 

Υποκλίµακες  Ρόλος νοσηλευτών Επιδράσεις 

Θεωρητικό πλαίσιο 0,513* 0,442* 

Ρόλος νοσηλευτών - 0,656* 

*Οι συσχετίσεις είναι στατιστικά σηµαντικές σε επίπεδο p<0,01 
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Πίνακας 3 Μήτρα φορτίσεων ορθογονικών παραγόντων για τις 14 
µεταβλητές γνώσης 

Παράγοντες Μεταβλητές  
(ερωτήσεις γνώσης) 1 2 3 4 

Πρόταση 6 ,767 -,148 -,071 ,382 
Πρόταση 11 ,671 ,177 ,348 ,217 
Πρόταση 10 ,623 ,281 ,322 -,166 
Πρόταση 7 ,525 ,323 ,054 -,115 
Πρόταση 12 ,063 ,707 ,250 -,068 
Πρόταση 2 ,075 ,638 -,006 ,274 
Πρόταση 1 ,474 ,529 -,211 ,149 
Πρόταση 5 ,267 ,478 ,185 ,224 
Πρόταση 14 -,027 ,094 ,709 ,149 
Πρόταση 8 ,088 ,354 ,624 ,118 
Πρόταση 9 ,379 -,144 ,619 ,076 
Πρόταση 13 ,097 ,045 ,111 ,682 
Πρόταση 3 -,076 ,354 -,001 ,617 
Πρόταση 4 ,143 ,037 ,327 ,528 
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Πίνακας 4 Μήτρα φορτίσεων ορθογονικών παραγόντων για τις 32 µεταβλητές στάσης  
Παράγοντες Μεταβλητές  

(προτάσεις 
στάσης) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Πρόταση 19  ,778 ,189 ,002 -,143 -,038 -,076 ,022 -,193 -,034 
Πρόταση 18  ,766 ,274 ,046 -,263 ,100 ,071 -,039 -,064 -,016 
Πρόταση 20  ,644 ,161 ,134 ,320 ,012 -,050 -,258 ,164 ,142 
Πρόταση 17  ,621 ,042 -,177 ,179 ,106 ,053 ,008 ,268 -,287 
Πρόταση 8  ,616 -,049 ,053 ,172 ,082 ,046 ,220 ,105 ,328 
Πρόταση 32  ,614 ,189 -,002 ,091 ,335 ,275 ,019 ,234 ,003 
Πρόταση 14  ,561 -,053 ,064 ,187 ,151 ,157 ,375 ,006 ,125 
Πρόταση 27  ,506 -,002 ,207 -,019 ,310 ,008 ,087 ,226 -,134 
Πρόταση 22  ,474 ,242 ,238 ,199 ,013 -,176 ,299 ,424 ,086 
Πρόταση 4  ,394 -,311 -,151 ,060 ,151 ,273 -,012 -,255 ,297 
Πρόταση 25  ,005 ,816 -,047 ,164 ,094 ,042 ,044 ,060 ,077 
Πρόταση 26  ,170 ,701 ,026 ,275 ,063 -,063 ,089 ,191 ,177 
Πρόταση 24  ,352 ,666 ,005 ,077 ,021 ,137 -,191 ,079 -,212 
 Πρόταση 23  ,285 ,613 ,031 ,164 ,220 ,293 -,095 -,128 -,099 
Πρόταση 15  ,084 ,002 ,793 ,228 ,112 ,183 -,180 -,130 -,077 
Πρόταση 11  ,023 ,020 ,752 ,040 ,029 -,202 ,108 ,079 ,036 
Πρόταση 12  ,081 -,086 ,649 -,006 ,048 ,391 -,065 ,052 -,124 
Πρόταση 1  ,046 ,218 ,465 ,313 ,059 ,392 -,060 ,134 ,185 
Πρόταση 21  ,142 ,204 ,020 ,779 -,111 ,041 -,042 -,248 -,068 
Πρόταση 16  -,085 ,145 ,448 ,653 ,062 ,076 -,117 -,002 ,130 
Πρόταση 31  ,067 ,466 ,129 ,645 ,165 ,126 ,057 ,197 -,005 
Πρόταση 13  ,245 ,023 ,011 ,096 ,717 ,033 ,202 -,109 -,139 
Πρόταση 2  -,051 ,349 ,224 -,049 ,682 ,095 -,099 ,168 -,039 
Πρόταση 10  ,331 ,163 ,146 -,102 ,563 -,097 -,021 -,086 ,287 
Πρόταση 6  ,095 -,433 -,330 ,104 ,521 -,202 -,152 ,089 -,137 
Πρόταση 3  -,041 ,124 ,118 ,069 -,047 ,779 -,051 -,080 ,116 
Πρόταση 30  ,221 ,094 ,049 ,039 ,019 ,683 ,183 ,356 ,105 
Πρόταση 5  ,033 -,067 -,102 -,066 ,050 ,041 ,782 ,076 -,007 
Πρόταση 7  ,241 ,280 ,059 -,118 -,079 -,093 ,538 -,439 -,100 
Πρόταση 28  ,184 ,178 ,013 -,146 -,014 ,110 -,005 ,719 -,067 
Πρόταση 29  ,185 ,240 ,098 -,030 ,027 ,167 -,276 -,094 ,658 
Πρόταση 9  ,163 ,198 ,230 -,085 ,226 -,141 -,254 -,075 -,635 
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Πίνακας 5 (Ν=100): Ποσοστά απαντήσεων, µέσες τιµές και 
τυπικές αποκλίσεις σε κάθε µια από τις 
14 προτάσεις της κλίµακας γνώσης 

