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Εργαλείο αξιολόγησησ
συνεργασίασ οικογένειασ ηλικιωµένων ασθενών
και επαγγελµατιών υγείασ. Πιλοτική µελέτη
Τζιαφέρη Σ τυλιανή1, Χανιά Μαρία2, Σακελλάρη Ε υανθία3
1 Επίκουρη Καθηγήτρια Τµήµατοσ Νοσηλευτικήσ Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου
2 Τοµεάρχησ Ν.Υ. Γ. Ν. Σπάρτησ
3 Καθηγήτρια Εφαρµογών ΤΕΙ Αθηνών Τµήµα Επισκεπτών Υγείασ

ΠΕΡΊΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Η φροντίδα του ηλικιωµένου εµπεριέχει την ανάγκη ανάπτυξησ καλύτερησ συνεργασίασ µε τουσ
ηλικιωµένουσ και τισ οικογένειέσ τουσ καθώσ και σύγχρονων µεθόδων για την αντιµετώπιση προβληµάτων
υγείασ των ηλικιωµένων που διαβιούν.
Σκοπόσ: η εκτίµηση τησ συνεργασίασ µεταξύ συγγενών ηλικιωµένων ασθενών και νοσηλευτών µελετώντασ
πιλοτικά ένα εργαλείο που φτιάχτηκε για αυτό τον σκοπό.
Υλικό Μέθοδοσ: στην παρούσα προοπτική, περιγραφική µελέτη 111 συγγενείσ ηλικιωµένων ασθενών άνω
των 65, σε γενικό νοσοκοµείο συµπλήρωσαν, σε χρονικό διάστηµα πέντε µηνών, την Κλίµακα Συνεργασίασ
µε την Οικογένεια (Family Collaboration Scale –FCS36) που καλύπτει τισ ακόλουθεσ διαστάσεισ: Επιρροή
στη λήψη αποφάσεων, Εµπιστοσύνη και οι προϋποθέσεισ τησ, Ποιότητα επαφήσ, Επίπεδο πληροφόρησησ,
Επιρροή στην αλλαγή.
Αποτελέσµατα: Η παραγοντική ανάλυση υπέδειξε πέντε παράγοντεσ. Το ποσοστό τησ συνολικήσ διακύµανσησ που επεξηγείτο από τουσ πέντε παράγοντεσ ήταν 48,4%. Αποδεκτή αξιοπιστία βάση του δείκτη Cronbach's
a βρέθηκε σε όλουσ τουσ παράγοντεσ καθώσ οι δείκτεσ κυµαίνονται από 0,71 για την Εµπιστοσύνη έωσ 0,91
για την Επιρροή στισ αποφάσεισ που είναι πάνω από το αποδεκτό όριο (0,7). Οι συντελεστέσ συσχέτισησ µεταξύ των παραγόντων του ερωτηµατολογίου ήταν στισ περισσότερεσ περιπτώσεισ σηµαντικοί υποδεικνύοντασ
καλή εγκυρότητα δοµήσ. Το ερωτηµατολόγιο βρέθηκε να έχει καλή διακριτική ικανότητα καθώσ όλοι οι παράγοντεσ βρέθηκε να διαφέρουν ανάλογα µε το βαθµό ικανοποίησησ.
Συµπεράσµατα: Η συνεργασία ορίζεται ωσ µία διαδικασία όπου δύο άνθρωποι ή περισσότεροι «δουλεύουν
µαζί για να δηµιουργήσουν ή να επιτύχουν το ίδιο πράγµα», που στην παρούσα µελέτη είναι η επιτυχηµένη
φροντίδα του ηλικιωµένου. Η προαναφερόµενη κλίµακα συνεργασίασ µε την οικογένεια βρέθηκε κατάλληλη και εφαρµόσιµη στην Ελλάδα, διαθέτοντασ έτσι, ένα αξιόπιστο εργαλείο για την εκτίµηση τησ οικογενειακήσ φροντίδασ και την καθοδήγηση τησ πρακτικήσ.

Τόµος 6 - Τεύχος 1

[49]

Tomos6_t1_2013

11/5/13

11:05 AM

Page 51

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚH ΑΡΘΡΟ

ΕΙΣΑΓΩΓH- ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚH ΑΝΑΣΚOΠΗΣΗ
ο πρόβληµα τησ γήρανσησ του πληθυσµού
σήµερα αποτελεί ένα από τα πιο σύνθετα
προβλήµατα των κοινωνιών. Η πρόοδοσ τησ
επιστήµησ και η βελτίωση των συνθηκών υγιεινήσ, τησ διατροφήσ και τησ υγείασ είχαν ωσ αποτέλεσµα την προσθήκη 20 ετών στη µέση διάρκεια ζωήσ σε παγκόσµια κλίµακα τα τελευταία
πενήντα χρόνια (1950–2000), ενώ αναµένεται
περαιτέρω αύξηση αν εξακολουθήσουν οι παρούσεσ δηµογραφικέσ τάσεισ.
Τη δηµογραφική γήρανση ακολούθησε και ο
πληθυσµόσ τησ Ελλάδασ (ΕΣΥΕ 2007, UN 2002).
Το ποσοστό των ηλικιωµένων άνω των 65 ετών
στην Ελλάδα το 2001, όπωσ παρουσίασε στην
καταγραφή του πληθυσµού η Εθνική Στατιστική
Υπηρεσία τησ Ελλάδασ (ΕΣΥΕ), ήταν 16,71%. Μέχρι
το έτοσ 2025 το ποσοστό των ηλικιωµένων αναµένεται να αυξηθεί σε 23,12%. Εποµένωσ, ο πληθυσµόσ θα εξακολουθήσει να γηράσκει, ενώ ταυτόχρονα αναµένεται να αρχίσει να µειώνεται, αφού
παρατηρείται συνεχήσ µείωση τησ αναπαραγωγήσ του πληθυσµού (Λαµπρινού 2007).
Η γήρανση του πληθυσµού, οι αντιλήψεισ για
τη γήρανση και η αύξηση του κόστουσ έχουν επηρεάσει σηµαντικά τα συστήµατα παροχήσ φροντίδασ υγείασ (Theharne 1990, Drennan και συν
2004). Στα υπάρχοντα συστήµατα φροντίδασ υγείασ, οι αδύναµοι ηλικιωµένοι λαµβάνουν βοήθεια
και υποστήριξη από τουσ συγγενείσ τουσ, όπωσ
οι σύζυγοι, τα παιδιά, τα εγγόνια, τα αδέρφια,
τουσ φίλουσ και τουσ γείτονεσ και διεξοδική έρευνα έχει εξετάσει το ρόλο τουσ και τισ συνέπειεσ
(Bowers 1988, Brody EM 1990, Nolan και συν
1995). H πλειοψηφία αυτών των µελετών έχει
επικεντρωθεί στο άγχοσ που σχετίζεται µε το
ρόλο του φροντιστή και την ανάγκη των συγγενών για υποστήριξη µε αποτέλεσµα οι συγγενείσ
να µην παίζουν µόνο το ρόλο του φροντιστή, αλλά
και αυτού που χρειάζεται φροντίδα (Nolan και
συν 1995, Lundh και Nolan 1996). Ωστόσο, οι
συγγενείσ µπορούν να είναι επαρκείσ και σηµαντικοί συνεργάτεσ για το νοσηλευτικό προσωπικό, ακόµη και στην περίπτωση οξείασ νοσηλείασ σε νοσοκοµειακέσ µονάδεσ. Η γνώση τουσ περί
τησ υγείασ του ασθενή και των λειτουργικών τουσ
προβληµάτων µπορεί να βελτιωθεί µε τη συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων σχετικά µε τη φροντίδα και τη θεραπεία. Επιπρόσθετα, η συνεργασία νοσηλευτή-συγγενή, υπό όρουσ συµµετοχήσ
στη λήψη αποφάσεων και στην ανταλλαγή γνώσησ και πληροφορίασ, µπορεί να είναι ιδιαίτερα
σηµαντική για την ποιότητα τησ φροντίδασ, όταν
αφορά σε αδύναµουσ και ευάλωτουσ ασθενείσ,

