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Βασικά κίνητρα για την εκπόνηση  της παρούσας εργασίας αποτέλεσαν η 

σπουδαιότητα της διερεύνησης της καταλυτικής επίδρασης των αναπαραστάσεων για 

την ασθένεια και ιδιαίτερα του φόβου  σε πολλές πτυχές της ζωής του ανθρώπου, και 

κυρίως στην Υγεία του και την διατάραξη αυτής µέσω της εµφάνισης διαφόρων 

ασθενειών. Η πρωτοτυπία της συγκεκριµένης εργασίας έγκειται στο γεγονός της 

εξέτασης των παραπάνω θεµάτων υπό τη σκοπιά εµφάνισης  και  έκβασης της 

χρόνιας ασθένειας, και συγκεκριµένα της καρδιοπάθειας. Η φυσική κατάσταση του 

ατόµου αλλά και το βιολογικό του φύλο προσθέτονται ως θέµατα προς ανάλυση στο 

παρακάτω γραπτό και συνυπολογίζεται η σχέση τους µε την βελτίωση ή την 

χειροτέρευση της όποιας καρδιακής πάθησης.  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Αντικείµενο αυτής της εργασίας είναι η διερεύνηση των καρδιακών παθήσεων 

και των συσχετίσεων που ενδεχοµένως υπάρχουν µεταξύ της έκβασης αυτών και των 

αντιλήψεων-αναπαραστάσεων για την ασθένεια  , της φυσικής κατάστασης και του 

αναφερόµενου βιολογικού φύλου των ασθενών. Συγκεκριµένα, σκοπός του γραπτού 

είναι η παράθεση πληροφοριών προς επεξήγηση των παραπάνω εννοιών και ο 

έλεγχος των πιθανών συσχετίσεων τους πραγµατώνοντας το θεωρητικό πλαίσιο της 

εργασίας σε ερευνητική µελέτη η οποία διεξήχθη  σε καρδιοπαθείς ασθενείς που 

κατοικούν στην Ελλάδα. Η εργασία αποτελείται από δύο µέρη. Στο πρώτο µέρος 

παρατίθενται τα θεωρητικά στοιχειά και το θεωρητικό πλαίσιο της µελέτης, ενώ στο 

δεύτερο µέρος τα εµπειρικά δεδοµένα της έρευνας.  

Όσον αφορά το πρώτο µέρος, στο πρώτο κεφάλαιο αυτού περιγράφονται οι 

καρδιακές παθήσεις επισηµαίνοντας τη σηµασία του οργάνου της καρδιάς και της 

συγκεκριµένης λειτουργίας του, την εννοιολογική οριοθέτηση των καρδιακών 

παθήσεων, την ανάδειξη των στατιστικών στοιχείων που έχουν σηµειωθεί, τις 

ψυχολογικές παρεµβάσεις που είναι απαραίτητο να επιστρατευθούν σε περίπτωση 

ύπαρξης καρδιακής πάθησης, τη σχέση µεταξύ της καρδιοπάθειας και της ψυχικής 

υγείας και, τέλος, επιχειρείται η ανάλυση των διαφόρων µορφών καρδιοπάθειας. 
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Εν συνεχεία, στο δεύτερο κεφάλαιο του πρώτου µέρους περιγράφεται η 

έννοια των αναπαραστάσεων για την ασθένεια και ειδικότερα του φόβου που µπορεί 

να  εκδηλώσει κάποιος καρδιοπαθής σχετικά µε την ασθένεια του. Αναλυτικότερα , 

εξηγούνται και αναλύονται οι παρακάτω έννοιες : η έννοια της ασθένειας γενικότερα, 

της χρόνιας ασθένειας ειδικότερα, των κοινωνικών αναπαραστάσεων για την 

ασθένεια , καθώς και του φόβου για την ασθένεια. Επιπλέον, αναφέρονται ποιοτικές 

µελέτες που έχουν διεξαχθεί σε ενήλικες , ψυχοµετρικά εργαλεία που εκτιµούν την 

αντίληψη για την ασθένεια (π.χ. Ερωτηµατολόγιο IPQ) , επιχειρείται η επεξήγηση του 

µοντέλου της «κοινής λογικής» που , επίσης, κάνει αναφορά στο σχετιζόµενο µε την 

ασθένεια φόβο και , τέλος, εξετάζεται η σχέση µεταξύ της αντίληψης για την 

ασθένεια και της καρδιοπάθειας. 