Μεταβλητές Σωστό Λάθος Δε 
γνωρίζω 

Μέση 
τιµή 

Τυπική 
απόκλιση 

Πρόταση 1 65 8 27 1,19 0,563 
Πρόταση 2 27 26 47 1,21 0,832 
Πρόταση 3  26 7 67 1,60 0,620 
Πρόταση 4 77 4 19 1,15 0,458 
Πρόταση 5 45 24 31 1,07 0,742 
Πρόταση 6 65 17 18 1,01 0,595 
Πρόταση 7 64 17 19 1,02 0,603 
Πρόταση 8 74 3 23 1,20 0,471 
Πρόταση 9 47 20 33 1,13 0,720 
Πρόταση 10 23 62 15 ,53 0,745 
Πρόταση 11 92 1 7 1,06 0,278 
Πρόταση 12 52 20 28 1,08 0,692 
Πρόταση 13 23 12 65 1,53 0,703 
Πρόταση 14 11 25 64 1,39 0,863 
Συνολική βαθµολογία κλίµακας γνώσης 7,19±2,71 
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Πίνακας 6 (Ν=100): Ποσοστά απαντήσεων, µέσες τιµές και τυπικές αποκλίσεις σε κάθε 
µια από τις 32 προτάσεις της κλίµακας στάσης  

Μεταβλητές Συµφωνώ 
απόλυτα Συµφωνώ Ουδέτερος Διαφωνώ Διαφωνώ 

απόλυτα Μέση τιµή Τυπική 
απόκλιση 

Πρόταση 1 50 40 9 1 - 4,39 0,695 
Πρόταση 2 31 49 16 4 - 4,07 0,795 
Πρόταση 3  26 24 34 15 1 3,59 1,065 
Πρόταση 4 7 21 40 26 6 3,03 1,000 
Πρόταση 5 10 23 53 11 3 2,74 0,895 
Πρόταση 6 3 11 26 45 15 3,58 0,976 
Πρόταση 7 1 19 51 27 2 3,10 0,759 
Πρόταση 8 1 12 39 40 8 3,42 0,843 
Πρόταση 9 21 56 18 3 2 3,91 0,830 
Πρόταση 10 6 12 29 35 18 3,47 1,105 
Πρόταση 11 59 30 7 3 1 4,43 0,832 
Πρόταση 12 49 34 14 2 1 4,28 0,854 
Πρόταση 13 3 16 40 36 5 3,24 0,889 
Πρόταση 14 4 18 32 40 6 3,26 0,960 
Πρόταση 15 34 56 10 - - 4,24 0,622 
Πρόταση 16 28 51 19 1 1 4,04 0,777 
Πρόταση 17 4 10 33 46 7 3,42 0,912 
Πρόταση 18 2 10 35 43 10 3,49 0,882 
Πρόταση 19 2 6 35 45 12 3,59 0,854 
Πρόταση 20 14 52 26 6 2 3,70 0,859 
Πρόταση 21 13 42 36 7 2 3,57 0,879 
Πρόταση 22 4 22 29 39 6 3,21 0,988 
Πρόταση 23 13 53 25 7 2 3,68 0,863 
Πρόταση 24 11 57 26 4 2 3,71 0,795 
Πρόταση 25 12 48 28 11 1 3,59 0,877 
Πρόταση 26 23 53 12 10 2 3,85 0,957 
Πρόταση 27 3 26 27 35 9 3,21 1,028 
Πρόταση 28 5 26 26 41 2 3,09 0,975 
Πρόταση 29 35 53 10 1 1 4,20 0,739 
Πρόταση 30 1 17 26 48 8 3,45 0,903 
Πρόταση 31 16 57 23 4 - 3,85 0,730 
Πρόταση 32 1 7 26 53 13 3,70 0,823 
Συνολική βαθµολογία κλίµακας στάσης 116,1±11,69 
Βαθµολογία υποκλίµακας για θεωρητικό πλαίσιο 58,79±5,43 
Βαθµολογία υποκλίµακας για ρόλο νοσηλευτών 28,37±4,49 
Βαθµολογία υποκλίµακας για επιδράσεις 28,94±4,1 
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Πίνακας 7 Επίδραση ανεξάρτητων µεταβλητών στη διαµόρφωση γνώσης και στάσης 
απέναντι στο θεσµό της κατ’ οίκον νοσηλείας 

