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Νέο: Κλίµακα οικιακής φροντίδας (BSFC: Burden Scale for Family 
Caregivers) σε 18 ευρωπαϊκές γλώσσες 
 
Η έγκυρη καταγραφή της επιβάρυνσης των συγγενών, που φροντίζουν ασθενείς 
συγγενείς τους, είναι σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό χώρο δυνατή µεσω του ίδιου 
ερωτηµατολογίου. 
 
1. Εισαγωγή 
 
Η εµπειρία της επιβάρυνσης των συγγενών, που φροντίζουν ασθενείς, είναι η 
σηµαντικότερη µεταβλητή για τους συγγενείς αυτούς κατά την οικιακή φροντίδα ενός 
χρόνια ασθενούς, ο οποίος χρειάζεται φροντίδα. Το µέγεθος της επιβάρυνσης 
επηρεάζει σηµαντικά την ψυχική και σωµατική υγεία των συγγενών· ακόµη και η 
θνησιµότητα των συζύγων, που παρέχουν φροντίδα, επηρεάζεται από αυτό. Επιδρά 
στον τρόπο συµπεριφοράς του συγγενούς απέναντι στο πρόσωπο που φροντίζει και 
(συν)καθορίζει το χρονικό σηµείο του ολισθήµατος. 
  
 
2. Κλίµακα οικιακής φροντίδας BSFC 
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Με το παρακάτω ερωτηµατολόγιο ζητούµε στοιχεία, που σχετίζονται άµεσα µε 
την παρούσα κατάσταση, στην οποία βρίσκεστε. Με τον όρο παρούσα 
κατάσταση εννοούνται οι αλλαγές ή και η ασθένεια του συγγενούς σας (ή και 
του γνωστού σας). 
Οι ακόλουθες προτάσεις σχετίζονται µε τον τρόπο παροχής της βοήθειας, που 
εσείς προσφέρετε. Σε κάθε περίπτωση µπορεί να πρόκειται για βοήθεια, 
περίθαλψη ή φροντίδα.  

Σε κάθε πρόταση βάλτε ένα x στη στήλη (δίπλα δεξιά), 
η οποία σας εκφράζει περισσότερο. Παρακαλούµε απαντήστε όλες τις 

ερωτήσεις! 
 

 
 
 Συµφωνώ 

απόλυτα 
Μάλλον 
συµφωνώ 

Μάλλον 
διαφωνώ 

∆ιαφωνώ 

     
1. Το  πρωί νιώθω ότι κοιµήθηκα καλά. 
 

    

     
2. Εξαιτίας της παρεχόµενης βοήθειας/ 

φροντίδας έχει περιοριστεί σηµαντικά 
η ευχαρίστηση στη ζωή µου.  

    

     
3. Συχνά νιώθω σωµατικά εξαντληµένος. 
 

    

     
4. Κάποιες φορές εύχοµαι να «ξεφύγω» 

από την κατάσταση που βρίσκοµαι. 
    

     
5. Θα ήθελα πολύ να µπορούσα να µιλάω 

µε άλλους για τη φροντίδα που 
προσφέρω. 

 

    

     
6. Μου µένει αρκετός χρόνος για τα  

ενδιαφέροντά µου και τις ανάγκες µου. 
 

    

     
7. Κάποτε νιώθω ότι είµαι θύµα 

εκµετάλλευσης εκ µέρους του ασθενή. 
 

    

     
8. Έχω τη δυνατότητα να ανακτήσω τις 

δυνάµεις µου, χωρίς να µε απασχολεί  
η περίπτωση, όπου παρέχω βοήθεια. 

 

    

 
Παρακαλώ γυρίστε σελίδα 
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 Συµφωνώ 
απόλυτα   

Μάλλον 
συµφωνώ 

Μάλλον 
διαφωνώ 

∆ιαφωνώ 
 

     
9. Είναι εύκολο για µένα να βοηθώ τον 

ασθενή να καλύπτει καθηµερινές, 
απαραίτητες ανάγκες του. (π.χ.  
πλύσιµο και το φαγητό). 

    

     
10. Μερικές φορές νιώθω ότι δεν είµαι ο 

εαυτός µου.  
    

     
11. Η παρεχόµενη απο µένα 

βοήθεια/φροντίδα αναγνωρίζεται 
επαρκώς από τους άλλους. 

    

     
12. Η ποιότητα της ζωής µου 

υποβαθµίστηκε λόγω της 
βοήθειας/φροντίδας. 

    

     
13. Έχω το αίσθηµα ότι η παροχή 

βοήθειας/φροντίδας µου γίνεται 
φορτική.  