Το τρίτο κεφάλαιο του πρώτου µέρος είναι αφιερωµένο στη φυσική 

κατάσταση και στο ρόλο που η τελευταία διαδραµατίζει στην έκβαση των καρδιακών 

παθήσεων. Σε αυτό το κεφάλαιο αναλύονται οι έννοιες της υγείας και της φυσικής 

κατάστασης, αναφέρονται οι παράγοντες που εµπλέκονται στη φυσική κατάσταση 

των ατόµων , επεξηγείται η σχέση της άσκησης µε τη σωµατική και την ψυχική υγεία 

και , τέλος, γίνεται λόγος για τη σχέση της φυσικής κατάστασης και της καρδιάς, την 

οποία τεκµηριώνουν και ερευνητικά δεδοµένα. 

Τέλος , στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο του πρώτου µέρους εξετάζεται 

διεξοδικά η επίδραση του βιολογικού φύλου των καρδιοπαθών στην έκβαση της 

ασθένειας τους  και αναφέρονται οι σχέσεις του φύλου µε την υγεία, µε τις επιστήµες 

υγείας, καθώς και µε τις καρδιακές παθήσεις. Σηµαντικό κοµµάτι αυτού του 

κεφαλαίου αποτελεί η εκτενής αναφορά των διαφορών µεταξύ των δύο φύλων στην 

εµφάνιση και στην έκβαση της καρδιοπάθειας . 

Από την άλλη µεριά, στο δεύτερο µέρος της εργασίας παρατίθενται η έρευνα  

και οι µεθοδολογικές της προσεγγίσεις. Πιο συγκεκριµένα, αναφέρονται ο σκοπός και 

οι στόχοι της έρευνας, τα ψυχοµετρικα εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν, 

περιγράφεται το δείγµα µέσα από δηµογραφικα, κοινωνικά και άλλα χαρακτηριστικά, 

γίνεται η παρουσίαση των αποτελεσµάτων σε πίνακες και επεξηγήσεις αυτών και , 
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τέλος, ακολουθεί η ερµηνεία και η συζήτηση γύρω από τα αποτελέσµατα  και τους 

περιορισµούς της έρευνας. 
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    Μέρος Πρώτο 
 

1.ΚΑΡ∆ΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ 

1.1.Η καρδιά µας – Εισαγωγή  

Σχήµα 1: Η καρδιά 

 

 Αυτή η αντλία στο κέντρο του θώρακα µας είναι πραγµατικά η πηγή ζωής και 

η σηµασία της αντικατοπτρίζεται στην ποίηση, τα τραγούδια, τις µεταφορικές µας 

έννοιες σε κάθε αίσθηση µας για το ποιοι είµαστε. Οι επιστήµονες στο Μεσαίωνα 

πίστευαν πως η καρδιά ήταν το κέντρο της σοφίας (η αληθινή αγάπη, 

παρεµπιπτόντως αποδίδονταν στο ήπαρ). Σήµερα, θεωρούµε την καρδιά µας κέντρο 

της ψυχής µας, το µέρος εκείνο που κυβερνά τα συναισθήµατα µας. Όταν τελειώνει 

µια ερωτική σχέση, λέµε ότι σπαράζει η καρδιά µας. Όταν κάποιος µιλά για 

ειλικρίνεια, λέµε ότι µιλά από την καρδιά του. Όταν επιθυµούµε κάτι απελπισµένα, 
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λέµε ότι µας έχει κλέψει την καρδιά. Και όταν υποφέρουµε από µεγάλη θλίψη, δεν 

νιώθουµε σαν να έχουµε ένα µεγάλο βάρος ακριβώς σε εκείνη την περιοχή του 

θώρακα; 

∆εν είναι να απορεί κανείς που αυτός ο πρώτος σε  µέγεθος µυς αποτελεί 

τέτοια πηγή έµπνευσης για όλους µας. Η καρδιά ενός ενήλικου χτυπά γύρω στις 70 

φορές το λεπτό, πράγµα που φτάνει στον εντυπωσιακό αριθµό των 100 χιλιάδων 

χτύπων την ηµέρα, δηλαδή δυόµιση δισεκατοµµύρια χτύποι κατά τη διάρκεια µιας 

µέσης ζωής. Ο σωλήνας που διαµορφώνεται τελικά σε καρδιά αρχίζει να χτυπά 23 

περίπου µέρες µετά τη σύλληψη και συνεχίζει να χτυπά µέχρι να σταµατήσει για 

πάντα. 

 Η καρδιά έχει κωνοειδές σχήµα µε τη βάση προς τα άνω (Guyton 1990) και 

χωρίζεται σε τέσσερις χώρους – τον αριστερό κόλπο, το δεξιό κόλπο, την αριστερή 

κοιλία και τη δεξιά κοιλία. Κάθε χώρος αποµονώνεται µε µια βαλβίδα, ώστε το αίµα 

να µπορεί να κινηθεί προς τη µια διεύθυνση, όχι όµως προς την άλλη. Όταν ακούει 

κανείς ένα χτύπο της καρδιάς, µπορεί να διακρίνει ότι ο χτύπος αποτελείται από δυο 

µέρη: λαµπ – νταµπ. Το πρώτο µέρος του χτύπου ωθεί το αίµα από τους κόλπους (του 

µικρούς χώρους στο πάνω τµήµα της καρδιάς) στις κοιλίες (τους µεγαλύτερους 

χώρους στο κάτω τµήµα της καρδιάς) και το δεύτερο µέρος του χτύπου ωθεί το αίµα 

έξω από την καρδιά. 