Βαθµολογία γνώσης Βαθµολογία στάσης Ανεξάρτητες 
µεταβλητές Έλεγχος Τιµή pvalue Έλεγχος Τιµή pvalue 

Φύλο U Mann-
Whitney 

MR1=49,45 
MR2=47,91 0,791 U Mann-

Whitney 
MR1=48,05 
MR2=52,07 0,499 

Ηλικία Spearman rs=0,061 0,582 Spearman rs=-0,073 0,501 

Οικογενειακή 
κατάσταση 

Kruskal-
Wallis 

one way 
ANOVA 

MR1=50,77 
MR2=48,08 
MR3=70,00 
MR4=45,32 

0,683 

Kruskal-
Wallis 

one way 
ANOVA 

MR1=46,64 
MR2=50,54 
MR3=64,25 
MR4=52,07 

0,863 

Εκπαιδευτικό 
επίπεδο 

Kruskal-
Wallis 

one way 
ANOVA 

MR1=35,88 
MR2=49,24 
MR3=58,62 

0,011 

Kruskal-
Wallis 

one way 
ANOVA 

MR1=38,07 
MR2=53,17 
MR3=58,02 

0,026 

Κατηγορία  U Mann-
Whitney 

MR1=50,81 
MR2=44,81 0,301 U Mann-

Whitney 
MR1=51,11 
MR2=49,55 0,794 

Χρήση 
υπηρεσιών 
κατ’ οίκον 
νοσηλείας 

U Mann-
Whitney 

MR1=54,35 
MR2=47,58 0,413 U Mann-

Whitney 
MR1=43,85 
MR2=51,49 0,375 

Διάρκεια 
χρήσης 
υπηρεσίας 
κατ’ οίκον 
νοσηλείας 

Spearman rs=0,198 0,56 Spearman rs=-0,115 0,735 

Συσχέτιση βαθµολογίας γνώσης και στάσης Spearman rs=0,434 p=0,000 
 
*MR=Mean Rank 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΤΑΞΑ 
ΜΠΟΤΑΣΗ 51, 185 37 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
 
 

 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ  
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 

 
Οκτώβριος-Δεκέµβριος 2010 

Αγαπητή/έ κυρία/ κύριε 
 
Ονοµάζοµαι … και εργάζοµαι … Σκοπός της παρούσας επιστολής είναι να ζητήσω τη 
συνεργασία και τη συγκατάθεσή σας ως προς τη συµπλήρωση του επισυναπτόµενου 
ερωτηµατολογίου στο πλαίσιο ερευνητικής µελέτης για την κατ’ οίκον νοσηλεία. 
 
Το παρόν ερωτηµατολόγιο αφορά στη διερεύνηση της γνώσης και στάσης σας απέναντι στο 
θεσµό της κατ’ οίκον νοσηλείας. Ο θεσµός είναι πολύ σηµαντικός για την προαγωγή της 
υγείας του πληθυσµού. Ωστόσο, για τη διεύρυνσή του είναι σηµαντικό να µελετηθούν οι 
απόψεις των ανθρώπων που µπορεί να χρησιµοποιήσουν αυτή την υπηρεσία µε σκοπό να 
διαµορφωθούν προτάσεις και πολιτική βασισµένα στην πραγµατικότητα. 
 