    

     
14. Οι επιθυµίες του ασθενή είναι κατά τη 

γνώµη µου λογικές. 
    

     
15. Έχω το αίσθηµα ότι έχω υπό πλήρη 

έλεγχο την παρεχόµενη 
βοήθεια/φροντίδα.  

    

     
16. Εξαιτίας της βοήθειας/φροντίδας 

επιβαρύνεται η υγεία µου.  
    

     
17. Μπορώ ακόµα να χαίροµαι µε την 

καρδιά µου.  
 

    

     
18. Εξαιτίας της βοήθειας/της φροντίδας 

χρειάστηκε να εγκαταλείψω σχέδια 
που είχα για το µέλλον µου. 

    

     
19. ∆εν µε ενοχλεί όταν τρίτα πρόσωπα 

αντιλαµβάνονται την κατάσταση του 
ασθενή.  

    

     
20. Η βοήθεια/φροντίδα αποµυζεί µεγάλο 

µέρος των δυνάµεών µου. 
    

     
21. Νιώθω «κοµµένος στα δύο» ανάµεσα 

στις υποχρεώσεις απέναντι στο 
περιβάλλον µου (π.χ. στην οικογένεια) 
και και τις υποχρεώσεις λόγω της 
παρεχόµενης βοήθειας/φροντίδας. 

    

Παρακαλώ γυρίστε σελίδα
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 Συµφωνώ 
απόλυτα 

Μάλλον 
συµφωνώ 

Μάλλον 
διαφωνώ  

∆ιαφωνώ 

     
22. Νιώθω ότι η επαφή µου µε τον ασθενή 

είναι καλή. 
    

     
23. Εξαιτίας της βοήθειας/φροντίδας 

υπάρχουν προβλήµατα µε άλλα µέλη 
της οικογένειας.  

    

     
24. Έχω το αίσθηµα ότι θα έπρεπε κάποιες 

κάποιες φορές να χαλαρώνω.  
    

     
25. Ανησυχώ πολύ για το µέλλον µου 

εξαιτίας της παρεχόµενης 
βοήθειας/φροντίδας. 

    

     
26. Η βοήθεια/φροντίδα επιβαρύνει τη 

σχέση µου µε µέλη της οικογένειάς 
µου, συγγενείς, φίλους και γνωστούς.   

    

     
27. Μου προκαλεί θλίψη η µοίρα του 

ασθενή. 
    

     
28. Εκτός της παρεχόµενης 

βοήθειας/φροντίδας καταφέρνω να 
ανταποκριθώ, όπως θα ήθελα, και στις 
υπόλοιπες υποχρεώσεις της 
καθηµερινής ζωής. 

    

     
 
Ευχαριστούµε πολύ! 
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3. Αξιολόγηση 
 
Οι απαντήσεις στις 28 προτάσεις της κλίµακας BSFC αξιολογούνται µε βαθµούς 
σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: 
 
α) στις προτάσεις µε τους αριθµούς 
1, 6, 8, 9, 11, 14, 15, 17, 19, 22 και 28 
η βαθµολόγηση γίνεται ως εξής: 
 
Απάντηση:                Βαθµοί: 
Συµφωνώ απόλυτα 0 
Μάλλον συµφωνώ 1 
Μάλλον διαφωνώ 2 
∆ιαφωνώ 3 
 
β) στις υπόλοιπες προτάσεις µε τους αριθµούς 
2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26 και 27 
η βαθµολόγηση  γίνεται ακριβώς αντιστροφα:  
 
Απάντηση: Βαθµοί: 
Συµφωνώ απόλυτα 3 
Μάλλον συµφωνώ 2 
Μάλλον διαφωνώ 1 
∆ιαφωνώ  0 
 
 



 6

4. Ερµηνεία των συνόλων 
 

Η ερµηνεία των συνόλων κατά την κλίµακα BSFC έχει άµεση σχέση µε την ασθένεια, 
η οποία απαιτεί συγκεκριµένη φροντίδα. Αν πρόκειται για άνοια η ερµηνεία πρέπει να 
γίνει σύµφωνα µε τον πίνακα 1. Για όλες τις άλλες ασθένειες, δηλαδή όταν δεν 
πρόκειται για άνοια, ισχύει ο πίνακας 2.  
 
Η κατάταξη κατά την κλίµακα BSFC στις κατηγορίες 
α) καθόλου έως ελάχιστα επιβαρυµένος 
β) σε µέσο βαθµό επιβαρυµένος 
γ) πολύ έως πάρα πολύ επιβαρυµένος 
ακολουθεί το βαθµό επικινδυνότητας για ψυχοσωµατικά συµπτώµατα, ο οποίος   
στο α) δεν είναι υψηλός, 
στο β) είναι υψηλός, 
στο γ) είναι πολύ υψηλός. 
 
