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Περίληψη
Εισαγωγή: Η άτυπη φροντίδα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα γρανάζια του συστήματος υγείας
σε κάθε χώρα. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με αρνητικές αλλά και θετικές επιδράσεις στη ζωή των
φροντιστών, όπως και με το άγχος και την κατάθλιψη που αυτοί παρουσιάζουν. Για τη βελτίωση της
ευεξίας των φροντιστών είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν τα κατάλληλα προγράμματα
παρέμβασης που θα στοχεύουν στην ανάπτυξη κάποιων χαρακτηριστικών που συνδέονται με τον
ρόλο του άτυπου φροντιστή. Η ενσυναίσθηση, αποτελεί έννοια που σχετίζεται άμεσα με την άτυπη
φροντίδα. Από την άλλη, η διεκδικητικότητα δεν έχει ενταχθεί ακόμα στον χώρο της άτυπης
φροντίδας.
Μεθοδολογία: Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν 107 άτυποι φροντιστές ασθενών και ηλικιωμένων
άνω των 18 ετών, οι οποίοι συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς: Κλίμακα Επίδρασης
της φροντίδας (Bakas Caregiving Outcomes Scale, BCOS), Κλίμακα νοσοκομειακού άγχους και
κατάθλιψης (Hospital Anxiety and Depression scale, HADS), Κλίμακα διαπροσωπικής
ανταπόκρισης (Interpersonal Reactivity Index, IRI) και Κλίμακα διεκδικητικότητας.
Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν θετική συσχέτιση ανάμεσα στο άγχος και
την κατάθλιψη και την ενσυναίσθηση, αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στην ενσυναίσθηση και τη
διεκδικητικότητα, αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στη γνωστική ενσυναίσθηση και τη
διεκδικητικότητα, αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στην ενσυναισθητική ανησυχία και την επίδραση
της φροντίδας, θετική συσχέτιση ανάμεσα στο άγχος και την κατάθλιψη και την ενσυναισθητική
ανησυχία και αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στο άγχος και την κατάθλιψη και την επίδραση της
φροντίδας. Επιπρόσθετα, φάνηκε ότι οι άνδρες είχαν μειωμένα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης και
περισσότερες θετικές επιδράσεις της φροντίδας σε σχέση με τις γυναίκες. Τέλος, βρέθηκε σχέση της
διάρκειας παροχής φροντίδας με την επίδραση της φροντίδας, όπου παροχή φροντίδας για 3-6 και
15-20 είχε αρνητικές επιδράσεις ενώ παροχή φροντίδας για 0-1, 1-3, 6-10 και 10-15 χρόνια είχε
θετικές επιδράσεις.
Συζήτηση: Στη συζήτηση γίνεται προσπάθεια ερμηνείας των αποτελεσμάτων, τονίζεται η προσφορά
της παρούσας μελέτης, αναφέρονται κάποιοι περιορισμοί, ενώ παρατίθενται κάποιες προτάσεις για
μελλοντικούς ερευνητές.
Λέξεις - κλειδιά: ενσυναίσθηση, διεκδικητικότητα, επίδραση της φροντίδας, άγχος και
κατάθλιψη

Abstract
Introduction: Informal caregiving is crucial for any health system. It is inextricably linked to
both negative and positive effects on caregivers' lives, as well as the anxiety and depression that
caregivers experience. In order to improve the well-being of caregivers, it is necessary to create
appropriate intervention programs that will aim at developing some characteristics related to the
role of the informal caregiver. Empathy is a concept that is directly related to informal care. On
the other hand, assertiveness has not yet been integrated into the field of informal care.
Method: The present study comprised of 107 informal caregivers of patients and the elderly over
18 years of age who completed the self-report questionnaires: Bakas Caregiving Outcomes Scale
(BCOS), Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), Interpersonal Reactivity Index (IRI)
and Assertiveness Scale.
Results: The research results showed a positive correlation between anxiety and depression and
empathy, a negative correlation between empathy and assertiveness, a negative correlation
between cognitive empathy and assertiveness, a negative correlation between empathic concern
and the effects of care, positive correlation between anxiety and depression and empathic
concern and a negative correlation between anxiety and depression and the effects of care. In
addition, men appeared to have reduced levels of anxiety and depression and more positive
effects from care compared to women. Finally, a relationship between the duration of care and
the effects of care was found, where caregiving for 3-6 and 15-20 years had negative effects and
caregiving for 0-1, 1-3, 6-10 and 10-15 years had positive effects.
Discussion: In the discussion there is an interpretation of the results. Also, the contribution of
the study is emphasized, the limitations are reported and some suggestions for future researchers
are provided.
Key words: empathy, assertiveness, anxiety and depression, effects of car
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