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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

 

Στην έρευνα που ακολουθεί ασχοληθήκαμε με την χρήση 
εναλλακτικών μορφών θεραπείας σε σχέση με το προφίλ των 
εκάστοτε ασθενών, δεδομένου ότι τα τελευταία χρόνια έχει 
παρατηρηθεί αύξηση στην  χρήση τέτοιων μεθόδων. 

Προκειμένου να καταλήξουμε σε όσο το δυνατόν ασφαλέστερα 
συμπεράσματα δημιουργήσαμε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο 
μοιράσαμε σε 127 άτομα. Για την επεξεργασία των 
ερωτηματολογίων χρησιμοποιήσαμε το πρόγραμμα SPSS 
(STATISTIC PACKAGE for the SOSIAL SCIENCE).Η SPSS 
προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στατιστικής ανάλυσης στον 
τομέα της υγείας. Τα προιόντα  και οι λύσεις της SPSS 
χρησιμοποιούνται σε περισσότερες από 500 Φαρμακευτικές 
εταιρίες, Νοσοκομεία και Ινστιτούτα διεθνώς για να μετατρέπουν τα 
δεδομένα τους σε πληροφορία και μέσω αυτής να λαμβάνουν 
καλύτερες αποφάσεις. Χρησιμοποιείται επίσης σε οργανισμούς 
υγείας σε όλο τον κόσμο για την διαχείριση θεμάτων υγείας και 
έρευνες ικανοποίησης ασθενών. Ενημερωθήκαμε από την διεθνή 
βιβλιογραφία σχετικά με τις μεθόδους της εναλλακτικής ιατρικής 
και αναζητήσαμε την διάδοσή τους στην χώρα μας. 

Πιστεύουμε ότι μια τέτοια μελέτη θα βοηθήσει στην ενημέρωση των 
ασθενών και στην περαιτέρω διάδοση αυτών των μεθόδων. 
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1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα έχει παρατηρηθεί μια στροφή σε 
μεθόδους θεραπείας που δεν ανήκουν στην κλασσική ιατρική. 
Κάποιες από αυτές χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά με την 
παραδοσιακή ιατρική αλλά όλες προσπαθούν να θεραπεύσουν τον 
ασθενή αντιμετωπίζοντας το ανθρώπινο σώμα σαν σύνολο. 
Λέγοντας σύνολο εννοούμε το σώμα(ύλη) αλλά και την ψυχή 
(πνεύμα),σε αντίθεση με την   παραδοσιακή ιατρική που 
ασχολείται περισσότερο με την ανακούφιση των συμπτωμάτων σε 
σωματικό επίπεδο. 
Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό και όλοι μας θέλουμε να την  
διατηρήσουμε. Οι εναλλακτικές μέθοδοι έρχονται να βοηθήσουν 
όταν η χρήση φαρμάκων και η συμβατική ιατρική αδυνατούν. 
Κάποιες αρκετά διαδεδομένες και στην χώρα μας είναι ο 
βελονισμός, η ομοιοπαθητική, η γιόγκα, η αρωματοθεραπεία, η 
ρεφλεξολογία, η ψυχοθεραπεία κ.α. Τις περισσότερες φορές 
κάποιος καταφεύγει στην εναλλακτική ιατρική όταν έχει δοκιμάσει 
την κλασσική οδό με φάρμακα, επεμβάσεις κλπ χωρίς το 
επιθυμητό αποτέλεσμα. Στο εξωτερικό υπάρχει περισσότερη 
ενημέρωση, και οι ασθενείς επιλέγουν πιο συνειδητοποιημένα 
κάποια τέτοια μέθοδο. ∆υστυχώς στην χώρα μας υπάρχει κάποια 
προκατάληψη τόσο για την αποτελεσματικότητά τους όσο και για 
τα άτομα που ειδικεύονται σε αυτές. Στην έρευνα αυτή μας 
ενδιαφέρει το προφίλ των ασθενών, δηλαδή τα χαρακτηριστικά 
εκείνα που οδηγούν κάποιον να εμπιστευτεί ή όχι την εναλλακτική 
θεραπευτική. Πολλοί ασθενείς επίσης καταφεύγουν σε μορφές 
αυτοθεραπείας πιστεύοντας ότι δεν έχουν την ανάγκη κάποιου 
ειδικού. 
∆εδομένου ότι οι ασθενείς που χρησιμοποιούν εναλλακτικές 
μεθόδους αποτελούν ένα νέο μερίδιο αγοράς, η έρευνα αυτή ίσως 
φανεί χρήσιμη σε μερίδα επιστημόνων και επιχειρηματιών. 
Άλλωστε η υπερσυνταγογράφηση και η υπερχρέωση των 
ασφαλιστικών ταμείων στην Ελλάδα κάνει επιτακτική την ανάγκη 
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διάδοσης νέων, αποτελεσματικότερων αλλά και πιο οικονομικών-
μακροπρόθεσμα- θεραπειών. 
 
2.ΟΡΙΣΜΟΣ 
 
Συμπληρωματική ή εναλλακτική ιατρική χαρακτηρίζουμε ένα 
σύνολο απο τεχνικές και προιόντα που δεν ανήκουν στην 
κλασσική ιατρική. 
Παρόλο που υπάρχουν αποδείξεις σχετικά με την 
αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια κάποιων τέτοιων τεχνικών 
και προιόντων, για τις περισσότερες από αυτές υπάρχουν ακόμα 
ερωτηματικά για αν είναι ασφαλείς και αποτελεσματικές στις 
περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται. 
 
 
 
3.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
 
 
 
  Ας ξεκινήσουμε με λίγα λόγια σχετικά με τις τεχνικές τις οποίες 
μελετάμε στην ακόλουθη εργασία. Υπάρχει μια λίστα των ασφαλών 
και αποτελεσματικών μεθόδων και προιόντων η οποία συνεχώς 
αλλάζει και κυκλοφορεί διαδικτυακά,(NCCAM- National Center for 
Complementary and Alternative Medicine). 
  Υπάρχουν κάποιες κοινές παραδοχές που διέπουν την 
εναλλακτική θεραπευτική όπως:  

• Το σώμα μας θεραπεύεται μόνο του απλώς η εναλλακτική 
ιατρική ενισχύει την ήδη υπάρχουσα «δύναμη» του 
οργανισμού. 

• Η πρόληψη είναι το κλειδί και είναι σημαντικότερη η χρήση 
της μεθόδου ή του εναλλακτικού προιόντος προτού κριθεί 
αναγκαία. 

• Γνώση και ίαση είναι έννοιες ταυτόσημες γιατί σύμφωνα με 
τους ειδικούς το ίδιο το άτομο είναι αυτό που «θεραπεύει» 
τον εαυτό του. 
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Για να αποκτήσουμε μια πιο σφαιρική άποψη των 
διαθέσιμων εναλλακτικών θεραπειών και προιόντων θα 
παρουσιάσουμε τις τέσσερεις  κατηγορίες αυτών με βάση τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας: 

• Θεραπευτικά συστήματα: δεν αναφέρονται σε μια μόνο 
τεχνική –π.χ. μασάζ- αλλά σε ένα γενικότερη 
φιλοσοφία ζωής όπως για παράδειγμα η θεραπευτική 
δύναμη της φύσης. Πολλά από αυτά τα συστήματα 
ήταν ήδη διαδεδομένα πριν την ανάπτυξη του ∆υτικού 
πολιτισμού και την εδραίωση της κλασσικής ιατρικής. 
Σε αυτή την κατηγορία ανήκει  η ομοιοπαθητική που 
χρησιμοποιεί μικρές δόσεις φαρμάκων για να επιτύχει 
το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

• Αλληλεπίδραση σώματος-νου: οι ειδικοί θεωρούν ότι 
αυτά τα δύο συστήματα πρέπει να είναι σε αρμονία για 
να είμαστε υγιείς.  
Παραδείγματα τέτοιων τεχνικών είναι η γιόγκα, η 
ύπνωση, η αυθυποβολή, η χαλάρωση κ.α. 

• Συμπληρώματα διατροφής και βότανα: εδώ 
χρησιμοποιούνται συστατικά που συναντώνται στην 
φύση. Βότανα όπως το ginseng, το ginkgo και η 
echinacea αλλά και συστατικά όπως το σελήνιο και η 
γλυκοζαμίνη είναι ιδιαίτερα διαδεδομένα. Τα βότανα 
μπορούν να ληφθούν σαν αφεψήματα, με την μορφή 
αιθέριων ελαίων και σε σιρόπια, κάψουλες κ.α. Πολλοί 
άνθρωποι εμπιστεύονται τα βότανα γιατί 
χρησιμοποιούνται για χιλιάδες χρόνια και άλλοι επειδή 
είναι φυσικά προιόντα. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι 
δεν μπορεί και τα φυσικά αυτά προιόντα να 
χαρακτηριστούν επικίνδυνα εάν δεν χρησιμοποιούνται 
όπως πρέπει. 