 Κάθε κύτταρο του σώµατος µας χρειάζεται οξυγόνο για να παράγει ενέργεια 

από τις τροφές. Είναι το ένα και µοναδικό ουσιαστικό συστατικό. ∆εν µπορούµε να 

επιζήσουµε για πολλή ώρα χωρίς οξυγόνο. Γι’ αυτό η καρδιά είναι τόσο σηµαντική. 

Ο κύριος ρόλος της είναι να κυκλοφορεί αίµα πλούσιο σε οξυγόνο σε ολόκληρο το 

σώµα . Οι δυο πλευρές της καρδιάς επιτελούν δυο διαφορετικές λειτουργίες ως προς 

αυτόν το σκοπό. Η δεξιά πλευρά της καρδιάς συλλέγει αίµα φτωχό σε οξυγόνο και το 

στέλνει στους πνεύµονες για να αναπληρωθεί το οξυγόνο και να αποµακρυνθεί το 

διοξείδιο του άνθρακα. Η αριστερή πλευρά παίρνει το πλούσιο σε οξυγόνο αίµα που 

έρχεται από τους πνεύµονες και το επανακυκλοφορεί σε όλο το σώµα, στους µυς και 

τα όργανα. Το οξυγονωµένο (πλούσιο σε οξυγόνο αίµα) µεταφέρεται από την καρδιά 
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µε τις αρτηρίες και το αίµα που έχει αφήσει το οξυγόνο του στα διάφορα µέρη του 

σώµατος µεταφέρεται πίσω στην καρδιά µε τις φλέβες (Σαµπετάι, 2006). 

 Η καρδιά ,όπως φαίνεται, είναι ένα όργανο που βρίσκεται σε συνεχή µηχανική 

και µεταβολική δραστηριότητα. Η φυσιολογία της συνίσταται στη µελέτη της 

λειτουργίας του φυσιολογικού οργάνου, περιλαµβανόµενης της κυτταρικής του 

οργάνωσης και της συσταλτικής του δραστηριότητας. Ο µεταβολισµός, όρος που 

προέρχεται από την ελληνική λέξη «µεταβολή», περιλαµβάνει τη µετατροπή του 

οξυγόνου και άλλων θρεπτικών ουσιών σε ενέργεια για τα κύτταρα, µε τη µορφή της 

τριφωσφορικής αδενοσίνης (ΑΤΡ).  

 Αρχικά, η φυσιολογία της καρδιάς βασίζεται ολοένα και περισσότερο στην 

κατανόηση της λειτουργίας των κυττάρων, και ιδιαίτερα των πολύπλοκων σηµάτων 

(µετατροπή σηµάτων) που καθορίζουν το ρόλο των ιόντων ασβεστίου στον κύκλο της 

συστολής και ρυθµίζουν πολύπλοκους µηχανισµούς που ελέγχουν την διακίνηση των 

ιόντων ασβεστίου, νατρίου και καλίου προς το εσωτερικό και το εξωτερικό του 

κυττάρου, καθώς και µέσα σε ενδοκυττάριους χώρους που περιβάλλονται από 

κυτταρικές µεµβράνες. 

 Επιπροσθέτως , ο κύριος σκοπός της πρόσληψης οξυγόνου από την καρδιά 

είναι η παροχή αρκετής ενέργειας µε τη µορφή ΑΤΡ, για την αντιµετώπιση των 

απαιτήσεων για τη µηχανική λειτουργία. Για το σχηµατισµό της ΑΤΡ απαιτείται 

οξυγόνο και ¨βλέπουµε ότι η κατανάλωση οξυγόνου αυξάνεται σχεδόν ευθέως 

ανάλογα προς το αυξηµένο έργο που απαιτείται από την καρδιά.(Starling, 1920). 