T

οι οποίοι µπορεί να είναι ανήµποροι ή απρόθυµοι στο να συµµετέχουν σε διαδικασίεσ λήψησ
αποφάσεων εντόσ του νοσοκοµείου. Βέβαια, δεν
είναι όλεσ οι σχέσεισ οικογενειών καλέσ, θετικέσ και εποικοδοµητικέσ, και υπάρχουν και ηλικιωµένοι που δύνανται να εκφράσουν οι ίδιοι τισ
ανάγκεσ τησ υγείασ τουσ και να αποφασίσουν
σχετικώσ οι ίδιοι.
Η αυτοδιαχείριση των χρόνιων νοσηµάτων έχει
προταθεί ωσ ολιστική και ολοκληρωµένη προσέγγιση που µπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη
των υποτροπών και στη βελτίωση τησ ποιότητασ
ζωήσ των ασθενών (Willison και Andrews 2005).
Η αυτοδιαχείριση αναφέρεται στην ικανότητα του
ατόµου να αντιµετωπίζει τα συµπτώµατά του, τη
θεραπεία του, τισ συνέπειεσ τησ νόσου και τισ
αλλαγέσ στον τρόπο ζωήσ που επιβάλλει η χρόνια νόσοσ (Barlow και συν 2002). Επίσησ, περιλαµβάνει και τη διαχείριση των ψυχολογικών και
κοινωνικών επιπτώσεων τησ χρόνιασ νόσου
(Newman και συν, 2004). Η εκπαίδευση των ασθενών στην αυτοδιαχείριση τησ νόσου αποσκοπεί
στην παροχή δεξιοτήτων ώστε να αυξηθεί η αυτεπάρκειά τουσ, δηλαδή η εµπιστοσύνη των ατόµων στην ικανότητά τουσ να πετύχουν τα επιθυµητά κλινικά αποτελέσµατα (Bodenheimer και
συν 2002, Lorig 2003). Η εκπαίδευση στην αυτοδιαχείριση διαφέρει από την παραδοσιακή έννοια
τησ εκπαίδευσησ ασθενών (patient education)
λόγω του ότι είναι ευρύτερη και επειδή επιδιώκει την ενεργό συµµετοχή του ατόµου (Σταθοπούλου και Κουλούρη, 2010).
Οι συγγενείσ εµπλέκονται, λοιπόν συχνά στη
φροντίδα και λήψη αποφάσεων που γι’ αυτό αποτελούν σηµαντικούσ συνεργάτεσ των νοσηλευτών. Όπου η ανάµειξη των συγγενών δεν υφίσταται, ο ρόλοσ των νοσηλευτών µπορεί να συµβάλλει
στο να συµβεί κάτι τέτοιο. Ο τελευταίοσ έχει ερευνηθεί ελάχιστα και κυρίωσ από την πλευρά των
νοσηλευτών. Επίσησ, υπάρχει και έλλειψη εργαλείων που µετρούν τη συνεργασία, των προϋποθέσεών και πιθανών αποτελεσµάτων τησ.
Οι λίγεσ µελέτεσ που σχετίζονται µε ηλικιωµένουσ σε υπηρεσίεσ υγείασ οξείασ νοσηλείασ
έχουν επικεντρωθεί στην ανάµειξη των συγγενών, που σηµαίνει τη λήψη δράσεων φροντίδασ
παρά την ανάµειξή τουσ ωσ συνεργάτεσ στη λήψη
αποφάσεων (Laitinen 1992, Latinen και Isola
1996, Li και συν 2000). Αυτέσ οι µελέτεσ φαίνεται να βασίζονται στην υπόθεση ότι οι συγγενείσ
των ηλικιωµένων ασθενών επιθυµούν να παρέχουν φροντίδα στο νοσοκοµείο. Ωστόσο, οι συγγενείσ µπορεί να µην επιθυµούν να συµµετάσχουν
σε δραστηριότητεσ φροντίδασ αν και συνεχίζουν
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να αισθάνονται υπεύθυνοι για την ενδο-νοσοκοµειακή φροντίδα (Li και συν 2000, Allen 2000)
και γι’ αυτό πιθανώσ να θέλουν να εµπλακούν
στη λήψη αποφάσεων. Επίσησ, η εµπιστοσύνη
µπορεί να αποτελεί ένα σηµαντικό στοιχείο συνεργασίασ καθώσ και συνέπειασ για την ικανοποίηση των συγγενών και την εκτίµηση τησ φροντίδ α σ . Α υ τό , ω σ τό σ ο , χ ρ ε ι ά ζ ε τα ι να ε ρ ε υ ν η θ ε ί
αναφορικά µε τουσ συγγενείσ των ηλικιωµένων
ασθενών σε µονάδεσ οξείασ νοσηλείασ. Η βιβλιογραφία που αναφέρεται στην ικανοποίηση των
συγγενών ευαίσθητων και ανήµπορων ηλικιωµένων επικεντρώνεται κυρίωσ στην ικανοποίηση
από τισ υπηρεσίεσ που παρέχονται και στην υποστήριξη που λαµβάνει ο συγγενήσ, µε το περιεχόµενο αυτών να είναι η κοινοτική ή µακροχρόνια φροντίδα (Savard και συν 2006, Durand και
συν 1995). Οι παράγοντεσ που επηρεάζουν αυτή
την ικανοποίηση σπανίωσ έχουν εξεταστεί.
Σχετικέσ µελέτεσ δείχνουν ότι οι συγγενείσ
(Lindhardt και συν 2008) είναι υπεύθυνοι για τη
φροντίδα µετά την έξοδο από το νοσοκοµείο (Allen
2000, Li και συν 2000). Επίσησ γνωρίζουν την
αξία του σχεδιασµού τησ φροντίδασ των ασθενών που αδυνατούν να φροντίσουν τον εαυτό τουσ
χωρίσ αυτούσ (Harvath και συν 1994, Leahey και
συν 1995). Αν δεν συµµετέχουν ενεργά ωσ συνεργάτεσ, η ποιότητα φροντίδασ και θεραπείασ µειώνεται επίσησ, παρέχουν εκτενή ανεπίσηµη φροντίδα (Lindhardt και συν 2006). ∆ύο είδη
συγκρουόµενων συµπεριφορών των νοσηλευτών
επικρατούν: ιδεολογική και πρακτική, µε τη δεύτερη να καθορίζει τη συµπεριφορά. Σχεδιασµένη και δοµηµένη διαδικασία συνεργασίασ δεν
υπάρχει. Οι νοσηλευτέσ φαίνεται να αποφεύγουν
τουσ συγγενείσ και ισχύει ένασ άγραφοσ κώδικασ του ρόλου των συγγενών. Η συνεργασία σε
επίπεδο αποφάσεων ανταλλαγήσ γνώσησ και συµφωνίασ στον ορισµό τησ κατάστασησ ασθενούσ
είναι φτωχή (Lindhardt και συν 2008).
Αν και η ανάµειξη των συγγενών έχει ερευνηθ ε ί ω σ έ να σ η µ ε ίο σ ε κ α τ ’ ο ί κ ον υ π η ρ ε σ ίε σ ,
(Laitinen 1992, Laitinen & Isola 1996, Li 2002)
κα ι σ ε « ο ί κο υ σ νο σ η λ ε ί α σ » ( n u rs i n g h o m e s )
(Bowers 1988, Hertzberg και συν 2003), λίγεσ
µελέτεσ εστιάζουν σε υπηρεσίεσ οξείασ νοσηλείασ και επικεντρώνονται στην ενδο-νοσοκοµειακή φροντίδα που παρέχεται από συγγενείσ
(Eriksson και Lauri 2000b, Allen 2000, Li και
συν 2000, Lindhardt και συν 2006, Casey 1995,
Glasdam 2002, Sharp 1990) παρά στη συµµετοχή τουσ ωσ συνεργάτεσ στο σχεδιασµό τησ φροντίδασ. Επίσησ, απαιτείται και καλλιέργεια τησ
γνώσησ τησ συνεργασίασ µεταξύ ασθενών και
προσωπικού φροντίδασ υγείασ σε επίπεδο οξείασ φροντίδασ.