• Χειροπρακτική-Μασάζ-Βελονισμός: σε αυτές τις 
περιπτώσεις ο ειδικός διεγείρει μια συγκεκριμένη 
περιοχή του σώματος με τα χέρια του ή μαλάσσει 
συγκεκριμένες μυικές ομάδες ή απελευθερώνει τα 
ενεργειακά κανάλια του σώματος με την χρήση ειδικών 
βελόνων αντίστοιχα. 
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Οι περισσότεροι γιατροί δεν είναι σύμφωνοι με τις 
εναλλακτικές μεθόδους θεραπείας, υπάρχει όμως μια 
μερίδα τους που είναι πρόθυμοι να συζητήσουν μαζί με 
τους ασθενείς για τις παραπάνω τεχνικές. 
 
 
4.ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Σκοπός της έρευνάς μας ήταν να διαπιστώσουμε κατά πόσο οι 
Έλληνες είναι εξοικειωμένοι με τις εναλλακτικές θεραπείες και 
πόσο διατεθειμένοι είναι να «εγκαταλείψουν» μεθόδους της 
συμβατικής ιατρικής.  
 
                  5.ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 
Για το λόγο αυτό δημιουργήσαμε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο 
απαρτιζόταν από 3 ενότητες οι οποίες είναι οι ακόλουθες: 
 
1.Γενική εικόνα σχετικά με την χρήση εναλλακτικών μεθόδων 
2.∆ημογραφικά 
3.Ενημέρωση και ενδιαφέρον για την υγεία. 
Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε με το στατιστικό πρόγραμμα 
Statistic Package for the Social Science (SPSS 15.0) και η 
επεξεργασία έγινε με τις παρακάτω αναλύσεις: 

1. Frequencies  
2. Mean 
3. Factor Analysis 
4. Collerations  Analysis 
5. Cross-tabs 

Τα ερωτηματολόγια μοιράστηκαν σε 128 άτομα και απαντήθηκαν 
τα 127 απο αυτά. 
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6.ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 

Στην ερώτηση για το ποια θεραπεία από τις παρακάτω θα 
χρησιμοποιούσατε, η ομοιοπαθητική το μασάζ και η φυτοθεραπεία  
έρχονται πρώτα σε προτίμηση. 

 
 
 

Q2: Θεραπείες που θα χρησιμοποιούσατε 

  
Πλήθο

ς 
Ελάχιστ

ο 
Μέγιστ

ο 
Μέσο
ς 

Τυπ. 
Απόκλισ

η 

Εναλλακτικές μορφές 
θεραπείας - 
ΟΜΟΙΠΑΘΗΤΙΚΗ 

127 0 1 0,62 ,487

Εναλλακτικές μορφές 
θεραπείας - ΜΑΣΑΖ 127 0 1 0,56 ,498

Εναλλακτικές μορφές 
θεραπείας - 
ΦΥΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

127 0 1 0,54 ,500

Εναλλακτικές μορφές 
θεραπείας - 
ΑΝΩ∆ΥΝΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ 

127 0 1 0,53 ,501

Εναλλακτικές μορφές 
θεραπείας - 
ΑΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

127 0 1 0,52 ,502

Εναλλακτικές μορφές 
θεραπείας - 
ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ 

127 0 1 0,51 ,502
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Εναλλακτικές μορφές 
θεραπείας - ΓΙΟΓΚΑ 127 0 1 0,41 ,494

Εναλλακτικές μορφές 
θεραπείας - 
ΧΕΙΡΟΠΡΑΚΤΙΚΗ 

127 0 1 0,28 ,449

Εναλλακτικές μορφές 
θεραπείας - 
ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ 

127 0 1 0,27 ,445

Εναλλακτικές μορφές 
θεραπείας - 
ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

127 0 1 0,26 ,440

Valid N (listwise) 127      

Πίνακας 1 
 

Η επόμενη ερώτηση αφορά την ασφάλεια των εναλλακτικών 
μορφών θεραπείας. Παρατηρούμε ότι αυτοί οι μέθοδοι θεραπειών 
είναι ασφαλείς καθώς το 61,4% λέει ότι είναι αρκετά ασφαλείς, το 
8,7% πολύ ασφαλείς , το 22% μέτρια ασφαλείς, το 3,9% λίγο 
ασφαλείς ενώ ένα μικρό ποσοστό της τάξεως του 2,4% τις θεωρεί 
μέτρια επικίνδυνες ενώ ένα άλλο ακόμα πιο μικρό ποσοστό (1,6%) 
τις θεωρεί αρκετά επικίνδυνες. 

 

 Συχνότητα Ποσοστό 
Αθροιστικό 
ποσοστό 

Valid αρκετά επικίνδυνες 2 1,6 1,6

μέτρια επικίνδυνες 3 2,4 3,9

λίγο ασφαλείς 5 3,9 7,9

μέτρια ασφαλείς 28 22,0 29,9

αρκετά ασφαλείς 78 61,4 91,3

πολύ ασφαλείς 11 8,7 100,0
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Σύνολο 127 100,0  

Πίνακας 2 
  

Σχετικά με το αν έχουν χρησιμοποιήσει έστω και μια φορά στη ζωή 
τους κάποια εναλλακτική μορφή θεραπείας σύμφωνα με τον 
Πίνακα 2 βλέπουμε ότι 100 άτομα έχουν απαντήσει (ΝΑΙ) ενώ 27 
(ΟΧΙ). 

Q4: Χρησιμοποίηση εναλλακτικών μορφών θεραπειών 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Αθροιστικό 
ποσοστό 

Valid ΝΑΙ 100 78,7 78,7

  ΟΧΙ 27 21,3 100,0

  Σύνολο 127 100,0  

Πίνακας 3 
 
 
 

Οι πιο σημαντικοί λόγοι μη χρησιμοποίησης κάποιας εναλλακτικής 
μορφής θεραπείας σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, είναι η 
αμφιβολία για την αποτελεσματικότητα της μεθόδου αλλά και η 
άγνοια για το κατά πόσο οι θεραπείες αυτές είναι αποτελεσματικές. 
Επίσης ένα αρκετά σεβαστό ποσοστό δεν εμπιστεύεται τους 
ειδικούς που εφαρμόζουν αυτές τις μεθόδους αλλά τις θεωρεί και 
ακριβές επιλογές θεραπείας. Ενδεχομένως εάν οι τεχνικές αυτές 
καλύπτονταν από τους ασφαλιστικούς φορείς να υπήρχε και  
μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε αυτές τις μεθόδους.  

 

Q12: Λόγοι μη χρησιμοποίησης εναλλακτικής μορφής 
θεραπείας 
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Πλήθο

ς 
Ελάχιστ

ο 
Μέγιστ

ο 
Μέσο
ς 

Τυπ. 
Απόκλισ

η 

Αμφιβάλω για 
αποτελεσματικότητα της 
μεθόδου 

27 2 7 5,44 1,219

∆εν γνωρίζω 
αποτελεσματικότητα των 
θεραπειών 

27 1 7 5,30 2,035

∆εν προσφέρεται στην 
περιοχή μου 27 2 7 4,37 1,305

∆εν εμπιστεύομαι τους 
θεραπευτές 27 2 6 4,00 ,920

∆εν τις καλύπτει το ταμείο 
μου 27 2 7 3,93 2,319

Είναι ακριβότερες 
μέθοδοι από την 
κλασσική ιατρική 

27 2 7 3,81 1,545

Άλλο 27 1 5 1,15 ,770

Valid N (listwise) 27       

Πίνακας 4 
 
 
 

Στην ανάλυση που ακολουθεί, θα ασχοληθούμε με τα 100 άτομα 
που έχουν απαντήσει πως έχουν χρησιμοποιήσει έστω για μια 
φορά κάποια εναλλακτική μορφή θεραπείας. 

 

Σε ότι έχει να κάνει με το πόσο συχνά οι ερωτηθέντες 
χρησιμοποιούν τις εναλλακτικές μορφές θεραπείας αντί για τις 
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κλασικές ιατρικές μεθόδους παρατηρούμε ότι το 49% του 
δείγματος καταφεύγει συχνά σε αυτή τη λύση, ενώ μόλις το 5% τις 
χρησιμοποιεί σπάνια. 