Η συµµετοχή σας σε αυτή την προσπάθεια είναι εθελοντική. Το ερωτηµατολόγιο δεν έχει 
σκοπό να σας εξετάσει. Γίνεται απλά µια διερεύνηση απόψεων και για αυτό είναι σηµαντική 
η ειλικρινή σας άποψη. Μπορεί να απαντηθεί και από ασθενείς και από συνοδούς.  
 
Το ερωτηµατολόγιο είναι ανώνυµο και οι πληροφορίες που θα δοθούν είναι αυστηρά 
εµπιστευτικές. Η συµπλήρωσή του συνιστά την αποδοχή της συµµετοχή σας στην µελέτη. 
Για να το απαντήσετε θα χρειαστείτε περίπου 10 λεπτά από το χρόνο σας. 
 
Βέβαιη για την ανταπόκρισή σας ευχαριστώ θερµά για τη συνεισφορά σας σε αυτή την 
προσπάθεια. 

Με εκτίµηση, 
Στοιχεία ερευνητή και στοιχεία απικοινωνίας 
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ΠΑΡΑΤΗΜΑ 2 
 

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 

 
Αυτό το ερωτηµατολόγιο σχεδιάστηκε για να διερευνήσει τη γνώση και τη στάση ασθενών και 
φροντιστών ως προς το θεσµό της κατ’ οίκον νοσηλείας. Παρακαλώ απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις 
σηµειώνοντας µόνο ένα κουτί κάθε φορά, εκτός των περιπτώσεων που καθορίζεται κάτι διαφορετικό. 

1. Φύλο:  
            Άρρεν 

 
1 

            Θήλυ 
 

2 
 
2. Ηλικία (σε έτη):  
 
3. Οικογενειακή κατάσταση:  

            Άγαµος / η 1  
            Έγγαµος / η 2  
            Διαζευγµένος / η , σε διάσταση 3  
            Χήρος/α 

 
4 

 
4. Τι εκπαίδευση διαθέτετε (παρακαλώ συµπληρώστε το ανώτερο επίπεδο σπουδών); 

Πρωτοβάθµια (δηµοτικό) 1  
Δευτεροβάθµια (γυµνάσιο, λύκειο) 2  
Τριτοβάθµια (ΑΕΙ, ΤΕΙ, µεταπτυχιακές σπουδές) 3  

 
5. Εσείς είστε:  
            Ασθενής 1  
            Άτοµο που φροντίζει ασθενή / συνοδός 2  
 
6. Έχετε χρησιµοποιήσει υπηρεσίες κατ’ οίκον νοσηλείας; 
            Ναι 1  
            Όχι 2  
 
α- (Εάν ναι) Για πόσο χρονικό διάστηµα; 
 
β- (Εάν ναι) Για ποιους λόγους χρησιµοποιήσατε υπηρεσίες κατ’ οίκον νοσηλείας; 
 
 
 
 
 

7. Κατά τη γνώµη σας τι υπηρεσίες πρέπει να παρέχονται από την κατ’ οίκον νοσηλεία; 
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Στο επόµενο µέρος γίνεται διερεύνηση του κατά πόσο ενηµερωµένοι είστε για το θεσµό της κατ’ οίκον 
νοσηλείας. Οι προτάσεις  απαντώνται µε: «Σωστό», «Λάθος» και «Δε γνωρίζω». Παρακαλώ 
σηµειώστε ΜΟΝΟ ΕΝΑ κουτί για κάθε µια πρόταση. 

  Σωστό Λάθος Δε 
γνωρίζω 

1. Η κατ’ οίκον νοσηλεία αφορά σε υπηρεσίες πρόληψης, θεραπείας 
και αποκατάστασης στο σπίτι. 

1 
 

0 
 

2 
 

2. Η κατ’ οίκον νοσηλεία δεν αποτελεί κοµµάτι της πρωτοβάθµιας 
φροντίδας υγείας. 

0 
 

1 
 

2 
 

3. Κάθε νοσοκοµείο στην Ελλάδα παρέχει υπηρεσίες κατ’ οίκον 
νοσηλείας. 

0 
 

1 
 

2 
 

4. Η κατ’ οίκον νοσηλεία αυξάνει τη µετάδοση λοιµώξεων. 0 
 

1 
 

2 
 

5. Η ανίχνευση προβληµάτων που απασχολούν το άτοµο και την 
οικογένεια δεν αφορούν την κατ’ οίκον νοσηλεία. 