[52]

Αν και οι περισσότερεσ ευρωπαϊκέσ χώρεσ είναι
µέλη τησ Ευρωπαϊκήσ Ένωσησ (Ε.Ε.) και οι αποστάσεισ µεταξύ τουσ είναι σχετικά µικρέσ, ο ρόλοσ
των µελών τησ οικογένειασ ηλικιωµένων ασθενών µπορεί να διαφέρει σε διαφορετικέσ χώρεσ
αναλόγωσ του συστήµατοσ υγείασ, των οικογενειακών σχέσεων και τησ κουλτούρασ. Πώσ αυτό
επηρεάζει την ανάµειξή τουσ στη λήψη αποφάσεων κατά την ενδο-νοσοκοµειακή περίθαλψη
και πώσ εκλαµβάνουν οι συγγενείσ τη συνεργασία µε το προσωπικό δεν έχει ακόµη ερευνηθεί.
Υπάρχει διεθνώσ έλλειψη έγκυρων και εύχρηστων εργαλείων για την αξιολόγηση συνεργασίασ
µεταξύ συγγενών και προσωπικού υγείασ. Η κλίµακα συνεργασίασ µε την οικογένεια (Family
Collaboration Scale- FCS36) αναπτύχθηκε µε
σκοπό την αξιολόγηση, από τη πλευρά των συγγενών, τησ συνεργασίασ µεταξύ συγγενών ηλικιωµένων ασθενών και νοσηλευτών σε µονάδεσ
βραχείασ νοσηλείασ. ∆οκιµάστηκε και βρέθηκε
έγκυρη και αξιόπιστη, αρχικά στη ∆ανική γλώσσα, ενώ έχει σταθµιστεί στη Σουηδική και στην
Αγγλική.
Η παρούσα πιλοτική µελέτη αναφέρεται στο
πρώτο στάδιο µίασ ερευνητικήσ προσπάθειασ
µίασ οµάδασ αποφοίτων Ευρωπαϊκήσ Ακαδηµίασ
Νοσηλευτικήσ Επιστήµησ (EANS) εκπροσώπων
10 κρατών: Ελλάδα, Γερµανία, Αυστρία, Ελβετία,
Πορτογαλία, Ολλανδία, Λιθουανία, Σουηδία, Νορβηγία και ∆ανία και λαµβάνει χώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θέλοντασ να εκτιµήσει αυτή ακριβώσ τη συνεργασία µεταξύ συγγενών ηλικιωµένων
ασθενών και νοσηλευτών κάνοντασ χρήση του
εργαλείου που φτιάχτηκε για αυτό το σκοπό.
Σκοπόσ
Σκοποί τησ διακρατικήσ έρευνασ είναι να: περιγράψει και να συγκρίνει τη συνεισφορά /εµπλοκή του συγγενή σε ανεπίσηµη παροχή φροντίδασ
υγείασ σε αστικό πληθυσµό. Επίσησ να περιγράψει και να συγκρίνει την ικανοποίηση και τισ
προσδοκίεσ των συγγενών κατά τη συνεργασία
τουσ µε τουσ νοσηλευτέσ σε µονάδεσ οξείασ νοσηλείασ σε αστικά νοσοκοµεία ή ανάλογεσ δοµέσ
που υπάρχουν σε κάθε χώρα. Να δοκιµάσει την
αναθεωρηµένη έκδοση του εργαλείου FCS36 για
δυνατή εφαρµογή, διαστατικότητα, στάθµιση,
αξιοπιστία και εγκυρότητα µεταξύ των 10 κρατών. Στα πλαίσια τησ παρούσασ πιλοτικήσ µελέτησ η Κλίµακα FSC36 θα δοκιµαστεί για τον έλεγχο εγκυρότητασ και αξιοπιστίασ στην ελληνική
γλώσσα και κουλτούρα.
Υλικό - Μέθοδοσ
Πρόκειται για µία συγχρονική µελέτη επισκόπησησ και συσχέτισησ στα πλαίσια τησ οποίασ η
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Πίνακασ 1. Χαρακτηριστικά του δείγµατοσ
N (%)
45,2 (13,3)