 

 

Q5: Συχνότητα προτίμησης 

  Συχνότητα Ποσοστό  
Αθροιστικό 
ποσοστό 

Valid Σπάνια 5 5,0 5,0

  Λίγες φορές 14 14,0 19,0

  Μερικές φορές 28 28,0 47,0

  Συχνά 49 49,0 96,0

  Πάντα 
4 4,0 100,0

  Σύνολο 100 100,0  

Πίνακας 5 
 

 

 

 

Παρακάτω θα αναλύσουμε τη συχνότητα χρησιμοποίησης των 
εναλλακτικών θεραπειών σε διάφορες περιπτώσεις: 

 

• Συνάχι-κρυολόγημα 
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Σύμφωνα με τον Πίνακα 6 το 46% των ερωτηθέντων έχει 
χρησιμοποιήσει συχνά κάποια εναλλακτική θεραπεία ενώ υπάρχει 
ένα σημαντικό ποσοστό (20%) που δηλώνει ότι δεν έχει κάνει 
χρήση κάποιας εναλλακτικής θεραπείας.   

 

 

Q6.1: Χρησιμοποίηση εναλλακτικών θεραπειών για συνάχι-
κρυολόγημα 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Αθροιστικό 
ποσοστό 

Valid Ποτέ 20 20,0 20,0

  Σπάνια 4 4,0 24,0

  Μερικές φορές 20 20,0 44,0

  Συχνά 46 46,0 90,0

  Πάντα 10 10,0 100,0

  Σύνολο 100 100,0  

Πίνακας 6 

• Επίμονη αλλεργία 
 

Στην ερώτηση για το αν έχουν καταφύγει σε κάποια εναλλακτική 
θεραπεία για την αντιμετώπιση αλλεργίας, το 36% των 
ερωτηθέντων απαντά ότι το κάνει συχνά, ενώ ένα επίσης υψηλό 
ποσοστό (32%) δεν έχει κάνει ποτέ χρήση. 

Q6.2: Χρησιμοποίηση εναλλακτικών θεραπειών για επίμονη 
αλλεργία 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Αθροιστικό 
ποσοστό 

Valid Ποτέ 32 32,0 32,0
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  Σπάνια 2 2,0 34,0

  Μερικές φορές 17 17,0 51,0

  Συχνά 36 36,0 87,0

  Πάντα 13 13,0 100,0

  Σύνολο 100 100,0  

Πίνακας 7 
 

 

• Μεταβολισμός 
 

Όσον αφορά το μεταβολισμό, σχεδόν ένας στους δύο χρησιμοποιεί 
τακτικά μια εναλλακτική θεραπεία, σε αντίθεση με το 40% που τις 
αποφεύγει. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q6.3: Χρησιμοποίηση εναλλακτικών θεραπειών για 
μεταβολισμό 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Αθροιστικό 
ποσοστό 

Valid Ποτέ 40 40,0 40,0
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  Σπάνια 4 4,0 44,0

  Μερικές φορές 8 8,0 52,0

  Συχνά 24 24,0 76,0

  Πάντα 24 24,0 100,0

  Σύνολο 100 100,0  

Πίνακας 8 
• Εγκυμοσύνη 

 

Το 58% του δείγματος απάντησε ότι δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ 
κάποια από τις εναλλακτικές μορφές θεραπείας κατά τη διάρκεια 
της εγκυμοσύνης ενώ ένα 15% χρησιμοποιείσαι συχνά κάποια 
τέτοια θεραπεία. 

 

Q6.4: Χρησιμοποίηση εναλλακτικών θεραπειών για 
εγκυμοσύνη 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Αθροιστικό 
ποσοστό 

Valid Ποτέ 58 58,0 58,0

  Σπάνια 9 9,0 67,0

  Μερικές φορές 6 6,0 73,0

  Συχνά 15 15,0 88,0

  Πάντα 12 12,0 100,0

  Σύνολο 100 100,0  

                                                      Πίνακας 9 
 
 
 

• ∆ιακοπή καπνίσματος 
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Οι 54 από τους 100 ερωτηθέντες απαντούν ότι δεν έχουν 
χρησιμοποιήσει ποτέ κάποια εναλλακτική θεραπεία για διακοπή 
καπνίσματος, ενώ μοιρασμένα ήταν τα ποσοστά στις άλλες 
κατηγορίες. 

 

 

 

Q6.5: Χρησιμοποίηση εναλλακτικών θεραπειών για διακοπή 
καπνίσματος 

  Συχνότητα Ποσοστό 

Αθροιστικό 
ποσοστό 

 

Valid Ποτέ 54 54,0 54,0

  Σπάνια 13 13,0 67,0

  Μερικές φορές 4 4,0 71,0

  Συχνά 15 15,0 86,0

  Πάντα 14 14,0 100,0

  Total 100 100,0  

Πίνακας 10 
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• Ορθοπεδικά – Μυϊκά προβλήματα 
 

Στην ερώτηση ως προς τη συχνότητα χρήσης εναλλακτικών 
θεραπειών για την καταπολέμηση ορθοπεδικών – μυϊκών 
προβλημάτων το 40% απαντά ότι καταφεύγει συχνά σε αυτές. Το 
μεγαλύτερο μέρος του δείγματος έχει εφαρμόσει έστω και μερικές 
φορές, σε αντίθεση με το μόλις 15% που απαντά ποτέ. 

 

 

 

Q6.6: Χρησιμοποίηση εναλλακτικών θεραπειών για 
ορθοπεδικά μυϊκά 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Αθροιστικό 
ποσοστό 

Valid Ποτέ 15 15,0 15,0

  Σπάνια 6 6,0 21,0

  Μερικές φορές 21 21,0 42,0

  Συχνά 40 40,0 82,0

  Πάντα 18 18,0 100,0

  Σύνολο 100 100,0  

Πίνακας 11 
 

 

• Υπέρταση, διαβήτης, καρδιακά νοσήματα, καρκίνος 
 

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω παθήσεων παρατηρούμε ότι 
η συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος (72%) δεν σκέφτεται καν 
το ενδεχόμενο να επιλέξει κάποια εναλλακτική θεραπεία, γεγονός 
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που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι για τέτοιες σοβαρές παθήσεις 
ελάχιστοι θα εγκατέλειπαν την κλασσική ιατρική. 

 

 

 

 

 

 

Q6.7: Χρησιμοποίηση εναλλακτικών θεραπειών για 
υπέρταση, διαβήτης, καρδιακά νοσήματα, καρκίνος 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Αθροιστικό 
ποσοστό 

Valid Ποτέ 72 72,0 72,0

  Σπάνια 16 16,0 88,0

  Μερικές φορές 7 7,0 95,0

  Συχνά 4 4,0 99,0

  Πάντα 1 1,0 100,0

  Σύνολο 100 100,0  

Πίνακας 12 
Από τους παραπάνω πίνακες βλέπουμε ότι τα άτομα έχουν 
χρησιμοποιήσει κάποια εναλλακτική μέθοδο συχνότερα για κάποιο 
κρυολόγημα - ομοιοπαθητική, αρωματοθεραπεία, φυτοθεραπεία σε 
ποσοστό 46% καθώς και για κάποιο μυοσκελετικό πρόβλημα σε 
ποσοστό 40%. 
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Σχετικά με την αποτελεσματικότητα της χρήσης κάποιας 
εναλλακτικής θεραπείας, οι ερωτηθέντες κατά μεγάλο ποσοστό 
(85%) δηλώνουν σε μεγάλο βαθμό ικανοποιημένοι. 

 

 

Q7: Ευχαριστημένος με αποτέλεσμα θεραπείας 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Αθροιστικό 
ποσοστό 

Vali
d 

Απόλυτα 
ευχαριστημένος/η 33 33,0 33,0

  Αρκετά 
ευχαριστημένος/η 52 52,0 85,0

  Μέτρια 
ευχαριστημένος 10 10,0 95,0

  Λίγο 
ευχαριστημένος/η 3 3,0 98,0

  Καθόλου 
ευχαριστημένος/η 2 2,0 100,0

  Σύνολο 100 100,0  

Πίνακας 13 

Οι κυριότεροι λόγοι χρησιμοποίησης εναλλακτικών θεραπειών 
σύμφωνα με τους ερωτηθέντες είναι για ουσιαστική ίαση, για 
πρόληψη και για ενίσχυση της άμυνας του οργανισμού. 

