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Διάγραμμα Ροής 

Ερευνητικής Πρότασης

Σκοπός και κύριοι στόχοι
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Ευρήματα προηγούμενων ερευνών
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Σκοπός και στόχοι

Σκοπός – ήταν σαφής

Να εντοπιστεί μια απλή
μέθοδος για την αξιολόγηση 
όλων των παραμέτρων της 

επιβάρυνσης της οικογένειας 
από τη φροντίδα του ασθενή 
ανακουφιστικής φροντίδας

Επιμέρους Στόχοι;

Θα πρέπει να είναι συγκεκριμένες 
δηλώσεις που καθορίζουν τις 

ερευνητικές δράσεις που θα γίνουν, 
στο πλαίσιο του έργου, για την 

επίτευξη του σκοπού.

Σχετικά με την έρευνα μου

• Η επιβάρυνση του φροντιστή εξαρτάται από τις ιδιαιτερότητες της ασθένειας, τα 

χαρακτηριστικά του φροντιστή, καθώς και το περιβάλλον και την σχέση της  

οικογένειας με την κοινότητα- ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος αξιολόγησης;

• Έχει ενδιαφέρον να αναλύσει κανείς πως οι παραπάνω παράμετροι μπορούν να 

επηρεάσουν η μία την άλλη κατά την διαδικασία της φροντίδας του ασθενή με 

ανίατη ασθένεια.

• Είναι πρόκληση να προσδιοριστούν οι διαφορές μεταξύ της επιβάρυνσης του 

φροντιστή ασθενούς με καρκίνο και της επιβάρυνσης φροντιστή ασθενούς με 

μη κακοήθη ασθένεια. Όλοι αυτοί οι ασθενείς λαμβάνουν υπηρεσίες 

ανακουφιστικής φροντίδας.
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Σκοπός και στόχοι – η έρευνα μου

Σκοπός:

Η αξιολόγηση της επιβάρυνσης του κύριου φροντιστή ασθενούς με ανάγκες ανακουφιστικής φροντίδας κατά 

την διάρκεια της φροντίδας

Eπιμέρους στόχοι:

• Να αναζητηθούν μέσω μιας συστηματικής βιβλιογραφικής ανασκόπησης υπάρχοντα επικυρωμένα εργαλεία 

που μπορούν να μετρήσουν την επιβάρυνση των κύριων φροντιστών κατά τη φροντίδα ασθενών 

ανακουφιστικής φροντίδας, στο πρώτο έτος της διδακτορικής μου διατριβής.

• Να επιλεγεί από τα εργαλεία που βρέθηκαν, βάση ειδικά σχεδιασμένου πλαισίου βαθμολόγησης, ένα 

εργαλείο για χρήση στην κλινική πρακτική.

• Να αξιολογηθεί η επιβάρυνση του κύριου φροντιστή του ασθενή ανακουφιστικής φροντίδας, με ή χωρίς 

καρκίνο, με χρήση του επιλεγμένου εργαλείου σε μία διαχρονική μελέτη παρατήρησης την 3η χρονιά της 

διατριβής μου

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] αντανακλά τις απόψεις μόνο του 
συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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