0 
 

1 
 

2 
 

6. Η κατ’ οίκον νοσηλεία στοχεύει στην εκπαίδευση αυτοφροντίδας 
του ατόµου και της οικογένειας. 

1 
 

0 
 

2 
 

7. Η κατ’ οίκον νοσηλεία εξασφαλίζει υπηρεσίες τις οποίες το άτοµο 
και η οικογένειά του δεν έχουν πρόσβαση. 1 

 
0 

 
2 

 

8. Στην κατ’ οίκον νοσηλεία υπάρχει εξατοµικευµένη φροντίδα. 
 
1 

 
0 

 
2 

9. Στην κατ’ οίκον νοσηλεία δεν γίνεται εκπαίδευση του ατόµου και 
της οικογένειας σε θέµατα υγείας.  

0 
 
1 

 
2 

10. Η κατ’ οίκον νοσηλεία αφορά µόνο στο άτοµο που έχει πρόβληµα 
υγείας.  

0 
 
1 

 
2 

11. Η συνεργασία ατόµου και οικογένειας µε τον νοσηλευτή αποτελεί 
βασική αρχή της κατ’ οίκον νοσηλείας. 1 

 
0 

 
2 

 

12. Η κατ’ οίκον νοσηλεία παρέχεται µόνο από ιατρούς. 0 
 

1 
 

2 
 

13. Η υπηρεσία της κατ’ οίκον νοσηλείας είναι θεσµοθετηµένη στην 
Ελλάδα. 1 

 
0 

 
2 

 

14. Οι υπηρεσίες κατ’ οίκον νοσηλείας δεν καλύπτονται από τα 
ασφαλιστικά ταµεία. 1 

 
0 

 
2 

 
 

Στο επόµενο µέρος γίνεται διερεύνηση των απόψεών σας για την κατ’ οίκον νοσηλεία. Οι προτάσεις 
απαντώνται µε: «Συµφωνώ απόλυτα», «Συµφωνώ», «Ουδέτερος», «Διαφωνώ», «Διαφωνώ απόλυτα». 
Παρακαλώ σηµειώστε ΜΟΝΟ ΕΝΑ κουτί για κάθε µια πρόταση. 

  Συµφωνώ 
απόλυτα Συµφωνώ Ουδέτερος Διαφωνώ Διαφωνώ 

απόλυτα 

1. Η κατ’ οίκον νοσηλεία µπορεί να βοηθήσει 
στη βελτίωση της ποιότητας των 
παρεχοµένων υπηρεσιών υγείας. 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

2. Με την κατ’ οίκον νοσηλεία 
εξοικονοµείται χρόνος και χρήµα από τις 
υπηρεσίες υγείας. 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

3. Η κατ’ οίκον νοσηλεία µπορεί να 
βελτιώσει την υγεία του ασθενή 
γρηγορότερα από ότι η εισαγωγή στο 
νοσοκοµείο. 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

4. Η ποιότητα της φροντίδας υγείας δεν 
εξαρτάται από υπηρεσίες σαν την κατ’ 
οίκον νοσηλεία. 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
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  Συµφωνώ 
απόλυτα Συµφωνώ Ουδέτερος Διαφωνώ Διαφωνώ 

απόλυτα 

5. Η γραφειοκρατία που ακολουθείται στην 
κατ’ οίκον νοσηλεία είναι χρονοβόρα. 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6. Η κατ’ οίκον νοσηλεία µπορεί να 
αντικαταστήσει πλήρως τη νοσηλεία στο 
νοσοκοµείο. 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

7. Οι προληπτικές παρεµβάσεις δεν είναι 
απαραίτητες στην κατ’ οίκον νοσηλεία. 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

8. Στην κατ’ οίκον νοσηλεία δεν είναι δυνατή 
η εξατοµικευµένη φροντίδα του 
ατόµου/οικογένειας. 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

9. Οι υπηρεσίες της κατ’ οίκον νοσηλείας 
είναι ελλιπείς όταν δεν υπάρχει ο 
κατάλληλος εξοπλισµός. 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

10. Η υπηρεσία της κατ’ οίκον νοσηλείας δεν 
είναι απαραίτητη σε όλα τα νοσοκοµεία. 1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
11. Υπηρεσίες κατ’ οίκον νοσηλείας πρέπει να 

προσφέρονται σε όλους τους ασθενείς 
ανεξαρτήτως κοινωνικής και οικονοµικής 
κατάστασης. 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

12. Με την κατ’ οίκον νοσηλεία µπορεί να 
επιτευχθεί αποσυµφόρηση των 
νοσοκοµείων. 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