 

 

Q8: Λόγοι χρήσης εναλλακτικών θεραπειών 

  
Πλήθο

ς 
Ελάχιστ

ο 
Μέγιστ

ο 
Μέσο
ς 

Τυπ. 
Απόκλιση 
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Χρήση για 
ουσιαστική ίαση 100 0 1 0,65 ,479

Χρήση προληπτικά 100 0 1 0,54 ,501

Χρήση για αύξηση 
άμυνας οργανισμού 100 0 1 0,49 ,502

Χρήση για διατήρηση 
φυσικής κατάστασης 100 0 1 0,39 ,490

Χρήση για αποφυγή 
ανεπιθύμητων 
ενεργειών από 
φάρμακα 

100 0 1 0,22 ,416

Valid N (listwise) 100      

Πίνακας 14 
 

Όσον αφορά τις παρενέργειες από τη χρήση φαρμάκων οι 36 από 
τους 100 ερωτηθέντες δεν έχουν αισθανθεί κάποια παρενέργεια, 
το 29% σπάνια, 25% μερικές φορές ενώ μόλις ένας στους δέκα 
δηλώνει ότι έχει επιβαρυνθεί αρκετές φορές από τη χρήση 
φαρμάκων. 

 

 

 

 

 

  

Q13: Ανεπιθύμητες ενέργειες από χρήση φαρμάκων 

  
Συχνότητ

α Ποσοστό Αθροιστικό ποσοστό
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Vali
d 

Πολλές φορές 1 1,0 1,0

  Αρκετές φορές 9 9,0 10,0

  Μερικές φορές 25 25,0 35,0

  Σπάνια 29 29,0 64,0

  Ποτέ 36 36,0 100,0

  Σύνολο 100 100,0  

Πίνακας 15 
Στην ερώτηση για το ποιόν συμβουλεύονται πρώτα σε κατάσταση 
αδιαθεσίας, το 88% των ερωτηθέντων απαντά ότι καταφεύγει στον 
γιατρό/φαρμακοποιό του, ενώ υπάρχει και ένα 5% που 
εμπιστεύεται τον εαυτό του. 

 

Q14: Ποιον συμβουλεύεστε πρώτα 

  
Συχνότητ

α Ποσοστό 

Αθροιστικ
ό 

ποσοστό

Vali
d 

τον γιατρό μου 67 67,0 67,0

  τον φαρμακοποιό μου 21 21,0 88,0

  κάποιον συγγενή/φίλο 7 7,0 95,0

  επειδή κανείς δεν γνωρίζει 
καλύτερα από εσάς 
αποφασίζω μόνος/η σας 
ποια θεραπεία θα 
ακολουθήσω 

5 5,0 100,0

  Σύνολο 100 100,0  

Πίνακας 16 
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Στους παρακάτω πίνακες παρατηρούμε ότι οι 75 από τους 100 
ερωτηθέντες έχουν δει κάποια διαφήμιση για τις εναλλακτικές 
τεχνικές θεραπείας. Τα μέσα με τη μεγαλύτερη απήχηση είναι τα 
περιοδικά υγείας και το διαδίκτυο. Το υψηλό αυτό ποσοστό 
δικαιολογείται από το μέσο όρο ηλικίας των ερωτηθέντων   

 

 

 

Q17: Πληροφόρηση διαφήμισης για εναλλακτικές μορφές 
θεραπείας 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Αθροιστικό 
ποσοστό 

Valid ΝΑΙ 75 75,0 75,0

  ΟΧΙ 25 25,0 100,0

  Σύνολο 100 100,0  

Πίνακας 17 
 

 

 

 

 

Q18: ∆ιαφήμιση σε μέσα 

  Πλήθος
Ελάχιστ

ο 
Μέγιστ

ο Μέσος 
Τυπ. 

Απόκλιση

∆ιαφήμιση σε 
τηλεόραση 75 0 1 0,32 ,470
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∆ιαφήμιση σε 
ραδιόφωνο 75 0 1 0,19 ,392

∆ιαφήμιση σε 
εφημερίδα 75 0 1 0,45 ,501

∆ιαφήμιση σε 
περιοδικά υγείας 75 0 1 0,81 ,392

∆ιαφήμιση στο 
διαδίκτυο 75 0 1 0,57 ,498

∆ιαφήμιση αλλού 75 0 1 0,08 ,273

Valid N (listwise) 75      

Πίνακας 18 
 

 

2. ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ 

 

Στην έρευνα το 68% του δείγματος είναι γυναίκες, ενώ η 
πλειοψηφία είναι μεταξύ 25 και 45 ετών (πίνακας 19,20). Το 49,5% 
των ερωτηθέντων είναι παντρεμένοι ενώ το 43,4% δηλώνει 
άγαμος. Σχετικά με τον αριθμό των τέκνων το 52,5% δηλώνει 
άτεκνοι ενώ μόλις το 11,1% είναι πολύτεκνοι (πίνακας 21,22). 

 

 

 

Q20.a: Φύλο 

  Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
ποσοστό 

Αθροιστικό 
ποσοστό 

Valid Άνδρας 31 31,0 31,3 31,3
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Γυναίκα 68 68,0 68,7 100,0

Σύνολο 99 99,0 100,0  

Missing System 1 1,0    

Σύνολο 100 100,0    

Πίνακας 19 
  

Q20.b: Ηλικία 

  
Συχνότητ

α Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό 

Αθροιστικό 
ποσοστό 

Valid κάτω των 
18 1 1,0 1,0 1,0

19-24 8 8,0 8,1 9,1

25-30 10 10,0 10,1 19,2

31-35 26 26,0 26,3 45,5

36-40 18 18,0 18,2 63,6

41-45 12 12,0 12,1 75,8

46-50 7 7,0 7,1 82,8

51-60 5 5,0 5,1 87,9

61 και άνω 12 12,0 12,1 100,0

Σύνολο 99 99,0 100,0  

Missing System 1 1,0    

Σύνολο 100 100,0    

Πίνακας 20 
 

Q20.c: Οικογενειακή κατάσταση 
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Συχνότητ

α 
Ποσοστ

ό 
Έγκυρο 
ποσοστό 

Αθροιστικό 
ποσοστό 

Valid Άγαμος/η 43 43,0 43,4 43,4

  Έγγαμος/η 49 49,0 49,5 92,9

  ∆ιαζευγμένος
/η 6 6,0 6,1 99,0

  Συμβίωση 1 1,0 1,0 100,0

  Σύνολο 99 99,0 100,0 

Missing System 1 1,0   

Σύνολο 100 100,0   

 
Πίνακας 21  

Q20.d: Τέκνα 

  
Συχνότη

τα 
Ποσοστ

ό 
Έγκυρο 
ποσοστό 

Αθροιστικό 
ποσοστό 

Valid Όχι 52 52,0 52,5 52,5

Ένα παιδί 15 15,0 15,2 67,7

∆ύο παιδιά 21 21,0 21,2 88,9

Τρία παιδιά και 
άνω 11 11,0 11,1 100,0

Σύνολο 99 99,0 100,0  

Missin
g 

System 1 1,0    

Σύνολο 100 100,0    

Πίνακας 22 
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Όσον αφορά στην κύρια απασχόληση των ερωτηθέντων, το 31,3 
% είναι δημόσιοι υπάλληλοι, το 26,3% ελεύθεροι επαγγελματίες, το 
21,2% ιδιωτικοί υπάλληλοι, το 13,1% ασχολείται με τα οικιακά και 
το 6,1% σπουδάζει.  

 

 

Q20.e: Απασχόληση 

  
Συχνότητ

α 
Ποσοστ

ό 
Έγκυρο 
ποσοστό 

Αθροιστικό 
ποσοστό 

Valid ∆ημόσιος 
υπάλληλος 31 31,0 31,3 31,3

  Ιδιωτικός 
υπάλληλος 21 21,0 21,2 52,5

  Οικιακά 13 13,0 13,1 65,7

  Ελεύθερος/η 
επαγγελματίας 26 26,0 26,3 91,9

  Φοιτητής/τρια 6 6,0 6,1 98,0

  Άνεργος/η 1 1,0 1,0 99,0

  Άλλη 1 1,0 1,0 100,0

  Σύνολο 99 99,0 100,0 

Missin
g 

System 1 1,0   

Σύνολο 100 100,0   

Πίνακας 23 
 

Σχετικά με το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα των ερωτηθέντων, 
σχεδόν 3 στους 4 έχουν εισόδημα μεταξύ 1500 και 2500 €, ενώ το 
22,2% έχει εισόδημα μέχρι 1000€.  
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Q20.j: Μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα 

  
Συχνότητ

α 
Ποσοστ

ό 
Έγκυρο 
ποσοστό 

Αθροιστικό 
ποσοστό 

Valid μέχρι 600 5 5,0 5,1 5,1

  601-1000 17 17,0 17,2 22,2

  1501-2000 35 35,0 35,4 57,6

  2001-2500 37 37,0 37,4 94,9

  5001 και 
άνω 5 5,0 5,1 100,0

  Σύνολο 99 99,0 100,0  

Missin
g 

System 1 1,0    

Σύνολο 100 100,0    

Πίνακας 24 
 

Σε ότι έχει να κάνει με το επίπεδο μόρφωσής τους, οι περισσότεροι 
δήλωσαν ότι κατέχουν βασικό πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ (47,5%). Το 33,3% 
δήλωσαν ότι είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος, ενώ μόλις 
το 19,2% δήλωσαν απόφοιτοι λυκείου. 

