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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Η πξνζαξκνγή ζε κία ρξόληα αζζέλεηα είλαη κία δηαδηθαζία ζηελ νπνία πέξα από ηνλ 

αζζελή εκπιέθνληαη θαη επηδξνύλ θη άιια άηνκα, θπξίσο όκσο ν ζύληξνθόο ηνπ. Η 

παξνύζα έξεπλα είρε σο ζηόρν λα εμεηάζεη ηελ πηζαλή ύπαξμε ζρέζεο κεηαμύ ησλ 

αληηιήςεσλ πνπ ερνπλ νη ζύληξνθνη γηα ηελ αζζέλεηα ηνπ αζζελή-ζπληξόθνπ ηνπο 

θαη ηεο απνδνρήο θαη αληηιακβαλόκελεο πγείαο ησλ αζζελώλ. Αθόκε, ζθνπόο ήηαλ 

λα δηεξεπλεζνύλ νη δηαθνξέο θύινπ σο πξνο ηελ αληηιακβαλόκελε πγεία. Η έξεπλα 

δηεμήρζεη ζε 3 θάζεηο θαη ζπκκεηείραλ 106 δεπγάξηα ην θαζέλα από ηα απνία 

απνηεινύληαλ από έλα ηνπιάρηζηνλ κέινο κε θαξδηνινγηθή αζζέλεηα. Τα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ ζπζρέηηζε ησλ δύν δηαζηάζεσλ (πξνζσπηθόο θαη 

ζεξαπεπηηθόο έιεγρνο) ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ησλ ζπληξόθσλ ηόζν κε ηελ απνδνρή 

όζν θαη κε ηελ αληηιακβαλόκελε πγεία ησλ αζζελώλ. Δίλαη ζεκαληηθό λα αλαθεξζεί 

πσο νη ζπζρεηίζεηο πνπ εκθαλίζηεθαλ κεηαμύ αλαπαξαζηάζεσλ θαη 

αληηιακβαλόκελεο πγείαο αθνξνύλ κόλν ηε ζρέζε ζπλαηζζεκαηηθήο επεμίαο ηνπ 

αζζελή θαη ζεξαπεπηηθνύ ειέγρνπ ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ηνπ ζπληξόθνπ. Σηε 

ζπλέρεηα ησλ αλαιύζεσλ ηεο έξεπλαο πνπ αθνξνύλ ηηο δηαθνξέο θύινπ βξέζεθαλ 

θαιύηεξεο επηδόζεηο ησλ αλδξώλ σο πξνο ηελ αληηιακβαλόκελε πγεία κόλν όκσο 

όζνλ αθνξά ηε κία από ηηο δύν δηαζηάζεηο ηεο αληηιακβαλόκελεο πγείαο. Δλ 

θαηαθιείδη, βάζε ησλ απνηειεζκάησλ θαίλεηαη όηη νη αληηιήςεηο ησλ ζπληξόθσλ γηα 

ηελ αζζέλεηα επεξεάδνπλ ηόζν ηελ απνδνρή όζν θαη ηελ αληηιακβαλόκελε πγεία ησλ 

αζζελώλ. Ωζηόζν, γηα ηελ γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ζα πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηεζνύλ θη άιιεο έξεπλεο.  

Λέξειρ-κλειδιά: αλαπαξαζηάζεηο, πξνζαξκνγή, απνδνρή, αληηιακβαλόκελε πγεία, 

δηαθνξέο θύινπ 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ: ΥΡΟΝΗΔ ΑΘΔΝΔΗΔ 

 

Τνλ ηειεπηαίν αηώλα ν ρώξνο ηεο παγθόζκηαο πγείαο ήξζε αληηκέησπνο κε 

δξακαηηθέο αιιαγέο· ε ξαγδαία αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο θαη ε παγθνζκηνπνίεζε 

έθεξαλ σο επαθόινπζν αιιαγέο ζηνλ ηξόπν δσήο ησλ αλζξώπσλ (δηαηξνθή, 

άζθεζε), ελώ ε αύμεζε ηνπ πξνζδόθηκνπ δσήο ζηα 66 ρξόληα πνπ ήηαλ ην 1998 ζε 

ζρέζε κε ηα 46 ρξόληα πνπ ήηαλ ην 1950 (Yusuf, Reddy, Ounpuu, & Anand, 2001) 

έθεξε ζην πξνζθήλην ην δήηεκα ηνπ γεξαζκέλνπ πιεζπζκνύ. Μία από ηηο επηπηώζεηο 

απηήο ηεο ζεκαληηθήο αύμεζεο ζηνλ αξηζκό ηνπ γεξαζκέλνπ πιεζπζκνύ είλαη ε 

εκθάληζε ησλ ρξόλησλ αζζελεηώλ. Σύκθσλα κε ηνπο Perrin, Bloom θαη Gortmaker, 

όπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Dobbie θαη Mellor (2008), σο ρξόληα αζζέλεηα νξίδεηαη 

νπνηαδήπνηε θαηάζηαζε πγείαο δηαξθεί πάλσ από 12 κήλεο ή, θαηά ηνλ ρξόλν ηεο 

δηάγλσζεο, ζεσξείηαη πσο είλαη πηζαλό λα δηαξθέζεη πάλσ από 12 κήλεο. Ο όξνο 

ρξόληεο αζζέλεηεο (κε κεηαδνηηθέο αζζέλεηεο) ζπλήζσο αλαθέξεηαη ζε κηα ζεηξά 

παζήζεσλ πνπ δελ κεηαδίδνληαη από άηνκν ζε άηνκν, έρνπλ κεγάιε δηάξθεηα θαη 

ζρεηηθά αξγή εμέιημε (WHO, 2015). Οη ηέζζεξηο πην ζπρλέο ρξόληεο αζζέλεηεο είλαη 

νη θαξδηαγγεηαθέο δηαηαξαρέο (εκθξάγκαηα θαη αγγεηαθά εγθεθαιηθά επεηζόδηα), ν 

θαξθίλνο, ν δηαβήηεο θαη ηα ρξόληα αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα (όπσο ε ρξόληα 

απνθξαθηηθή πλεπκνλνπάζεηα θαη ην άζζκα).  

Σύκθσλα κε ηνλ Παγθόζκην Οξγαληζκό Υγείαο (2015), νη αζζέλεηεο απηέο 

αλζίδνπλ θπξίσο ζηηο αλεπηπγκέλεο ρώξεο εμαηηίαο ηνπ θαζηζηηθνύ ηξόπνπ δσήο θαη 

ηεο πηνζέηεζεο αλζπγηεηλώλ πξνηύπσλ. Αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο νη ρξόληεο αζζέλεηεο 

κνηξάδνληαη 4 θνηλνύο παξάγνληεο επηθηλδπλόηεηαο: ην θάπληζκα, ηελ αλζπγηεηλή 
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δηαηξνθή, ηελ έιιεηςε άζθεζεο θαη ηελ ππεξθαηαλάισζε αιθνόι (Hunter & Reddy, 

2013. Wagner & Brath, 2012). Έλαο απνηειεζκαηηθόο ινηπόλ ηξόπνο λα πξνιεθζνύλ 

θαη λα ειεγρζνύλ νη ρξόληεο παζήζεηο είλαη λα κεησζεί ε έθζεζε ησλ αλζξώπσλ ζηνπο 

παξαπάλσ παξάγνληεο επηθηλδπλόηεηαο. Καηά ηα δεδνκέλα ηνπ ΠΟΥ (2015), ην 80% 

ησλ θαξδηαγγεηαθώλ λνζεκάησλ θαη ηνπ δηαβήηε ηύπνπ 2 θαη ην 40% ησλ θαξθίλσλ 

ζα κπνξνύζε λα έρεη πξνιεθζεί κε ζσζηή δηαηξνθή, θπζηθή άζθεζε θαη απνθπγή 

ρξήζεο θαπλνύ. Οη παξάγνληεο επηθηλδπλόηεηαο μεθηλνύλ ζηε λεαληθή ειηθία ελόο 

αηόκνπ, όπνηε θαη ζπλήζσο πξσηνεκθαλίδνληαη, ζπλερίδνπλ ζηελ ελήιηθε δσή, ελώ 

νη επηπηώζεηο ηνπο εθδειώλνληαη κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ εθόζνλ ην άηνκν δελ 

έρεη δηαθνξνπνηήζεη ηνλ ηξόπν δσήο ηνπ. Σύκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ Habib θαη 

Saha (2010) νη νηθνλνκηθέο, πεξηβαιινληηθέο θαη πνιηηηθέο πεξηζηάζεηο ζπκβάιινπλ 

επίζεο ηόζν ζηνπο ζρεηηθνύο παξάγνληεο επηθηλδπλόηεηαο όζν θαη ζηελ εθδήισζε 

κηαο ρξόληαο αζζέλεηαο. Απηό γίλεηαη εύθνια θαηαλνεηό κε κηα γξήγνξε καηηά ζηε 

ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, όπνπ γηα παξάδεηγκα παξαηεξείηαη απμεκέλε ζλεζηκόηεηα 

εμαηηίαο ρξόλησλ λνζεκάησλ ζε ρώξεο πνπ δελ δηαζέηνπλ κεγάιν πινύην κε 

απνηέιεζκα λα κελ είλαη ζε ζέζε λα αλαιάβνπλ ηελ απαξαίηεηε πγεηνλνκηθή 

πεξίζαιςε. Τν 2008 θαηαγξάθεθαλ 57 εθαηνκπξηα ζάλαηνη παγθνζκίσο από ηνπο 

νπνίνπο ηα 36 εθαηνκπξηα θαη ζε πνζνζηό 63% νθείινληαλ ζε ρξόληεο αζζέλεηεο. Τν 

πνζνζηό απηό αλακέλεηαη λα απμεζεί ηα επόκελα ρξόληα (Wagner & Brath, 2012), 

θάηη ην νπνίν αλαπαξηζηάηαη ζην Γξάθεκα 1 όπνπ πεξηγξάθεηαη ε αλακελόκελε 

άλνδνο ηνπ αξηζκνύ ησλ ζαλάησλ ζηηο ρξόληεο παζήζεηο.  
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Γπάθημα 1. Παξνπζίαζε ηεο αλακελόκελεο πνξείαο ζλεζηκόηεηαο ησλ ρξόλησλ 

αζζελεηώλ ζπγθξηηηθά κε απηή ησλ κεηαδνηηθώλ αζζελεηώλ θαη ησλ ηξαπκαηηζκώλ ην 

ρξνληθό δηάζηεκα 1990-2020. 

Σημείυζη. Πεγή: Habib & Saha (2010). 

Οη ρξόληεο παζήζεηο αθνξνύλ όιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο (ζπρλόηεξα ηηο 

κεγαιύηεξεο ζε ειηθία νκάδεο), σζηόζν 16 εθαηνκύξηα ησλ ζαλάησλ αθνξνύλ 

ειηθίεο κηθξόηεξεο ησλ 70 εηώλ (ΠΟΥ, 2015). Σύκθσλα κε έξεπλεο (Alwan & 

Maclean, 2009. Wagner & Brath, 2012) ζε ρακεινύ θ κεζαίνπ εηζνδήκαηνο 

θνηλσλίεο θαη γηα ειηθίεο θάησ ησλ 60 εηώλ νη ρξόληεο αζζέλεηεο απνηεινύλ ην 29% 

ησλ ζαλάησλ ελώ γηα θνηλσλίεο πςεινύ εηζνδήκαηνο ην πνζνζηό ζλεζηκόηεηαο είλαη 

13%. Οη ρξόληεο αζζέλεηεο θαίλεηαη πσο δεκηνπξγνύλ δεηήκαηα ζηελ θνηλσληθή θαη 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε παγθνζκίσο, ελώ είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ηελ νηθνλνκηθή 

αλέρεηα, θαζόηη ην θόζηνο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο βαξαίλεη ηόζν ηελ νηθνγέλεηα 

ηνπ ίδηνπ ηνπ αζζελή όζν θαη ην θξάηνο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο νη απμεκέλνη 

ζάλαηνη πνπ κπνξεί λα θαηαγξάθνληαη ζε ρώξεο ρακεινύ θαη κεζαίνπ εηζνδήκαηνο 

δελ πξέπεη νδεγνύλ ζηελ εμαγσγή ηνπ ζπκπεξάζκαηνο πσο νη ρώξεο πςεινύ 

εηζνδήκαηνο δελ εκθαλίδνπλ ρξόληα πξνβιήκαηα αιιά όηη έρνπλ ηελ νηθνλνκηθή 

δπλαηόηεηα λα απεπζπλζνύλ ζε ππεξεζίεο πγείαο πξνο όθειόο ηνπο. Σύκθσλα κε 
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έξεπλα από ην World Economic Forum, κεηαμύ ηνπ 2011 θαη ηνπ 2030 ππνινγίδεηαη 

όηη ε παγθόζκηα ζπαηάιε γηα ηηο ρξόληεο θαη ηηο ςπρηθέο αζζέλεηεο ζα θηάλεη ην ύςνο 

ησλ 47 ηξηζεθαηνκπξίσλ δνιιαξίσλ, από ηα νπνία ηα 30 ηξηζεθαηνκύξηα αθνξνύλ 

ζηα θαξδηαγγεηαθά, πλεπκνληθά πξνβιήκαηα, ζηνλ θαξθίλν θαζώο θαη ζηνλ δηαβήηε 

(Hunter & Reddy, 2013). Σην Γξάθεκα 2 απνηππώλεηαη θαζαξά ην αλακελόκελν 

θόζηνο ησλ ρξόλησλ παζήζεσλ. Άμην αλαθνξάο είλαη ην γεγνλόο όηη ζε ρώξεο 

ρακεινύ θαη κεζαίνπ εηζνδήκαηνο ζηηο νπνίεο αλήθεη θαη ε Διιάδα αλακέλεηαη 

αύμεζε ησλ αζζελεηώλ απηώλ ιόγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνύ ησλ γεξεώλ αηόκσλ. 

Σύκθσλα κε ηνλ ΠΟΥ (2015), κέρξη ην 2030 ε παγθόζκηα ζλεζηκόηεηα εμαηηίαο ησλ 

ρξόλησλ παζήζεσλ ζα θηάζεη ην 70% ηνπ ζπλόινπ ιόγσ ηεο αύμεζεο ηνπ πιεζπζκνύ 

ζε ειηθία θαη ζε αξηζκό. 

 

Γπάθημα 2. Δθηηκώκελν νηθνλνκηθό θόζηνο (ζε Τξηζεθαηνκύξηα Γνιιαξίσλ) ησλ 

ρξόλησλ αζζελεηώλ (θαξδηαγγεηαθέο δηαηαξαρέο, αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα, 

θαξθίλνο, δηαβήηεο) ζε ρακεινύ θαη κεζαίνπ εηζνδήκαηνο ρώξεο ην ρξνληθό 

δηάζηεκα 2011-2025. 

Σημείυζη. Πεγή: Laslett et al.  (2012). 
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1.1. Δπιπηώζειρ σπόνιων αζθενειών 

Οη ρξόληεο αζζέλεηεο, όπσο έρεη θαλεί από δηάθνξεο έξεπλεο, έρνπλ ζεκαληηθέο 

αηνκηθέο θαη θνηλσληννηθνλνκηθέο επηπηώζεηο αθνύ ε αλάγθε γηα πγεηνλνκηθή 

πεξίζαιςε θαζίζηαηαη αλαγθαία. Η δηάγλσζε κίαο ρξόληαο αζζέλεηαο ζπρλά 

δεκηνπξγεί δπζθνιίεο ζηνλ αζζελή θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ θαζώο θαινύληαη λα 

πξνζαξκνζηνύλ από θνηλνύ ζε λέα δεδνκέλα ηα νπνία ζπλήζσο επηβάιινπλ αιιαγή 

ζε δηάθνξεο πηπρέο ηεο δσήο ηεο νηθνγέλεηαο. Σπλήζσο νη επηπηώζεηο κηαο ρξόληαο 

αζζέλεηαο αλαθνξηθά κε ηνλ ίδην ηνλ αζζελή εληνπίδνληαη ζε επίπεδν ςπρνινγηθήο 

ιεηηνπξγηθόηεηαο αιιά θαη ζε επίπεδν θπζηθήο/ζσκαηηθήο πγείαο. Φαίλεηαη πσο 

θάλνπλ έληνλε ηελ παξνπζία ηνπο πξνβιήκαηα πνπ αθνξνύλ έληνλν ζηξεο, 

θαηάζιηςε, αξλεηηθέο ζθέςεηο γηα ηνλ εαπηό, δηαηαξαρέο ύπλνπ θαη θαηάρξεζε 

νπζηώλ (Morewitz, 2006), ελώ βξαρππξόζεζκα ππάξρεη κείσζε ζηηο δξαζηεξηόηεηεο 

ηνπ αηόκνπ θαη απνθνπή από ηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπ ζρέζεηο. Δθόζνλ νη θνηλσληθέο 

επαθέο δελ απνηεινύλ πιένλ κέξνο ηεο δσήο ηνπ αηόκνπ δεκηνπξγνύληαη αηζζήκαηα 

κνλαμηάο θαη κείσζε ηεο απηνεθηίκεζεο, ελώ παξαηεξείηαη άξλεζε απνδνρήο ηεο 

αζζέλεηαο (Dobbie & Mellor, 2008). Σύκθσλα κε δεδνκέλα ηεο Cleveland Clinic, 

όπσο αλαθέξνληαη ζηνλ Morewitz (2006), ε πηζαλόηεηα εκθάληζεο ηεο θαηάζιηςεο 

ζηνλ γεληθό πιεζπζκό είλαη 10-25% ζηηο γπλαίθεο θαη 5-12% ζηνπο άλδξεο, ελώ ην 

πνζνζηό απηό γηα ηα άηνκα κε ρξόληεο αζζέλεηεο θζάλεη ην 25-33%. Δίλαη ζεκαληηθό 

λα γίλεη μεθάζαξν ην γεγνλόο πσο ε ύπαξμε θάπνηαο ρξόληαο αζζέλεηαο δελ ζεκαίλεη 

απαξαίηεηα πσο ζα ππάξρεη ρακειή ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή ηνπ αηόκνπ ή ςπρηθέο 

δηαηαξαρέο, θαζόηη νη αληηδξάζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ ζεσξνύληαη 

θπζηνινγηθέο ζε έλα άηνκν πνπ κόιηο δηαγλώζζεθε κε θάπνηα αζζέλεηα. Καηά ηνπο 

Dobbie θαη Mellor (2008), νη παξαπάλσ αληηδξάζεηο παύνπλ λα βξίζθνληαη ζηα 
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πιαίζηα ηνπ θπζηνινγηθνύ όηαλ αξρίδνπλ θαη γίλνληαη δπζιεηηνπξγηθέο εκπνδίδνληαο 

ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ αηόκνπ. 

Η ζπλαηζζεκαηηθή πξνζαξκνγή ηνπ αηόκνπ ζηελ αζζέλεηά ηνπ είλαη άκεζα 

ζπλδεδεκέλε κε ηελ πξνζαξκνγή ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ αζζέλεηα ηνπ. Με ηε 

δηάγλσζε ηεο αζζέλεηαο ε δπλακηθή ηεο νηθνγέλεηαο αιιάδεη· αιιάδνπλ ηα πξόηππα 

επηθνηλσλίαο, αιιάδεη ν ηξόπνο αιιειεπίδξαζεο κεηαμύ ησλ κειώλ θαη όια απηά 

απνξξένπλ από ην γεγνλόο όηη πξσηαξρηθά αιιάδνπλ νη ξόινη πνπ έρεη ην θάζε κέινο 

ζηελ νηθνγέλεηα. Σηελ πεξίπησζε γηα παξάδεηγκα πνπ ν αζζελήο είλαη ν παηέξαο ηεο 

νηθνγέλεηαο ν νπνίνο είρε ηνλ ξόιν ηνπ πξνζηάηε, πιένλ απηόο ν ξόινο κεηαηνπίδεηαη 

ζε θάπνην άιιν κέινο πηζαλόλ ζηε κεηέξα ε νπνία θαιείηαη λα αλαιάβεη ηε θξνληίδα 

ηνπ αζζελή θαη λα πάξεη ηνλ ξόιν ηνπ. Έηζη, ζηελ αξρή ηεο δηάγλσζεο ζπλήζσο 

παξαηεξνύληαη εθδειώζεηο όπσο ζνθ, δπζπηζηία, ζπκόο, άξλεζε απνδνρήο ηεο 

αζζέλεηαο, ελώ ζηε ζπλέρεηα κπνξεί λα παξνπζηαζηνύλ θαηάζιηςε, δηαηαξαρέο 

ύπλνπ, ζπλαηζζεκαηηθή αλαζηάησζε, λεπξηθόηεηα (Dobbie & Mellor, 2008. 

Morewitz, 2006). Ωο κείδσλ ζηξεζνγόλνο παξάγνληαο ζηελ αξρή ηεο δηάγλσζεο ηεο 

αζζέλεηαο ηόζν ζηελ πεξίπησζε ηνπ αζζελή όζν θαη ηνπ θξνληηζηή ζεσξείηαη ε 

αβεβαηόηεηα γηα ην κέιινλ (Dobbie & Mellor, 2008. Morewitz, 2006), ε νπνία ίζσο 

απνηειεί έλαλ παξάγνληα πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ εκθάληζε ησλ παξαπάλσ 

ζπλεζηζκέλσλ ζπλαηζζεκαηηθώλ εθδειώζεσλ. 