Όταν η παροχή οξυγόνου είναι ανεπαρκής σε σχέση µε τις απαιτήσεις, εξαιτίας 

ισχαιµίας (ελαττωµένη αιµάτωση), στην αρχή παρατηρούνται αναστρέψιµες και στη 

συνέχεια µη αναστρέψιµες µεταβολές του µεταβολισµού. Οι τελευταίες 

αποκαλούνται εµφράγµατα (θάνατος των κυττάρων). Οι διαταραχές αυτές 

προκαλούνται όταν η παροχή οξυγόνου είναι περιορισµένη εξαιτίας της στεφανιαίας 

νόσου, και η βαρύτερη µορφή (το έµφραγµα) προκαλείται όταν η παροχή αρτηριακού 

αίµατος αναστέλλεται πλήρως από θρόµβο που αποφράσσει εντελώς το αγγείο. Το 

τελευταίο αποτελεί την κλινική κατάσταση του οξέος εµφράγµατος του µυοκαρδίου. 

Ενέργεια, επίσης, χρειάζεται για την λειτουργία των αντλιών που ελέγχουν τις 
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συγκεντρώσεις των διάφορων ιόντων µέσα στο κύτταρο. Οι ανωµαλίες όσον αφορά 

την κατανοµή των ιόντων προδιαθέτουν στο θάνατο των κυττάρων είτε σε ανωµαλίες 

του καρδιακού ρυθµού, όπως η δυνητικά θανατηφόρα ισχαιµική αρρυθµία των 

κοιλίων. 

 Τέλος, η καρδιά αποτελεί το κέντρο του κυκλοφορικού συστήµατος. Όταν η 

καρδιά επιβαρύνεται µε συνεχές µηχανικό φορτίο, τα κύτταρα του µυοκαρδίου 

αυξάνονται σε µέγεθος µε τη διεργασία της υπερτροφίας. Καρδιακή ανεπάρκεια 

προκαλείται µε την επίδραση υπέρµετρης συνεχούς υπερφόρτισης, είτε όταν το 

µυοκάρδιο υποστεί βαρεία βλάβη, όπως στην περίπτωση του εµφράγµατος του 

µυοκαρδίου. Για την κατανόηση του µηχανισµού της υπερτροφίας της καρδιάς 

απαιτείται η γνώση που παρέχεται µε τις σύγχρονες τεχνικές της µοριακής βιολογίας, 

που είναι απαραίτητες για την κατανόηση της καρδιακής 

ανεπάρκειας(Παρισιανού,1991). 

 

1.2.Τι είναι οι καρδιακές παθήσεις 

            Σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, 

πρώτη αιτία θανάτου των κατοίκων της Ελλάδας είναι οι καρδιαγγειακές παθήσεις. 

∆ηλαδή το έµφραγµα του µυοκαρδίου, τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια και η ρήξη 

του ανευρύσµατος της αορτής. Ακολουθούν οι διάφορες µορφές καρκίνου, ενώ ο 

βίαιος θάνατος από τροχαία συµβάντα βρίσκεται στην τρίτη θέση. Υπολογίζεται ότι 

κάθε χρόνο πεθαίνουν 17 εκατοµµύρια άνθρωποι παγκοσµίως εξαιτίας των 

καρδιαγγειακών νόσων, ενώ ο αντίστοιχος αριθµός στην Ευρώπη είναι 2 

εκατοµµύρια. Το αποτέλεσµα είναι να καταγράφονται στην Ελλάδα κάθε χρόνο 

περίπου 20.000 νέα εµφράγµατα. 

            Με τον όρο «καρδιαγγειακές παθήσεις» εννοούµε τις παθήσεις της καρδιάς 

και των αγγείων που οφείλονται στη στένωση των αρτηριών και αναφερόµαστε 

κυρίως στη στηθάγχη και το έµφραγµα. Οι στεφανιαίες αρτηρίες είναι σωλήνες που 

µεταφέρουν καθαρό οξυγονωµένο αίµα στο µυοκάρδιο και, όταν παρουσιάζουν 

στένωση λόγω αθηρωµατοσκλήρυνσης (σαν να πιάνουν «πουρί»), δεν µπορούν να 
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εκπληρώσουν ικανοποιητικά την «αποστολή» τους. Ο διεθνής επιστηµονικός όρος 

που χρησιµοποιείται συνήθως για την ανεπάρκεια των στεφανιαίων αρτηριών είναι 

«ισχαιµική καρδιοπάθεια»(Σαµπετάι,2006). 

              Η πιθανότητα για την ανάπτυξη καρδιοπάθειας δεν είναι ένας κίνδυνος που 

ορισµένοι τον διατρέχουν και κάποιοι άλλοι όχι. Είναι κοινός για όλους, απλώς 

κάποιοι τον διατρέχουν σε µεγαλύτερο βαθµό και κάποιοι άλλοι σε µικρότερο. Ο 

βαθµός αυτός καθορίζεται από τους παράγοντες κινδύνου που φέρει ο καθένας, οι 

οποίοι σε γενικές γραµµές είναι ίδιοι για άντρες, γυναίκες και παιδιά. Συγκεκριµένα 

υπάρχουν οι παράγοντες που: 

 δεν µπορούν να τροποποιηθούν 

• ηλικία: Καθώς αυξάνεται η ηλικία αυξάνεται και ο κίνδυνος για την εµφάνιση 

καρδιοπαθειών. Παρόλο που η διαδικασία της αθηρωµατοσκλήρυνσης ξεκινάει από 

πολύ µικρή ηλικία, είναι γεγονός ότι οι κλινικές εκδηλώσεις της εµφανίζονται µετά 

τα 41 έτη. 