 

Q20.k: Σπουδές 

  Συχνότητα
Ποσοστ

ό 

Έγκυρο 
ποσοστ

ό 

Αθροιστικ
ό 

ποσοστό 

Valid Απόφοιτος 
Λυκείου 19 19,0 19,2 19,2
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  Βασικό πτυχίο 
ΑΕΙ/ΤΕΙ 47 47,0 47,5 66,7

  Μεταπτυχιακές 
σπουδές 33 33,0 33,3 100,0

  Σύνολο 99 99,0 100,0 

Missin
g 

System 1 1,0   

Σύνολο 100 100,0   

Πίνακας 25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην ερώτηση για τον τόπο κατοικίας των ερωτηθέντων η 
συντριπτική πλειοψηφία απαντά ότι διαμένει σε μεγάλο αστικό 
κέντρο, ενώ μόλις το 5% σε κωμόπολη.  
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Q20.l: Τόπος κατοικίας 

  
Συχνότητ

α 
Ποσοστ

ό 
Έγκυρο 
ποσοστό 

Αθροιστικ
ό ποσοστό

Valid Μεγάλο αστικό 
κέντρο 76 76,0 76,8 76,8

  Προάστια 18 18,0 18,2 94,9

  Κωμόπολη 5 5,0 5,1 100,0

  Total 99 99,0 100,0  

Missin
g 

System 1 1,0    

Total 100 100,0    

Πίνακας 26 
 

 

 

 

 

 

 

3. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 

 

Στη συνέχεια θα σας παρουσιάσουμε το προφίλ των 
ερωτηθέντων σχετικά με την ενημέρωση και ενδιαφέρον για την 
υγεία όπως αυτά συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα ( πιν. 27). 
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Πλήθο

ς 
Ελάχιστ

ο Μέγιστο Μέσος Τυπ. Απόκλιση 

Q19.18 100 1 5 4,13 ,800

Q19.17 100 1 5 3,98 1,015

Q19.29 100 1 5 3,88 ,729

Q19.31 100 1 5 3,87 ,787

Q19.26 100 1 5 3,84 ,918

Q19.33 100 2 5 3,80 ,752

Q19.15 100 1 5 3,80 1,054

Q19.4 100 1 5 3,77 ,815

Q19.3 100 2 5 3,75 ,730

Q19.1 100 1 5 3,74 ,676

Q19.12 100 1 5 3,71 ,988

Q19.30 100 1 5 3,66 ,768

Q19.8 100 1 5 3,60 ,876

Q19.23 100 1 5 3,56 ,880

Q19.16 100 1 5 3,56 ,935

Q19.5 100 1 5 3,49 ,904

Q19.2 100 1 5 3,40 ,943

Q19.35 100 1 5 3,39 1,014

Q19.19 100 1 5 3,39 1,145

Q19.11 100 1 5 3,29 ,998

Q19.22 100 1 5 3,27 1,033

Q19.6 100 1 5 3,27 ,993
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Q19.28 100 1 5 3,25 1,009

Q19.9 100 1 5 3,22 ,960

Q19.27 100 1 5 3,20 1,054

Q19.7 100 1 5 3,20 ,995

Q19.10 100 1 5 3,14 1,035

Q19.34 100 1 5 3,06 ,874

Q19.13 100 1 5 2,93 1,037

Q19.20 100 1 5 2,75 1,344

Q19.14 100 1 5 2,67 1,006

Q19.25 100 1 5 2,63 1,244

Q19.24 100 1 5 2,63 1,261

Q19.21 100 1 5 2,50 1,227

Σημείωση: 1=διαφωνώ πλήρως, 5=συμφωνώ απόλυτα 

Πίνακας 27 
 

Οι περισσότεροι ερωτηθέντες συμφωνούν απόλυτα ότι 
ενδιαφέρονται πολύ για την υγεία τους αλλά και το ότι οι γιατροί 
συνταγογραφούν περισσότερα φάρμακα από ότι χρειάζεται.  

Είναι κοινή πεποίθηση ότι οι περισσότεροι φέρονται καλά στον 
εαυτό τους καθώς επίσης ότι αγοράζουν το καλύτερο από όλα 
όταν πάνε για ψώνια. Η άποψη ότι έχουν αγοραστική δύναμη 
εκφράζεται από τους περισσότερους. Η εκπλήρωση των 
επιθυμιών των ερωτηθέντων είναι υπόθεση σημαντική για αυτούς. 
Επίσης, οι ερωτηθέντες συμφωνούν πως οι μεγάλες βιομηχανίες 
φαρμάκων εμποδίζουν την καθιέρωση εναλλακτικών μορφών 
θεραπείας. 

Σχετικά με τα περιοδικά οι ερωτηθέντες αρέσκονται σ’ αυτά που 
ασχολούνται με θέματα υγείας αλλά και μ’ αυτά που παρουσιάζουν 
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νέα προϊόντα. Τους αρέσει να πληροφορούνται σχετικά με νέες 
μορφές θεραπείας αν και δηλώνουν πως δεν επαρκεί η 
ενημέρωση. Ακόμη, είναι θετικοί στο να δοκιμάζουν νέες μεθόδους 
θεραπείας. 

Επιπρόσθετα οι ερωτηθέντες υποστηρίζουν πως γνωρίζουν 
πολύ καλά την κατάσταση της υγείας τους και δηλώνουν ότι “αξίζω 
το καλύτερο και συχνά δίνω στον εαυτό μου αυτό που του αξίζει”. 
Στον ίδιο βαθμό πιστεύουν πως οι εναλλακτικές μορφές θεραπείας 
δεν κοστίζουν περισσότερο από τις κλασσικές. 

Σε ότι έχει να κάνει με την αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με 
νέα προϊόντα και νέες μάρκες το δείγμα δηλώνει ότι το κάνει συχνά 
καθώς επίσης συμφωνεί σε μικρότερο βαθμό πως εμπιστεύεται 
φίλους και μέλη οικογένειας για πληροφορίες σχετικά με νέες 
τεχνικές. 

Μοιρασμένες είναι οι γνώμες όσον αφορά την επιδίωξη της 
διασκέδασης. Οι ερωτηθέντες δε συμφώνησαν ούτε διαφώνησαν 
με το αν έχουν κάνει έρευνα αγοράς για τις εναλλακτικές μορφές 
θεραπείας. 

Τέλος, οι ερωτηθέντες δεν θεωρούν την ενημέρωση για τις 
εναλλακτικές μορφές θεραπείας παραπλανητικές αλλά 
ενδιαφέρονται για αυτές. Επίσης, το δείγμα υποστηρίζει πως 
γνωρίζει την κατάσταση υγείας και την φυσική του κατάσταση κατά 
τις διαφορετικές ώρες της ημέρας. 
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4. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

Στην συνέχεια ομαδοποιήσαμε τα αποτελέσματα των 
δημογραφικών χαρακτηριστικών σε μεγαλύτερες κατηγορίες όπως 
παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες (Πιν. 28,29). Πιο 
συγκεκριμένα ο πίνακας 28 αναφέρεται στην ηλικία όπου 
παρατηρούμε ότι το 37,4% των ερωτηθέντων ανήκει στην 
κατηγορία 36-50, ενώ το 36,4% ανήκει στην κατηγορία 25-35.  

Όσον αφορά την οικονομική δραστηριότητα (πίνακας 29) οι 
ερωτηθέντες σε ποσοστό 78,8% ήταν οικονομικοί ενεργοί ενώ το 
21,2% ήταν μη ενεργοί. 