Ηλικία, µέση τιµή (SD)
Φύλο
Άντρεσ
26 (23,9)
Γυναίκεσ
83 (76,1)
Οικογενειακή κατάσταση
Έγγαµοι
67 (61,5)
Άγαµοι
32 (29,4)
Χήροι
10 (9,2)
Ποία η σχέση σασ µε τον ηλικιωµένο συγγενή σασ;
Σύζυγοσ
15 (13,6)
Παιδί
52 (47,3)
Γαµπρόσ/ νύφη
15 (13,6)
Αδερφόσ/η
5 (4,5)
Εγγονόσ/ή
8 (7,3)
Ανηψιόσ/ά
5 (4,5)
Γείτονασ
1 (0,9)
Φίλοσ
6 (5,5)
Άλλο
3 (2,7)
Μένετε µαζί µε τον ηλικιωµένο;
Ναι
42 (37,8)
Όχι
69 (62,2)
Αν όχι, πόσο µακριά µένετε από τον ηλικιωµένο
συγγενή σασ;
<10 χλµ
31 (47)
10-19 χλµ
8 (12,1)
20-49 χλµ
12 (18,2)
50-100 χλµ
4 (6,1)
> 100 χλµ
11 (16,7)
Εκπαιδευτικό επίπεδο
∆ηµοτικό / γυµνάσιο
28 (25,2)
Λύκειο
43 (38,7)
ΑΕΙ/ ΤΕΙ
40 (36)
Έχετε εκπαιδευτεί σε θέµατα υγείασ;
Ναι
31 (27,9)
Όχι
80 (72,1)
Εργάζεστε
Ναι
69 (63,9)
Όχι
39 (36,1)
Αν ναι
Πλήρησ
53 (84,1)
Ηµιαπασχόληση
10 (15,9)
Έχετε παιδιά τα οποία µένουν σε σασ;
Ναι
51 (47,7)
Όχι
56 (52,3)