• Φύλο: Οι άντρες διατρέχουν µεγαλύτερο κίνδυνο να πάθουν έµφραγµα, και µάλιστα 

σε µικρότερη ηλικία (35-50 ετών). Οι γυναίκες παρουσιάζουν αυξηµένη ανοσία και 

αντοχή προς την αθηρωµατοσκλήρυνση, τουλάχιστον κατά την αναπαραγωγική τους 

ηλικία (είναι δεκτό πως υπάρχει ορµονική προστασία από τα οιστρογόνα ή και 

άλλους ενδεχοµένως παράγοντες που δεν είναι γνωστοί).  

Η συχνότητα προσβολής των γυναικών από έµφραγµα ήταν 5-7 φορές µικρότερη απ’ 

ό,τι στους άντρες, όµως τα τελευταία χρόνια η σχέση αυτή έχει ελαττωθεί. Η 

προστασία των ορµονών παύει µετά την εµµηνόπαυση, οπότε η συχνότητα του 

εµφράγµατος ανάµεσα στα 2 φύλα τείνει να εξισωθεί. 

• Οικογενειακό Ιστορικό: Γυναίκες και άντρες έχουν αυξηµένες πιθανότητες να 

αναπτύξουν καρδιαγγειακό νόσηµα αν έχουν συγγενή πρώτου βαθµού (γονείς ή 

αδέρφια) που εκδήλωσε αθηρωµατική νόσο σε ηλικία µικρότερη των 65 ετών, σε 

σύγκριση πάντα µε αυτούς που φέρουν τους ίδιους παράγοντες κινδύνου χωρίς όµως 

να έχουν κληρονοµικό ιστορικό.  
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Παράγοντες που µπορούν να τροποποιηθούν 

• Κάπνισµα: Είναι µια από τις σηµαντικότερες αιτίες εµφάνισης 

καρδιοπαθειών (ακόµη και το παθητικό), αφού ευνοεί την ανάπτυξη 

αθηρωµατοσκλήρυνσης και έχει γραµµική σχέση µε τον κίνδυνο θανάτου από 

ισχαιµική καρδιοπάθεια: όσο περισσότερο καπνίζει κανείς τόσο µεγαλύτερος και ο 

κίνδυνος. Αντίστροφα, όποιος διακόψει το κάπνισµα εξουδετερώνει πλήρως τον 

αυξηµένο εξαιτίας της βλαβερής συνήθειας κίνδυνο µέσα σε 4-5 χρόνια. Οι γυναίκες 

που παίρνουν αντισυλληπτικά χάπια και καπνίζουν διατρέχουν µεγαλύτερο ρίσκο να 

πάθουν έµφραγµα από αυτές που δεν καπνίζουν(Ρωµαίος,2007).  

• Υψηλά επίπεδα χοληστερόλης: Μελέτες δείχνουν ότι οι 

γυναίκες άνω των 55 έχουν υψηλότερα επίπεδα χοληστερόλης από τους άντρες. 

Υψηλά επίπεδα LDL («κακής») χοληστερόλης αυξάνουν το ρίσκο για καρδιοπάθειες 

και έµφραγµα. Αντίθετα, υψηλά επίπεδα της HDL («καλής») χοληστερόλης  

µειώνουν τον κίνδυνο εµφάνισης καρδιοπαθειών, ενώ τα χαµηλά επίπεδά της 

αποτελούν ισχυρότερο παράγοντα κινδύνου για τις γυναίκες απ’ ό,τι για τους 

άντρες(Γεδεών,1995). 

•  Υψηλή αρτηριακή πίεση: Η υψηλή πίεση είναι ο 

µεγαλύτερος αυτόνοµος παράγοντας κινδύνου για καρδιοπάθειες και εγκεφαλικά. 

Εκτιµάται πως έως το 2025 περισσότεροι από 1,5 δισ. άνθρωποι πάνω από 25 ετών 

θα έχουν υπέρταση. Ο κίνδυνος υπέρτασης είναι µεγαλύτερος για τους παχύσαρκους 

και όλους όσοι έχουν ανάλογο οικογενειακό ιστορικό. Ειδικά για τις γυναίκες, οι 
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πιθανότητες αυξάνονται κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης αν παίρνουν 

συγκεκριµένους τύπους αντισυλληπτικών και όταν πλησιάζουν στην εµµηνόπαυση. 