 

 

 

Κατανομή ανά Ηλικιακή Ομάδα 

  
Συχνότητ

α 
Ποσοστ

ό 
Έγκυρο 
Ποσοστό  

Αθροιστικό 
ποσοστό 

Valid μέχρι 24 9 9,0 9,1 9,1

  25 μέχρι 35 36 36,0 36,4 45,5

  36 μέχρι 50 37 37,0 37,4 82,8

  51 και 
πάνω 17 17,0 17,2 100,0

  Σύνολο 99 99,0 100,0  

Missin
g 

System 1 1,0    

Σύνολο 100 100,0    

Πίνακας 28 
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Κύρια δραστηριότητα 

  
Συχνότητ

α 
Ποσοστ

ό 

Έγκυρο 
Ποσοστ

ό 

Αθροιστικ
ό 

ποσοστό 

Valid οικονομικά ενεργοί 78 78,0 78,8 78,8

  οικονομικά μη 
ενεργοί 21 21,0 21,2 100,0

  Σύνολο 99 99,0 100,0  

Missin
g 

System 1 1,0    

Σύνολο 100 100,0    

Πίνακας 29 
 

Στη συνέχεια συσχετίσαμε τα δημογραφικά χαρακτηριστικά με: 
α) την ασφάλεια των εναλλακτικών μορφών θεραπειών, β) τη 
συχνότητα προτίμησης έναντι κλασσικών θεραπειών, γ) 
ευχαρίστηση με αποτελεσματικότητα εναλλακτικών θεραπειών, δ) 
ανεπιθύμητες ενέργειες και ε) ποιον συμβουλεύονται πρώτα. 

 

Ασφάλεια εναλλακτικών μορφών θεραπειών – ∆ημογραφικά 

 

 
Είναι ασφαλείς οι εναλλακτικές μορφές 

θεραπείας  

  

Αρκετά 
επικίνδυ
νες 

Λίγο 
ασφαλ
είς 

Μέτρια 
ασφαλεί

ς 
Αρκετά 
ασφαλείς 

Πολύ 
ασφαλεί

ς 
Σύνολ
ο 

μέχρι 24 Count 1 1 1 6 0 9

  % within 11,1% 11,1% 11,1% 66,7% ,0% 100,0
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Κατανομή 
ανά 
Ηλικιακή 
Ομάδα 

%

25 μέχρι 
35 

Count 0 0 6 28 2 36

  % within 
Κατανομή 
ανά 
Ηλικιακή 
Ομάδα 

,0% ,0% 16,7% 77,8% 5,6% 100,0
%

36 μέχρι 
50 

Count 0 0 3 28 6 37

  % within 
Κατανομή 
ανα 
Ηλικιακή 
Ομάδα 

,0% ,0% 8,1% 75,7% 16,2% 100,0
%

51 και 
πάνω 

Count 0 0 8 6 3 17

  % within 
Κατανομή 
ανα 
Ηλικιακή 
Ομάδα 

,0% ,0% 47,1% 35,3% 17,6% 100,0
%

 

οικονομικ
ά ενεργοί 

Count 0 1 10 57 10 78

  % within 
Κύρια 
δραστηριότ
ητα 

,0% 1,3% 12,8% 73,1% 12,8% 100,0
%
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οικονομικ
ά μη 
ενεργοί 

Count 
1 0 8 11 1 21

  % within 
Κύρια 
δραστηριότ
ητα 

4,8% ,0% 38,1% 52,4% 4,8% 100,0
%

 

Άνδρας Count 1 0 2 23 5 31

  % within 
Φύλο 3,2% ,0% 6,5% 74,2% 16,1% 100,0

%

Γυναίκα Count 0 1 16 45 6 68

  % within 
Φύλο ,0% 1,5% 23,5% 66,2% 8,8% 100,0

%

 

μέχρι 
600 

Count 0 0 2 3 0 5 

  % within 
Μηνιαίο 
οικογενειακ
ό εισόδημα 

,0% ,0% 40,0% 60,0% ,0% 100,0
% 

601-1000 Count 0 0 3 13 1 17 

  % within 
Μηνιαίο 
οικογενειακ
ό εισόδημα 

,0% ,0% 17,6% 76,5% 5,9% 100,0
% 

1501-
2000 

Count 0 0 7 25 3 35 

  % within 
Μηνιαίο 

,0% ,0% 20,0% 71,4% 8,6% 100,0
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οικογενειακ
ό εισόδημα 

% 

2001-
2500 

Count 0 1 5 26 5 37 

  % within 
Μηνιαίο 
οικογενειακ
ό εισόδημα 

,0% 2,7% 13,5% 70,3% 13,5% 100,0
% 

5001 και 
άνω 

Count 1 0 1 1 2 5 

  % within 
Μηνιαίο 
οικογενειακ
ό εισόδημα 

20,0% ,0% 20,0% 20,0% 40,0% 100,0
% 

 

Απόφοι
τος 
Λυκείου 

Count 
0 0 5 13 1 19

  % within 
Σπουδές ,0% ,0% 26,3% 68,4% 5,3% 100,0

%

Βασικό 
πτυχίο 
ΑΕΙ/ΤΕΙ 

Count 
1 1 7 34 4 47

  % within 
Σπουδές 2,1% 2,1% 14,9% 72,3% 8,5% 100,0

%

Μεταπτ
υχιακές 
σπουδέ
ς 

Count 

0 0 6 21 6 33

  % within 
Σπουδές ,0% ,0% 18,2% 63,6% 18,2% 100,0

%
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Μεγάλ
ο 
αστικό 
κέντρο 

Count 

0 1 9 57 9 76

  % within 
Τόπος 
κατοικίας 

,0% 1,3% 11,8% 75,0% 11,8% 100,0
%

Προάσ
τια 

Count 1 0 7 8 2 18

  % within 
Τόπος 
κατοικίας 

5,6% ,0% 38,9% 44,4% 11,1% 100,0
%

Κωμόπ
ολη 

Count 0 0 2 3 0 5

  % within 
Τόπος 
κατοικίας 

,0% ,0% 40,0% 60,0% ,0% 100,0
%

 

Πίνακας 30 
 

Όσον αφορά την ασφάλεια των εναλλακτικών θεραπειών σε σχέση 
με την ηλικιακή ομάδα μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι  μόνο οι 
ερωτηθέντες που είναι πάνω από 51 χρονών τις θεωρούν μέτρια 
ασφαλείς με ποσοστό 47,1% ενώ οι υπόλοιπες κατηγορίες αρκετά 
ασφαλείς. 

 

Οι οικονομικά ενεργοί ερωτηθέντες της έρευνάς μας θεωρούν τις 
εναλλακτικές θεραπείες αρκετά ασφαλείς ενώ οι οικονομικά μη 
ενεργοί ερωτηθέντες κατά μεγάλο ποσοστό τις θεωρούν μέτριες 
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ασφαλείας καθώς επίσης και ένα μικρό ποσοστό 4,8% τις θεωρεί 
επικίνδυνες. 

 

Οι άνδρες θεωρούν τις εναλλακτικές μορφές θεραπείας πιο 
ασφαλείς σε σχέση με τις γυναίκες καθώς το 74,2% των ανδρών 
τις θεωρεί αρκετά ασφαλείς και το 16,1% πολύ ασφαλείς, ενώ οι 
γυναίκες είναι λίγο πιο επιφυλακτικές ως προς την ασφάλεια 
καθώς βλέπουμε ότι το 66,2% δηλώνει αρκετά ασφαλείς και το 
23,5% μέτρια ασφαλείς. 

 

Η ασφάλεια των εναλλακτικών μορφών θεραπείας σε σχέση με το 
μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα δείχνουν ότι η κατηγορία με 
εισόδημα 5000€ και πάνω τις θεωρεί αρκετά επικίνδυνες με 
ποσοστό 20% ενώ οι ερωτηθέντες που ανήκουν στις υπόλοιπες 
κατηγορίες με ποσοστά 70,3% και πάνω (εκτός από κατηγορία 
μέχρι 600 € - ποσοστό 60,0%) τις θεωρούν αρκετά ασφαλείς. 

 

Παρατηρώντας τις συσχετίσεις για το μορφωτικό επίπεδο και την 
ασφάλεια των εναλλακτικών μορφών θεραπείας, μπορούμε να 
πούμε ότι οι απόφοιτοι λυκείου σε ποσοστό 26,3% τις θεωρούν 
μέτρια ασφαλείς ενώ οι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος σε 
ποσοστό 18,2% τις θεωρούν πολύ ασφαλείς. 