Κλίµακα FSC36 διανεµήθηκε σε δείγµα ευκολίασ
111 συγγενών ασθενών που προσήλθαν σε νοσηλευτικό ίδρυµα τησ Περιφέρειασ Πελοποννήσου
από τον Ιούνιο ωσ τον Σεπτέµβριο του 2012. Άδεια
για τη διεξαγωγή τησ µελέτησ και πρόσβαση στουσ
συγγενείσ των ασθενών δόθηκε από την Επιστηµονική Επιτροπή του νοσηλευτικού ιδρύµατοσ.
Το ερωτηµατολόγιο ήταν ανώνυµο. Οι συγγενείσ
πληροφορούνταν προφορικά για τον σκοπό τησ
µελέτησ από τισ ερευνήτριεσ και διαβεβαιώνονταν για το εθελοντικό τησ συµµετοχήσ. Μετά από
άδεια των συγγραφέων πραγµατοποιήθηκε µετάφραση τησ Κλίµακασ του ερωτηµατολογίου από
τη δανική στην ελληνική γλώσσα, αντίστροφη
µετάφραση και έλεγχοσ από οµάδα ειδικών. Η
κλίµακα καλύπτει τισ ακόλουθεσ διαστάσεισ:
1. Επιρροή στη λήψη αποφάσεων,
2. Εµπιστοσύνη και οι προϋποθέσεισ τησ,
3. Ποιότητα επαφήσ,
4. Επίπεδο πληροφόρησησ,
5. Επιρροή στην αλλαγή.
Εµπεριέχει 27 αυτό-συµπληρούµενεσ τύπου Likert
δηλώσεισ και 9 κατηγορικέσ µεταβλητέσ, µε
όλεσ να καλύπτουν τέσσερισ περιοχέσ συνεργασίασ: α) χαρακτηριστικά: επιρροή στη λήψη αποφάσεων, ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων,
διαπραγµάτευση αποφάσεων, ρόλων και δραστηριοτήτων, β) προϋποθέσεισ συνεργασίασ – επαφών, επικοινωνίασ µε νοσηλευτέσ (π.χ. συχνότητα και ποιότητα, προσέγγιση αυτών, πρόκληση
και ακρόασή τουσ) & ποιότητασ σχέσησ µε νοσηλευτέσ (π.χ. εµπιστοσύνη, σεβασµόσ, κατανόηση), γ) αποτέλεσµα συνεργασίασ: ικανοποίηση,
συµφωνία µε τον ορισµό τησ κατάστασησ ασθενούσ και αναγκών του, επίπεδο πληροφόρησησ,
επιτυχήσ πορεία νόσου, δ) εµπόδια και προαγωγή συνεργασίασ (προηγούµενη εµπειρία, συµπεριφορά προσωπικού, οργάνωση φροντίδασ, φόρτοσ εργασίασ, φυσικό περιβάλλον και πολιτική
επισκέψεων).
Στατιστική Ανάλυση
Οι µέσεσ τιµέσ (mean), οι τυπικέσ αποκλίσεισ
(Standard Deviation=SD) χρησιµοποιήθηκαν για
την περιγραφή των ποσοτικών µεταβλητών. Οι
απόλυτεσ (Ν) και οι σχετικέσ συχνότητεσ (%) χρησιµοποιήθηκαν για την περιγραφή των ποιοτικών
µεταβλητών. Για την διερεύνηση τησ δοµήσ του
ερωτηµατολογίου χρησιµοποιήθηκε παραγοντική ανάλυση “factor analysis” (Rotation Method:
varimax). Οι επιβαρύνσεισ των ερωτήσεων έγιναν δεκτέσ εφόσον είχαν τιµή πάνω από 0,4. Για
τισ ερωτήσεισ πολλαπλών επιλογών χρησιµοποιήθηκε ο µέσοσ όροσ των απαντήσεων. Η συνολική βαθµολογία για κάθε παράγοντα µετατράπηκε σε κλίµακα από 0 έωσ 100 και µεγαλύτερεσ
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Ενηµερώθηκα καλά για: την ασθένεια του ηλικιωµένου συγγενή µου
Ενηµερώθηκα καλά για: την ανάγκη του ηλικιωµένου συγγενή µου
από νοσηλεία
Ενηµερώθηκα καλά για: τα σχέδια κατά την έξοδο
Ενηµερώθηκα καλά για: πωσ να βοηθήσω τον συγγενή µου στο µέλλον µε τον καλύτερο τρόπο
Ήµουν σίγουροσ/η στο ότι ο ηλικιωµένοσ συγγενήσ µου έλαβε την απαραίτητη
φροντίδα κατά την παραµονή του στο νοσοκοµείο
Περίπου πόσο συχνά είχατε επικοινωνία µε το νοσηλευτικό προσωπικό
του τµήµατοσ καθ’ όλη τη διάρκεια τησ νοσηλείασ
Πόσο συχνά ήταν µε δική σασ πρωτοβουλία η επικοινωνία µε το νοσηλευτικό προσωπικό;
Το νοσηλευτικό προσωπικό αντιµετώπιζε τουσ ασθενείσ µε σεβασµό
Είχα την εντύπωση, ότι το νοσηλευτικό προσωπικό ήταν ικανό
Ήµουν σύµφωνη µε τισ οδηγίεσ για µετά από το εξιτήριο
Κατά την γνώµη µου το νοσηλευτικό προσωπικό είχε µεγάλο φόρτο εργασίασ
Το φυσικό περιβάλλον στο τµήµα Ήταν ευρύχωρο
Το φυσικό περιβάλλον στο τµήµα Ήταν καθαρό
Το φυσικό περιβάλλον στο τµήµα Ήταν τακτοποιηµένο
Υπήρχε πιθανότητα για ιδιωτικό χώρο
Το φυσικό περιβάλλον επηρέασε τη συνολική µου εµπειρία κατά τη νοσηλεία
Πάρα πολλά διαφορετικά άτοµα συµµετείχαν στη νοσηλεία του ηλικιωµένου
συγγενή µου
Το νοσηλευτικό προσωπικό µε ρώτησε για το τι γνωρίζω για την κατάσταση
του ηλικιωµένου συγγενή µου
Οι γνώσεισ µου σχετικά µε τον ηλικιωµένο συγγενή µου χρησιµοποιήθηκαν
από το νοσηλευτικό προσωπικό
Το νοσηλευτικό προσωπικό µε ρώτησε για τισ απόψείσ µου σχετικά
µε αποφάσεισ που έπρεπε να ληφθούν
Ενηµερωνόµουν για τισ αποφάσεισ οι οποίεσ ελήφθησαν σχετικά µε τη θεραπεία
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0,73
0,63

0,63

0,56

0,42

0,53
0,40
0,43
0,46
0,42
0,44
0,81
0,80
0,77
0,52
0,50

Εµπιστοσύνη
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0,67

Iκανοποίηση
από φυσικό
περιβάλλον

11/5/13

0,68
0,80
0,73

Επιρροή
Επίπεδο
Ποιότητα επικοινωνίασ
στισ αποφάσεισ πληροφόρησησ µε το νοσηλευτικό
προσωπικό
0,65

Πίνακασ 2. Φορτίσεισ των παραγόντων όπωσ προέκυψαν από την παραγοντική ανάλυση
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Ενηµερωνόµουν για τισ αποφάσεισ οι οποίεσ ελήφθησαν σχετικά µε τη φροντίδα
0,63
Ενηµερωνόµουν για τισ αποφάσεισ οι οποίεσ ελήφθησαν σχετικά µε το εξιτήριο
0,49
Ενηµερωνόµουν για τισ αποφάσεισ οι οποίεσ ελήφθησαν σχετικά µε
τισ οδηγίεσ για µετά το εξιτήριο
0,52
Μπορούσα να επηρεάσω τισ αποφάσεισ οι οποίεσ ελήφθησαν σχετικά µε τη θεραπεία
0,79
Μπορούσα να επηρεάσω τισ αποφάσεισ οι οποίεσ ελήφθησαν σχετικά µε τη φροντίδα
0,70
Μπορούσα να επηρεάσω τισ αποφάσεισ οι οποίεσ ελήφθησαν σχετικά µε το εξιτήριο
0,75
Μπορούσα να επηρεάσω τισ αποφάσεισ οι οποίεσ ελήφθησαν σχετικά µε τισ οδηγίεσ
για µετά το εξιτήριο
0,68
το νοσηλευτικό προσωπικό και εγώ συµφωνήσαµε σε ότι έπρεπε να γίνει µε
τον ηλικιωµένο συγγενή µου
0,54
Ήµουν ικανοποιηµένοσ/η µε τον βαθµό επιρροήσ που είχα
0,63
Ήταν εύκολο να βρω µια νοσηλεύτρια η οποία γνώριζε τον συγγενή µου τηλεφωνικά
0,50
Ήταν εύκολο να βρω µια νοσηλεύτρια η οποία γνώριζε τον συγγενή µου προσωπικά
0,45
Το νοσηλευτικό προσωπικό ανταποκρινόταν όταν απευθυνόµουν σε αυτό
Το πρόβληµα το οποίο οδήγησε στην εισαγωγή του ηλικιωµένου συγγενή µου
αντιµετωπίστηκε κατά την παραµονή του στο νοσοκοµείο;
Το νοσηλευτικό προσωπικό είχε χρόνο να µου µιλήσει
Από την εµπειρία µου µπορούσα άνετα να εκφράσω τα αισθήµατά µου
Από την εµπειρία µου µπορούσα άνετα να εκφράσω κριτική
Από την εµπειρία µου το νοσηλευτικό προσωπικό κατάλαβε την θέση µου ωσ συγγενή
Είµαι ικανοποιηµένοσ µε την επικοινωνία που είχα µε το νοσηλευτικό προσωπικό σχετικά µε τη διάρκεια
Είµαι ικανοποιηµένοσ µε την επικοινωνία που είχα µε το νοσηλευτικό προσωπικό σχετικά µε την ποιότητα
Κατά τη γνώµη µου, ο ηλικιωµένοσ συγγενήσ µου, πήρε εξιτήριο
Κατά αυτή την παραµονή στο νοσοκοµείο αντιµετώπισα τα παρακάτω
Σε προηγούµενεσ παραµονέσ/επαφέσ µε το υπηρεσίεσ υγείασ αντιµετώπισα τα παρακάτω
Έπρεπε να προσέξω, ο ηλικιωµένοσ συγγενήσ µου να λάβει την φροντίδα που χρειαζόταν
Πέρασα περισσότερο χρόνο στο νοσοκοµείο, από ότι είχα σχεδιάσει
Ήταν δική µου ευθύνη να προσέχω τισ ανάγκεσ του συγγενή µου, σχετικά µε τισ προετοιµασίεσ µετά από το εξιτήριο
Κατά τη γνώµη µου ο ηλικιωµένοσ συγγενήσ µου δεν ήταν πάντα ρεαλιστήσ στην αξιολόγηση τησ κατάστασήσ του/τησ
0,42
0,43
0,71
0,69
0,45
0,72
0,66
0,42
0,65
0,75
0,42
0,41
0,47
0,52
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Πίνακασ 3. Μέσεσ τιµέσ και δείκτεσ αξιοπιστίασ Cronbach’s α των διαστάσεων του ερωτηµατολογίου
Επιρροή στισ αποφάσεισ
Επίπεδο πληροφόρησησ
Ποιότητα επικοινωνίασ µε το
νοσηλευτικό προσωπικό
Ικανοποίηση από φυσικό
περιβάλλον
Εµπιστοσύνη