• Καθιστική ζωή: ∆ιάφορες µελέτες έχουν δείξει ότι η έλλειψη φυσικής 

δραστηριότητας αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την εµφάνιση καρδιοπαθειών. 

Γενικά, φαίνεται ότι οι άνθρωποι που κάνουν καθιστική ζωή έχουν σχεδόν διπλάσιο 

κίνδυνο να αναπτύξουν καρδιοπάθειες από αυτούς που είναι πιο δραστήριοι.  

•  Παχυσαρκία: Το αυξηµένο λίπος στο σώµα, ειδικά όταν αυτό 

συσσωρεύεται στην περιοχή της µέσης, αυξάνει τον κίνδυνο να εµφανιστούν 

προβλήµατα υγείας συµπεριλαµβανοµένων της υπέρτασης, των αυξηµένων επιπέδων 

χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων, του διαβήτη και των καρδιαγγειακών παθήσεων. 

Στις δυτικού τύπου κοινωνίες, µεταξύ των οποίων και η ελληνική, το ποσοστό των 

παχύσαρκων στο γενικό πληθυσµό είναι πολύ αυξηµένο και αποδίδεται –µε 

σπανιότατες εξαιρέσεις– στην πολυφαγία. Η παχυσαρκία µε την καθιστική ζωή 

συνδέονται µε ένα φαύλο κύκλο. Αυτός που κάνει καθιστική ζωή οδηγείται στην 

παχυσαρκία, ενώ ο παχύσαρκος κάνει καθιστική ζωή (Καπαντάης,2004 ). 

• Σακχαρώδης διαβήτης: Τα ποσοστά θανάτου από καρδιακή νόσο των ενηλίκων µε 

διαβήτη είναι 2-4 φορές µεγαλύτερα από αυτά των ενηλίκων χωρίς διαβήτη. Οι 

διαβητικοί εµφανίζουν συχνά αυξηµένη αρτηριακή πίεση, υψηλά επίπεδα 

χοληστερόλης, ενώ είναι και παχύσαρκοι, αυξάνοντας τον κίνδυνο ακόµα 

περισσότερο. 

 

Προσθετοί κίνδυνοι 

• Υψηλά επίπεδα τριγλυκεριδίων: Συνήθως συνδυάζονται µε υψηλά επίπεδα ολικής 

και «κακής» χοληστερόλης, χαµηλά επίπεδα «καλής» χοληστερόλης και αυξηµένο 

κίνδυνο για διαβήτη. Η επιστηµονική έρευνα υποστηρίζει ότι τα υψηλά επίπεδα 

τριγλυκεριδίων πιθανώς να αυξάνουν τον κίνδυνο για τις γυναίκες περισσότερο απ’ 

ό,τι για τους άντρες. 

• Υπέρµετρη κατανάλωση αλκοόλ: Μπορεί να συµβάλει µεταξύ άλλων στην 
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πρόκληση παχυσαρκίας, την αύξηση της τιµής των τριγλυκεριδίων και της 

αρτηριακής πίεσης και την πρόκληση καρδιακής ανεπάρκειας αλλά και να οδηγήσει 

σε εγκεφαλικό.  

• Στρες: Ο ρόλος του στρες στην ανάπτυξη καρδιοπαθειών δεν έχει ακόµα 

προσδιοριστεί. Οι άνθρωποι αντιδρούν διαφορετικά στις στρεσογόνες καταστάσεις, 

ανάλογα µε την ψυχοσύνθεσή τους. Υπερβολικές ωστόσο αντιδράσεις µπορεί να 

οδηγήσουν σε άλλες βλαπτικές και επικίνδυνες συνήθειες όπως το κάπνισµα και η 

πολυφαγία(Σαµπετάι,2006). 

   1.3.Μορφές Καρδιοπάθειας  

1.3.1.Στεφανιαία Νόσος  

 Η στεφανιαία νόσος είναι η υπ’ αριθµού ένα αιτία θανάτων στη χώρα µας. 

Μπορεί να προκληθεί από πολλές διαφορετικές αιτίες, συµπεριλαµβανοµένων 

ανωµαλιών της καρδιάς, λοιµώξεων καρδιακών βαλβίδων και ανωµαλιών καρδιακού 

παλµού.  