13. Το οικονοµικό κόστος των υπηρεσιών 
υγείας µπορεί να αυξηθεί µε την  κατ’ 
οίκον νοσηλεία. 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

14. Στην κατ’ οίκον νοσηλεία δεν είναι 
δυνατόν να εκτιµηθούν και να 
αντιµετωπιστούν οι ανάγκες 
ατόµου/οικογένειας. 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

15. Στην κατ’ οίκον νοσηλεία συνεργάζονται 
καλύτερα άτοµο/οικογένεια και 
νοσηλευτής. 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

16. Στην κατ’ οίκον νοσηλεία 
άτοµο/οικογένεια και νοσηλευτής 
σχεδιάζουν και αποφασίζουν µαζί για 
θέµατα φροντίδας. 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

17. Οι νοσηλευτές στην κατ’ οίκον νοσηλεία 
δεν διαθέτουν χρόνο για την 
παρακολούθηση του ατόµου/οικογένειας. 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

18. Οι νοσηλευτές στην κατ’ οίκον νοσηλεία 
δεν έχουν τις ικανότητες να παράσχουν 
αποτελεσµατική φροντίδα. 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

19. Οι νοσηλευτές στην κατ’ οίκον νοσηλεία 
δεν έχουν κατάλληλες ικανότητες για να 
ενηµερώσουν για θέµατα υγείας. 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

20. Οι νοσηλευτές στην κατ’ οίκον νοσηλεία 
διαθέτουν γνώσεις και δεξιότητες για την 
αντιµετώπιση του πόνου. 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

21. Οι νοσηλευτές στην κατ’ οίκον νοσηλεία 
διαθέτουν χρόνο για την εξυπηρέτηση 
σχετικά µε διαδικαστικά θέµατα (πχ 
προγραµµατισµός εξετάσεων, µεταφορά 
ασθενή κλπ). 
 

 5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
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  Συµφωνώ 
απόλυτα Συµφωνώ Ουδέτερος Διαφωνώ Διαφωνώ 

απόλυτα 

22. Οι νοσηλευτές στην κατ’ οίκον νοσηλεία 
δεν µπορούν να ανιχνεύσουν και να 
αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα του 
ατόµου και της οικογένειας. 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

23. Οι νοσηλευτές στην κατ’ οίκον νοσηλεία 
παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε άλλες 
χρήσιµες υπηρεσίες (πχ δωρεάν εξετάσεις, 
εµβόλια) 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

24. Οι νοσηλευτές στην κατ’ οίκον νοσηλεία 
διαθέτουν γνώσεις και δεξιότητες για να 
εκπαιδεύσουν το άτοµο/οικογένεια σε 
θέµατα υγείας. 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

25. Με την κατ’ οίκον νοσηλεία ο ασθενής έχει 
τον έλεγχο σε θέµατα υγείας και λαµβάνει 
αποφάσεις σχετικά µε τη φροντίδα του. 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

26. Με την κατ’ οίκον νοσηλεία ο ασθενής έχει 
την ευκαιρία να λύσει απορίες σχετικές µε 
τη νόσο και τη φροντίδα του. 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

27 Ο ασθενής στην κατ’ οίκον νοσηλεία δεν 
αισθάνεται συνυπεύθυνος για αποφάσεις 
σχετικά µε τη φροντίδα του. 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

28. Ο ασθενής στην κατ’ οίκον νοσηλεία δεν 
αισθάνεται ασφάλεια σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης (πχ λιποθυµία). 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

29. Στην κατ’ οίκον νοσηλεία ο ασθενής 
αισθάνεται καλύτερα επειδή βρίσκεται στο 
χώρο του. 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

30. Η κατ’ οίκον νοσηλεία δεν βοηθά τον 
ασθενή να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά 
την ασθένεια του.  

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

31. Στην κατ’ οίκον νοσηλεία ο ασθενής έχει 
τη δυνατότητα να συµµετάσχει σε 
αποφάσεις για τη φροντίδα του. 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

32. Στην κατ’ οίκον νοσηλεία ο ασθενής δεν 
έχει την ευκαιρία να συµµετάσχει στην 
αντιµετώπιση των προβληµάτων του. 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

 
 

Σας ευχαριστώ πολύ για τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου. 
Παρακαλώ ελέγξτε αν έχετε συµπληρώσει όλες τις ερωτήσεις. 

 