Ελάχιστη τιµή
20,39
25,58

Μέγιστη τιµή
89,32
81,40

Μέση τιµή
59,25
42,76

SD
15,77
13,12

Cronbach's a
0,91
0,83

20,00

86,67

38,98

12,49

0,81

29,17
9,09

91,67
57,58

58,86
31,13

16,42
11,10

0,83
0,71

Πίνακασ 4. Συντελεστέσ συσχέτισησ µεταξύ των διαστάσεων του ερωτηµατολογίου
Επίπεδο
πληροφόρησησ
Επιρροή στισ αποφάσεισ
Επίπεδο πληροφόρησησ
Ποιότητα επικοινωνίασ µε το
νοσηλευτικό προσωπικό
Ικανοποίηση από φυσικό
περιβάλλον

0,42***

Ποιότητα επικοινωνίασ
µε το νοσηλευτικό
προσωπικό
0,52***
0,56***

Ικανοποίηση
από φυσικό
περιβάλλον
0,63***
0,21*

Εµπιστοσύνη

0,35***

0,07

0,27**
0,07

0,24*

*p<0,05; **p<0,01, ***p<0,001

τιµέσ δηλώνουν χειρότερο αποτέλεσµα. Για τον
έλεγχο τησ αξιοπιστίασ των µετρήσεων των παραγόντων τησ κλίµακασ χρησιµοποιήθηκε ο δείκτησ
Cronbach's α. Για να ελεγχθεί η εγκυρότητα δοµήσ
του ερωτηµατολογίου υπολογίστηκαν οι συντελεστέσ συσχέτισησ του Pearson µεταξύ των παραγόντων όπωσ προέκυψαν από την παραγοντική
ανάλυση. Η διακριτική ικανότητα του ερωτηµατολογίου διερευνήθηκε συγκρίνοντασ τουσ παράγοντεσ µε τισ απαντήσεισ τουσ σχετικά µε την
ικανοποίηση από τη νοσηλεία µε Student’s t-test
και οι ερωτήσεισ αυτέσ σχετικέσ µε την ικανοποίηση δεν µπήκαν στην διερευνητική παραγοντική ανάλυση. Τα επίπεδα σηµαντικότητασ είναι
αµφίπλευρα και η στατιστική σηµαντικότητα τέθηκε στο 0,05. Για την ανάλυση χρησιµοποιήθηκε
το στατιστικό πρόγραµµα SPSS 18.0.
Αποτελέσµατα
Το δείγµα αποτελείται από 111 άτοµα µε µέση
ηλικία τα 45,2 έτη (SD=13,3 έτη). Η πλειοψηφία
των συµµετεχόντων ήταν γυναίκεσ µε το ποσοστό να φτάνει το 76,1% (Πίνακασ 1). Το 61,5%

[56]

των σ υ µ µ ε τ ε χόν των ήτα ν έ γ γα µ ο ι . Ε π ίσ η σ , ο ι
περισσότεροι από τουσ συµµετέχοντεσ ήταν τα
παιδιά των ηλικιωµένων ασθενών µε το ποσοστό
να φτάνει το 47,3%. Το 62,2% των συνοδών δεν
µένουν µαζί µε τουσ ασθενείσ αλλά οι περισσότεροι από αυτούσ µένουν σε κοντινή περιοχή. Το
38,7% των συµµετεχόντων ήταν απόφοιτοι λυκείου και το 27,9% είχε εκπαιδευτεί σε θέµατα υγείασ. Ακόµα, το 63,9% των συµµετεχόντων εργάζονται και µάλιστα το 84,1% µε πλήρη απασχόληση.
Το 47,7% των συµµετεχόντων είχαν παιδιά που
έµεναν µαζί τουσ.
Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα τησ παραγοντικήσ ανάλυσησ η οποία υπέδειξε πέντε παράγοντεσ όπωσ και σε προηγούµενη
µελέτη. Το ποσοστό τησ συνολική διακύµανσησ
που επεξηγείτο από τουσ πέντε παράγοντεσ ήταν
48,4%. Η ερώτηση «Επιθυµούσα να µπορώ να
επηρεάσω τισ αποφάσεισ οι οποίεσ ελήφθησαν
για τον ηλικιωµένο συγγενή µου» καθώσ και η
ερώτηση «Γνώριζα τισ ώρεσ επισκεπτηρίου του
τµήµατοσ» δεν οµαδοποιήθηκαν σε κανένα παράγοντα και είχαν επιβάρυνση µε τιµή <0,3. Ο πρώ-
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62,8 (14,1)