         Στις εκδηλώσεις της στεφανιαίας νόσου περιλαµβάνονται: 

1. Η περίοδος χωρίς συµπτώµατα 

2. Η σταθερή στηθάγχη 

3. Η ασταθής στηθάγχη 

4. Το οξύ έµφραγµα του µυοκαρδίου 

5. Ο αιφνίδιος καρδιακός θάνατος 

          1. Στην περίοδο χωρίς συµπτώµατα συνήθως υπάρχει κάποιος βαθµός 

στένωσης των στεφανιαίων αγγείων, όχι όµως σε τέτοιο βαθµό που να µην µπορεί να 

εξασφαλιστεί ικανοποιητική παροχή οξυγόνου στο µυοκάρδιο, ακόµα και σε 

συνθήκες αυξηµένων απαιτήσεων, όπως η έντονη σωµατική κόπωση. Εάν σε αυτό το 

στάδιο, στο οποίο όπως προαναφέρθηκε δεν υπάρχουν προειδοποιητικά συµπτώµατα, 

δεν υπάρξει σαφής τροποποίηση των προδιαθεσικών παραγόντων για την ανάπτυξη 

στεφανιαίας νόσου (εκτενής αναφορά των οποίων ακολουθεί στη συνέχεια), µοιραία 

θα ακολουθήσουν οι βαρύτερες κλινικές µορφές της νόσου(Παπάζογλου,1985). 

  2. Η σταθερή στηθάγχη χαρακτηρίζεται από την εµφάνιση θωρακικού πόνου 

(στηθάγχης) κατά προβλέψιµο τρόπο. Συγκεκριµένα το στηθαγχικό ενόχληµα 
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εµφανίζεται κάθε φορά µετά από δεδοµένη προσπάθεια, π.χ. µετά από ορισµένη 

απόσταση βάδισης. Βέβαια, µε την πάροδο του χρόνου τα συµπτώµατα 

επιδεινώνονται, γιατί η αρτηριοσκληρυντική πλάκα που στενεύει τον αγγειακό αυλό 

επεκτείνεται και εφόσον δεν υπάρξει αποφασιστική αντιµετώπιση των παραγόντων 

που ευθύνονται για την ανάπτυξη της αρτηριοσκλήρυνσης, µετά από κάποια χρονική 

περίοδο η στενωµένη αρτηρία θα αποφραχθεί. Η σταθερή στηθάγχη γενικά αποτελεί 

µία σχετικά καλοήθη κλινική κατάσταση και αυτό διότι προειδοποιεί τον πάσχοντα 

και δεδοµένου ότι εξελίσσεται αργά, προσφέρει τη δυνατότητα για την επιλογή και 

την εφαρµογή της κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής (Σαµπετάι, 2006). 

   

            3. Η ασταθής στηθάγχη αποτελεί µια πιο επικίνδυνη µορφή στεφανιαίας 

νόσου, γι’ αυτό και έχει χαρακτηριστεί προεµφραγµατική στηθάγχη . Το σύµπτωµα 

µε το οποίο εκδηλώνεται είναι το κλασικό στηθαγχικό ενόχληµα, το οποίο όµως, σε 

αντίθεση µε τη σταθερή στηθάγχη, δεν είναι προβλέψιµο, αλλά µπορεί να 

εµφανίζεται ανεξάρτητα από τη σωµατική προσπάθεια, π.χ. στην ηρεµία ή ακόµη και 

να ξυπνάει τον ασθενή. Το τι ακριβώς συµβαίνει και εγκαθίσταται µία τόσο 

θορυβώδης κλινική εικόνα ξεφεύγει από το σκοπό αυτού του εντύπου. 

Επιγραµµατικά ωστόσο, µπορούµε να πούµε ότι στην περίπτωση της ασταθούς 

στηθάγχης συµβαίνει µία απότοµη ελάττωση του εύρους του αγγειακού αυλού, σε 

αντίθεση µε την προοδευτική µείωσή του, που χαρακτηρίζει τη σταθερή στηθάγχη. Η 

αιφνίδια αυτή ελάττωση οφείλεται στο σπάσιµο (ρήξη) της αρτηριοσκληρυντικής 

πλάκας, πάνω στην οποία επικάθεται ένα πήγµα αίµατος (θρόµβος). Συνέπεια αυτού 

του φαινοµένου είναι η αιφνίδια αύξηση µιας στένωσης, για παράδειγµα από 50% σε 

90%. Είναι σαφές ότι µία τέτοια ασταθής κατάσταση πρέπει να αντιµετωπίζεται µε 

εισαγωγή σε νοσοκοµείο, ώστε µε τη χορήγηση της κατάλληλης θεραπευτικής 

αγωγής να δοθεί η ευκαιρία στη «σπασµένη» αρτηριοσκληρυντική πλάκα να 

επουλωθεί και να αποφευχθεί η ανεπιθύµητη εξέλιξη προς έµφραγµα του 

µυοκαρδίου(Παπάζογλου,1985). 