Πέξα από ηα πξνβιήκαηα ζπλαηζζεκαηηθήο θύζεσο πνπ πξνθαιεί ε δηάγλσζε 

κηαο ρξόληαο αζζέλεηαο ζηελ νηθνγέλεηα, ζπρλά παξνπζηάδνληαη θαη νηθνλνκηθά 

δεηήκαηα αθνύ νύηε ν αζζελήο νύηε ην άηνκν πνπ έρεη αλαιάβεη ηε θξνληίδα ηνπ 

έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα εξγαζηνύλ πξνθεηκέλνπ λα πξνζθέξνπλ ζην ηακείν ηεο 

νηθνγέλεηαο. Τα νηθνλνκηθά δεηήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ είλαη έλαο επηπιένλ 



11 
 

παξάγνληαο πνπ πξνζηίζεηαη ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ 

αζζελή, θαζηζηώληαο έηζη πην δύζθνιε ηε ζπλαηζζεκαηηθή πξνζαξκνγή ζηελ 

αζζέλεηα. Η νηθνλνκηθή επηβάξπλζε βαξαίλεη ηελ νηθνγέλεηα αιιά θαη ην θξάηνο, 

αθνύ ην ηειεπηαίν θαιείηαη λα θαιύςεη ηα έμνδα πεξίζαιςεο ηνπ αζζελή ελώ 

ηαπηόρξνλα ράλεη, νπζηαζηηθά, ην παξαγσγηθό έξγν ην νπνίν πξνζέθεξαλ ζηε ρώξα 

ηα δύν απηά άηνκα (αζζελήο-θξνληηζηήο) ηα νπνία δε κπνξνύλ πιεόλ λα εξγαζηνύλ 

(Laslett et al., 2012). Όζν κεγάιν εκθαλίδεηαη ην θόζηνο πεξίζαιςεο ησλ ρξόληα 

αζζελώλ γηα ην ίδην ην θξάηνο άιιν ηόζν επηδήκην είλαη θαη γηα ηνπο αζζελείο θαζώο 

εθαηνκύξηα νηθνγέλεηεο εηεζίσο νδεγνύληαη ζε νηθνλνκηθή θαηάξξεπζε πξνθεηκέλνπ 

λα αληαπεμέιζνπλ ζην νηθνλνκηθό βάξνο ηεο αζζέλεηάο ηνπο.  

 

1.2. Καπδιαγγειακά πποβλήμαηα 

Τα θαξδηαγγεηαθά πξνβιήκαηα, πνπ απνηεινύλ ηελ πξώηε αηηία ζαλάηνπ 

παγθνζκίσο, είλαη κία νκάδα αζζελεηώλ ηεο θαξδηάο θαη ησλ αηκνθόξσλ αγγείσλ θαη, 

ζύκθσλα κε ηνλ ΠΟΥ (2015), πεξηιακβάλνπλ: ηε ζηεθαληαία λόζν (δηαηαξαρή ησλ 

αηκνθόξσλ αγγείσλ πνπ ηξνθνδνηνύλ ηνλ θαξδηαθό κπ), ην αγγεηαθό εγθεθαιηθό 

επεηζόδην (δηαηαξαρή ησλ αηκνθόξσλ αγγείσλ πνπ ηξνθνδνηνύλ ηνλ εγθέθαιν), ηελ 

πεξηθεξηθή αξηεξηαθή λόζν (δηαηαξαρή ησλ αηκνθόξσλ αγγείσλ πνπ ηξνθνδνηνύλ ηα 

ρέξηα θαη ηα πόδηα), ηε ξεπκαηηθή θαξδηαθή λόζν (βιάβε ζηνλ θαξδηαθό κπ θαη ζηηο 

βαιβίδεο από ξεπκαηνεηδή ππξεηό πνπ πξνθιήζεθε από βαθηήξηα ζηξεπηόθνθθνπ), 

ηηο ζπγγελείο θαξδηνπάζεηεο (δπζκνξθίεο ηεο θαξδηαθήο δηάπιαζεο πνπ πθίζηαληαη 

εθ γελεηήο) θαη ηε ζξόκβσζε/πλεπκνληθή εκβνιή (ζξόκβνη αίκαηνο ζηηο θιέβεο ησλ 

πνδηώλ, πνπ κπνξεί λα απνθνιιεζνύλ θαη λα κεηαθηλεζνπλ ζηελ θαξδηά θαη ηνπο 

πλεύκνλεο).  
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Σηηο πεξηζζόηεξεο Δπξσπαηθέο ρώξεο ηα θαξδηνινγηθά πξνβιήκαηα 

αληηζηνηρνύλ ζην 40% ηεο ζπλνιηθήο ζλεζηκόηεηαο (Kromhout, 2001). Όπσο 

αλαθέξνπλ νη Alwan θαη Maclean (2009) ζε αλεπηπγκέλεο ρώξεο όπσο νη ΗΠΑ, ν 

Καλαδάο θαη ε Φηλιαλδία ηα θαξδηαγγεηαθά δεηήκαηα απνηεινύλ θπξίαξρν 

πξόβιεκα πγείαο αθνύ κπνξεί λα εκθαλίδνπλ κεησκέλν αξηζκό ζαλάησλ, σζηόζν ν 

αξηζκόο ησλ θαξδηνπαζώλ είλαη κεγάινο. Η ζηεθαληαία λόζνο θαη ην αγγεηαθό 

εγθεθαιηθό επεηζόδην απνηεινύλ ηηο δύν πην ζνβαξέο θαξδηνινγηθέο παζήζεηο κε ην 

πνζνζηό ζλεζηκόηεηαο ηεο πξώηεο λα θηάλεη ην 50% ζην ζύλνιν ησλ θαξδηνινγηθώλ 

δηαηαξαρώλ θαη ηεο δεύηεξεο ην 25% (Kromhout, 2001).  

Η ύπαξμε θιεξνλνκηθόηεηαο ζην ηζηνξηθό ελόο αλζξώπνπ απμάλεη ζεκαληηθά 

ηηο πηζαλόηεηεο γηα ηελ εκθάληζε θαξδηαθώλ παζήζεσλ, σζηόζν νη ηειεπηαίεο 

κπνξνύλ ζε κεγάιν βαζκό λα πξνιεθζνύλ εάλ δνζεί ε απαξαίηεηε πξνζνρή ζηνπο 

παξάγνληεο επηθηλδπλόηεηαο θαη ηελ πηνζέηεζε ελόο πγηνύο ηξόπνπ δσήο. Η 

παρπζαξθία, ε ππέξηαζε, ηα απμεκέλα επίπεδα ρνιεζηεξόιεο θαζώο θαη ην θάπληζκα 

απνηεινύλ ηέζζεξηο από ηνπο βαζηθνύο παξάγνληεο πνπ ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε 

θάπνηαο θαξδηαθήο δηαηαξαρήο (ΠΟΥ, 2015. Kromhout, 2001. Laslett et al., 2012). 

Τν θαηλόκελν ηεο αικαηώδνπο αλάπηπμεο ησλ παξαπάλσ παξαγόλησλ θαίλεηαη πσο 

ήξζε σο απνηέιεζκα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο πνπ 

έδσζαλ ηε δπλαηόηεηα ηεο επθνιίαο θαη ηεο άλεζεο ζηνπο αλζξώπνπο (π.ρ γξήγνξν 

θαη έηνηκν θαγεηό). Όπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Kromhout (2001), ε επίδξαζε ηεο 

πηνζέηεζεο ελόο πγηνύο ηξόπνπ δσήο πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ζσζηή δηαηξνθή, άζθεζε 

θαη απνρή από επηβιαβείο νπζίεο έρεη εληππσζηαθά απνηειέζκαηα ζηελ δσή ηόζν ησλ 

αλζξώπσλ πνπ πάζρνπλ από θάπνηα θαξδηνινγηθή αζζέλεηα όζν θαη εθείλσλ πνπ δελ 

πάζρνπλ από θάηη. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλόο όηη παξά ηελ κείσζε ησλ ζαλάησλ 

εμαηηίαο ησλ θαξδηνινγηθώλ δηαηαξαρώλ, ν αξηζκόο ησλ θαξδηνπαζώλ αλακέλεηαη λα 
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απμεζεί θαζώο ππάξρεη ζπλερήο αύμεζε ηνπ γεξαζκέλνπ πιεζπζκνύ θαη ηεο 

επηηπρίαο ηεο ζεξαπείαο ηνπο (Kromhout, 2001). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΘΔΝΔΗΑ 

 

2.1. Ζ έννοια ηων αναπαπαζηάζεων 

Η δηάγλσζε κηαο ρξόληαο αζζέλεηαο θέξλεη αληηκέησπν ην άηνκν κε κηα ζεηξά 

ζθέςεσλ, ζπλαηζζεκάησλ, αληηιήςεσλ θαη λέσλ θαηαζηάζεσλ γηα ηηο νπνίεο 

θαιείηαη λα βξεη ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζηεί ζηε λέα 

θαηάζηαζε. Από ηελ κέρξη ηώξα έξεπλα έρεη απνδεηρζεί όηη νη αλαπαξαζηάζεηο πνπ 

δεκηνπξγνύλ νη αζζελείο γηα ηελ αζζέλεηα θαη ηε ζεξαπεία ηεο επεξεάδνπλ 

ζεκαληηθά ηε δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο ζε απηή (DiMatteo, Haskard, & Williams, 

2007). Ωο αλαπαξαζηάζεηο νξίδνληαη νη νξγαλσκέλεο γλσζηηθέο αληηιήςεηο πνπ 

έρνπλ ηα άηνκα γηα ηελ αζζέλεηά ηνπο (Petrie, Jago, & Devcich, 2007). Σύκθσλα κε 

ηνπο Leventhal et al., όπσο αλαθέξνληαη ζηνλ Karademas (2012) , “νη 

αλαπαξαζηάζεηο είλαη κηα θξίζηκε δηάζηαζε ηεο εκπεηξίαο ηεο αζζέλεηαο, πνπ βνεζά 

ηνπο αζζελείο λα θαηαλνήζνπλ ηελ θαηάζηαζή ηνπο θαη λα ηε 

δηαρεηξηζηνύλ”(ζει.37). Σπλεπώο, είλαη θαλεξό πσο ε θαηαλόεζε ησλ παξαγόλησλ 

πνπ κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε ηελ θηλεηνπνίεζε, ηελ έλαξμε, ηε δηαηήξεζε θαη ηελ 

ελίζρπζε ησλ ζπκπεξηθνξώλ πγείαο ζηηο ρξόληεο παζήζεηο, θαη εηδηθά ζηνπο 

θαξδηνπαζείο, είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρή δηαρείξηζε ηεο λόζνπ (Kang, 

Yang, & Kim, 2010).  

Η αμηνιόγεζε ησλ αληηιήςεσλ ηεο αζζέλεηαο αξρηθά μεθίλεζε κε 

εκηδνκεκέλεο ζπλεληεύμεηο νη νπνίεο όκσο εκθάληδαλ ρακειή εγθπξόηεηα. Τα 

ηειεπηαία ρξόληα είλαη δηαδεδνκέλν ην θαηλόκελν ηεο ρνξήγεζεο εξσηεκαηνινγίσλ 

όπσο ην Illness Perception Questionnaire (IPQ) ησλ Weinman, Petrie, Moss-Μorris 

θαη Horne (1996), όπνπ νη θπξηόηεξεο ζπληζηώζεο ησλ αληηιήςεσλ είλαη 

πξνζαξκνζκέλεο ζε ζπγθεθξηκέλεο αζζέλεηεο. Μία ηειεπηαία ηερληθή πνπ αλακέλεηαη 
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λα εμαπισζεί ζην κέιινλ, θαζώο αλαπηύζζνληαη λέεο κέζνδνη αμηνιόγεζεο, είλαη ε 

ρξήζε θαη αμηνιόγεζε ησλ δσγξαθηώλ ησλ αζζελώλ (Petrie et al., 2007). Η εύξεζε 

δπλαηώλ ζπζρεηίζεσλ κεηαμύ ησλ αληηιήςεσλ ησλ αηόκσλ γηα ηελ αζζέλεηά ηνπο θαη 

ησλ επηπηώζεσλ πνπ έρνπλ απηέο ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο έρεη σο απνηέιεζκα ε 

έξεπλα δηεξεύλεζεο ηνπ βαζύηεξνπ ξόινπ ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ζηηο ηαηξηθέο 

θαηαζηάζεηο λα κεγαιώλεη κε ηαρείο ξπζκνύο ηα ηειεπηαία ρξόληα.  

 

2.2. Μονηέλο Κοινήρ Λογικήρ (Common-Sense Model) 

Έλα επξέσο δηαδεδνκέλν κνληέιν γηα ηε κειέηε ησλ αλαπαξαζηάζεσλ είλαη ην 

Μνληέιν ηεο Κνηλήο Λνγηθήο ησλ Leventhal θαη ζπλ. (1980), ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εμεηάζεη ηηο αληηιήςεηο αζζελώλ κε δηάθνξεο παζήζεηο. Τν 

παξαπάλσ κνληέιν εκπιέθεη έλαλ αξηζκό δηαδηθαζηώλ, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη 

νη γλσζηηθέο αλαπαξαζηάζεηο, νη ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο θαζώο θαη δηάθνξνη 

παξάγνληεο ηνπ θνηλσληθνύ πιαηζίνπ ηνπ αηόκνπ. Σύκθσλα κε ην κνληέιν, νη 

αζζελείο δεκηνπξγνύλ λνεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηεο αζζέλεηάο ηνπο κε βάζε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ήδε γλσξίδνπλ, νύησο ώζηε λα θαηαλνήζνπλ θαη λα δηαρεηξηζηνύλ 

ην πξόβιεκα ηνπο (Hagger & Orbell, 2003). Οη πιεξνθνξίεο απηέο ζπλήζσο 

πξνέξρνληαη είηε από ηνλ ρώξν ηεο πγείαο (π.ρ όζα έκαζαλ από ην ηαηξηθό 

πξνζσπηθό) είηε από ην πεξηβάιινλ ηνπο (π.ρ πξνεγνύκελε επαθή ησλ ηδίσλ κε ηελ 

αζζέλεηα ή θάπνηνπ θνληηλνύ πξνζώπνπ) είηε από ην επξύηεξν πιαίζην (π.ρ κέζα 

καδηθήο ελεκέξσζεο). Όπσο αλαθέξεηαη ινηπόλ ζηνπο Hagger θαη Orbell (2003), 

θάζε αλαπαξάζηαζε δεκηνπξγείηαη βαζηδόκελε ζε 3 πεγέο πιεξνθνξηώλ· ε πξώηε 

πεγή πιεξνθνξηώλ αθνξά κηα πιεηάδα πιεξνθνξηώλ ε νπνία έρεη δεκηνπξγεζεί από 

ην άηνκν κε βάζε δηάθνξεο θνηλσληθέο ζπδεηήζεηο θαη πνιηηηζκηθέο απόςεηο πνπ 

επηθξαηνύλ πεξί ηεο αζζέλεηάο ηνπ, ε δεύηεξε δεκηνπξγείηαη κε βάζε απόςεηο από ην 
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εμσηεξηθό πεξηβάιινλ ηνπ αηόκνπ (π.ρ γηαηξόο, ζεκαληηθνί άιινη) θαη ηειηθά ν 

αζζελήο νινθιεξώλεη ηε δηθή ηνπ αλαπαξάζηαζε ιακβάλνληαο ππόςηλ ηελ 

πξόζθαηε εκπεηξία ηνπ κε ηελ αζζέλεηα. Παξάιιεια κε ηηο γλσζηηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο ηα άηνκα ζρεκαηίδνπλ θαη ζπλαηζζεκαηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηεο 

αζζέλεηάο ηνπο.  

Τνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ην άηνκν αληηδξά απέλαληη ζηελ “απεηιή” ηεο πγείαο 

ηνπ, ηηο αλαπαξαζηάζεηο πνπ δεκηνπξγεί γηα ηελ αζζέλεηά ηνπ, ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο 

αληηδξάζεηο ηνπ, ηηο ζηξαηεγηθέο πξνζαξκνγήο ζηελ αζζέλεηα θαζώο θαη ηνλ ηξόπν 

κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ε ηειηθή εθηίκεζε ηεο αζζέλεηαο πξνζπάζεζε λα εμεγήζεη ην 

Μνληέιν Παξάιιειεο-Δπεμεξγαζίαο. Η αζζέλεηα νπζηαζηηθά απνηειεί ην εξέζηζκα 

γηα ηε δεκηνπξγία ησλ γλσζηηθώλ θαη ζπλαηζζεκαηηθώλ αλαπαξαζηάζεσλ αθνύ 

ζεσξείηαη σο κηα ελ δπλάκεη απεηιή γηα ην άηνκν (Levanthal, Brownlee, Leventhal, & 

Robitaille, 1997). Τν κνληέιν, όπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 1, απεηθνλίδεη δύν εληειώο 

αλεμάξηεηα ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο· ην έλα ζύζηεκα δεκηνπξγεί ηελ αληηθεηκεληθή 

αλαπαξάζηαζε ηνπ εξεζίζκαηνο πνπ απεηιεί ηελ πγεία, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηηο 

δηαδηθαζίεο πξνζαξκνγήο θαη αμηνιόγεζεο, ελώ ην δεύηεξν απνηειεί ην ππνθεηκεληθό 

ζύζηεκα επεμεξγαζίαο πνπ δεκηνπξγεί αλαπαξαζηάζεηο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ 

αηόκνπ θαη δηαδηθαζίεο πξνζαξκνγήο θαη εθηίκεζεο γηα ηε δηαρείξεζε ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο (Leventhal & Diefenbach, 1992). Τα 2 παξαπάλσ ζπζηήκαηα 

αλαπαξηζηνύλ έλα απηνξξπζκηζηηθό κνληέιν. Σηα ηξία ζηάδηα ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ 

κνληέινπ απηνύ (αλαπαξαζηάζεηο, δηαδηθαζίεο πξνζαξκνγήο θαη εθηίκεζε) 

εκπιέθνληαη νη πξόζθαηεο πιεξνθνξίεο πνπ έρεη ην άηνκν θαη ζρεηίδνληαη κε δύν 

είδε κλήκεο, ηελ ζρεκαηηθή θαη ηελ ελλνηνινγηθή (schematic and conceptual 

memory)(Leventhal & Diefenbach, 1992). Η ζρεκαηηθή κλήκε πεξηιακβάλεη 

πιεξνθνξίεο από πξνεγνύκελεο εκπεηξίεο ή γεληθέο γλώζεηο ηνπ αηόκνπ θαη 
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απνηειείηαη από κε ιεθηηθνύο θώδηθεο, ελώ παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ απηόκαηε 

έθθξαζε ζπλαηζζεκαηηθώλ αληηδξάζεσλ. Η ελλνηνινγηθή κλήκε απνηειείηαη από ηα 

αηηηώδε ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία πξνθύπηεη ην άηνκν θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ 

πξνζδνθηώλ ηνπ πνπ βαζίδνληαη ζηηο θξίζεηο γηα ηελ αζζέλεηά ηνπ. 

 

Εικόνα 1. Γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ Μνληέινπ Παξάιιειεο Δπεμεξγαζίαο. Τν 

εξέζηζκα δεκηνπξγεί κία αλαπαξάζηαζε ηεο αζζέλεηαο (κε βάζε ηελ ππνθεηκεληθή 

εκπεηξία ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ αζζελή) θαη ζπλαηζζήκαηα νδεγώληαο ζε 

δηαδηθαζίεο πξνζαξκνγήο θαη εθηίκεζεο ησλ απνηειεζκάησλ. 

Σημείυζη. Πεγή: Καξαδήκαο (2005). 

 

Τν πεξηερόκελν ησλ αλαπαξαζηάζεσλ κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε πέληε δηαζηάζεηο 

(Leventhal et al., 1997). Πξώηε δηάζηαζε απνηειεί ε ηαπηόηεηα ηεο αζζέλεηαο 

(illness identity) ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ε δηάγλσζε θαη ηα αληηιακβαλόκελα 

ζπκπηώκαηα, δειαδή ην λα γλσξίδεη ν αζζελήο πνηα αθξηβώο είλαη ε αζζέλεηα ζε 

έλαλ νινθιεξσκέλν βαζκό πνπ πεξηιακβάλεη γλώζε ηόζν ησλ ζπκπησκάησλ πνπ 



18 
 

απηή πξνθαιεί θαη ησλ πηζαλώλ ζεξαπεηώλ όζν θαη ησλ γεληθώλ πιεξνθνξηώλ πνπ 

αθνξνύλ ηελ αζζέλεηα. Τε δεύηεξε δηάζηαζε απνηεινύλ νη αηηίεο ηεο αζζέλεηαο 

(causes) νη νπνίεο αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε κπνξεί λα είλαη είηε βηνινγηθέο (λα 

απνδίδνληαη ζε παξάγνληεο όπσο ε θιεξνλνκηθόηεηα, θάπνηνλ ηό ή κηθξόβην) είηε 

πεξηβαιινληηθέο (λα απνδίδνληαη ζηε κόιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο) είηε 

ζπλαηζζεκαηηθέο (ζηξεο/θαηάζιηςε) είηε ςπρνινγηθέο (αίζζεκα θόπσζεο, 

ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθόηεηαο) (Hagger & Orbell, 2003) . Άιιε κία δηάζηαζε 

απνηειεί ε αλακελόκελε δηάξθεηα ηεο αζζέλεηαο (timeline) εάλ δειαδή είλαη νμεία ή 

ρξόληα αζζέλεηα. Οη επηπηώζεηο ηεο αζζέλεηαο (consequences) απνηεινύλ ηελ 

επόκελε δηάζηαζε, θπξίσο όηαλ ππάξρνπλ ζνβαξέο ζπλέπεηεο ζηελ πγεία ηνπ αηόκνπ, 

ελώ ηελ ηειεπηαία δηάζηαζε απνηειεί ν βαζκόο ζηνλ νπνίν ε αζζέλεηα κπνξεί λα 

ζεξαπεπηεί/ειεγρζεί (cure/control) θαη αλ απηό κπνξεί λα γίλεη κε πξνζσπηθή 

πξνζπάζεηα ηνπ αζζελή ή σο απνηέιεζκα ηεο ζεξαπείαο. 