 

 

Σε μεγάλα αστικά κέντρα θεωρούν τις εναλλακτικές μορφές 
θεραπείας τουλάχιστον αρκετά ασφαλείς σε ποσοστό 86,8% (75% 
αρκετά ασφαλείς – 11,8% πολύ ασφαλείς). Ενώ τόσο αυτοί που 
μένουν σε προάστια όσο και σε κωμόπολη τις θεωρούν σε μεγάλο 
ποσοστό μέτρια ασφαλείς. 
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Συχνότητα προτίμησης εναλλακτικών μορφών θεραπειών έναντι 
κλασσικών θεραπειών – ∆ημογραφικά 

 

 

  

Συχνότητα προτίμησης 

Σπάνια
Λίγες 
φορές 

Μερικές 
φορές 

Συχν
ά 

Πάντ
α Συνόλο 

μέχρι 24 Count 0 2 4 3 0 9 

  % within  
Κατανομή 
ανά 
Ηλικιακή 
Ομάδα 

,0% 22,2% 44,4% 33,3
% ,0% 100,0% 

25 μέχρι 35 Count 1 5 9 20 1 36 

  % within  
Κατανομή 
ανά 
Ηλικιακή 
Ομάδα 

2,8% 13,9% 25,0% 55,6
% 2,8% 100,0% 

36 μέχρι 50 Count 3 3 6 22 3 37 

  % within  
Κατανομή 
ανά 
Ηλικιακή 
Ομάδα 

8,1% 8,1% 16,2% 59,5
% 8,1% 100,0% 

51 και 
πάνω 

Count 1 4 9 3 0 17 

  % within  
Κατανομή 
ανά 
Ηλικιακή 
Ομάδα 

5,9% 23,5% 52,9% 17,6
% ,0% 100,0% 
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οικονομικά 
ενεργοί 

Count 4 10 16 44 4 78

  % within 
Κύρια 
δραστηριότ
ητα 

5,1% 12,8% 20,5% 56,4
% 5,1% 100,0%

οικονομικά 
μη ενεργοί 

Count 1 4 12 4 0 21

  % within 
Κύρια 
δραστηριότ
ητα 

4,8% 19,0% 57,1% 19,0
% ,0% 100,0%

 

Άνδρας Count 2 5 9 13 2 31

  % within 
Φύλο 6,5% 16,1% 29,0% 41,9

% 6,5% 100,0%

Γυναίκα Count 3 9 19 35 2 68

  % within 
Φύλο 4,4% 13,2% 27,9% 51,5

% 2,9% 100,0%

 

μέχρι 600 Count 0 1 4 0 0 5

  % within 
Μηνιαίο 
οικογενειακ
ό εισόδημα 

,0% 20,0% 80,0% ,0% ,0% 100,0%

601-1000 Count 4 2 3 8 0 17

  % within 
Μηνιαίο 23,5% 11,8% 17,6% 47,1

% ,0% 100,0%
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οικογενειακ
ό εισόδημα 

1501-2000 Count 1 7 11 16 0 35

  % within 
Μηνιαίο 
οικογενειακ
ό εισόδημα 

2,9% 20,0% 31,4% 45,7
% ,0% 100,0%

2001-2500 Count 0 4 8 23 2 37

  % within 
Μηνιαίο 
οικογενειακ
ό εισόδημα 

,0% 10,8% 21,6% 62,2
% 5,4% 100,0%

5001 και 
ανω 

Count 0 0 2 1 2 5

  % within 
Μηνιαίο 
οικογενειακ
ό εισόδημα 

,0% ,0% 40,0% 20,0
% 

40,0
% 100,0%

 

Απόφοιτος 
Λυκείου 

Count 3 4 7 5 0 19 

  % within 
Σπουδές 15,8% 21,1% 36,8% 26,3

% ,0% 100,0% 

Βασικό 
πτυχίο 
ΑΕΙ/ΤΕΙ 

Count 
1 7 15 23 1 47 

  % within 
Σπουδές 2,1% 14,9% 31,9% 48,9

% 2,1% 100,0% 

Μεταπτυχιακ
ές σπουδές 

Count 1 3 6 20 3 33 
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  % within 
Σπουδές 3,0% 9,1% 18,2% 60,6

% 9,1% 100,0% 

 

Μεγάλο 
αστικό 
κέντρο 

Count 
2 10 15 45 4 76

  % within 
Τόπος 
κατοικίας 

2,6% 13,2% 19,7% 59,2
% 5,3% 100,0%

Προάστια Count 3 4 8 3 0 18

  % within 
Τόπος 
κατοικίας 

16,7% 22,2% 44,4% 16,7
% ,0% 100,0%

Κωμόπολη Count 0 0 5 0 0 5

  % within 
Τόπος 
κατοικίας 

,0% ,0% 100,0% ,0% ,0% 100,0%

Πίνακας 31 
Για την συχνότητα προτίμησης των εναλλακτικών μορφών 
θεραπείας αντί των κλασσικών μεθόδων παρατηρούμε ότι στις 
ηλικίες κάτω των 24 χρόνων αυτό γίνεται μερικές φορές, ενώ όσο 
τείνουμε προς την ηλικιακή κατηγορία 35-50 παρατηρούμε ότι 
προτιμούνται συχνά. Στην ηλικία 51 και άνω σπάνια τις προτιμά το 
5,1%, το 23,5% λίγες φορές ενώ το 52,9% μερικές φορές. 

 

Οι οικονομικά ενεργοί ερωτηθέντες προτιμούν τις εναλλακτικές 
θεραπείες συχνά με ποσοστό 56,4% ενώ το 5,1% πάντα, αντίθετα 
με τους οικονομικά μη ενεργούς όπου δηλώνουν μερικές φορές. 
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Επίσης, οι γυναίκες προτιμούν τις εναλλακτικές μεθόδους 
συχνότερα από τους άντρες που το 6,5% δηλώνει πως το κάνει 
σπάνια.  

 

Τα άτομα που δήλωσαν οικογενειακό εισόδημα έως 600€ το 80% 
υποστηρίζει πως καταφεύγουν στις εναλλακτικές μεθόδους 
θεραπείας μερικές φορές. Στην κατηγορία 601 – 1000€ το 23,5% 
δηλώνει πως θα τις προτιμούσε σπάνια. Στην συνέχεια 
παρατηρούμε ότι όσο μεγαλύτερο είναι το εισόδημα τόσο πιο 
συχνά θα προτιμούσαν οι ερωτηθέντες τις εναλλακτικές μεθόδους. 

 

Σε ότι έχει να κάνει με την εκπαίδευση των ερωτηθέντων 
παρατηρούμε οι απόφοιτοι λυκείου είναι επιφυλακτικοί στο να 
προτιμήσουν τις εναλλακτικές μεθόδους σε σχέση τους 
αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ και τους μεταπτυχιακούς καθώς το 15,8% 
δηλώνει πως καταφεύγουν σπάνια ενώ το 21,8% λίγες φορές σε 
αντίθεση με τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου το 60,6% 
υποστηρίζει πως καταφεύγει συχνά.    

 

Τέλος, οι ερωτηθέντες που κατοικούν σε μεγάλα αστικά κέντρα 
είναι πιο εξοικειωμένοι, σε σχέση με κατοίκους σε προάστια-
κωμόπολη,  καθώς το 59,2% υποστηρίζει πως τις προτιμά συχνά  

  

Ευχαρίστηση με αποτελεσματικότητα εναλλακτικών μορφών 
θεραπειών – ∆ημογραφικά 

 

 Ευχαριστημένος με αποτέλεσμα θεραπείας 

  

Απόλυ
τα 

ευχαρι
στημέν

Αρκετά 
ευχαρισ
τημένος/

Μέτρια 
ευχαρισ
τημένος

Λίγο 
ευχαριστη
μένος/η 

Καθόλου 
ευχαριστη
μένος/η 

Σύνο
λο 
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ος η 

μέχρι 24 Count 1 5 2 0 1 9

  % within  
Κατανομή ανά 
Ηλικιακή 
Ομάδα 

11,1% 55,6% 22,2% ,0% 11,1% 100,0
%

25 μέχρι 
35 

Count 13 20 3 0 0 36

  % within  
Κατανομή ανά 
Ηλικιακή 
Ομάδα 

36,1% 55,6% 8,3% ,0% ,0% 100,0
%

36 μέχρι 
50 

Count 16 15 3 2 1 37

  % within  
Κατανομή ανά 
Ηλικιακή 
Ομάδα 

43,2% 40,5% 8,1% 5,4% 2,7% 100,0
%

51 και 
πάνω 

Count 3 11 2 1 0 17

  % within  
Κατανομή ανά 
Ηλικιακή 
Ομάδα 

17,6% 64,7% 11,8% 5,9% ,0% 100,0
%

 

οικονομικ
ά ενεργοί 

Count 32 37 6 2 1 78

  % within 
Κύρια 
δραστηριότητ
α 

41,0% 47,4% 7,7% 2,6% 1,3% 100,0
%
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οικονομικ
ά μη 
ενεργοί 

Count 
1 14 4 1 1 21

  % within 
Κύρια 
δραστηριότητ
α 

4,8% 66,7% 19,0% 4,8% 4,8% 100,0
%

 