 
 
Πίνακας 1: Ερµηνεία της κλίµακας BSFC σε περίπτωση άνοιας 
 
 
Σύνολα κλίµακας 
BSFC 

 
Βαθµός 
επιβάρυνσης  

 
Βαθµός επικινδυνότητας 
για ψυχοσωµατικά 
συµπτώµατα 

 
Συχνότητα στη 
σχετική 
δειγµατοληψία 
(N = 1236) 

 
0 – 35 

 
καθόλου έως 
ελάχιστα 

 
όχι υψηλός α) 

 
33,8 % 

 
36 – 45 

 
σε µέσο βαθµό 

 
υψηλός β) 

 
25,3 % 

 
46 –84 

 
πολύ έως πάρα 

πολύ 

 
πολύ υψηλός γ) 

 
40,9 % 

 
 
α)  δηλαδή στον τοµέα  της κλίµακας BSFC η βαθµολογία από 0 έως 35 εκπροσωπεί 
το σύνολο των σωµατικών συµπτωµάτων, που αντιστοιχεί (Κατάλογος 
συµπτωµάτων του Gießen GBB-24) στην προσδοκώµενη αξία του «κανονικού 
πληθυσµού», δηλ. 50% των ερωτηθέντων εκπροσωπούν ένα ποσοστό (PR) 
σωµατικών συµπτωµάτων < 50 και 50% ένα PR > 50. 
 
β) στον τοµέα της κλίµακας BSFC η βαθµολογία από 36 έως 45 εκπροσωπεί το  74% 
των ερωτηθέντων που αντιστοιχεί σ’ ένα ποσοστό, το οποίο υπερβαίνει κατά πολύ το 
µέσο όρο των σωµατικών συµπτωµάτων (PR > 50). 
 
γ) δηλ. στον τοµέα της κλίµακας  BSFC η βαθµολογία από 46 έως 84 εκπροσωπεί το  
90% των ερωτηθέντων που αντιστοιχεί σ’ ένα ποσοστό, το οποίο υπερβαίνει κατά 
πολύ το µέσο όρο των σωµατικών συµπτωµάτων (PR > 50). 
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Πίνακας 2: Ερµηνεία της κλίµακας BSFC σε όλες τις άλλες περιπτώσεις 
ασθενειών  
 
 
Σύνολα κλίµακας 
HPS 

 
Βαθµός 
επιβάρυνσης 

 
Βαθµός επικινδυνότητας 
για ψυχοσωµατικά 
συµπτώµατα 

 
Συχνότητα στη 
σχετική 
δειγµατοληψία 
 (N = 591) 

 
0 – 41 

καθόλου έως 
ελάχιστα 

 
                      όχι υψηλός α) 

 
61,4 % 

 
42 - 55 

σε µέσο βαθµό 
 

 
 υψηλός β) 

 
24,4 % 

 
56 –84 

πολύ έως πάρα 
πολύ 

 
 πολύ υψηλός γ) 

 
14,2 % 

 
 
α)  δηλαδή στον τοµέα  της κλίµακας BSFC η βαθµολογία από 0 έως 35 εκπροσωπεί 
το σύνολο των σωµατικών συµπτωµάτων, που αντιστοιχεί (Κατάλογος 
συµπτωµάτων του Gießen GBB-24) στην προσδοκώµενη αξία του «κανονικού 
πληθυσµού», δηλ. 50% των ερωτηθέντων εκπροσωπούν ένα ποσοστό (PR) 
σωµατικών συµπτωµάτων < 50 και 50% ένα PR > 50. 
 
β) στον τοµέα της κλίµακας BSFC η βαθµολογία από 36 έως 45 εκπροσωπεί το  74% 
των ερωτηθέντων που αντιστοιχεί σ’ ένα ποσοστό, το οποίο υπερβαίνει κατά πολύ το 
µέσο όρο των σωµατικών συµπτωµάτων (PR > 50). 
 
γ) δηλ. στον τοµέα της κλίµακας BSFC η βαθµολογία από 46 έως 84 εκπροσωπεί το  
90% των ερωτηθέντων που αντιστοιχεί σ’ ένα ποσοστό, το οποίο υπερβαίνει κατά 
πολύ το µέσο όρο των σωµατικών συµπτωµάτων (PR > 50). 
 