 

2.3. Γιαμόπθωζη ηων αναπαπαζηάζεων 

Η πξνζαξκνγή ζε κία ρξόληα αζζέλεηα είλαη κία δηαδηθαζία απηνξξύζκηζεο πνπ 

πεξηιακβάλεη παξάγνληεο όπσο αληηιήςεηο γηα ηελ αζζέλεηα, ζηξαηεγηθέο 

αληηκεηώπηζεο, ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηόκνπ αιιά θαη ηνπ πιαηζίνπ ηνπ. Οη 

αληηιήςεηο γηα κία αζζέλεηα πνηθίινπλ ζε κεγάιν βαζκό από άηνκν ζε άηνκν, αθνύ 

βαζίδνληαη ζηηο ππνθεηκεληθέο εκπεηξίεο πνπ έρεη ν θαζέλαο θαη είλαη θάηη ην νπνίν 

επεξεάδεηαη από ηηο γλώζεηο πνπ έρεη θάπνηνο γηα ηελ πάζεζε ηνπ, από ηηο απόςεηο 

ηνπ θνηλσληθνύ ηνπ πιαηζίνπ αιιά θαη από ηελ πξνζσπηθόηεηά ηνπ (Petrie et al., 

2007). Δίλαη ινηπόλ έθδειν όηη νη παξάγνληεο πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία 

δεκηνπξγίαο ησλ αληηιήςεσλ ηεο αζζέλεηαο είλαη πνιύπινθνη.  
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Σύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα εξεπλώλ από ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία (McInnes, 

2013. Morgan, Villiers-Tuthill, Barker, & McGee, 2014. Schuz, Wurm, Warner, & 

Ziegelmann, 2012), παξαθάησ παξαηίζεληαη ηα πην ζπλεζηζκέλα γλσξίζκαηα ησλ 

αληηιήςεσλ ησλ αζζελώλ. Τν θύξην ζέκα πνπ πξνθύπηεη από ηηο απαληήζεηο ησλ 

αζζελώλ είλαη ε δπζθνιία ηνπο λα δηεπθξηλήζνπλ θαη λα δηαρσξίζνπλ ηελ αζζέλεηά 

ηνπο από άιιεο, γεγνλόο πνπ ζίγεη ηνλ ξόιν θαη ηελ ηθαλόηεηα ηνπ ηαηξηθνύ 

πξνζσπηθνύ λα εμεγήζεη κε ηέηνηνλ ηξόπν ηελ θαηάζηαζε ζηνλ αζζελή νύησο ώζηε 

λα γίλεη θαηαλνεηή. Ωζηόζν, θαίλεηαη πσο νη αζζελείο είλαη ζε ζέζε λα θαηαλννύλ 

ηελ αζζέλεηά ηνπο σο ρξόληα. Όζνλ αθνξά ηηο αληηιήςεηο γηα ηνλ έιεγρν/ζεξαπεία ηεο 

αζζέλεηαο ηνλίδεηαη ν πξσηαξρηθόο ξόινο ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο ηαηξηθήο 

ζεξαπείαο, όκσο παξάιιεια αλαθέξεηαη θαη ν ξόινο ηνπ πξνζσπηθνύ ειέγρνπ ηνπ 

αζζελή σο έλα βαζκό. Δίλαη ζεκαληηθό λα αλαθεξζεί όηη σο αηηίεο εκθάληζεο ηεο 

λόζνπ αλαδεηθλύνληαη θπξίσο εμσηεξηθνί παξάγνληεο (π.ρ νηθνγελεηαθό ηζηνξηθό, 

άιιεο αζζέλεηεο, ζηξεο) ελώ ε θαηαλόεζε ηεο πξνζσπηθήο επζύλεο ησλ ίδησλ ησλ 

αζζελώλ κέζσ ηνπ γεληθόηεξνπ ηξόπνπ δσήο δελ αλαγλσξίδεηαη ηδηαίηεξα.  

Έλαο βαζηθόο ινηπόλ παξάγνληαο, όπσο θαίλεηαη, ζηε δεκηνπξγία αληηιήςεσλ 

γηα ηελ αζζέλεηα έρεη απνδεηρζεί όηη είλαη ε γλώζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο 

αζζέλεηαο θαη ε θαηαλόεζή ηεο. Η θαηαλόεζε ηεο αζζέλεηαο πεξηιακβάλεη 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ παζνθπζηνινγία, ηνπο παξάγνληεο θηλδύλνπ, ηνλ ηξόπν δξάζεο 

ηεο ζεξαπείαο θαη ηηο κεζόδνπο πξόιεςεο ηεο αζζέλεηαο (Kang et al., 2010. Kayaniyil 

et al., 2009). Σύκθσλα κε αλαθνξέο από ηε βηβιηνγξαθία (Becker, Maiman, Kirscht, 

Haefner, Drachman, όπσο αλαθέξνληαη ζηνπο Kayaniyil et al., 2009), θαίλεηαη πσο ε 

θαιή γλώζε ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαξδηνινγηθή αζζέλεηα 

επεξεάδεη ζεηηθά ηελ αλαγλώξηζε ηεο ζπκπησκαηνινγίαο, ηε ζηάζε απέλαληη ζηνλ 

γηαηξό, ηηο ζηάζεηο απέλαληη ζηελ ίδηα ηελ αζζέλεηα αιιά θαη ηε δεκηνπξγία θηλήηξσλ 



20 
 

γηα αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηόκνπ. Αληηζέησο, ε αλεπαξθήο θαηαλόεζε ηεο 

αζζέλεηαο έρεη σο απνηέιεζκα αδηθαηνιόγεηε ζπλαηζζεκαηηθή δπζθνξία, δπζθνιίεο 

ζηε ζπκπεξηθνξά δηαρείξηζεο ηεο αζζέλεηαο, κε ζπκκόξθσζε κε ηαηξηθέο ζπκβνπιέο 

θαη αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ εμέιημε ηεο λόζνπ (Wegner, 1975). Σύκθσλα κε ηνπο 

Buckley et al. (2007), ε γλώζε ηεο αζζέλεηαο θαηέρεη βαζηθό ξόιν ζηε κείσζε ηνπ 

ρξόλνπ αλαδήηεζεο ηαηξηθήο βνήζεηαο. Σε πξαθηηθό επίπεδν, απηό ζεκαίλεη πσο όηαλ 

ν αζζελήο έρεη θαιή γλώζε ηεο αζζέλεηάο ηνπ έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα αλαγλσξίδεη ηα 

πξνεηδνπνηεηηθά ζεκάδηα θαη λα επηζθέπηεηαη εγθαίξσο θάπνηα δνκή παξνρήο 

ππεξεζηώλ πγείαο (Kang et al., 2010). Έλα παξάδεηγκα πνπ εμεγεί ηνλ ηξόπν κε ηνλ 

νπνίν νη ιαλζαζκέλεο αληηιήςεηο έρνπλ αξλεηηθή επίδξαζε αλαθέξεηαη ζηνπο Furze, 

Lewin, Murberg, Bull & Thompson, όπσο αλαθέξνληαη ζηνπο Kayaniyil θαη ζπλ. 

(2009). Έηζη ινηπόλ, ιαλζαζκέλεο αληηιήςεηο γηα ηε ζηεζάγρε, παξαδείγκαηνο ράξηλ 

όηη ε μεθνύξαζε απνηειεί ζεξαπεία γηα ηελ αζζέλεηα απηή, ζπζρεηίζηεθαλ κε 

πηώζεηο ζηε ιεηηνπξγηθή θαη ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ αηόκνπ. 

Η εηδηθή νξνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη από ηνπο γηαηξνύο γηα λα εμεγήζνπλ 

ζηνπο αζζελείο ην πξόβιεκά ηνπο έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν 

νη αζζελείο αιιά θαη νη θξνληηζηέο ζα εθιάβνπλ ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο. Ο 

ρεηξηζκόο ησλ γηαηξώλ ζπρλά δε βνεζά ζηε κείσζε ηνπ άγρνπο θαη ησλ 

πξνβιεκαηηζκώλ γηα ηα ζπκπηώκαηα ηεο αζζέλεηαο θαζόηη νη ίδηνη δελ έρνπλ ιάβεη 

θάπνηα ζρεηηθή εθπαίδεπζε γηα λα αληαπνθξηζνύλ κε ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν 

απέλαληη ζε ζνβαξέο θαηαζηάζεηο πγείαο. Παξόηη ε εκθάληζε ζύγρπζεο θαη 

δπζθνιίαο από κέξνπο ηνπ αζζελή ζπλήζσο βαξαίλεη ηνλ ίδην είλαη ζεκαληηθό λα 

γίλεη ζαθέο όηη νη ιόγνη είλαη πεξηζζόηεξν πνιύπινθνη θαη ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη 

ηνλ γηαηξό. Σύκθσλα κε ηνπο Frostholm, Fink, Oernboel θαη ζπλ., όπσο αλαθέξνληαη 

ζηνπο Kang θαη ζπλ. (2010), ε αβεβαηόηεηα γηα ηα ζπκπηώκαηα θαη ε 
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ζπλαηζζεκαηηθή αγσλία γηα ηελ αζζέλεηα απνηεινύλ δύν ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνύο 

πξνγλσζηηθνύο παξάγνληεο γηα εκθάληζε ρακειόηεξεο απηνεθηίκεζεο. Αθόκε, 

ζύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Kayaniyil θαη ζπλ. (2009), αζζελείο 

κε πην ζεηηθέο ζθέςεηο γηα ηελ ηαπηόηεηα θαη ηηο επηπηώζεηο ηεο αζζέλεηαο αιιά θαη 

ηνλ έιεγρν ηεο ήηαλ πην πηζαλό λα παξαθνινπζήζνπλ πξνγξάκκαηα θαξδηνινγηθήο 

απνθαηάζηαζεο (French, Cooper, & Weinman, 2006).  

 

2.4. Αναπαπαζηάζειρ και ςγεία 

Τν πεξηερόκελν ησλ αλαπαξαζηάζεσλ κηαο αζζέλεηαο έρεη θαλεί πσο παίδεη 

ζεκαληηθό ξόιν ηόζν ζηελ δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο όζν θαη ζηελ γεληθόηεξε πγεία 

ηνπ αηόκνπ. Έρεη πιένλ απνδεηρζεί πσο νη αληηιήςεηο γηα ηελ αζζέλεηα παίδνπλ 

θαζνξηζηηθό ξόιν ζηελ αλάξξσζε ηνπ αηόκνπ κεηά από θάπνην ρεηξνπξγείν 

(Juergens, Seekatz, Moosdorf, Petrie, & Rief, 2010. Petrie, Weinman, Sharpe, & 

Buckley, 1996) αιιά θαη ζην επίπεδν ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ηνπ πγείαο (Hudson, 

Bundy, Coventry, & Dickens, 2014). Σπγθεθξηκέλα, νη απαηζηόδνμεο θαη αξλεηηθέο 

αληηιήςεηο γηα ηελ αζζέλεηα έρνπλ ζπζρεηηζζεί κε θησρόηεξε ζπλαηζζεκαηηθή πγεία. 

Σύκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ Morgan θαη ζπλ. (2014), ζπλαηζζήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηνλ έιεγρν ηεο αζζέλεηαο ζρεηίδνληαη κε ρακειόηεξε θαηάζιηςε θαη άγρνο. Με 

άιια ιόγηα ηα επίπεδα θαηάζιηςεο θαη ηνπ άγρνπο είλαη ρακειόηεξα ζε άηνκα ηα 

νπνία πηζηεύνπλ πσο κπνξνύλ νη ίδηνη λα αζθνύλ έιεγρν ζηελ αζζέλεηά ηνπο. Αθόκε, 

ζα ήηαλ ελδηαθέξνλ λα αλαθεξζεί πσο ζε κία έξεπλα ησλ Stafford, Berk θαη Jackson 

(2009) βξέζεθε πσο νη αξλεηηθέο εθηηκήζεηο γηα ηελ αζζέλεηα πξνβιέπνπλ 

πςειόηεξα επίπεδα θαηαζιηπηηθήο ζπκπησκαηνινγίαο ζηνπο 3 θαη 6 κήλεο κεηά ηελ 

έμνδν από ην λνζνθνκείν ζε αζζελείο κε ζηεθαληαία λόζν, ελώ ζε κία άιιε έξεπλα 

(Dickens et al., 2008) όπνπ ζπκκεηείραλ αζζελείο κε έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ, ηα 
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απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο νη πηζαλόηεηεο εκθάληζεο θαηαζιηπηηθήο 

ζπκπησκαηνινγίαο ήηαλ πεξηζζόηεξεο 6 ή 12 κελεο κεηά ην έθξαγκα όηαλ ππήξραλ 

αξλεηηθέο αληηιήςεηο γηα ηελ αζζέλεηα.  

Δπηπιένλ, ππνζηεξίδεηαη πσο νη αλαπαξαζηάζεηο γηα κία αζζέλεηα απνηεινύλ 

ζεκαληηθνύο πξνγλσζηηθνπο παξάγνληεο γηα ηελ ςπρνινγηθή επδσία ηνπ αηόκνπ 

(Law, Kelly, Huey, &Summerbell, 2002). Σύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

ησλ Hagger θαη Orbell (2003), ε δηάζηαζε ηεο ζεξαπείαο/ειέγρνπ (cure/control), πνπ 

αλαθέξεηαη ζην Μνληέιν Κνηλήο Λνγηθήο, ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ ςπρνινγηθή 

επδσία, ηελ θνηλσληθή ιεηηνπξγηθόηεηα θαη ηελ ελεξγεηηθόηεηα ηνπ αζζελή, ελώ 

ζπζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ην άγρνο.  

Δίλαη άμην αλαθνξάο ην γεγνλόο όηη νη αξλεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο πνπ 

εζηηάδνπλ ζηηο ζνβαξέο επηπηώζεηο πνπ έρεη ε αζζέλεηα γηα ην ίδην ην άηνκν 

ζρεηίδνληαη κε κεησκέλα επίπεδα επδσίαο θαη θπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο. 

Σπλαηζζήκαηα όπσο θόβνο θαη θαηάζιηςε ζρεηίδνληαη κε κεησκέλα επίπεδα επδσίαο 

αιιά θαη θησρόηεξε επίδνζε ζε θπζηθέο δξαζηεξηόηεηεο όπσο ην πεξπάηεκα 

(Zoeckler, Kenn, Kuehl, Stenzel, &Rief, 2014). Αξλεηηθέο αληηιήςεηο όπσο όηη ε 

αζζέλεηα είλαη ρξόληα κε ζνβαξέο επηπηώζεηο γηα ηε δσή ηνπ αζζελή έρνπλ σο 

απνηέιεζκα κεησκέλε ιεηηνπξγηθόηεηα, πνηόηεηα δσήο θαη αλαπεξία πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ηελ αζζέλεηα (Zoeckler et al., 2014. Juergens et al., 2010). Σε κία έξεπλα πνπ 

αθνξά ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ε νπηηθή ηνπ αζζελή επηδξά ζηελ πξόγλσζε ηεο 

επηζηξνθήο ηνπ ζηελ εξγαζία θαη ηελ ιεηηνπξγηθόηεηά ηνπ κεηά από έκθξαγκα ηνπ 

κπνθαξδίνπ, νη Petrie et al. (1996) βξήθαλ πσο νη αξλεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο γηα ηελ 

αζζέλεηα έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε κεησκέλε πνηόηεηα δσήο, πεξηζζόηεξεο επηπινθέο 

πνπ αθνξνύλ ηε θαξκαθεπηηθή αγσγή, πην αξγή επηζηξνθή ζηελ εξγαζία, κεησκέλα 
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πνζνζηά αιιαγήο ηνπ ηξόπνπ δσήο ηνπο αιιά θαη ρακειόηεξα πνζνζηά 

παξαθνινύζεζεο ησλ πξνγξακκάησλ απνθαηάζηαζεο. Φαίλεηαη ινηπόλ πσο ηα 

αληηιακβαλόκελα επίπεδα ειέγρνπ/ζεξαπείαο ηεο αζζέλεηαο παίδνπλ θαζνξηζηηθό 

ξόιν ηόζν ζηε ζεξαπεία όζν θαη ζηε αλάπηπμε ζπκπεξηθνξώλ πνπ πξνσζνύλ ηελ 

πγεία. Ο ξόινο ησλ αλαπαξαζηάζεσλ γηα κία αζζέλεηα απνδεηθλύεηαη πνιύ θξίζηκνο 

αθνύ, όπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Crawshaw θαη Weinman (2015), άηνκα κε αξλεηηθέο 

αληηιήςεηο γηα ηελ αζζέλεηά ηνπο έρνπλ 3.2 θνξέο κεγαιύηεξν θίλδπλν ζλεζηκόηεηαο 

ζπγθξηηηθά κε άηνκα ηα νπνία είραλ ζεηηθέο αληηιήςεηο.  

Η δηακόξθσζε ησλ αληηιήςεσλ γηα κία αζζέλεηα είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε 

κε ην επόκελν ζηάδην από ην νπνίν πεξλά ν αζζελήο πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζηεί 

ζηε λέα θαηάζηαζε, απηό ηεο πηνζέηεζεο ζπκπεξηθνξώλ αληηκεηώπηζεο. Οη 

ζηξαηεγηθέο αληηκεηώπηζεο είλαη νη γλσζηηθέο θαη ζπκπεξηθνξηθέο πξνζπάζεηεο ηνπ 

αηόκνπ λα δηαρεηξηζηεί ηελ θαηάζηαζε πνπ ηνπ πξνθαιεί ζηξεο, θαη έρνπλ δύν 

βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: ηε ξύζκηζε ησλ ζηξεζνγόλσλ ζπλαηζζεκάησλ (emotion-focused 

coping) θαη ηελ αιιαγή ησλ ζηξεζνγόλσλ θαηαζηάζεσλ (problem-focused 

coping)(Badger, 1992). Τν είδνο πξνζαξκνγήο πνπ δελ είλαη ζπλαηζζεκαηηθά 

εζηηαζκέλν έρεη απνδεηρζεί όηη ζπκβάιιεη ζηελ θαιύηεξε δηαδηθαζία αλάξξσζεο 

αζζελώλ κεηά από θάπνηα ρεηξνπξγηθή επέκβαζε (Pourang & Besharat, 2011) θαη 

ζπλδέεηαη κε ιηγόηεξν άγρνο (Pourang & Besharat, 2011. Barbosa θαη ζπλ., 2011). Ο 

παξάγνληαο ηεο πξνζσπηθόηεηαο θαίλεηαη λα παίδεη θαίξην ξόιν, αθνπ ζύκθσλα κε 

ηελ έξεπλα ησλ McCrae & Costa (1986), θαίλεηαη πώο ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξνζσπηθόηεηαο ηνπ αηόκνπ είλαη δπλαηόλ λα επεξεάδνπλ ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζηελ 

αζζέλεηα. Σπγθεθξηκέλα, ην ραξαθηεξηζηηθό ηνπ λεπξσηηζκνύ ζπζρεηίζηεθε κε 

ερζξηθή αληίδξαζε, απηνελνρνπνίεζε, απόζπξζε, αλαπνθαζηζηεθόηεηα αληηδξάζεηο 

πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πηνζέηεζε ζηξαηεγηθώλ κε θησρόηεξα απνηειέζκαηα. 
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Αληηζέησο, ε νξζνινγηθή δξάζε, ε ζεηηθή ζθέςε, ε απηνζπγθξάηεζε ζπζρεηίζηεθαλ 

κε ηελ πηνζέηεζε ζηξαηεγηθώλ κε θαιύηεξα απνηειέζκαηα πξνζαξκνγήο ζηελ 

αζζέλεηα.  