καθόλου έωσ σε κάποιο βαθµό

61,2 (12,8)

καθόλου έωσ σε κάποιο βαθµό

60,5 (14)

καθόλου έωσ σε κάποιο βαθµό

ύ υψηλότερεσ τιµέσ δηλώνουν χειρότερο αποτέλεσµατα

*Student's t-test

54,8 (16,7)

σε υψηλό βαθµό

Κατά το εξιτήριο

55,7 (16,8)

σε υψηλό βαθµό

του νοσοκοµείου

Κατά την παραµονή στο τµήµα

55,9 (16,8)

σε υψηλό βαθµό

Κατά την εισαγωγή

0,117

0,109

0,034

47,8 (11,9)

38,3 (11,9)

49,5 (11,8)

37,1 (10,7)

47,6 (11,8)

40,4 (13,5)

(SD)

P*

(SD) ύ

προσωπικό

φόρησησ
Μέση τιµή

αποφάσεισ

ηλικιωµένου συγγενή µου

πληρο-

Μέση τιµή

στισ

τη συνολική νοσηλεία του

Επίπεδο

0,001

<0,001

0,007

P*

43,7 (13,1)

34,9 (10)

44,2 (12,7)

35 (9,9)

43,8 (12,8)

35,2 (11,1)

(SD)

Μέση τιµή

µε το νοσηλευτικό

επικοινωνίασ

Ποιότητα

0,001

<0,001

0,001

P*

56,9 (15,4)

57,1 (17)

57,5 (14,8)

58,8 (17,9)

61,6 (16,4)

54,8 (15)

(SD)

Μέση τιµή

περιβάλλον

από φυσικό

Ικανοποίηση

0,968

0,731

0,033

P*

38,2 (11)

29,8 (9,7)

37,7 (11,5)

30 (9,4)

33,1 (11,6)

30,1 (11)

(SD)

Μέση τιµή

Εµπιστοσύνη

<0,001

0,001

0,184

P*

11:05 AM

στο νοσοκοµείο:

Επιρροή

Είµαι ικανοποιηµένοσ/η µε

11/5/13

Πίνακασ 5. Μέσεσ τιµέσ των παραγόντων ανάλογα µε την ικανοποίησή τουσ από τη νοσηλεία του συγγενή τουσ
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τοσ παράγοντασ αποδόθηκε ωσ «Επιρροή στισ
αποφάσεισ» και επεξηγούσε 15,3% τησ µεταβλητότητασ (αποτελείτε από 15 ερωτήσεισ). Ο δεύτεροσ παράγοντασ (αποτελείτε από 10 ερωτήσεισ)
ερµηνεύτηκε ωσ Επίπεδο πληροφόρησησ και επεξηγούσε 9,9% τησ µεταβλητότητασ, ενώ ο τρίτοσ
ονοµάστηκε «Ποιότητα επικοινωνίασ µε το νοσηλευτικό προσωπικό» και επεξηγούσε 8,8% τησ
µεταβλητότητασ (αποτελείται από 8 ερωτήσεισ).
Ο τέταρτοσ και πέµπτοσ παράγοντασ «Ικανοποίηση από φυσικό περιβάλλον» και «Εµπιστοσύνη» επεξηγούσαν το υπόλοιπο 8,8% και 5,8% από
τη συνολική επεξηγούµενη µεταβλητότητα αντιστοίχωσ και περιέχουν από 6 ερωτήσεισ ο καθένασ.
Αποδεκτή αξιοπιστία βάση του δείκτη Cronbach's
a έχουµε σε όλουσ τουσ παράγοντεσ (πίνακασ 3)
καθώσ οι δείκτεσ κυµαίνονται από 0,71 για την
Εµπιστοσύνη έωσ 0,91 για την Επιρροή στισ αποφάσεισ που είναι πάνω από το αποδεκτό όριο
(0,7).
Οι συντελεστέσ συσχέτισησ µεταξύ των παραγόντων του ερωτηµατολογίου ήταν στισ περισσότερεσ περιπτώσεισ σηµαντικοί (πίνακασ 4) υποδεικνύοντασ καλή εγκυρότητα δοµήσ. ∆εν βρέθηκε
σηµαντική συσχέτιση µεταξύ των παραγόντων
Εµπιστοσύνη και Επίπεδο πληροφόρησησ καθώσ
και µεταξύ των παραγόντων Εµπιστοσύνη και Ποιότητα επικοινωνίασ µε το νοσηλευτικό προσωπικό. Επιπλέον το ερωτηµατολόγιο βρέθηκε να
έχει καλή διακριτική ικανότητα (πίνακασ 5) καθώσ
όλοι οι παράγοντεσ βρέθηκε να διαφέρουν ανάλογα µε το βαθµό ικανοποίησησ. Πιο συγκεκριµένα, η βαθµολογία στον παράγοντα Επιρροή
στισ αποφάσεισ ήταν σηµαντικά υψηλότερη στισ
περιπτώσεισ όπου η ικανοποίηση κατά την εισαγωγή ήταν χαµηλή υποδεικνύοντασ ότι η µειωµένη ικανοποίηση συνδυάζεται µε χαµηλότερου
βαθµού επιρροή. Επιπλέον, η βαθµολογία στον
παράγοντα Επίπεδο πληροφόρησησ ήταν σηµαντικά υψηλότερη στισ περιπτώσεισ όπου η ικανοποίηση κατά την εισαγωγή, κατά την παραµονή στο τµήµα του νοσοκοµείου και κατά το εξιτήριο
ήταν χαµηλή. Παροµοίωσ, η Ποιότητα επικοινωνίασ µε το νοσηλευτικό προσωπικό βρέθηκε να
είναι χειρότερη όταν η ικανοποίηση κατά την
εισαγωγή, κατά την παραµονή στο τµήµα του νοσοκοµείου και κατά το εξιτήριο ήταν χαµηλή. Επιπρόσθετα ο παράγοντασ Ικανοποίηση από φυσικό περιβάλλον ήταν σηµαντικά διαφορετικόσ
ανάλογα µε την ικανοποίηση κατά την εισαγωγή,
ενώ ο παράγοντασ Εµπιστοσύνη ήταν σηµαντικά
διαφορετικόσ ανάλογα µε την ικανοποίηση κατά
την παραµονή στο τµήµα του νοσοκοµείου και
κατά το εξιτήριο.