 

 



 8

Νέο: Κλίµακα οικιακής φροντίδας (BSFC-s: Short version of the-
Burden Scale for Family Caregivers) σε 18 ευρωπαϊκές γλώσσες 
 
Η έγκυρη καταγραφή της επιβάρυνσης των συγγενών, που φροντίζουν ασθενείς 
συγγενείς τους, είναι σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό χώρο δυνατή µεσω του ίδιου 
ερωτηµατολογίου. 
 
1. Εισαγωγή 
 
Η εµπειρία της επιβάρυνσης των συγγενών, που φροντίζουν ασθενείς, είναι η 
σηµαντικότερη µεταβλητή για τους συγγενείς αυτούς κατά την οικιακή φροντίδα ενός 
χρόνια ασθενούς, ο οποίος χρειάζεται φροντίδα. Το µέγεθος της επιβάρυνσης 
επηρεάζει σηµαντικά την ψυχική και σωµατική υγεία των συγγενών· ακόµη και η 
θνησιµότητα των συζύγων, που παρέχουν φροντίδα, επηρεάζεται από αυτό. Επιδρά 
στον τρόπο συµπεριφοράς του συγγενούς απέναντι στο πρόσωπο που φροντίζει και 
(συν)καθορίζει το χρονικό σηµείο του ολισθήµατος. 
  
 
2. Κλίµακα οικιακής φροντίδας BSFC-s 
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Με το παρακάτω ερωτηµατολόγιο ζητούµε στοιχεία, που σχετίζονται άµεσα µε 
την παρούσα κατάσταση, στην οποία βρίσκεστε. Με τον όρο παρούσα 
κατάσταση εννοούνται οι αλλαγές ή και η ασθένεια του συγγενούς σας (ή και 
του γνωστού σας). 
Οι ακόλουθες προτάσεις σχετίζονται µε τον τρόπο παροχής της βοήθειας, που 
εσείς προσφέρετε. Σε κάθε περίπτωση µπορεί να πρόκειται για βοήθεια, 
περίθαλψη ή φροντίδα.  

Σε κάθε πρόταση βάλτε ένα x στη στήλη (δίπλα δεξιά), 
η οποία σας εκφράζει περισσότερο. Παρακαλούµε απαντήστε όλες τις 

ερωτήσεις! 
 

 
 
 Συµφωνώ 

απόλυτα 
Μάλλον 
συµφωνώ 

Μάλλον 
διαφωνώ 

∆ιαφωνώ 

     
1. Εξαιτίας της παρεχόµενης 

βοήθειας/ φροντίδας έχει 
περιοριστεί σηµαντικά η 
ευχαρίστηση στη ζωή µου.  

    

     
2. Συχνά νιώθω σωµατικά 

εξαντληµένος. 
 

    

     
3. Κάποιες φορές εύχοµαι να 

«ξεφύγω» από την κατάσταση που 
βρίσκοµαι. 

    

     
4. Μερικές φορές νιώθω ότι δεν είµαι 

ο εαυτός µου.  
 

    

     
5. Η ποιότητα της ζωής µου 

υποβαθµίστηκε λόγω της 
βοήθειας/φροντίδας. 

    

     
6. Εξαιτίας της βοήθειας/φροντίδας 

επιβαρύνεται η υγεία µου.  
    

 
 

    

7. Η βοήθεια/φροντίδα αποµυζεί 
µεγάλο µέρος των δυνάµεών µου. 

 

    

     
Παρακαλώ γυρίστε σελίδα 
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 Συµφωνώ 
απόλυτα 

Μάλλον 
συµφωνώ 

Μάλλον 
διαφωνώ 

∆ιαφωνώ 

     
8. Νιώθω «κοµµένος στα δύο» 

ανάµεσα στις υποχρεώσεις 
απέναντι στο περιβάλλον µου (π.χ. 
στην οικογένεια) και και τις 
υποχρεώσεις λόγω της 
παρεχόµενης βοήθειας/φροντίδας. 

    

     
9. Ανησυχώ πολύ για το µέλλον µου 

εξαιτίας της παρεχόµενης 
βοήθειας/φροντίδας. 

    

     
10. Η βοήθεια/φροντίδα επιβαρύνει τη 

σχέση µου µε µέλη της οικογένειάς 
µου, συγγενείς, φίλους και 
γνωστούς.   
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3. Αξιολόγηση 
 
Οι απαντήσεις στις 10 προτάσεις της κλίµακας BSFC-s αξιολογούνται µε βαθµούς 
σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: 
 
Απάντηση: Βαθµοί: 
Συµφωνώ απόλυτα 3 
Μάλλον συµφωνώ 2 
Μάλλον διαφωνώ 1 
∆ιαφωνώ  0 
 