 

2.5. Γημογπαθικά ζηοισεία και αναπαπαζηάζειρ 

 

Παξά ην κεγάιν εύξνο βηβιηνγξαθίαο πνπ ππάξρεη δηαζέζηκν θαη αθνξά ηηο 

αλαπαξαζηάζεηο ηεο αζζέλεηαο, ε βηβιηνγξαθία αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε ησλ 

αλαπαξαζηάζεσλ θαη δεκνγξαθηθώλ ζηνηρείσλ όπσο είλαη νη δηαθνξέο θύινπ, ε 

ειηθία, ε εζληθόηεηα θαη ην κνξθσηηθό επίπεδν είλαη πεξηνξηζκέλε. Παξόια απηά ε 

δηεξεύλεζε ηεο επίδξαζεο ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ ζηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ησλ 

αλαπαξαζηάζεσλ γηα κία αζζέλεηα ζα κπνξνύζε λα θαλεί ηδηαηηέξσο ρξήζηκε ζηελ 

θαιύηεξε θαηαλόεζε ηεο δηαδηθαζίαο. 

 

2.5.1. Γιαθοπέρ θύλος 

Σε γεληθέο γξακκέο νη αλαπαξαζηάζεηο πνπ ζρεκαηίδνπλ νη γπλαίθεο θαη νη 

άληξεο γηα ηελ αζζέλεηά ηνπο έρνπλ ηόζν θνηλά όζν θαη δηαθνξεηηθά ζηνηρεία. 

Φαίλεηαη πσο νη γπλαίθεο εκθαλίδνληαη λα έρνπλ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηεο αζζέλεηάο 

ηνπο, έρνπλ πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο ειέγρνπ ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπο 

(Grace et al., 2005) θαη ιηγόηεξεο πηζαλόηεηεο λα εκπιαθνύλ ζε επηθίλδπλεο γηα ηελ 

πγεία ζπκπεξηθνξέο (August & Sorkin, 2010). Σηελ έξεπλα ησλ Evangelista, 

Kagawa-Singer & Dracup (2001) όπνπ ζπκκεηείραλ γπλαίθεο θαη άληξεο κε θαξδηαθή 

αλεπάξθεηα βξέζεθε πσο νη γπλαίθεο είραλ θαιύηεξε αληηιακβαλόκελε πγεία θαη 

απέδηδαλ πην ζεηηθή έλλνηα ζηελ αζζέλεηά ηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο.  
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Η απόδνζε αηηηώλ ηεο αζζέλεηαο είλαη έλα ζέκα πνπ έρεη απαζρνιήζεη αξθεηά 

ηελ επηζηεκνληθή θνηλόηεηα. Ο παξάγνληαο πνπ αλαγλσξίδεηαη κε κεγαιύηεξε 

ζπρλόηεηα σο αηηία έλαξμεο ηεο αζζέλεηαο θαη από ηα δύν θύια είλαη ην ζηξεο 

(Aalto, Heijmans, & Weinman, 2005. King, 2005. McInnes, 2005). Η δηαθνξά κεηαμύ 

ησλ δύν θύισλ έγθεηηαη ζην είδνο ζηξεο πνπ ελλνεί ν θαζέλαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη 

γπλαίθεο ηείλνπλ λα δίλνπλ έκθαζε ζην ζηξεο σο απνηέιεζκα ησλ δύζθνισλ 

δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ ελώ νη άληξεο αλαθέξνληαη ζην ζηξεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ 

επαγγεικαηηθό ηνκέα (King, 2005). Αθόκε, έρεη απνδεηρζεί όηη νη γπλαίθεο 

εληνπίδνπλ ζπρλόηεξα ηνλ ξόιν πνπ θαηέρεη ε θιεξνλνκηθόηεηα ζηελ αζζέλεηά ηνπο 

(Grace et al., 2005), ελώ νη άληξεο ηελ απνδίδνπλ ζπρλόηεξα ζε εζσηεξηθνύο θαη 

ζπκπεξηθνξηθνύο παξάγνληεο (π.ρ ηξόπνο δσήο) (Aalto et al., 2005. King, 2005). 

Σηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο θαξδηνινγηθώλ αζζελώλ γπλαίθεο θαη άλδξεο 

έρνπλ ηελ ίδηα αληίιεςε ησλ ζπκπησκάησλ. Ωζηόζν, νη γπλαίθεο είλαη πηζαλό λα 

βηώλνπλ πην άηππα ζπκπηώκαηα ηεο αζζέλεηαο όπσο είλαη ε θόπσζε θαη ν πόλνο ζηελ 

πιάηε (Nau, Ellis, Kline-Rogers, Mallya, Eagle, & Erickson, 2005). Τν γεγνλόο ηεο 

δηαθνξάο απηήο κεηαμύ ησλ δύν θύισλ ζηελ αληίιεςε ησλ ζπκπησκάησλ απνηειεί 

ίζσο κία εξκελεία γηα ηελ αδπλακία ησλ γπλαηθώλ λα αληηιεθζνύλ ηα ζπκπηώκαηα 

θάπνηαο θαξδηνινγηθήο πάζεζεο σο θαξδηαθό επεηζόδην κε απνηέιεζκα λα έρνπλ 

πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα θαζπζηεξήζνπλ ζηελ αλαδήηεζε ηαηξηθήο βνήζεηαο. 

Δπηπιένλ, ζηελ έξεπλα ησλ Nau θαη ζπλ. (2005), όπνπ ζπκκεηείραλ γπλαίθεο θαη 

άληξεο κε θαξδηνπάζεηεο, παξόιν πνπ νη γπλαίθεο είραλ ρακειόηεξε ιεηηνπξγηθόηεηα, 

πςειόηεξν πνζνζηό αλαθνξάο ζπκπησκάησλ θαη ρακειόηεξν επίπεδν πγείαο, νη 

αληηιήςεηο ηνπο γηα ηελ θαξδηαθή αζζέλεηα δελ δηέθεξαλ από απηέο ησλ αλδξώλ.  
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2.5.2.  Πολιηιζμικέρ/Φςλεηικέρ διαθοπέρ 

Ο πνιηηηζκόο θαη ε εζληθόηεηα απνηεινύλ δύν βαζηθνύο παξάγνληεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία θαη ηελ αζζέλεηα, ηε δεκηνπξγία αλαπαξαζηάζεσλ ηεο 

αζζέλεηαο, ηηο ζπκπεξηθνξέο αλαδήηεζεο ηαηξηθήο βνήζεηαο αιιά θαη ηήξεζεο ηεο 

θαξκαθεπηηθήο αγσγήο. Η ζεκαζία ησλ όξσλ “πγεία” θαη “αζζέλεηα” πνηθίινπλ από 

πνιηηηζκό ζε πνιηηηζκό θαη δηακνξθώλνληαη ζύκθσλα κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο εθάζηνηε θνηλσλίαο όπσο έηλαη ε ζξεζθεία ή ε παξάδνζε. Σύκθσλα κε ηνλ Park, 

όπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Καξαδήκα (2005), θπξηαξρνύλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο εξκελείεο 

γηα ηελ αζζέλεηα ζε παγθόζκην επίπεδν: ε δηαπξνζσπηθή, ε εζηθή θαη ε βηνταηξηθή. 

Έλα αληηπξνζσπεπηηθό παξάδεηγκα ηεο βηνταηξηθήο εξκελείαο είλαη ην γεγνλόο όηη 

ζηηο δπηηθέο θνηλσλίεο δίλεηαη έκθαζε ζηελ επηζηεκνληθή δηάζηαζε ηεο αζζέλεηαο, 

π.ρ όηη ε παζνινγία ηεο αζζέλεηαο πξνέξρεηαη από θπζηθέο αηηίεο όπσο κηθξόβηα, 

ηξαπκαηηζκόο ή θάπνηα γελεηηθή αλσκαιία θαη ε ζεξαπεία ηεο απαηηεί ηε ιήςε 

εηδηθώλ ζθεπαζκάησλ θαη/ή θάπνηα ρεηξνπξγηθή επέκβαζε, ελώ ζε κε-δπηηθέο 

θνηλσλίεο ε αζζέλεηα ζεσξείηαη απνηέιεζκα δηαηάξαμεο ηεο εζσηεξηθήο ηζνξξνπίαο 

ηνπ αηόκνπ θαη σο ζεξαπεία ζπλήζσο πξνηείλεηαη ε ρξήζε ηερληθώλ όπσο καζαδ ή 

θάπνην ρεηξνπξγείν γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ πάζρνληνο ζεκείνπ ηνπ ζώκαηνο. Η 

εκθάληζε ηεο αζζέλεηαο, ζύκθσλα κε ηελ εζηθή εξκελεία, κπνξεί λα νθείιεηαη ζηελ 

παξακέιεζε ησλ εζηθώλ ππνρξεώζεσλ θαη θαζεθόλησλ, ελώ ε ζεξαπεία 

επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ εζηθώλ ζθαικάησλ, ηελ απαιιαγή από 

ηηο ακαξηίεο ή κέζσ ηεο εμνκνιόγεζεο αλάινγα κε ηνλ αληίζηνηρν πνιηηηζκό. 

Σύκθσλα κε ηε δηαπξνζσπηθή εξκελεία, ζηηο δπηηθέο θνηλσλίεο ζπλεζίδεηαη λα 

γίλεηαη ιόγνο γηα αξλεηηθέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο σο αηηία έλαξμεο κηαο αζζέλεηαο 

ελώ ζηηο κε-δπηηθέο γίλεηαη ιόγνο γηα καγεία θαη θαθό κάηη. Γεληθά είλαη θαλεξό όηη 

ππάξρεη κία βαζηθή δηαθνξά κεηαμύ δπηηθώλ (αηνκηθηζηηθώλ) θαη κε δπηηθώλ 
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(ζπιινγηθώλ) θνηλσληώλ· νη πξώηεο θνηλσλίεο δίλνπλ έκθαζε ζηελ αηνκηθόηεηα ησλ 

κειώλ ηνπο, ελώ νη δεύηεξεο ζηηο ζπιινγηθέο αλάγθεο ηεο νκάδαο. 

Σε γεληθέο γξακκέο ζηε βηβιηνγξαθία αλαγλσξίδνληαη θάπνηεο δηαθνξέο ζηε 

δεκηνπξγία αλαπαξαζηάζεσλ από πνιηηηζκό ζε πνιηηηζκό. Σπγθεθξηκέλα κε-δπηηθνί 

πνιηηηζκνί παξνπζηάδνπλ ζπλήζσο θησρόηεξε θαηαλόεζε ηεο αζζέλεηάο ηνπο θαη 

δίλνπλ έκθαζε ζε άηππεο κεζόδνπο ζεξαπείαο πνπ κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ζξεζθεία ή ηελ παξάδνζή ηνπο. Έλα ζέκα πνπ κειεηήζεθε ζηελ έξεπλα ησλ Albert, 

Trochelman, Meyer θαη Nutter (2009) είλαη νη θπιεηηθέο δηαθνξέο ησλ αληηιήςεσλ 

γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζζέλεηα αηόκσλ κε ρξόληα θαξδηαθή αλεπάξθεηα. Σηελ έξεπλα 

απηή όπνπ ζπκκεηείραλ αζζελείο Αθξνακεξηθάλνη θαη Καπθάζηνη απνδείρζεθε όηη ε 

νκάδα ησλ Αθξνακεξηθάλσλ εκθάληζε θησρόηεξε θαηαλόεζε ηεο ηαπηόηεηαο ηεο 

αζζέλεηαο, ηεο δηάξθεηαο, ησλ επηπηώζεσλ θαη ηνπ ειέγρνπ ηεο αζζέλεηαο.  

 

2.5.3.  Γιαθοπέρ μοπθωηικού επιπέδος 

Έλαο αθόκε παξάγνληαο πνπ θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε ηηο αλαπαξαζηάζεηο πνπ 

ζρεκαηίδεη ην άηνκν γηα ηελ αζζέλεηά ηνπ είλαη απηόο ηνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο. 

Σπγθεθξηκέλα θαίλεηαη πσο άηνκα κε ρακειόηεξν κνξθσηηθό επίπεδν έρνπλ ηελ 

ηάζε λα αληηιακβάλνληαη σο αηηία ηεο αζζέλεηά ηνπο εμσηεξηθνύο παξάγνληεο, όπσο 

είλαη ν παξάγνληαο ηεο ηύρεο, νη νπνίνη δελ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηνλ 

ηξόπν δσήο ηνπ ίδηνπ ηνπ αηόκνπ (Aflakseir & Farmani, 2013). Αθόκε, ζε κία έξεπλα 

(Albert et al., 2009) όπνπ ζπκκεηείραλ άηνκα κε θαξδηαθή αλεπάξθεηα βξέζεθε όηη 

αζζελείο κε πςειόηεξν κνξθσηηθό επίπεδν είραλ πην αθξηβείο αλαπαξαζηάζεηο γηα 

ηελ αζζέλεηά ηνπο ζε ζρέζε κε αζζελείο ρακειόηεξνπ κνξθσηηθνύ επηπέδνπ. 
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2.5.4. Γιαθοπέρ ηλικίαρ 

Όζνλ αθνξά ηελ επηξξνή ηεο ειηθίαο ζηε δηακόξθσζε ησλ αλαπαξαζηάζεσλ 

ππνζηεξίδεηαη όηη άηνκα κεγαιύηεξεο ειηθίαο έρνπλ πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο 

αληίιεςεο ηεο αζζέλεηαο σο απνηέιεζκα ηνπ πεξαζκέλνπ ηεο ειηθίαο ηνπο θαη 

ιηγόηεξεο πηζαλόηεηεο θαηαλόεζεο ηεο επίδξαζεο ηεο γελεηηθήο θαη ηνπ ηξόπνπ δσήο 

θαη ζπλαηζζεκάησλ ζε ζρέζε κε ηνπο λεόηεξνπο. Δπηπιένλ, είλαη ζπρλό ην θαηλόκελν 

λα κελ αλαγλσξίδεηαη ε επίδξαζε ηνπ πξνζσπηθνύ ειέγρνπ ζηελ αζζέλεηα θαη λα 

εθζεηάδεηαη ν ζεξαπεπηηθόο ξόινο ηεο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο (Gump, Matthews, 

Scheier, Schulz, Bridges, & Magovern, 2001). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ: ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΥΡΟΝΗΑ ΑΘΔΝΔΗΑ 

 

3.1. Οπιζμόρ ηηρ διαδικαζίαρ πποζαπμογήρ 

Η δηαδηθαζία ηεο πξνζαξκνγήο ζε κία αζζέλεηα είλαη ηόζν πνιύπινθε πνπ γηα 

ηελ αμηνιόγεζε θαη ηνλ νξηζκό ηεο δε κπνξεί λα αξθεζηεί θαλείο απιά ζηελ 

ύπαξμε/ή απνπζία κηαο ςπρνπαζνινγηθήο ζπκπεξηθνξάο. Πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαλνήζεη θαλείο ηελ πνιππινθόηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο πξνζαξκνγήο αξθεί λα 

ζθεθηεί όηη δηαθνξεηηθνί άλζξσπνη ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο γηα λα 

πξνζαξκνζηνύλ ζηελ ίδηα θαηάζηαζε. Σύκθσλα κε ηνλ ΠΟΥ, σο πξνζαξκνγή ζε κία 

αζζέλεηα νξίδεηαη ν βαζκόο ζηνλ νπνίν ε ζπκπεξηθνξά ελόο αηόκνπ πνπ ιακβάλεη 

θαξκαθεπηηθή αγσγή, αθνινπζεί κηα δηαηξνθή θαη/ή εθηειεί αιιαγέο ζηνλ ηξόπν 

δσήο ηνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζύκθσλεο ππνδείμεηο ελόο εηδηθνύ παξνρήο ππεξεζηώλ 

πγείαο. Η πξνζαξκνγή αθνξά ηηο ζθέςεηο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ ρξεζηκνπνηεί έλα 

άηνκν γηα λα ξπζκίζεη ην άγρνο, ην πξόβιεκα πνπ ηνπ πξνθαιεί ην άγρνο θαη λα 

δηαηεξήζεη ηε ζεηηθή επδσία ηνπ (Townsend, Wyke, & Hunt, 2006). Αθνινύζσο, σο 

ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή νξίδεηαη ε πξνζπάζεηα ηνπ αηόκνπ λα ειέγμεη ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ αζζέλεηα. Οη επηπηώζεηο ηεο κε-

πξνζαξκνγήο ζε θάπνηνλ πνπ έρεη δηαγλσζζεί κε ρξόληα αζζέλεηα είλαη πνιύ πην 

ζνβαξέο από κηα απιή παξακέιεζε θάπνηαο ζπκπεξηθνξάο πγείαο, θαζώο ελέρεη ηνλ 

θίλδπλν επηδείλσζεο ησλ ζπκπησκάησλ/ηεο αζζέλεηάο ηνπ (Rich, Brandes, Mullan, & 

Hagger, 2015). Σύκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Ridder, Kuijer & 

Middendorp (2008), νη πεξηζζόηεξνη αζζελείο θζάλνπλ έλα ηθαλνπνηεηηθό επίπεδν 

ςπρνινγηθήο πξνζαξκνγήο, όκσο ππάξρεη έλα 30% γηα ην νπνίν ε πξνζαξκνγή είλαη 

παξαηεηακέλε θαη ζπρλά αλεπηηπρήο. 
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Γηα ηε κέηξεζε ηεο πξνζαξκνγήο ζε κία αζζέλεηα ζπλήζσο γίλεηαη εθηίκεζε 

ησλ επηπηώζεσλ ηεο αζζέλεηαο, ηεο επαγγεικαηηθήο επίδνζεο, ηεο θνηλσληθήο 

ιεηηνπξγηθόηεηαο, ηεο πνηόηεηαο δσήο, ηεο ςπρνινγηθήο επδσίαο, ηεο δσηηθόηεηαο, 

ηεο ηθαλνπνίεζεο από ηε δσή θαη ηεο γεληθήο απηνεθηίκεζεο ηνπ αηόκνπ (Sharpe & 

Curran, 2006). Η έξεπλα γηα ηελ πνζαξκνγή πεξηιακβάλεη θπξίσο ηνπο ηξόπνπο κε 

ηνπο νπνίνπο νη άλζξσπνη ρεηξίδνληαη νμείο θαη ρξόληνπο ζηξεζνγόλνπο παξάγνληεο 

εζηηάδνληαο ζηηο αληηδξάζεηο ηνπ αηόκνπ ζε απηνύο. Ωζηόζν θάπνηνη, αλ όρη νη 

πεξηζζόηεξνη, ζηξεζνγόλνη παξάγνληεο ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάκεημε θη άιισλ 

αηόκσλ (ζπλήζσο άηνκα από ην νηθνγελεηαθό/θηιηθό πεξηβάιινλ) (Herzberg, 2013). 

Σηνπο πην ζπρλνύο παξάγνληεο ζηξεο πεξηιακβάλνληαη νη επηπηώζεηο κηαο αζζέλεηαο 

ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ηνπ αηόκνπ, ε αιιαγή ζηα δπλακηθά ηεο νηθνγέλεηαο, αιιαγέο 

ζηε δηαηξνθή, πεξηνξηζκνί ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηνπ αηόκνπ, νηθνλνκηθά δεηήκαηα, 

αιιαγέο ζηελ εξγαζία θαη ηε ζεμνπαιηθή ιεηηνπξγία θαη παξελέξγεηεο ησλ θαξκάθσλ 

(Cukor, Cohen, Peterson, & Kimmel, 2007).  

 

3.2. Ανηιδπάζειρ ηος αηόμος ζηη σπόνια αζθένεια 

Τα άηνκα κε ηε δηάγσζε κηαο ρξόληαο αζζέλεηαο θαινύληαη λα δηαρεηξηζηνύλ 

κηα ζεηξά από έληνλα ζηξεζνγόλεο θαηαζηάζεηο όπσο είλαη ε δηάγλσζε, ε ζεξαπεία, ε 

αιιαγή ηνπ ηξόπνπ δσήο θιπ. Σύκθσλα κε ηνλ Shontz, όπσο αλαθέξεηαη ζηνλ 

Καξαδήκα (2005), ε δηάγλσζε κηαο αζζέλεηαο νδεγεί ην άηνκν ζε κία ζεηξά 

δηαδνρηθώλ αληηδξάζεσλ. Ωο πξώηε αληίδξαζε νξίδεηαη ην “αξρηθό ζνθ”, όπνπ ην 

άηνκν ληώζεη ζνθαξηζκέλν, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ είλαη απηνκαηνπνηεκέλε θαη ληώζεη 

απνζηαζηνπνηεκέλν αληηκεησπίδνληαο δπζθνιία λα πηζηέςεη όηη πξόθεηηαη γηα 

θαηαζηάζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρώξα ζηε δηθή ηνπ δσή. Η θάζε απηή είλαη δπλαηό λα 

δηαξθέζεη από κεξηθέο κέξεο έσο θαη εβδνκάδεο εάλ ε θαηάζηαζε εμειίρζεθε 
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ξαγδαία. Δπόκελε θάζε είλαη ε “αληηπαξάζεζε” ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη από 

απνδηνξγάλσζε ηεο ζθέςεο, αηζζήκαηα απώιεηαο θαη πέλζνπο. Τέινο, ε ηξίηε θάζε 

ραξαθηεξίδεηαη σο “ππνρώξεζε” θαηά ηελ νπνία ην άηνκν ρξεζηκνπνηεί ηερληθέο 

όπσο ε απνθπγή θαη ε άξλεζε γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πξαγκαηηθόηεηαο. Δίλαη 

ζεκαληηθό λα αλαθεξζεί πσο ην παξαπάλσ πξόηππν αληηδξάζεσλ ζε θακία 

πεξίπησζε δε ζα κπνξνύζε λα έρεη θαζνιηθή ηζρύ, όκσο ηζρύεη γηα ηελ πιεηνςεθία 

ησλ πεξηπηώζεσλ. 