Άνδρας Count 11 13 3 2 2 31

  % within Φύλο 35,5% 41,9% 9,7% 6,5% 6,5% 100,0
%

Γυναίκα Count 22 38 7 1 0 68

  % within Φύλο 32,4% 55,9% 10,3% 1,5% ,0% 100,0
%

 

μέχρι 600 Count 0 4 1 0 0 5

  % within 
Μηνιαίο 
οικογενειακό 
εισόδημα 

,0% 80,0% 20,0% ,0% ,0% 100,0
%

601-1000 Count 4 8 4 1 0 17

  % within 
Μηνιαίο 
οικογενειακό 
εισόδημα 

23,5% 47,1% 23,5% 5,9% ,0% 100,0
%

1501-
2000 

Count 11 18 3 2 1 35

  % within 
Μηνιαίο 
οικογενειακό 

31,4% 51,4% 8,6% 5,7% 2,9% 100,0
%
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εισόδημα 

2001-
2500 

Count 15 20 2 0 0 37

  % within 
Μηνιαίο 
οικογενειακό 
εισόδημα 

40,5% 54,1% 5,4% ,0% ,0% 100,0
%

5001 και 
ανω 

Count 3 1 0 0 1 5

  % within 
Μηνιαίο 
οικογενειακό 
εισόδημα 

60,0% 20,0% ,0% ,0% 20,0% 100,0
%

 

Απόφοιτο
ς Λυκείου 

Count 4 11 3 1 0 19

  % within 
Σπουδές 21,1% 57,9% 15,8% 5,3% ,0% 100,0

%

Βασικό 
πτυχίο 
ΑΕΙ/ΤΕΙ 

Count 
17 23 4 2 1 47

  % within 
Σπουδές 36,2% 48,9% 8,5% 4,3% 2,1% 100,0

%

Μεταπτυχ
ιακές 
σπουδές 

Count 
12 17 3 0 1 33

  % within 
Σπουδές 36,4% 51,5% 9,1% ,0% 3,0% 100,0

%
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Μεγάλο 
αστικό 
κέντρο 

Count 
30 40 4 2 0 76

  % within 
Τόπος 
κατοικίας 

39,5% 52,6% 5,3% 2,6% ,0% 100,0
%

Προάστια Count 2 9 4 1 2 18

  % within 
Τόπος 
κατοικίας 

11,1% 50,0% 22,2% 5,6% 11,1% 100,0
%

Κωμόπολ
η 

Count 1 2 2 0 0 5

  % within 
Τόπος 
κατοικίας 

20,0% 40,0% 40,0% ,0% ,0% 100,0
%

Πίνακας 32 
 

Σύμφωνα με το παραπάνω πίνακα οι ερωτηθέντες κάτω από 24 
χρόνων δηλώνουν πως έχουν μείνει αρκετά ικανοποιημένοι 
(55,6%) από την αποτελεσματικότητα των εναλλακτικών μορφών 
θεραπείας ενώ το 22,2% δηλώνει μέτρια ευχαρίστηση. Στην 
ηλικιακή κατηγορία 25-35 το 91,7% είναι τουλάχιστον αρκετά 
ευχαριστημένοι ενώ την απόλυτη ευχαρίστηση από 
αποτελεσματικότητα δηλώνει το 43,2% των ερωτηθέντων που 
βρίσκονται στην ηλικία 36-50. 

 

Όσον αφορά την απασχόληση, μπορούμε να πούμε ότι οι 
οικονομικά ενεργοί δηλώνουν απόλυτα ικανοποιημένοι, ενώ η 
πλειοψηφία των οικονομικά μη ενεργών με ποσοστό 66,7% 
υποστηρίζουν πως είναι αρκετά ευχαριστημένη με την 
αποτελεσματικότητα των εναλλακτικών μορφών θεραπείας. 
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Οι γυναίκες παρατηρούμε πως έχουν μείνει πιο ευχαριστημένες 
από την αποτελεσματικότητα των εναλλακτικών θεραπειών σε 
σχέση με τους άντρες οι οποίοι με το ίδιο ποσοστό 6,5% δηλώνουν 
ότι έμειναν λίγο ή καθόλου ευχαριστημένοι. 

 

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

Κατά την διεξαγωγή της έρευνας αυτής κρίθηκε επιτακτική η 
ανάγκη για μια ολοκληρωμένη ενημέρωση των γιατρών σχετικά με 
τις εναλλακτικές θεραπείες, ώστε σε βάθος χρόνου να γίνει εφικτή 
η οικονομική κάλυψη σε κάποιο ποσοστό-όπως συμβαίνει με την 
κλασσική ιατρική-αυτών των θεραπειών. 

Βέβαια πρωταρχικός σκοπός θα πρέπει να είναι η βελτίωση της 
ποιότητας ζωής του ασθενούς και λιγότερο η κερδοφορία όσων 
εμπλέκονται με την εναλλακτική ιατρική. 

Επίσης θα πρέπει να γίνουν γνωστοί οι κίνδυνοι που εγκυμονούν 
από την μη σωστή χρήση τέτοιων μεθόδων θεραπείας, καθώς και 
να υπάρχει ένα δίκτυο προστασίας του ασθενούς από άτομα που 
τυχόν να εξασκούν εναλλακτικές θεραπείες χωρίς την απαραίτητη 
κατάρτιση. 

Ενδιαφέρον επίσης θα αποτελούσε η ενίσχυση της έρευνας των 
εναλλακτικών τεχνικών ίασης σε πανεπιστημιακό επίπεδο ώστε οι 
μελλοντικοί επιστήμονες υγείας να είναι πιό εξοικιωμένοι με αυτές 
και να έχουν πιο σωστή ενημέρωση. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Όσον αφορά την ασφάλεια των εναλλακτικών θεραπειών σε σχέση 
με την ηλικιακή ομάδα μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι  μόνο οι 
ερωτηθέντες που είναι πάνω από 51 χρονών τις θεωρούν μέτρια 
ασφαλείς με ποσοστό 47,1% ενώ οι υπόλοιπες κατηγορίες αρκετά 
ασφαλείς. 

 

Οι οικονομικά ενεργοί ερωτηθέντες της έρευνάς μας θεωρούν τις 
εναλλακτικές θεραπείες αρκετά ασφαλείς ενώ οι οικονομικά μη 
ενεργοί ερωτηθέντες κατά μεγάλο ποσοστό τις θεωρούν μέτριες 
ασφαλείας καθώς επίσης και ένα μικρό ποσοστό 4,8% τις θεωρεί 
επικίνδυνες. 

 

Οι άνδρες θεωρούν τις εναλλακτικές μορφές θεραπείας πιο 
ασφαλείς σε σχέση με τις γυναίκες καθώς το 74,2% των ανδρών 
τις θεωρεί αρκετά ασφαλείς και το 16,1% πολύ ασφαλείς, ενώ οι 
γυναίκες είναι λίγο πιο επιφυλακτικές ως προς την ασφάλεια 
καθώς βλέπουμε ότι το 66,2% δηλώνει αρκετά ασφαλείς και το 
23,5% μέτρια ασφαλείς. 

 

Η ασφάλεια των εναλλακτικών μορφών θεραπείας σε σχέση με το 
μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα δείχνουν ότι η κατηγορία με 
εισόδημα 5000€ και πάνω τις θεωρεί αρκετά επικίνδυνες με 
ποσοστό 20% ενώ οι ερωτηθέντες που ανήκουν στις υπόλοιπες 
κατηγορίες με ποσοστά 70,3% και πάνω (εκτός από κατηγορία 
μέχρι 600 € - ποσοστό 60,0%) τις θεωρούν αρκετά ασφαλείς. 
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Παρατηρώντας τις συσχετίσεις για το μορφωτικό επίπεδο και την 
ασφάλεια των εναλλακτικών μορφών θεραπείας, μπορούμε να 
πούμε ότι οι απόφοιτοι λυκείου σε ποσοστό 26,3% τις θεωρούν 
μέτρια ασφαλείς ενώ οι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος σε 
ποσοστό 18,2% τις θεωρούν πολύ ασφαλείς. 

Σε μεγάλα αστικά κέντρα θεωρούν τις εναλλακτικές μορφές 
θεραπείας τουλάχιστον αρκετά ασφαλείς σε ποσοστό 86,8% (75% 
αρκετά ασφαλείς – 11,8% πολύ ασφαλείς). Ενώ τόσο αυτοί που 
μένουν σε προάστια όσο και σε κωμοπόλεις τις θεωρούν σε 
μεγάλο ποσοστό μέτρια ασφαλείς.Αυτό ίσως να οφείλεται στην 
μεγαλύτερη δυνατότητα ενημέρωσης ή και προσέγγισης τέτοιων 
μεθόδων στα αστικά κέντρα.  
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