[58]

Συζήτηση
Ο σκοπόσ τησ παρούσασ µελέτησ ήταν η εκτίµηση τησ εγκυρότητασ και αξιοπιστίασ τησ Κλίµακασ FSC36 στον ελληνικό πληθυσµό.
Η παρούσα πιλοτική µελέτη καταλήγει στο ότι
το συγκεκριµένο ερωτηµατολόγιο-εργαλείο είναι
έγκυρο και αξιόπιστο προκειµένου να εκτιµηθεί
το επίπεδο συνεργασίασ µεταξύ συγγενών ηλικιωµένων ασθενών και νοσηλευτικού προσωπικού στο νοσοκοµείο. Συνεπώσ, το παρόν ερωτηµατολόγιο-εργαλείο θεωρείται κατάλληλο και
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την εκτίµηση τησ
συνεργασίασ και τησ ικανοποίησησ των συγγενών των ηλικιωµένων ασθενών µε το νοσηλευτικό προσωπικό.
Τα αποτελέσµατα τησ παρούσασ µελέτησ υποδεικνύουν ότι η µειωµένη ικανοποίηση των συγγενών των ηλικιωµένων ασθενών συνδυάζεται µε
χαµηλότερου βαθµού επιρροή. Επιπλέον, η βαθµολογία στον παράγοντα Επίπεδο πληροφόρησησ
ήταν σηµαντικά υψηλότερη στισ περιπτώσεισ όπου
η ικανοποίηση κατά την εισαγωγή, κατά την παραµονή στο τµήµα του νοσοκοµείου και κατά το εξιτήριο ήταν χαµηλή. Άλλεσ µελέτεσ δείχνουν επίσησ την σηµαντικότητα τησ πληροφόρησησ κατά
το εξιτήριο (Li et al 2003). Επίσησ, η Ποιότητα
επικοινωνίασ µε το νοσηλευτικό προσωπικό βρέθηκε να είναι χειρότερη όταν η ικανοποίηση κατά
την εισαγωγή, κατά την παραµονή στο τµήµα του
νοσοκοµείου και κατά το εξιτήριο ήταν χαµηλή,
το οποίο στηρίζεται και από πρόσφατη µελέτη
των Lindhardt, Nyberg & Rahm-Hallberg (2008).
Ωστόσο, ποιοτική έρευνα σε νοσηλευτέσ έδειξε
ότι οι συγγενείσ ενώ θεωρούνται ένα ιδανικό µέσο
βοήθειασ, είναι και απαιτητικοί µε αποτέλεσµα
οι νοσηλευτέσ να τουσ αποφεύγουν (Lindhardt,
Rahm-Hallberg & Poulsen, 2008).
Η σηµασία τησ συµβολήσ των συγγενών στην
ποιότητα τησ φροντίδασ είναι σηµαντική και αναδεικνύεται ο ρόλοσ τουσ ωσ συνεργάτεσ στη φροντίδα µε κοινό στόχο το όφελοσ του ασθενή, αποτελώντασ πρόκληση για τουσ επαγγελµατίεσ υγείασ.
Ωστόσο, είναι αναγκαία η διεξαγωγή µίασ µελέτησ µεγάλησ κλίµακασ, προκειµένου να επιτευχθεί η γενίκευση των αποτελεσµάτων που θα οδηγήσουν σε συµπεράσµατα και προτάσεισ για την
κλινική πράξη των επαγγελµατιών υγείασ.
Συµπέρασµα
Η συνεργασία ορίζεται ωσ µία διαδικασία όπου
δύο άνθρωποι ή περισσότεροι «δουλεύουν µαζί
για να δηµιουργήσουν ή να επιτύχουν το ίδιο
πράγµα», που αναφερόµενη στην παρούσα εισήγηση είναι η επιτυχηµένη φροντίδα του ηλικιωµένου. Συνεργασία ή σχετικέσ έννοιεσ όπωσ η
από κοινού εργασία, συµµετοχή και συµµαχία,
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έχουν κυρίωσ µελετηθεί και αναλυθεί υπό το
πρίσµα συνεργασίασ ασθενή-νοσηλευτή, επικεντρώνοντασ στη συµµόρφωση (Henneman και συν
1995, Sahlsten και συν 2005, Tapp 2000, Kim
2001). Συχνά χαρακτηρίζεται από συµπεριφορέσ
όπωσ η λήψη αποφάσεων και η στοχοθέτηση, η
κοινή ισχύσ, η επιρροή του χρήστη και η ανταλλαγή πληροφορίασ και γνώσησ. Η εννοιολογική
βάση είναι ηθική ή πολιτική και έγκειται σε κανονιστικέσ υποθέσεισ όπωσ οι αρχέσ που υποστηρίζουν την ισονοµία και την ισότητα.
Η προαναφερόµενη κλίµακα συνεργασίασ µε
την οικογένεια βρέθηκε κατάλληλη και εφαρµόσιµη στον ελληνικό πληθυσµό, η οικογενειακή
φροντίδα θα έχει στη διάθεσή τησ ένα εργαλείο
για την εκτίµηση και την καθοδήγηση τησ πρακτικήσ. Η σηµασία τησ συµβολήσ των συγγενών
στην ποιότητα τησ φροντίδασ είναι µεγάλη καθώσ
και στον σχεδιασµό τησ παρέµβασησ στην νοσηλευτική πρακτική. Ένασ νέοσ ρόλοσ, ωσ συνεργάτεσ στη λήψη αποφάσεων παρά ωσ απλοί παθητικοί αποδέκτεσ εντολών, αναδεικνύεται. Επιπρόσθετα
αποτελεί πρόκληση και για τουσ επαγγελµατίεσ
υγείασ να αναγνωρίσουν τουσ παράγοντεσ που
επηρεάζουν τη συµπεριφορά και τα συναισθήµατα των συνεργατών τουσ µε σκοπό την παροχή
ποιοτικών υπηρεσιών την υπέρβαση συγκρούσεων αξιών στην καθηµερινή πρακτική.
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