 

3.3. Ο πόλορ ηων ζςνηπόθων 

Οη ζύληξνθνη ησλ αηόκσλ κε θάπνηα ρξόληα αζζέλεηα, πνπ πνιιέο θνξέο 

ραξαθηεξίδνληαη ζηε βηβιηνγξαθία σο “θξπθνί αζζελείο”, απνηεινύλ ηελ πην 

ζεκαληηθή πεγή πξαθηηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο ππνζηήξημεο γηα πνιινύο αζζελείο. 

Δίλαη όκσο θαλεξό όηη πνιιέο θνξέο νη απόςεηο ησλ δύν κπνξεί λα είλαη εθ 

δηακέηξνπ αληίζεηεο, γεγνλόο πνπ έρεη βξεζεί όηη ελδέρεηαη πνιιέο θνξέο λα 

δεκηνπξγήζεη πςειά επίπεδα ζηξεο (Heijmans, Ridder, & Bensing, 1999). Όπσο 

απνδεηθλύεηαη ζηνπο Figueiras & Weinman (2003), δεπγάξηα κε παξόκνηεο ζεηηθέο 

ζθέςεηο γηα ηελ αζζέλεηα ηνπ ελόο εκθάληζαλ ρακειόηεξα επίπεδα αλαπεξίαο θαη 

ζεμνπαιηθώλ δπζιεηηνπξγηώλ, πςειόηεξε δσηηθόηεηα, θαιύηεξε ςπρνινγηθή 

πξνζαξκνγή θαη ρακειόηεξα επίπεδα άγρνπο.  

Καζόηη ε δηαρείξηζε κηαο ρξόληαο αζζέλεηαο είλαη αξθεηά απαηηεηηθή, θαίλεηαη 

πσο νη θπζηνινγηθέο αλάγθεο ηνπ αλζξώπνπ πνπ αλαιακβάλεη ηε θξνληίδα ηνπ 

αζζελή παύνπλ λα ηθαλνπνηνύληαη όπσο πξηλ. Οη δπζθνιίεο πνπ θαινύληαη λα 

αληηκεησπίζνπλ νη ζύληξνθνη ησλ αζζελώλ απμάλνληαη όηαλ ν αζζελήο θεύγεη από 

ηηο δνκέο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο θαη ν ζύληξνθνο αληηιακβάλεηαη όηη δελ έρεη ιάβεη ηελ 
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θαηάιιειε ππνζηήξημε από ηνπο εηδηθνύο πγείαο πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί 

επάμηα ζηελ αλάγθεο θξνληίδαο ηνπ αζζελή (Agren, Frisman, Berg, Svedjeholm, & 

Stromberg, 2009). Όπσο έδεημαλ νη Agren θαη ζπλ. (2009) ζηελ έξεπλά ηνπο πνπ 

απνηεινύληαλ από ζπληξόθνπο αηόκσλ κε θαξδηαθή αλεπάξθεηα, νη ζύληξνθνη 

έδεημαλ λα έρνπλ αλάγθε από επηβεβαίσζε θαη πξνζσπηθό ειεύζεξν ρξόλν ελώ 

εκθάληζαλ πςειά επίπεδα αλαζθάιεηαο. Φαίλεηαη πσο ε θξνληίδα ελόο αζζελή 

κπνξεί λα έρεη αξλεηηθά αιιά θαη ζεηηθά απνηειέζκαηα αλάινγα ηελ πεξίπησζε. Ωο 

αξλεηηθά ηεο θξνληίδαο ελόο αζζελή αλαγλσξίζηεθαλ ην ζπλαηζζεκαηηθό ζηξεο, ε 

κεησκέλε πξνζσπηθή ειεπζεξία, ε κνλαμηά, ε θνηλσληθή απνκόλσζε θαη ε 

αλαζθάιεηα, ελώ σο ζεηηθά ε πςειή απηνεθηίκεζε, ε ππεξεθάλεηα, ε ηθαλνπνίεζε 

θαη ε ζηελόηεξε ζρέζε κε ην ζύληξνθν (Agren et al., 2009). Αθόκε, νη θξνληηζηέο 

ζπλήζσο εκθαλίδνπλ θησρή ιεηηνπξγία ηνπ αλνζνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο, 

πεξηζζόηεξεο ρξόληεο παζήζεηο, ρακειό επίπεδν πγείαο, ζπκπηώκαηα άγρνπο θαη 

θαηάζιηςεο θαη νηθνλνκηθά δεηήκαηα (Barbosa, Figueiredo, Sousa, & Demain, 2011).  

 

3.4. Γςαδική πποζαπμογή 

Η δηάγλσζε ελόο αηόκνπ κε κία αζζέλεηα θαη νη αθόινπζεο απαηηήζεηο θαη 

αιιαγέο πνπ έξρνληαη ζηε δσή ηνπ δελ επεξεάδνπλ κόλν ηνλ ίδην αιιά θαη ην 

νηθνγελεηαθό ηνπ πεξηβάιινλ. Η θνηλσληθή ππνζηήξημε από ηελ νηθνγέλεηα βνεζά ην 

άηνκν λα ρηίζεη ην πεξηβάιινλ ηνπ δηακνξθώκλνληαο ηελ θαηάζηαζε, ην λόεκά ηεο 

θαη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο γηα ηελ αιιαγή ηεο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη 

πςειά επίπεδα θνηλσληθήο ππνζηήξημεο ζρεηίδνληαη κε πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο γηα 

θαιύηεξε ςπρηθή θαη θπζηθή πξνζαξκνγή (House et al., 1988). Ιδηαίηεξν ξόιν ζηε 

δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο ζηελ αζζέλεηα θαηέρεη ν/ε ζύληξνθνο ηνπ αζζελή, αθνύ ηηο 

πεξηζζόηεξεο θνξέο είλαη θαη απηόο πνπ αλαιακβάλεη ηνλ ξόιν ηνπ θξνληηζηή. Οη 
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ςπρνινγηθέο επηπηώζεηο πνπ ζα έρεη κία αζζέλεηα ζην δεπγάξη πνηθίινπλ αλάινγα κε 

ηηο κεηαβιεηέο ηεο θάζε πεξίπησζεο. Τέηνηεο κεηαβιεηέο απνηεινύλ ν ηύπνο 

δηάγλσζεο, νη επηπηώζεηο πνπ επηθέξεη ε αζζέλεηα ζηε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ αηόκνπ, 

ε πξνεγνύκελε θαηάζηαζε ηεο πγείαο θαη νη ζηξαηεγηθέο αληηκεηώπηζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη από ην άηνκν (Stiell, Naaman, & Lee, 2007).  

Η δπαδηθή πξνζαξκνγή είλαη κία αιιειέλδεηε δηαδηθαζία κέζα από ηελ νπνία 

ηα δεπγάξηα αληηκεησπίδνπλ ην ζηξεο ηεο θαζεκεξηλόηεηαο (Donato, Iafrate, 

Brandbury, & Scabini, 2012). Σύκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Bodenmann, ν όξνο 

“δπαδηθή πξνζαξκνγή” αλαθέξεηαη ζηηο πξνζπάζεηεο ηνπ ελόο ζπληξόθνπ λα 

ππνζηεξίμεη ηνλ άιιν όηαλ βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε ζηξεο θαη ζηηο θνηλέο 

πξνζπάζεηεο πνπ αλαπηύζζνληαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε ελόο ζηξεζνγόλνπ παξάγνληα. 

Ο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ηα δεπγάξηα αληηκεησπίδνπλ ην ζηξεο είλαη έλαο ζεκαληηθόο 

πξνγλσζηηθόο παξάγνληαο ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ζηαζεξόηεηαο πνπ δηέπεη ηε ζρέζε 

ηνπο (Bodenmann & Randall, 2012). Δίλαη βαζηθό λα ηνληζζεί όηη όηαλ γίλεηαη ιόγνο 

γηα δπαδηθή πξνζαξκνγή θαη νη δύν ζύληξνθνη ζεσξνύληαη παξνρείο θαη δέθηεο 

δπαδηθώλ αληηδξάζεσλ. Απηό απνηειεί θαη ην ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκά ηεο, ην 

γεγνλόο δειαδή όηη δελ είλαη δηαδηθαζία πξνο κία θαηεύζπλζε (Donato et al., 2012)  

Τν αλαθεξόκελν ζηε βηβιηνγξαθία “δπαδηθό ζηξεο” πξνθαιείηαη από έλα 

ζηξεζνγόλν γεγνλόο πνπ πάληα αθνξά θαη ηνπο 2 ζπληξόθνπο είηε άκεζα, όηαλ 

έξρνληαη θαη νη δύν αληηκέησπνη κε ην ίδην ζηξεζνγόλν εξέζηζκα (π.ρ ε δηάγλσζε 

κηαο αζζέλεηαο) είηε έκκεζα όηαλ ην ζηξεο ηνπ ελόο επεξεάδεη θαη ηνπο δύν. Καη ζηηο 

δύν πεξηπηώζεηο ην “δπαδηθό ζηξεο” θέξλεη ζηελ επηθάλεηα θνηλέο εθηηκήζεηο θαη 

θνηλέο ζηξαηεγηθέο αληηκεηώπηζεο ηεο θαηάζηαζεο. Τν ζηξεο ζύκθσλα κε ηνπο 

Randall θαη Bodenmann (2009) θαηαηάζζεηαη ζε 3 δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο: 
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εζσηεξηθό/εμσηεξηθό ζηξεο, κέγηζηεο/κηθξήο ζεκαζίαο ζηξεο, νμύ/ρξόλην ζηξεο. Οη 

αλαθεξόκελνη σο εμσηεξηθνί ζηξεζνγόλνη παξάγνληεο πεγάδνπλ έμσ από ηε ζηελή 

ζρέζε ηνπ δεπγεξηνύ (ζρεηίδνληαη κε ην επάγγεικα, ηα νηθνλνκηθά, ηηο θνηλσληθέο 

ζρέζεηο, ηελ επξύηεξε νηθνγέλεηα), ελώ ην εζσηεξηθό ζηξεο πεγάδεη από ηε ζρέζε 

ησλ ζπληξόθσλ (δηακάρεο ιόγσ δηαθνξεηηθώλ ζηόρσλ, αληηιήςεσλ, αλαγθώλ, 

επηζπκηώλ ή ζπλεζεηώλ ηνπ ελόο πνπ ελνρινύλ ηνλ άιιν). Ωο κέγηζηεο ζεκαζίαο 

ζηξεζνγόλνη παξάγνληεο ζεσξνύληαη θξίζηκα γεγνλόηα ηεο δσήο (πρ ζνβαξή 

αζζέλεηα, απόιπζε, ζάλαηνο, αηύρεκα), ελώ νη ειάρηζηεο ζεκαζίαο παξάγνληεο 

απνηεινύλ δηαζηάζεηο ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. Δίλαη 

καηαησηηθέο, αγρσηηθέο απαηηήζεηο πνπ δεκηνπξγνύλ έληαζε θαη ππάξρνπλ ζηελ 

θαζεκεξηλή επαθή κε ην πεξηβάιινλ. Η δηαθνξά κεηαμύ ησλ νμέσλ/ρξόλησλ 

παξαγόλησλ είλαη ε δηάξθεηα πνπ ηα δεπγάξηα εθηίζεληαη ζε έλαλ ζηξεζνγόλν 

παξάγνληα. Οη νμείο παξάγνληεο είλαη παξνδηθνί θαη νη επηπηώζεηο ηνπο κπνξεί λα 

είλαη πεξηνξηζκέλεο θαη ζε κία θνξά, ελώ νη ρξόληνη απνηεινύλ ζηαζεξέο πιεπξέο ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη νη επηπηώζεηο ηνπο είλαη καθξάο δηαξθείαο. Η θαηαλόεζε ηνπ 

ξόινπ ησλ ζηξεζνγόλσλ παξαγόλησλ κπνξεί λα ζπλδξάκεη ζεκαληηθά ζηελ 

πξνώζεζε ηεο θπζηθήο πγείαο, ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο επδσίαο θαη ηεο απόδνζεο ζηνλ 

επαγγεικαηηθό ηνκέα. 

Οη αληηδξάζεηο ηεο πξνζαξκνγήο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ είηε ζηξαηεγηθέο 

εζηηαζκέλεο ζην ζπλαίζζεκα (problem-focused) είηε ζηξαηεγηθέο εζηηαζκέλεο ζην 

πξόβιεκα (emotion-focused). Οη πξώηεο αθνξνύλ ηελ ελεξγεηηθή αιιαγή κηαο 

ζηξεζνγόλνπ θαηάζηαζεο θαη πεξηιακβάλνπλ ζηξαηεγηθέο όπσο ε ηερληθή επίιπζεο 

ηνπ πξνβιήκαηνο, ε αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ, ε δεκηνπξγία ελόο πιάλνπ δξάζεο, ε 

αλεύξεζε ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ, ελώ νη δεύηεξεο ηε ξύζκηζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

αιιαγήο απέλαληη ζε έλα ζηξεζνγόλν εξέζηζκα θαη πεξηιακβάλνπλ ηερληθέο όπσο ε 
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απνθπγή ηνπ ζηξεζνγόλνπ εξεζίζκαηνο, ε απνκόλσζε, ε άξλεζε, ε επρνινγία, ε 

παξαίηεζε, ε ιήςε νπζηώλ (Herzberg, 2013. Καξαδήκαο, 2005.). 

Η δπαδηθή πξνζαξκνγή κπνξεί λα πάξεη είηε ζεηηθή είηε αξλεηηθή κνξθή 

(Austin & Falconier, 2012. Bodenmann, 2005. Donato et al.., 2012). Η αξλεηηθή 

κνξθή ηεο πξνζαξκνγήο πεξηιακβάλεη ππνζηήξημε ηνπ ζπληξόθνπ πξνο ηνλ αζζελή 

πνπ κπνξεί λα είλαη ερζξηθή (απόζπξζε, θαηεγνξίεο, ππνηίκεζε ηνπ πξνβιήκαηνο, 

εηξσλία) θαη ακθίζπκε (αδηαθνξία, παξνρή βνήζεηαο κε απξνζπκία, επηθαλεηαθή 

παξνρή βνήζεηαο ρσξίο εηιηθξηλή θίλεηξα). Η ζεηηθή κνξθή ηεο πεξηιακβάλεη 

ππνζηεξηθηηθνύο θαη θνηλνύο ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο (ζπκβνπιέο, εκπάζεηα, 

έθθξαζε αιιειεγγύεο, ακνηβαία δέζκεπζε, θνηλά ζπλαηζζήκαηα, αλάιεςε επζπλώλ 

ηνπ ζπληξόθνπ). Δίλαη ζεκαληηθό λα αλαθεξζεί όηη παξά ην γεγνλόο όηη ζηε ζεηηθή 

δπαδηθή πξνζαξκνγή ν έλαο ζύληξνθνο βνεζάεη ηνλ άιιν λα δηαρεηξηζηεί ην ζηξεο, 

ζηελ θνηλή δπαδηθή πξνζαξκνγή θαη νη δύν ζύληξνθνη βηώλνπλ ζηξεο θαη 

πξνζπαζνύλ λα δηαρεηξηζηνύλ ηελ θαηάζηαζε ελεξγώληαο από θνηλνύ. Όια ηα είδε 

δπαδηθήο πξνζαξκνγήο επεξεάδνληαη από θάπνηνπο εζσηεξηθνύο θαη εμσηεξηθνύο 

παξάγνληεο όπσο δεμηόηεηεο ηνπ αηόκνπ (επηθνηλσλία ηνπ ζηξεο, ηθαλόηεηεο 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ, θνηλσληθέο δεμηόηεηεο, νξγαλσηηθέο δεμηόηεηεο), παξάγνληεο 

θηλεηνπνίεζεο (ηθαλνπνίεζε από ηε ζρέζε), παξάγνληεο ηνπ πιαηζίνπ (ησξηλό 

επίπεδν ζηξεο πνπ βηώλεηαη θαη από ηνπο 2 ζπληξόθνπο). 

Ο ζύληξνθνο θαηέρεη ζπρλά ηνλ ξόιν θιεηδί γηα ηελ επηηπρεκέλε ή όρη 

πξνζαξκνγή ηνπ αζζελή ζην πξόβιεκα πγείαο ηνπ. Έλα πνιύ ζεκαληηθό εύξεκα ησλ 

Rohrbaugh, Shoham, Cleary, Berman θαη Ewy (2009) είλαη όηη ε ςπρνινγηθή 

δπζθνξία ηνπ ζπληξόθνπ ζρεηίδεηαη κε αλεπηζύκεηεο αιιαγέο ζηα ζπκπηώκαηα 

αζζελώλ (απμεκέλεο πηζαλόηεηεο γηα θαξδηαθή αλαθνπή γηα πεξίνδν 6 κελώλ) 
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αλεμάξηεηα όκσο από ηε δπζθνξία ηνπ ίδηνπ ηνπ αζζελή. Αθόκε, ζηελ ίδηα έξεπλα 

βξέζεθε όηη ε επίδξαζε ηνπ ζπληξόθνπ ζηνλ αζζελή είλαη κεγαιύηεξε απ΄όηη ην 

αληίζηξνθν. Η ζρέζε κεηαμύ αληηκεηώπηζεο ηεο αζζέλεηαο θαη ςπρνινγηθήο 

δπζθνξίαο θαζνξίδεηαη θαηά πνιύ από ηελ πνηόηεηα ηεο δπαδηθήο ιεηηνπξγίαο. Σηελ 

έξεπλα ησλ Banthia, Malcarne, Varni, Ko, Sadler θαη Greenbergs (2003) πνπ 

ζπκκεηείραλ δεπγάξηα αζζελώλ κε θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε, κέιε δπάδσλ κε ηζρπξνύο 

δεζκνύο αλέθεξαλ ρακειόηεξα επίπεδα άγρνπο ζε ζρέζε κε κέιε δπζιεηηνπξγηθώλ 

δπάδσλ. Έλα ελδηαθέξνλ εύξεκα είλαη ε ύπαξμε κεγαιύηεξεο θαηαλόεζεο κεηαμύ 

ησλ ζπληξόθσλ ζε πνιύρξνλεο ζρέζεηο (Iafrate, Bertoni, Donato & Finkenauer, 

2012). 
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ΚΟΠΟ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

Η παξνύζα έξεπλα αθνξά ηελ πξνζαξκνγή δεπγαξηώλ όπνπ ν έλαο εθ ησλ δύν 

ζπληξόθσλ έρεη δηαγλσζζεί κε θάπνηα ρξόληα θαξδηνινγηθή αζζέλεηα. Σθνπόο ηεο 

έξεπλαο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηελ πηζαλή επίδξαζε θάπνησλ κεηαβιεηώλ ζηηο 

αληηδξάζεηο πξνζαξκνγήο ηνπ αζζελή. Αλαγλσξίδνληαο, κε βάζε ηα πξνεγνύκελα, 

ηνλ θξίζηκν ξόιν πνπ θαηέρεη ε ππνζηήξημε ηνπ ζπληξόθνπ ζηε δηαρείξηζε ηεο 

αζζέλεηαο από ηνλ ρξόλην αζζελή εμεηάδεηαη ε πηζαλόηεηα λα επεξεάδνπλ νη 

αληηιήςεηο ηνπ ζπληξόθνπ δηαζηάζεηο ηεο πξνζαξκνγήο ηνπ αζζελή όπσο είλαη ε 

αληηιακβαλόκελε πγεία θαη ε απνδνρή ηεο αζζέλεηαο. Με ηνλ όξν αληηιήςεηο ησλ 

ζπληξόθσλ αλαθεξόκαζηε ζηηο πεπνηζήζεηο πνπ έρεη ν ζύληξνθνο αλαθνξηθά κε ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ζεξαπείαο ηνπ ζπδύγνπ ηνπ θαη ηνλ έιεγρν πνπ ν ίδηνο αζθεί 

ζηελ αζζέλεηα. Τέινο, ζα εμεηαζζεί εάλ ππάξρνπλ δηαθνξέο θύινπ σο πξνο ηελ 

αληηιακβαλόκελε πγεία ησλ αζζελεώλ, αθνύ ζύκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία θαίλεηαη 

νηη πθίζηαληαη δηαθνξέο θύινπ σο πξνο ηελ αληίιεςε ηεο αζζέλεηαο. Έηζη νη 

ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο δηακνξθώλνληαη σο εμήο: 

 

Υπόζεζε 1
ε
: Οη αληηιήςεηο πξνζσπηθνύ θαη ζεξαπεπηηθνύ ειέγρνπ ηνπ ζπληξόθνπ 

ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηελ απνδνρή ηεο αζζέλεηαο από ηνλ αζζελή 

Υπόζεζε 2
ε
: Οη αληηιήςεηο πξνζσπηθνύ θαη ζεξαπεπηηθνύ ειέγρνπ ηνπ ζπληξόθνπ 

ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηελ αληηιακβαλόκελε πγεία ηνπ αζζελή 

Υπόζεζε 3
ε
: Οη γπλαίθεο ζα έρνπλ θαιύηεξε αληηιακβαλόκελε πγεία ζε ζρέζε κε 

ηνπο άληξεο 
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 ΜΔΘΟΓΟ 

 

 Γείγμα 

Σηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 106 δεπγάξηα όπνπ έλαο από ηνπο δύν ζπληξόθνπο 

έρεη ιάβεη δηάγλσζε γηα θάπνηα ρξόληα θαξδηνινγηθή αζζέλεηα. Η ζπιινγή ησλ 

δεδνκέλσλ έγηλε από δεπγάξηα ηόζν ηνπ θηιηθνύ πεξηβάιινληνο όζν θαη από 

λνζνθνκεία θαη θιηληθέο ηεο Διιάδαο όπνπ λνζειεύνληαλ νη αζζελείο. Τελ 

πιεηνλόηεηα ηνπ δείγκαηνο απνηεινύλ νη άληξεο αζζελείο κε ην πνζνζηό ηνπο λα 

θηάλεη ην 75,5% (80 άλδξεο) ησλ ζπκκεηερόλησλ, ελώ ην πνζνζηό ησλ γπλαηθώλ 

είλαη 24,5% (26 γπλαίθεο). Ο κέζνο όξνο ηεο ειηθίαο ησλ αζζελώλ είλαη ηα 64,18 έηε 

κε κηθξόηεξε ειηθία ηα 32 θαη κεγαιύηεξε ηα 88 έηε (Τ.Α= 11,71). Αληίζηνηρα ν 

κέζνο όξνο ειηθίαο ζηνπο ζπληξόθνπο είλαη ηα 59,8 έηε (MIN= 32 MAX= 87). Όζνλ 

αθνξά ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ηνπ δείγκαηνο ην 95,3% δειώλεη έγγακν. 

 

Φςσομεηπικά Δπγαλεία 

Κλίμακα Υποκειμενικήρ Υγείαρ. Γηα ηε κέηξεζε ηεο ππνθεηκεληθήο πγείαο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη θιίκαθεο ηεο Φπζηθήο Λεηηνπξγηθόηεηαο θαη ηεο 

Σπλαηζζεκαηηθήο Δπεμίαο από ην Rand 36-item (έθδνζε 1.0). Τα ζηνηρεία ηεο 

Έξεπλαο Υγείαο ηνπ RAND είλαη αθξηβώο ίδηα κε ηα Ιαηξηθά Απνηειέζκαηα ηεο 

Έξεπλαο SF-36 (Ware & Sherbourne, 1992). Ωζηόζν, ε έξεπλα ηνπ RAND 

ρξεζηκνπνηεί κηα πην απιή δηαδηθαζία βαζκνιόγεζεο ζηελ νπνία ε βαζκνινγία 

θπκαίλεηαη από ην 0 έσο ην 100∙ όζν κεγαιύηεξν είλαη ην απνηέιεζκα ηόζν θαιύηεξε 

είλαη ε ππνθεηκεληθή πγεία. Η θιίκαθα ηεο Φπζηθήο Λεηηνπξγηθόηεηαο (α' κέηξεζε 

Cronbach’s a =.899, β' κέηξεζε Cronbach’s a=.908) απνηειείηαη από 10 ζηνηρεία πνπ 

αθνξνύλ ηξέρνληεο πεξηνξηζκνύο πνπ επήιζαλ σο απνηέιεζκα ηεο θαηάζηαζεο 
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πγείαο ηνπ αζζελή (π.ρ πόζν ζαο πεξηνξίδεη ε ησξηλή θαηάζηαζε ηεο πγείαο ζαο όηαλ 

αλεβαίλεηε κηα ζεηξά από ζθαινπάηηα). Η θιίκαθα ηεο Σπλαηζζεκαηηθήο Δπεμίαο (α' 

κέηξεζε Cronbach’s a=.741, β' κέηξεζε Cronbach’s a=.769) απνηειείηαη από 9 

ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ πξνζσπηθά ζπλαηζζήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 

ηεζζάξσλ εβδνκάδσλ (π.ρ γηα πόζν ρξνληθό δηάζηεκα αηζζαλόζαζηαλ εξεκία θαη 

γαιήλε).  

Αποδοσή ηηρ αζθένειαρ. Η απνδνρή ηεο αζζέλεηαο κεηξήζεθε κε ηε ζρεηηθή θιίκαθα 

από ην Δξσηεκαηνιόγην Γλώζεο ηεο Αζζέλεηαο (Illness Cognition Questionnaire) ην 

νπνίν δεκηνπξγήζεθε από ηνπο Evers θαη ζπλ. (2001). Η Κιίκαθα ηεο Απνδνρήο 

(Cronbach’s a= .829) απνηειείηαη από 6 ζηνηρεία θαη αληαλαθιά ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ 

αζζελή λα κεηώζεη ην απσζεηηθό λόεκα ηεο αζζέλεηαο ηνπ αλαγλσξίδνληαο ηελ 

πξαγκαηηθόηεηα ηεο θαη πηζηεύνληαο ζηελ ηθαλόηεηά ηνπ λα δήζεη κε απηήλ (π.ρ έρσ 

κάζεη λα απνδέρνκαη ηνπο πεξηνξηζκνύο πνπ επηβάιιεη ε αζζέλεηά κνπ). 

 

Αναπαπαζηάζειρ ηηρ αζθένειαρ. Οη αλαπαξαζηάζεηο γηα ηελ αζζέλεηα αμηνινγήζεθαλ 

κε ην Αλαζεσξεκέλν Δξσηεκαηνιόγην Αληηιήςεσλ γηα ηελ Αζζέλεηα (Revised 

Illness Perception Questionnaire) (Moss-Morris et al., 2002). Σπγθεθξηκέλα 

αμηνινγήζεθαλ 2 δηαζηάζεηο ηεο αληίιεςεο γηα ηελ αζζέλεηα (Cronbach’s a= .757): ν 

πξνζσπηθόο έιεγρνο· πνπ αλαθέξεηαη ζηηο εθηηκήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ βαζκό ζηνλ 

νπνίν ππάξρεη πξνζσπηθόο έιεγρνο ζηελ αζζέλεηα (6 ζηνηρεία) (π.ρ έρσ ηε δύλακε λα 

επεξεάζσ ηελ αζζέλεηά κνπ), θαη ν έιεγρνο ηεο ζεξαπείαο·πνπ αλαθέξεηαη ζε 

εθηηκήζεηο ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ζεξαπείαο ζηνλ ρεηξηζκό ηεο 

αζζέλεηαο (5 ζηνηρεία) (π.ρ ε ζεξαπεία πνπ αθνινπζώ είλαη απνηειεζκαηηθή γηα ηελ 

αζζέλεηά κνπ). Μία ειάρηζηα αλαδηαηππσκέλε έθδνζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 
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ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα αμηνινγήζεη ηηο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ ζπληξόθνπ γηα ηελ 

αζζέλεηα ηνπ ζπδύγνπ ηνπ. Η ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ από ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο έγηλε κε ηε ρξήζε κίαο θιίκαθαο ηύπνπ Likert ζηελ νπνία ην Γηαθσλώ 

έληνλα εθξάδεηαη κε ηνλ αξηζκό 1 θαη ην Σπκθσλώ πνιύ κε ηνλ αξηζκό 5. 

 

 Δπεςνηηική διαδικαζία 

Η έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ηξεηο θάζεηο κε απόζηαζε πεξίπνπ αλά 1,5 

κήλα. Οη ζπκκεηέρνληεο ελεκεξώζεθαλ γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο έξεπλαο θαη ηελ 

πξνθύιαμε ησλ πξνζσπηθώλ ηνπο ζηνηρείσλ, ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

απνθιεηζηηθά θαη κόλν ζηα πιαίζηα ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο. Μεηά ηελ 

ζπγθαηάζεζή ηνπο γηα ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα έγηλε ε πξώηε ρνξήγεζε ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ. Δξσηεκαηνιόγηα ζπκπιήξσζαλ θαη ηα δύν κέιε ηνπ θάζε 

δεύγνπο. Σηελ πξώηε θάζε ηα εξσηεκαηνιόγηα ήηαλ ίδηα θαη γηα ηνπο δύν 

ζπληξόθνπο θαη αθνξνύζαλ ηελ κέηξεζε ηεο ππνθεηκεληθήο πγείαο, ηεο αηζηνδνμίαο, 

ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Σηε δεύηεξε θάζε 

απαληήζεθε έλα εξσηεκαηνιόγην πνπ αθνξνύζε ηελ απνδνρή ηεο αζζέλεηαο θαη έλα 

ηηο αληηιήςεηο ειέγρνπ ηεο αζζέλεηαο. Σε απηή ηελ θάζε ν ζύληξνθνο θιήζεθε λα 

απαληήζεη αλαθεξόκελνο ζηελ αζζέλεηα ηνπ ζπδύγνπ ηνπ, δειαδή νη εξσηήζεηο 

ζρεηίδνληαλ κε ην πσο βιέπεη ν ίδηνο ηελ αζζέλεηα ηνπ ζπληξόθνπ ηνπ θαη θαηά πόζν 

ηελ απνδέρεηαη. Σηελ ηξίηε, θαη ηειεπηαία, θάζε έγηλε θαη πάιη αμηνιόγεζε ηεο 

ππνθεηκεληθήο πγείαο θαη ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη γηα ηνπο δύν ζπληξόθνπο.  Ωζηόζν, 

είλαη ζεκαληηθό λα αλαθεξζεί πσο ζηελ κέηξεζε ηεο ππνθεηκεληθήο πγείαο νη 

ζύληξνθνη απάληεζαλ αλαθεξόκελνη ζηνπο ζπδύγνπο ηνπο θαη όρη γηα ηνλ εαπηό ηνπο. 
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Μεηά ηελ ζπιινγή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη από ηηο ηξεηο θάζεηο αθνινύζεζε 

ε κεηαθνξά θαη θσδηθνπνίεζή ηνπο ζην πξόγξακκά SPSS θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

ζρεηηθέο αλαιύζεηο. 
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 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθό 

πξόγξακκα SPSS 20.0 (Statistic Package for Social Sciences). Μέζσ ηνπ παξαπάλσ 

πξνγξάκκαηνο ππνινγίζηεθε ν δείθηεο ζπζρέηηζεο Pearson r πξνθεηκέλνπ λα 

δηεξεπλεζεί ε πηζαλή ζρέζε κεηαμύ ησλ αληηιήςεσλ γηα ηελ αζζέλεηα πνπ έρεη ν 

ζύληξνθνο κε ηελ απνδνρή θαη ηελ αληηιακβαλόκελε πγεία ηνπ αζζελή. Αθόκε, γηα 

ηελ δηεξεύλεζε ηεο ηξίηεο ππόζεζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ην θξηηήξην t Test γηα 

αλεμάξηεηα δείγκαηα πξνθεηκέλνπ λα δνύκε εάλ ππάξρνπλ δηαθνξέο θύινπ ζηελ 

αληίιεςε ηεο πγείαο. 

 

 Αναπαπαζηάζειρ ζςνηπόθων και αποδοσή ηηρ αζθένειαρ 

Γηα ππόζεζε κνλόπιεπξνπ ειέγρνπ ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ όζνλ 

αθνξά ηε ζρέζε απνδνρήο (accept) θαη πξνζσπηθνύ ειέγρνπ (personal control) είλαη 

r(106)= 0,182, p=0,03, ελώ ην απνηέιεζκα ηεο ζπζρέηηζεο κεηαμύ απνδνρήο θαη 

ζεξαπεπηηθνύ ειέγρνπ (treatment control) είλαη r(104)= 0,326, p<0,001. Τν πξώην 

ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα ζηαζεί θαλείο είλαη ε ύπαξμε ζεηηθήο ζπζρέηηζεο αλάκεζα 

ζηηο 2 δηαζηάζεηο ησλ αληηιήςεσλ ηνπ ζπληξόθνπ θαη ηελ απνδνρή. Καη ηα δύν 

απνηειέζκαηα θξίλνληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά. Ωζηόζν, ε πξώηε ζπζρέηηζε 

ραξαθηεξίδεηαη σο ρακειή ζεηηθή ελώ ε δεύηεξε σο κέηξηα ζεηηθή. Φαίλεηαη ινηπόλ 

όηη νη αληηιήςεηο ησλ ζπληξόθσλ ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηελ απνδνρή ηεο αζζέλεηαο 

από ηνλ αζζελή. 
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Αναπαπαζηάζειρ ζςνηπόθων και ανηιλαμβανόμενη ςγεία αζθενών (α’ μέηπηζη) 

Γηα ηελ δηεξεύλεζε ηεο ζπζρέηηζεο κεηαμύ ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ησλ 

ζπληξόθσλ θαη ηεο πγείαο ησλ αζζελώλ ρξεζηκνπνηήζεθε πάιη ν ζπληειεζηήο 

ζπζρέηηζεο Pearson r. Σπγθεθξηκέλα ζηελ πξώηε κέηξεζε ηεο πγείαο ε ζπζρέηηζε 

κεηαμύ ηνπ πξνζσπηθνύ ειέγρνπ θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο επεμίαο είλαη r(104)= -

0.039, p>0.05, ελώ κε ηε θπζηθή ιεηηνπξγηθόηεηα είλαη r(101)=0.043, p=0.04. Ωο 

πξνο ηε ζρέζε ηνπ ζεξαπεπηηθνύ ειέγρνπ, ην απνηέιεζκα ηεο ζπζρέηηζεο κε ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή επεμία είλαη r(102)= 0.195, p=0.02, ελώ κε ηελ δηάζηαζε ηεο 

θπζηθήο ιεηηνπξγηθόηεηαο είλαη r(99)= 0.035, p>0.05. Από ηα απνηειέζκαηα ησλ 

αλαιύζεσλ βιέπνπκε όηη θάπνηα από απηά δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

(ζπγθεθξηκέλα ηα απνηέιεζκαηα πνπ αθνξνύλ ηε ζρέζε πξνζσπηθνύ ειέγρνπ-

ζπλαηζζεκαηηθήο επεμίαο θαη ζεξαπεπηηθνύ ειέγρνπ-θπζηθήο ιεηηνπξγηθόηεηαο). Οη 

ηξείο από ηηο 4 αλαιύζεηο βγήθαλ νπζηαζηηθά κεδεληθέο, ελώ θαίλεηαη πσο ππάξρεη 

κία ρακειή ζεηηθή ζπζρέηηζε κόλν κεηαμύ ζεξαπεπηηθνύ ειέγρνπ θαη 

ζπλαηζζεκαηηθήο επεμίαο. 

 

Αναπαπαζηάζειρ ζςνηπόθων και ανηιλαμβανόμενη ςγεία αζθενών (β’ μέηπηζη) 

Σηε δεύηεξε κέηξεζε ηεο πγείαο βιέπνπκε ζρεηηθά παλνκνηόηππα 

απνηειέζκαηα κε ηελ πξώηε κέηξεζε. Όζνλ αθνξά ηε ζρέζε ηνπ πξνζσπηθνύ 

ειέγρνπ κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή επεμία ην απνηέιεζκα είλαη r(104)= -0.039, p>0.05, 

ελώ κε ηε θπζηθή ιεηηνπξγηθόηεηα είλαη r(104)= 0.017, p>0.05. Οη αλαιύζεηο ηεο 

ζρέζεο ηνπ ζεξαπεπηηθνύ ειέγρνπ κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή επεμία έδεημαλ 

r(102)=0.195, p=0.02, ελώ κε ηε θπζηθή ιεηηνπξγηθόηεηα r(102)= 0.158, p>0.05. Τν 

κόλν ζηαηηζηηθά ζεκαληηθό απνηέιεζκα είλαη θαη πάιη ε ζρέζε ζεξαπεπηηθνύ 
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ειέγρνπ θαη ζπλαηζζεκαηηθήο επεμίαο όπνπ έρνπκε κηα ρακειή ζεηηθή ζπζρέηηζε. Οη 

κέρξη ηώξα ζπζρεηίζεηο θαίλνληαη αλαιπηηθά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα (Πίλαθαο 1). 

 

Πίλαθαο 1 

Δείκηηρ ζςζσέηιζηρ ανάμεζα ζηιρ ανηιλήτειρ ηυν ζςνηπόθυν για ηον έλεγσο ηηρ 

αζθένειαρ και ηην ανηιλαμβανόμενη ςγεία-αποδοσή ηος αζθενή (Ν=106) 

 Πξνζσπηθόο έιεγρνο Θεξαπεπηηθόο έιεγρνο 

Απνδνρή 0,182* 0,326** 

Φπζηθή Λεηηνπξγηθόηεηα 

α’κέηξεζε 
0,043 0,035 

Σπλαηζζεκαηηθή Δπεμία 

α’ κέηξεζε 
-0,039 0,195* 

Φπζηθή ιεηηνπξγηθόηεηα 

β’ κέηξεζε 
0,017 0,158 

Σπλαηζζεκαηηθή Δπεμία 

β’ κέηξεζε 
-0,039 0,195* 

*p<0,05. **p<0,001 

 

Γιαθοπέρ θύλος ωρ ππορ ηην ανηιλαμβανόμενη ςγεία (α’ μέηπηζη) 

Γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ δηαθνξώλ θύινπ αλαθνξηθά κε ηελ αληηιακβαλόκελε 

πγεία ρξεζηκνπνηήζεθε ην θξηηήξην t Test γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα.  

Όζνλ αθνξά ηε δηάζηαζε ηεο Φπζηθήο Λεηηνπξγηθόηεηαο ην απνηέιεζκα ηνπ 

θξηηεξίνπ t είλαη t(99)=3,70, p<0.001. Ο κέζνο όξνο γηα ηνπο άλδξεο είλαη 23,31 ελώ 

γηα ηηο γπλαίθεο είλαη 19,08. Λακβάλνληαο ππόςηλ ηε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθόηεηα ηνπ 

παξαπάλσ απνηειέζκαηνο αιιά θαη όηη ν κέζνο όξνο ησλ αλδξώλ είλαη πςειόηεξνο 

γύξσ ζηηο 4 κνλάδεο ζε ζρέζε κε ησλ γπλαηθώλ ζπκπεξαίλνπκε όηη νη άλδξεο 

εκθαλίδνπλ θαιύηεξα απνηειέζκαηα ζηελ θιίκαθα απηή. Γελ ζπκβαίλεη όκσο ην ίδην 
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θαη γηα ηελ θιίκαθα ηεο Σπλαηζζεκαηηθήο Δπεμίαο όπνπ ην απνηέιεζκα  δελ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθό. Σπγθεθξηκέλα ην απνηέιεζκα γηα ηελ Σπλαηζζεκαηηθή Δπεμία 

είλαη t(102)=0,523, p>0.05. Τα απνηειέζκαηα θαίλνληαη αλαιπηηθά ζηνλ Πίλαθα 2. 

Πίλαθαο 2 

Αποηελέζμαηα ηηρ επίδπαζηρ ηος θύλος ζηην ανηιλαμβανόμενη ςγεία (Ν=106) 

  Μ.Ο Τ.Α t p 

Φπζηθή 

ιεηηνπξγηθόηεηα 

α’κέηξεζε 

   3,70 .001 

 Άλδξεο 

Γπλαίθεο 

23,31 4,92   

 Γπλαίθεο 19,08 5,09   

Σπλαηζζεκαηηθή 

επεμία α’κέηξεζε 

   ,523 ns 

 Άλδξεο 

 

29,52 5,43   

 Γπλαίθεο 28,88 5,33   

Φπζηθή 

ιεηηνπξγηθόηεηα 

β’κέηξεζε 

   2,86 .005 

 Άλδξεο 

 

23,06 5,09   

 Γπλαίθεο 19,69 5,49   

Σπλαηζζεκαηηθή 

επεμία β’κέηξεζε 

   ,523 ns 

 Άλδξεο 

 

29,52 5,43   

 Γπλαίθεο 28,88 5,33   

Σημείυζη. Μ.Ο= Μέζνο όξνο, T.A=Τππηθή απόθιηζε. 

 

Γιαθοπέρ θύλος ωρ ππορ ηην ανηιλαμβανόμενη ςγεία (β’ μέηπηζη) 

Τν απνηέιεζκα πνπ εκθαλίζηεθε ζηε δεύηεξε κέηξεζε γηα ηε δηάζηαζε ηεο 

Φπζηθήο Λεηηνπξγηθόηεηαο είλαη t(102)=2,86, p=0,005 θαη δείρλεη όηη ην απνηέιεζκα 

είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθό, ελώ νη κέζνη όξνη είλαη 23,06 γηα ηνπο άλδξεο θαη 19,69 

γηα ηηο γπλαίθεο. Βιέπνπκε όηη θαη ζε απηή ηε κέηξεζε όπσο θαη ζηελ πξώηε νη 

άλδξεο έρνπλ ζηαζεξά κεγαιύηεξνπο κέζνπο όξνπο θαη άξα θαιύηεξε 
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αληηιακβαλόκελε πγεία σο πξνο απηή ηελ θιίκαθα. Ωο πξνο ηελ θιίκαθα ηεο 

Σπλαηζζεκαηηθήο Δπεμίαο ηα απνηειέζκαηα θαη πάιη δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

t(102)=0,523, p>0,05. Τα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ θαίλνληαη αλαιπηηθά ζηνλ 

Πίλαθα 2. 
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ΤΕΖΣΖΖ 

Ο πξσηεύσλ ξόινο πνπ θαηέρνπλ νη αλαπαξαζηάζεηο ησλ αζζελώλ ζηε 

δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο ηνπο ζε κία αζζέλεηα έρεη κειεηεζεί εθηελώο ζηελ 

επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία. Τν ζέκα πνπ δηεξεπλάηαη θπξίσο ζηελ παξνύζα εξγαζία 

είλαη ε επίδξαζε ηνπ ζπληξόθνπ ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ αζζελή. Σηόρνο ηεο παξνύζαο 

έξεπλαο ήηαλ λα εμεηάζεη θαηά πόζν νη γλσζηηθέο αλαπαξαζηάζεηο, δειαδή νη 

πεπνηζήζεηο, πνπ έρνπλ νη ζύληξνθνη γηα ηελ αζζέλεηα ηνπ ζπδύγνπ ηνπο επεξεάδνπλ 

θάπνηεο κεηαβιεηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο ηνπ αζζελή. 

Σπγθεθξηκέλα εμεηάζηεθε ε ζρέζε ησλ γλσζηηθώλ αληηιήςεσλ ησλ ζπληξόθσλ κε 

ηελ απνδνρή ηεο αζζέλεηαο θαη ηελ αληηιακβαλόκελε πγεία ηνπ αζζελή. Αθόκε, 

επηζπκεηόο ζηόρνο ηεο εξγαζίαο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί ε επίδξαζε ηνπ θύινπ ζηελ 

αληίιεςε ηεο πγείαο ησλ αζζελώλ.  

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαιύζεσλ πνπ αθνξνύλ ηελ απνδνρή βξέζεθε 

ε ύπαξμε ρακειήο ζεηηθήο ζπζρέηηζεο κε ηε δηάζηαζε ηνπ πξνζσπηθνύ ειέγρνπ. 

Γειαδή όζν πην ζεηηθέο αληηιήςεηο έρεη ν ζύληξνθνο γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπ 

επίδξαζε ζηελ αζζέλεηα ηνπ ζπληξόθνπ ηνπ ηόζν θαιύηεξε είλαη ε απνδνρή ηνπ 

αζζελή. Γηα ηε δηάζηαζε ηνπ ζεξαπεπηηθνύ ειέγρνπ ζε ζρέζε κε ηελ απνδνρή 

βξέζεθε κέηξηα ζεηηθή ζπζρέηηζε. Απηό πξαθηηθά ζεκαίλεη όηη όζν πην ζεηηθέο 

αληηιήςεηο έρεη ν ζύληξνθνο γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ζεξαπείαο πνπ 

αθνινπζεί ν ζύληξνθόο ηνπ ηόζν θαιύηεξε απνδνρή ηεο αζζέλεηάο ηνπ έρεη ν 

θαξδηνπαζήο.  

Αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε κεηαμύ ηεο αληηιακβαλόκελεο πγείαο θαη ησλ 

αλαπαξαζηάζεσλ ησλ ζπληξόθσλ, ηα απνηειέζκαηα ζην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπο δελ 

ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά θαη δελ έδεημαλ ζπζρεηίζεηο. Ωζηόζν, βξέζεθε κία 
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ρακειή ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηεο δηάζηαζεο ηνπ ζεξαπεπηηθνύ ειέγρνπ θαη ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο επεμίαο θαη ζηηο δύν κεηξήζεηο. Μία, έζησ θαη, ρακειή ζπζρέηηζε 

αλάκεζα ζηηο παξαπάλσ κεηαβιεηέο νπζηαζηηθά δείρλεη όηη όζν πην ζεηηθέο είλαη νη 

αληηιήςεηο ησλ ζπληξόθσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ζεξαπείαο ηόζν 

θαιύηεξε ζπλαηζζεκαηηθή επεμία εκθαλίδνπλ νη αζζελείο. Τα απνηειέζκαηα ησλ 

ζπζρεηίζεσλ κπνξεί λα ραξαθηεξίδνληαη κε κηα πξώηε καηηά ίζσο ρακειά, σζηόζν 

πξέπεη λα ιάβνπκε ππόςηλ όηη είλαη αδύλαην ζε κία έξεπλα πνπ γίλεηαη κέηξεζε 

ηέηνησλ ραξαθηεξηζηηθώλ λα δνύκε ηελ απόιπηε ζπζρέηηζε ηνπ 1 θαζώο πάληα ζα 

εκπιέθνληαη θη άιινη παξάγνληεο νη νπνίνη δελ κπνξνύλ λα ειεγρζνύλ. Δπηπιένλ, 

είλαη βαζηθό λα επηζεκαλζεί πσο νη ζπζρεηίζεηο αθνξνύλ ηδηόηεηεο δύν δηαθνξεηηθώλ 

αηόκσλ, ησλ αζζελώλ θαη ησλ ζπληξόθσλ ηνπο, κε απνηέιεζκα όπσο είλαη θπζηθό λα 

κελ αλακέλνληαη πνιύ πςειέο ζπζρεηίζεηο. 

Η εύξεζε ζπζρεηίζεσλ αλάκεζα ζηηο αληηιήςεηο ησλ ζπληξόθσλ κε κεηαβιεηέο 

όπσο ε απνδνρή θαη ε πγεία ησλ αζζελώλ επηβεβαηώλεη κηα πνιύ ζεκαληηθή 

δηάζηαζε ηεο δηαδηθαζίαο πξνζαξκνγήο ζε κία αζζέλεηα∙ απηή ηεο δπαδηθήο 

πξνζαξκνγήο. Η δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο ζε κία αζζέλεηα δε κπνξεί λα ζεσξεζεί ζε 

θακία πεξίπησζε σο κία ελδναηνκηθή δηαδηθαζία εθόζνλ δελ πεξηιακβάλεη κόλν ηηο 

εθηηκήζεηο θαη ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ αζζελή γηα ηελ πξνζαξκνγή ζηελ αζζέλεηά ηνπ 

αιιά θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηα ππόινηπα κέιε ηνπ πεξηβάιινληόο ηνπ, θπξίσο 

όκσο ηνλ ζύληξνθό ηνπ. Ο ξόινο ηεο ελεξγνύο ζπκκεηνρήο θαη ζηήξημεο ηνπ 

ζπληξόθνπ ινηπόλ είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο ζηε δηαδηθαζία. Άιισζηε ηα πςειά 

επίπεδα θνηλσληθήο ππνζηήξημεο έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο γηα 

θαιύηεξε ςπρηθή θαη θπζηθή πξνζαξκνγή (House et al., 1988). Η ζεηηθή ζηάζε ησλ 

ζπληξόθσλ απέλαληη ζηελ αζζέλεηα πνπ έρεη δηαγλσζζεί ζην άιιν κέινο ηνπ δεύγνπο 

θαίλεηαη πσο επηδξά ζηελ θαιύηεξε ςπρηθή αιιά θαη ζσκαηηθή πγεία ηνπ αζζελή 
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(Figueiras & Weinman, 2003), θάηη πνπ θάλεθε θαη από ηα απνηειέζκαηα ηεο 

παξνύζαο έξεπλαο. Δίλαη ζεκαληηθό λα πξνζέμνπκε όηη, ηόζν ζηηο αλαιύζεηο ηεο 

απνδνρήο όζν θαη ζηηο αλαιύζεηο ηεο αληηιακβαλόκελεο πγείαο, ε δηάζηαζε πνπ 

αθνξά ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ζεξαπείαο θαίλεηαη λα έρεη κεγαιύηεξε 

επίδξαζε ζηηο βαζκνινγίεο ηνπ αζζελή ζε ζρέζε κε ηε δηάζηαζε ηνπ πξνζσπηθνύ 

ειέγρνπ. Σπλεπώο, θάζε δηάζηαζε ησλ αληηιήςεσλ κπνξεί λα έρεη κεγαιύηεξε ή 

κηθξόηεξε επίδξαζε ζε ζπκπεξηθνξέο ηνπ αζζελή.  

Ο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ε δηάγλσζε κίαο αζζέλεηαο επεξεάδεη ην άηνκν, 

εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκό από ηελ πνηόηεηα ησλ αλαπαξαζηάζεσλ πνπ έρεη 

ζρεκαηίζεη γη’απηήλ. Σύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνύλ ηηο δηαθνξέο θύινπ 

ζηελ αληηιακβαλόκελε πγεία, νη αλαιύζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θπζηθή 

ιεηηνπξγηθόηεηα έδσζαλ αληίζεηα απνηειέζκαηα από ηα αλακελόκελα, ελώ νη 

αλαιύζεηο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο επεμίαο δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. Σε 

αληίζεζε κε ηελ έξεπλα ησλ Evangelista, Kagawa-Singer & Dracup (2001) όπνπ νη 

γπλαίθεο εκθάληδαλ πςειόηεξε αληηιακβαλόκελε πγεία, ζηελ παξνύζα έξεπλα νη 

γπλαίθεο εκθαλίδνπλ ρακειόηεξα επίπεδα ππνθεηκεληθήο πγείαο (όζνλ αθνξά ηε 

δηάζηαζε ηεο θπζηθήο ιεηηνπξηθόηεηαο ηνπιάρηζηνλ). Έρνληαο ππόςηλ όηη νη γπλαίθεο 

αληηιακβάλνληαη πην ήπηα ηα ζπκπηώκαηα ηεο αζζέλεηάο ηνπο, ζα πεξίκελε θαλείο όηη 

ζα έρνπλ θαη θαιύηεξε αληηιακβαλόκελε πγεία όζνλ αθνξά ηελ αζζέλεηά ηνπο θάηη 

όκσο πνπ δελ επηβεβαηώλεηαη. Ωζηόζν, κηαο θαη νη κεηξήζεηο πνπ αθνξνύλ ηε 

ζσκαηηθή πγεία εκθαλίδνπλ ηνπο άλδξεο λα έρνπλ θαιύηεξα απνηειέζκαηα ζα ήηαλ 

ελδηαθέξνλ λα εμεηαζηεί εάλ ζπκβαίλεη ην ίδην θαη ζηελ θιίκαθα γηα ηελ κέηξεζε ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο επεμίαο, αθνύ ζηελ παξνύζα έξεπλα ηα ζπγθεθξηκέλα 

απνηειέζκαηα δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά. 
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Μέζα από έξεπλεο ζαλ θη απηή αλαδεηθλύεηαη ν ζεκαληηθόο ξόινο πνπ 

δηαδξακαηίδνπλ νη ζύληξνθνη ησλ αζζελώλ ζηελ πξνώζεζε ηεο πγείαο. Οη ζύληξνθνη 

ζηελ πιεηνλόηεηα ησλ πεξηπηώζεσλ αλαιακβάλνπλ ηελ παξνρή όρη κόλν πξαθηηθήο 

βνήζεηαο (πεξίζαιςεο) πξνο ηνλ αζζελή αιιά θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημή 

ηνπ. Σηελ παξνύζα θάζε, ε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

αζζέλεηα αιιά θαη γηα ηελ πεξίζαιςή ηεο ραξαθηεξίδεηαη σο αλεπαξθήο αθόκε θαη 

γηα ηνλ ίδην ηνλ αζζελή, αθνύ ην πξνζσπηθό ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο δελ είλαη 

θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν λα αληαπνθξηζεί ζε απηέο ηηο αλάγθεο, ελώ σο επί ην 

πιείζηνλ νη ζύληξνθνη-θξνληηζηέο κέλνπλ ακέηνρνη. Τα απνηειέζκαηα πνπ 

πξνθύπηνπλ από ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα επηζεκαίλνπλ ηελ επηηαθηηθή αλάγθε γηα 

ηε δηακόξθσζε θαη ιεηηνπξγία πξνγξακκάησλ ελεκέξσζεο ησλ αζζελώλ θαη ησλ 

ζπληξόθσλ ηνπο πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ αζζέλεηά 

ηνπο αιιά θαη ηξόπνπο θξνληίδαο θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ αζζελή. Φπζηθά πξηλ 

αθόκα από ηε ζπκκεηνρή ησλ δεπγαξηώλ ζε ηέηνηα πξνγξάκκαηα θξίλεηαη αλαγθαία ε 

ύπαξμε θαηάιιειεο εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα ζπζηήκαηα παξνρήο 

ππεξεζηώλ πγείαο νύησο σζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ρεηξηζηνύλ ηνλ αζζελή θαη ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπ. 

Δπηπιένλ, πέξα από ην πξαθηηθό θνκκάηη πνπ αθνξά ηελ ελεκέξσζε γηα ηελ 

αζζέλεηα δελ πξέπεη λα παξαβιέπεηαη ε ςπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε ησλ δεπγαξηώλ. 

Γελ αξθεί ε νπνηαδήπνηε παξέκβαζε λα εζηηάδεη κόλν ζηνλ αζζελή, αιιά πξέπεη λα 

ζηνρεύεη θαη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε ηνπ ζπληξόθνπ, ε ζηάζε ηνπ νπνίνπ 

θαίλεηαη πσο επεξεάδεη ηνλ ζύληξνθν θαη ηελ πνξεία ηεο αζζέλεηάο ηνπ. Δίλαη άμην 

αλαθνξάο όηη κε βάζε ηα απνηειέζκαηα πξνεγνύκελσλ εξεπλώλ νη ζπλαηζζεκαηηθέο 

αληηδξάζεηο ηνπ αζζελή, όπσο ζηξεο, κεησκέλε εθηηκώκελε πνηόηεηα δσήο θαη 



51 
 

θαηαζιηπηηθά ζπκπηώκαηα ζηνλ αζζελή ζρεηίδνληαη κε ηελ ζηάζε ηνπ ζπληξόθνπ 

(Agren, Evangelista, Hjelm, & Stromberg, 2012). 

Σε απηό ην ζεκείν είλαη απαξαίηεην λα γίλεη αλαθνξά ησλ πεξηνξηζκώλ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, νη νπνίνη πνιύ πηζαλό λα ζπλεηέιεζαλ ζηε δηακόξθσζε ησλ 

απνηειεζκάησλ. Αξρηθά, ζα πξέπεη λα ζηαζνύκε ζηνλ ηξόπν ζπιινγήο ησλ 

δεδνκέλσλ. Σπγθεθξηκέλα, ηα δεδνκέλα ζε απηή ηελ έξεπλα πξνέξρνληαη 

απνθιεηζηηθά από εξσηεκαηνιόγηα απηναλαθνξάο, ρσξίο λα ρξεζηκνπνηείηαη θάπνηα 

άιιε κέζνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ (π.ρ ζπλέληεπμε). Η ρξήζε ζπλδηαζηηθώλ 

κεζόδσλ ζηε ζπιινγή δεδνκέλσλ έρεη ην πιενλέθηεκα όηη παξέρεη κηα πην ζθαηξηθή 

εηθόλα, θαζώο ε κία κέζνδνο ζπκπιεξώλεη θαη εληζρύεη ηελ άιιε παξέρνληαο πην 

έγθπξα απνηειέζκαηα. Έλαο αθόκα πεξηνξηζκόο είλαη ν αξηζκόο ηνπ δείγκαηνο (106 

ζπκκεηέρνληεο). Ο αξηζκόο ησλ ζπκκεηερόλησλ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθόο ώζηε λα 

εμαρζνύλ θάπνηα ζπκπεξάζκαηα, σζηόζν ηα απνηειέζκαηα δε κπνξνύλ λα 

γεληθεπηνύλ ζε νιόθιεξν ηνλ πιεζπζκό. Σηελ ππόζεζε γηα ηηο δηαθνξέο θύινπ γηα 

παξάδεηγκα αξθεί λα παξαηεξήζεη θαλείο όηη από ηνπο 106 ζπκκεηέρνληεο νη 26 κόλν 

ήηαλ γπλαίθεο. Δίλαη αδύλαην ινηπόλ λα πνύκε όηη ηα απνηειέζκαηα απηά 

αληηθαηνπηξίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειιεληθνύ πιεζπζκνύ. 

Έλαο επηπιένλ πεξηνξηζκόο πνπ πξέπεη λα αλαθεξζεί είλαη όηη ε αμηνιόγεζε 

ησλ αληηιήςεσλ ησλ ζπληξόθσλ ζηελ παξνύζα έξεπλα πεξηνξίδεηαη ζηελ επίδξαζε 

ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ζεξαπεπηηθνύ ειέγρνπ, νη νπνίεο απνηεινύλ 

κόλν δύν από ηηο δηαζηάζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην IPQ-R (Revised Illness 

Perception Questionnaire) (Moss-Morris et al., 2002). Σε κεηαγελέζηεξεο έξεπλεο 

ινηπόλ, ζα ήηαλ ελδηαθέξνλ λα κειεηεζεί ε ζρέζε θαη ησλ ππόινηπσλ δηαζηάζεσλ 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηόζν κε ηελ απνδνρή όζν θαη κε ηελ αληηιακβαλόκελε πγεία 
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ησλ αζζελώλ. Τέινο, ιακβάλνληαο ππόςηλ όηη δελ ππάξρεη αξθεηή βηβιηνγξαθία 

ζρεηηθά κε ηηο δηαθνξέο θύινπ σο πξνο ηηο αλαπαξαζηάζεηο ηεο αζζέλεηαο, επόκελεο 

έξεπλεο ζα κπνξνύζαλ λα αζρνιεζνύλ κε ην ζέκα δίλνληαο έκθαζε, πέξα από ηελ 

αληηιακβαλόκελε πγεία πνπ εμεηάζηεθε ζηελ παξνύζα έξεπλα, θαη ζε άιιεο 

δηαζηάζεηο ηεο πξνζαξκνγήο.  

Σπλνςίδνληαο, νη αζζελείο κε ρξόληεο θαξδηνπάζεηεο θαη νη ζύληξνθνί ηνπο 

απνηεινύλ έλαλ αξθεηά κεγάιν πιεζπζκό ζην ζύζηεκα πεξίζαιςεο θάηη πνπ 

θαζηζηά αθόκα πην επηηαθηηθή ηελ αλάγθε γηα ππνζηήξημή ηνπο. Από ηα 

απνηειέζκαηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο αλαδεηθλύεηαη ε ζεκαληηθή επηξξνή πνπ κπνξεί 

λα έρεη ε ζηάζε ηνπ ζπληξόθνπ ζηε δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο ηνπ αζζελή. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, νη αληηιήςεηο ηνπ ζπληξόθνπ θαίλεηαη πσο επηδξνύλ ηόζν ζηελ 

απνδνρή ηνπ αζζελή όζν θαη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή επεμία ηνπ. Αθόκε, κε βάζε ηηο 

αλαιύζεηο γηα ηηο δηαθνξέο θύινπ ζπκπεξαίλεηαη πσο νη άλδξεο έρνπλ θαιύηεξε 

αληηιακβαλόκελε πγεία όζνλ αθνξά ηελ δηάζηαζε ηεο Φπζηθήο Λεηηνπξγηθόηεηαο. 

Τέηνηνπ είδνπο απνηειέζκαηα εξεπλώλ ζα κπνξνύζαλ λα θαλνύλ πνιύ ρξήζηκα ζηελ 

αλάπηπμε πξνγξακκάησλ ζηνρεπκέλσλ ζηελ παξνρή βνήζεηαο θαη ζηεξημεο, ηόζν 

ησλ ίδησλ ησλ αζζελώλ όζν θαη ησλ ζπληξόθσλ ηνπο, κε ζθνπό ηελ επηηπρεκέλε 

πξνζαξκνγή ηνπο αιιά θαη ηε δηαρείξηζε ηεο αζζέλεηαο.  

 

 

 

 

 



53 
 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

Aalto, A., Heijmans, M., & Weinman, J. (2005). Illness perceptions in coronary heart 

disease: Sociodemographic, illness-related and psychosocial correlates. Journal 

of Psychosomatic Research, 58, 393-342. doi: 10.1016/psychores.2005.03.001 

Aflakseir, A., & Farmani, A. (2013). Exploring illness causal beliefs and its 

relationship with medication adherence and demographic characteristics among 

a sample of patients with Type 2 Diabetes in Isfahan-Iran. Iranian Journal of 

Diabetes and Obesity, 5(3), 121-125. 

Agren, S., Evangelista, L.S., Hjelm, C., & Stromberg, A. (2012). Dyads affected by 

chronic heart failure: A randomized study evaluating effects of education and 

psychosocial support to patients with heart failure and their partners. Journal of 

Cardiac Failure, 18(5), 359-366. doi: 10.1016/j.cardfail.2012.01.014 

Agren, S., Frisman, G.H., Berg, S., Svedjeholm, R., & Stromberg, A. (2009). 

Addressing spouses unique needs after cardiac surgery when recovery is 

complicated by heart failure. Heart & Lung, 38(4), 284-291. doi: 

10.1016/j.hrtlng.2008.10.002 

Ai, A.L., Ladd, K.L., Peterson, C., Cook, C.A., Shearer, M., & Koenig, H.G. (2010). 

Long-term adjustment after surviving open heart surgery: The effect of using 

prayer for coping replicated in a prospective design. The Gerontologist, 50(6), 

798-809. doi: 10.1093/geront/gm046 



54 
 

Albert, N.M., Trochelman, K., Meyer, K.H., & Nutter, B. (2009). Characteristic 

associated with racial disparities in illness beliefs of patients with heart failure. 

Behavioral Medicine, 35, 112-125. 

Alwan, A., & Maclean, D. R. (2009). A review of non-communicable disease in low 

and middle-income countries. International Health, 1, 3-9. doi: 

10.1016/j.inhe.2009.02.003 

August, K.J., & Sorkin, D.H. (2010). Marital status and gender differences in 

managing chronic illness: The function of health-related social control. Social 

Science & Medicine, 71, 1831-1838. doi: 10.1016/j.socscimed.2010.08.022  

Austin, J.L., & Falconier, M.K.(2012). Spirituality and common dyadic coping: 

Protective factors from psychological aggression in Latino Immigrant couples. 

Journal of  Family Issues, 34(3), 323-346. doi:10.1177/0192513x12452252 

Badger, T.A. (1990). Men with cardiovascular disease and their spouses: Coping, 

Health, and Marital Adjustment. Archives of Psychiatric Nursing, 4(5), 319-

324. 

Badger, T.A. (1992). Coping, life-style changes, health perceptions, and marital 

adjustment in middle-aged women and men with cardiovascular disease and 

their spouses. Health Care for Women International, 13(1), 43-45. 

doi:10.1080/07399399209515977 

Banthia, R., Malcarne, V.L., Varni, J.W., Ko, C.M., Sadler, G.R., & Greenbergs, H.L. 

(2003). The effects of dyadic strength and coping styles on psychological 



55 
 

distress in couples faced with prostate cancer. Journal of Behavioral Medicine, 

26(1), 31-52. 

Barbosa, A., Figueiredo, D., Sousa, L., & Demain, S. (2011). Coping with the 

caregiving role: Differences between primary and secondary caregivers of 

dependent elderly people. Aging & Mental Health, 15(4), 490-499. 

doi:10.1080/13607863.2010.543660 

Bennett, K., & Boothby, J.L. (2007). Coping and heart disease: Implications for 

prevention and treatment. In M. Erin & L. Hanoch (Eds.), Coping with chronic 

illness and disability: Theoritical, Empirical, and Clinical Aspects (pp. 267-

288). USA: Springer 

Bodenmann, G. (2005). Dyadic Coping and its Significance for Marital Functioning. 

In A.R. Tracey, K. Karen & B. Guy (Eds.), Couples coping with stress: 

Emerging Perspectives on Dyadic Coping (pp. 33-39). Washington: APA 

Bodenmann, G.,  & Randall, A.K. (2012). Common factors in the enchancement of 

dyadic coping. Behavior Therapy, 43, 88-98. 

Crawshaw, J., & Weinman, J. (2015). Illness perception profiles and their association 

with 10-year survival following cardiac valve replacement. Annals of 

Behavioral Medicine, 49, 769-775. doi:10.1007/s12160-015-9695-2 

Dickens, C., McGowan, L., Percival, C., Tomenson, B., Cotter, L., Heagerty, A., & 

Creed, F. (2008). Negative illness perceptions are associated with new-onset 

depression following myocardial infarction. General Hospital Psychiatry, 30, 

414-420. doi:10.1016/j.genhosppsych.2008.04.003 



56 
 

DiMatteo, M. R., Haskard, K. B., & Williams, S. L. (2007). Health Beliefs, Disease 

Severity, and Patient Adherence: A Meta-Analysis. Medical Care, 45(6), 521-

528. 

Dobbie, M., & Mellor, D. (2008). Chronic illness and its impact: Considerations for 

psychologists. Psychology, Health and Medicine, 13(5), 583-590. 

doi:10.1080/13548500801983041 

Donato, S., Iafrate, R., Brandbury, T.N., & Scabini, E. (2012). Acquiring dyadic 

coping: Parents and partners as models. Personal Relationships, 19, 386-400. 

doi:10.1111/j.1475-6811.01368.x 

Elderen, T., Maes, S., & Dusseldorp, E. (1999). Coping with coronary heart disease: 

A longitudinal study. Journal of Psychosomatic Research, 47(2), 175-183. 

Evangelista, L.S., Kagawa-Singer, M., & Dracup, K. (2001). Gender differences in 

health perceptions and meaning in persons living with heart failure. Heart & 

Lung, 30(3), 167-176. doi: 10.1067/mhl.2001.114893 

Evers, A.W.M., Kraaimaat, F.W., Lankveld, W. van, Jongen, P.J.H., Jacobs, J.W.G., 

& Bijlsma, J.W.J. (2001). Beyond unfavorable thinking: The illness cognition 

questionnaire for chronic diseases. Journal of Consulting and Clinical 

Psychology, 69, 1026-1036. 

Figueiras, M.J., & Weiman, J. (2003). Do similar patient and spouse perception of 

myocardial infarction predict recovery? Psychology and Health, 18(2), 201-216. 

doi: 10.1080/0887044021000057266 



57 
 

French, D. P., Cooper, K. J., & Weinman, J. (2006). Illness perceptions predict 

attendance at cardiac rehabilitation following acute myocardial infarction: A 

systematic review with meta-analysis. Journal of Psychosomatic Research, 61, 

757-767. doi:10.1016/j.jpsychores.2006.07.029 

Gholamzadeh, S., Hamid, T.A., Basri, H., Sharif, F., & Ibrahim, R. (2014). Religious 

coping and psychological well-being among Iranian stroke caregivers. Iranian 

Journal of Nursing and Midwifery Research, 19(5), 478-484. 

Grace, S.L., Krepostman, S., Brooks, D.,  Arthur, H., Scholey, P., Suskin, N. et al. 

(2005). Illness perceptions among cardiac patients: Relation to depressive 

symptomatology and sex. Journal of Psychosomatic Research, 59, 153-160. doi: 

10.1016/j.psychores.2005.05.005 

Gump, B.B., Matthews, K.A., Scheier, M.F., Schulz, R., Bridges, M.W., & 

Magovern, G.J. (2001). Illness representations according to age and effects on 

health behaviors following coronary artery bypass graft surgery. Journal of 

American Geriatrics Society, 49(3), 284-289. 

Habib, S.H., & Saha, S. (2010). Burden of non-communicable disease: Global 

overview. Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews, 4, 

41-47. doi:10.1016/j.dsx.2008.04.005 

Hagger, M. S., & Orbell, S. (2003). A meta-analytic review of the Common-Sense 

Model of illness representations. Psychology and Health, 18(2), 141-184. 

doi:10.1080/088704403100081321 



58 
 

Heijmans, M., Ridder, D., & Bensing, J. (1999). Dissimilarity in patients' and spouses 

representations of chronic illness: Exploration of relations to patient adaptation. 

Psychology and Health, 14, 451-466. 

Herzberg, P.Y. (2013). Coping in relationships: the interplay between individual and 

dyadic coping and their effects on relationship satisfaction. Anxiety, Stress & 

Coping, 26(2), 136-153. doi: 10.1080/10615806.2012.655726 

House, J.S., Landis K.R., & Umberson, D. (1988). Social Relationships and Health. 

Science, 241(4865), 540-545. 

Hudson, J.L., Bundy, C., Coventry, P.A., & Dickens, C. (2014). Exploring the 

relationship between cognitive illness representations and poor emotional health 

and their combined association with diabetes self-care: A systematic review 

with meta-analysis. Journal of Psychosomatic Research, 76, 265-274. doi: 

10.1016/j.jpsychores.2014.02.004 

Hunter, D. J., & Reddy, K. S. (2013). Noncommunicable diseases. The New England 

Journal Of Medicine, 369, 1336-1343. doi:10.1056/NEJMra1109345 

Hurt, C.S., Burn, D.J., Hindle, J., Samuel, M., Wilson, K., & Brown, R.G. (2014). 

Thinking positively about chronic illness: An exploration of optimism, illness 

perceptions and well-being in patients with Parkinson's disease. British Journal 

of Health Psychology, 19, 363-379. doi: 10.1111/bjhp.12043 

Iafrate, R., Bertoni, A., Donato, S., & Finkenauer, C. (2012). Perceived similarity and 

understanding in dyadic coping among young and mature couples. Personal 

Relationships, 19, 401-419. doi: 10.1111/j.1475-6811.2011.01369.x 



59 
 

Juergens, M.C., Seekatz, B., Moosdorf, R.G., Petrie, K.J., & Rief, W. (2010). Illness 

beliefs before cardiac surgery predict disability, quality of life and depression 3 

months later. Journal of Psychosomatic Research, 68, 553-560. doi: 

10.1016/j.jpsychores.2009.10.004 

Kale, M.S., Federman, A.D., Krauskopf, K., Wolf, M., O'Conor, R., Martynenko, M., 

Leventhal, H., & Wisnivesky, J.P. (2015). The association of health literacy 

with illness and medication beliefs among patients with chronic obstructive 

pulmonary disease. PloS ONE, 10(4). doi:10.1371/journal.pone.0123937 

Kang, Y., Yang, I.S., & Kim, N. (2010). Correlates of Health Behaviors in Patients 

with Coronary Artery Disease. Asian Nursing Research, 4(1), 45-55. 

Καξαδήκαο, Δ. Φ. (2005). Ψςσολογία ηηρ Υγείαρ: Θευπία και κλινική ππάξη. Αζήλα: 

ΤΥΠΩΘΗΤΩ 

Karademas, E. C. (2012). Conditional indirect relations of cardiac patients' subjective 

health to optimism through illness representations: a self-regulation circuit. 

Journal of Health Psychology, 17(1), 36-45. doi: 10.1177/13591053114055554 

Kayaniyil, S., Ardern, C.I., Winstanley, J., Parsons, C., Brister, S., Oh, P., Stewart, 

D.E., & Grace, S.L. (2009). Degree and correlates of cardiac knowledge and 

awareness among cardiac inpatients. Patient Education and Counseling, 75, 99-

107. doi: 10.1016/j.pec.2008.09.005 

King, R. (2002). Illness attributions and myocardial infarction: the influence of gender 

and socio-economic circumstances on illness beliefs. Journal of Advanced 

Nursing, 37(5), 431-438. 



60 
 

Kromhout, D. (2001). Epidemiology of cardiovascular diseases in Europe. Public 

Health Nutricion, 4(2B), 441-457. doi:10.1079/PHN2001133 

Laslett, L.J., Alagona, P., Clark, B.A., Drozda, J.P., Saldivar, F., Wilson, S.R., Poe, 

C., & Hart, M. (2012). The Worldwide Enviroment of Cardiovascular Disease: 

Prevalence, Diagnosis, Therapy, and Policy Issues: A Report from the American 

College of Cardiology. Journal of the American College of Cardiology, 60(25), 

S1-S49. doi: 10.1016/j.jacc.2012.11.002 

Law, G.U., Kelly, T.P., Huey, D., & Summerbell, C. (2002). Self-management and 

well-being in adolescents with Diabetes Mellitus: Do illness representations 

play a regulatory role? Journal of Adolescent Health, 31(4), 381-385. 

Le Grande, M.R., Elliott, P.C., Worcester, M., Murphy, B.M., Golbe, A.J., 

Kugathasan, V., & Sinha, K. (2012). Identifying illness perception schemata 

and their association with depression and quality of life in cardiac patients. 

Psychology, Health & Medicine, 17(6), 709-722. 

Leventhal, H., Brissette, I., & Leventhal, E.A. (2003). The common-sense model of 

self-regulation of health and illness. In L.D. Cameron & H. Leventhal (Eds.), 

The Self –Regulation of Health and Illness Behaviors (pp. 42-65). New York: 

Routledge 

Leventhal, H., Brownlee, S., Leventhal, E.A., & Robitaille, C. (1997). Illness 

Representations: Theoritical Foundations. In K.J. Petrie & J.A. Weinman (Eds.), 

Perceptions of Health and Illness (pp. 19-46). New York: Routledge 



61 
 

Leventhal, H., & Diefenbach, M. (1992). Illness Cognition: Using Common-Sense to 

Understand Treatment Adherence And Affect Cognition Interactions. Cognitive 

Therapy and Research, 16(2), 143-163. 

McInnes, J.D. (2005). The illness perceptions of women following acute myocardial 

infarction: Implications for behavior change and attendance at cardiac 

rehabilitation. Women & Health, 42(4), 105-121. doi: 10.1300/J013v42n0406 

MacInnes, J. (2013). An exploration of illness representations and treatment beliefs in 

heart failure. Journal of Clinical Nursing, 23, 1249-1256. doi: 

10.1111/jocn.12307 

McCarthy, S.C., Lyons, A.C., Weinman, J., Talbot, R., & Purnell, D. (2003). Do 

expectations influence recovery from oral surgery? An illness representation 

approach. Psychology and Health, 18(1), 109-126. doi: 

10.1080/0887044031000080674 

Meijer, S.A., Sinnema, G., Bijstra, J.O., Mellenbergh, G.J., & Wolters, W.H. (2002). 

Coping styles and locus of control as predictors for psychological adjustment of 

adolescents with a chronic illness. Social Science & Medicine,54, 1453-1461. 

Michie, S., O' Connor, D., Bath, J., Giles, M., & Earll, L. (2005). Cardiac 

rehabilitation: The psychological changes that predict health outcome and 

healthy behaviour. Psychology, Health and Medicine, 10(1), 88-95. doi: 

10.1080/13548500512331315398 



62 
 

Morewitz, S.J. (2006). Chronic Diseases and Health Care: New Trends in Diabetes, 

Arthritis, Osteoporosis, Fibromyalgia, Low Back Pain, Cardiovascular Disease 

and Cancer. USA: Springer 

Morgan, K., Villiers-Tuthill, A., Barker, M., & McGee, H. (2014). The contribution 

of illness perception to psychological distress in heart failure patients. BMC 

Psychology, 2(50). doi: 10.1186/s40359-014-0050-3  

Moss-Morris, R., Weinman, J., & Petrie, K.J. (2002). The Revised Illness Perception 

Questionnaire (IPQ-R). Psychology & Health, 17(1), 1-16. 

Moss-Morris, R. (2013). Adjusting to chronic illness: Time for an unified theory. 

British Journal of Health Psychology, 18, 681-686. doi: 10.1111/bjhp.12072 

Murberg, T.A., Bru, E., & Stephens, P. (2002). Personality and coping among 

cognestive heart failure patients. Personality and Individual Differences, 32, 

775-784. 

Nau, D.P., Ellis, J.J., Kline-Rogers, E.M., Mallya, U., Eagle, K.A., & Erickson, S.R. 

(2005). Gender and perceived severity of cardiac disease: Evidence that women 

are “tougher”. The American Journal of Medicine, 118, 1256-1261. doi: 

10.1016/j.amjmed.2005.08.006 

Petrie, K.J., Jago, L.A., & Devcich, D.A. (2007). The role of illness perceptions in 

patients with medical conditions. Current Opinion in Psychiatry, 20, 163-167. 

Petrie, K.J., Weinman, J., Sharpe, N., & Buckley, J. (1996). Role of patients' view of 

their illness in predicting return to work and functioning after myocardial 

infarction: longitudinal study. BMJ, 312, 1191-1194. 



63 
 

Pourang, P., & Besharat, M.A. (2011). An investigation of the relationship between 

coping styles and psychological adaptation with recovery process in a sample of 

coronary heart disease patients. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 30, 

171-175. doi: 10.1016/j.sbspro.2011.10.034 

Randall, A.K., & Bodenmann, G. (2009). The role of stress on close relationships and 

marital satisfaction. Clinical Psychology Review, 29, 105-115. doi: 

10.1016/j.cpr.2008.10.004 

Rich, A., Brandes, K., Mullan, B., Hagger, M. S. (2015). Theory of planned behavior 

and adherence in chronic illness: A meta-analysis. Journal of Behavioral 

Medicine, 38, 673-688. doi: 10.1007/s10865-015-9644-3 

Ridder, D., Geenen, R., Kuijer, R., & Middendorp, H. (2008). Psychological 

adjustment to chronic disease. Lancet, 372, 246-255. 

Rohrbaugh, M.J., Shoham, V., Cleary, A.A., Berman, J.S., & Ewy, G.A. (2009). 

Health consequences of partner distress in couples coping with heart failure. 

Heart & Lung, 38(4), 298-305. doi: 10.1016/j.hrtlng.2008.10.008  

Rosen, T.J., Terry, N.S., & Leventhal, H. (1982). The role of Esteem and Coping in 

Response to a Threat Communication. Journal of  Research in Personality, 16, 

90-107. 

Schuz, B., Wurm, S., Warner, L.M., & Ziegelmann, J.P. (2012). Self-efficacy and 

multiple illness representations in older adults: A multilevel approach. 

Psychology and Health, 27(1), 13-29. doi: 10.1080/08870446.2010.541908 



64 
 

Sharpe, L., & Curran, L. (2006). Understanding the process of adjustment to illness. 

Social Science & Medicine, 62, 1153-1166. doi: 

10.1016/j.socscimed.2005.07.010 

Shaw, C. (1999). A framework for the study of coping, illness behaviour and 

outcomes. Journal of Advanced Nursing, 29(5), 1246-1255. 

Shen, B., Myers, H.F., & McCreary, C.P. (2006). Psychosocial predictors of cardiac 

rehabilitation quality of life outcomes. Journal of Psychosomatic Research, 60, 

3-11. doi: 10.1016/j.jpsychores.2005.06.069 

Stafford, L., Berk, M., & Jackson, H. (2009). Are illness perceptions about coronary 

artery disease predictive of depression and quality of life outcomes? Journal of 

Psychosomatic Research, 66, 211-220. doi:10.1016/j.jpsychores.2008.09.005 

Stiel, K., Naaman, S.C., & Lee, A. (2007). Couples and chronic illness: An 

attachment perspective and emotionally focused therapy interventions. Journal 

of Systematic Therapies, 26(4), 59-74. 

Stuckler, D. (2008). Population Causes and Consequences of  Leading Chronic 

Diseases: A Comparative Analysis of Prevailing Explanations. The Milbank 

Quarterly, 86(2), 273-376 

Townsend, A., Wyke, S., & Hunt, K. (2006). Self-managing and managing self: 

practical and moral dilemmas in accounts of living with chronic illness. Chronic 

Illness, 2, 185-194. doi: 10.1179/174592006x129518 

Trevino, K.M., & McConnell, T.R. (2014). Religiosity and Religious Coping in 

patients with cardiovascular disease: Change over time and associations with 



65 
 

illness adjustment. Journal of Religious Health, 53, 1907-1917. doi: 

10.1007/s10943-014-9897-0 

Trivedi, R.B., Blumenthal, J.A., O'Connor, C., Adams, K., Hinderliter, A., Dupree, 

C., Johnson, K., & Sherwood, A. (2009). Coping styles in heart failure patients 

with depressive symptoms. Journal of Psychosomatic Research, 67, 339-346. 

doi: 10.1016/j.jpsychores.2009.05.014 

Wagner, K.H., & Brath, H. (2012). A global view on the development of non 

communicable diseases. Preventive Medicine, 54, 538-541. doi: 

10.1016/j.ypmed.2011.11.012 

Ware, J.E., Jr., & Sherbourne, C.D. (1992). The MOS 36-Item Short-Form Health 

Survey (SF-36): I. Conceptual framework and item selection. Medical Care, 30, 

473-483.  

Weinman, J., Petrie, K. J., Moss-Morris, R., & Horne, R. (1996). The Illness 

Perception Questionnaire: A new method for assessing the cognitive 

representation of illness. Psychology & Health, 11(3), 431-445. doi: 

10.1080/08870449608400270 

Whitsitt, D.R. (2012). Coping strategies and adaptation to coronary artery bypass 

surgery as experienced by three couples. Heart & Lung, 41(4), 350-359. doi: 

10.1016/jhrtlng.2012.02.013 

Who, Noncommunicable diseases Fact sheet (2015). Retrieved September 15, 2015 

from http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs355/en/ 



66 
 

Who, Cardiovascular diseases (CVDs) Fact sheet (2015). Retrieved September 15, 

2015 from http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/en/ 

Wilkinson, A.M., & Lynn, J. (2005). Caregiving for advanced chronic illness patients. 

Techniques in Regional Anesthesia and Pain Management, 9, 122-132. doi: 

10.1053/j.trap.2005.06.004 

Yasmeen, B., Khan, M.Z., Jamshaid, N., & Salman, M. (2015). Coping strategies 

during chronic illness: a comparative study of cardiac and renal failure patients. 

The Professional Medical Journal, 22(4), 483-489. 

Yusuf, S., Reddy, S., Ounpuu, S., & Anand, S. (2001). Global Burden of 

Cardiovascular Diseases: General Considerations, the Epidemiologic Transition, 

Risk Factors, and Impact of Urbanization. Circulation, 104, 2746-2753. doi: 

10.1161/hc4601.099487 

Zerwic, J.J., King, K.B., & Wlasowicz, G.S. (1997). Perceptions of patients with 

cardiovascular disease about the causes of coronary artery disease. Heart & 

Lung, 26(2), 92-98. 

Zoeckler, N., Kenn, K., Kuehl, K., Stenzel, N., & Rief, W. (2014). Illness perceptions 

predict exercise capacity and psychological well-being after pulmonary 

rehabilitation in COPD patients. Journal of Psychosomatic Research, 76, 146-

151. doi: 10.1016/j.jpsychores.2013.11.021 

 

 