             4. Το οξύ έµφραγµα του µυοκαρδίου (OEM) είναι η νέκρωση µιας περιοχής 

του καρδιακού µυός, που οφείλεται στην αιφνίδια διακοπή της παροχής οξυγόνου στο 

συγκεκριµένο τµήµα. Η διακοπή της παροχής αίµατος οφείλεται σε αιφνίδια 
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απόφραξη µιας στεφανιαίας αρτηρίας, λόγω της ανάπτυξης θρόµβου πάνω σε µία 

αρτηριοσκληρυντική πλάκα. Πολύ σπανιότερα η απόφραξη µπορεί να οφείλεται σε 

παρατεταµένο σπασµό των στεφανιαίων αρτηριών. Κλινικά το έµφραγµα του 

µυοκαρδίου εκδηλώνεται µε τυπική στηθάγχη, η οποία όµως είναι παρατεταµένης 

διάρκειας, δεν σταµατά µε την ανάπαυση και συνοδεύεται από αίσθηµα 

«αφανισµού». Όταν σε άρρωστο µε γνωστή στεφανιαία ανεπάρκεια εκδηλωθεί ένα 

επεισόδιο θωρακικού πόνου µε τους παραπάνω χαρακτήρες, επιβάλλεται η άµεση 

µεταφορά του σε εφηµερεύον νοσοκοµείο, γιατί µόνο 

σε εξειδικευµένο χώρο και από εξειδικευµένο προσωπικό µπορεί να αντιµετωπιστεί 

µε τη µεγαλύτερη δυνατή επιτυχία ένα τόσο σοβαρό ιατρικό πρόβληµα. Η άµεση 

µεταφορά του ασθενούς σε νοσοκοµείο αποκτά ιδιαίτερη σηµασία, εάν 

αναλογιστούµε ότι το ΟΕΜ αποτελεί µια από τις συχνότερες αιτίες θανάτου στις 

∆υτικές χώρες (Στεφανάδης,2005). Ακόµη όµως και από τα άτοµα που θα επιβιώσουν 

από ένα οξύ επεισόδιο, µερικά θα βρεθούν αντιµέτωπα µε σοβαρές επιπλοκές που θα 

έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα της ζωής τους, όπως π.χ. την καρδιακή 

ανεπάρκεια. Βέβαια σήµερα µε τη λειτουργία των µονάδων εντατικής 

παρακολούθησης και την εφαρµογή µεθόδων που συντελούν στη διάνοιξη του 

αποφραγµένου αγγείου και εποµένως στην ταχεία επαναιµάτωση του µυοκαρδίου, η 

πρόγνωση του ΟΕΜ έχει βελτιωθεί. Πάρα ταύτα, επειδή το τίµηµα του εµφράγµατος 

εξακολουθεί ακόµη και σήµερα να είναι βαρύ, αποτελεί µέριµνα κάθε ιατρού και 

ειδικότερα του καρδιολόγου να εντοπίζει τους ασθενείς που βρίσκονται σε κίνδυνο 

και ανάλογα µε τη διαβάθµιση του κινδύνου να παρέχει την κατάλληλη κατά 

περίπτωση φροντίδα. 

            5. Ο αιφνίδιος καρδιακός θάνατος τέλος αποτελεί την πλέον δραµατική 

εκδήλωση από όλο το κλινικό φάσµα της στεφανιαίας νόσου. Αιφνίδιος καρδιακός 

θάνατος ορίζεται ο φυσικός θάνατος που επέρχεται εντός µίας ώρας από την 

εµφάνιση των οξέων συµπτωµάτων. Η στεφανιαία νόσος και οι επιπλοκές της 

ευθύνονται για το 80% περίπου των αιφνιδίων καρδιακών θανάτων. Όπως 

προαναφέρθηκε, το 50% περίπου των οφειλόµενων σε οξύ έµφραγµα του µυοκαρδίου 

θανάτων εκδηλώνονται ως αιφνίδιοι θάνατοι. Είναι επίσης τραγικό ότι στο 25% των 
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περιπτώσεων ο αιφνίδιος καρδιακός θάνατος αποτελεί την πρώτη και δυστυχώς 

µοιραία εκδήλωση της στεφανιαίας νόσου(Μιχαλόπουλος,2002). 

 

1.3.2.Βαλβιδοπάθειες  

 Η αιτιολογία των βαλβιδοπαθειών έχει αλλάξει σηµαντικά τα τελευταία 50 µε 

60 χρόνια. Η µεγάλη ελάττωση του ρευµατικού πυρετού, η αύξηση του µέσου όρου 

ζωής, η ανάπτυξη της τεχνολογίας και η εµφάνιση βαλβιδοπαθειών νέας αιτιολογίας 

είναι οι σηµαντικότεροι λόγοι για την αλλαγή αυτή. Παρά τη µεγάλη ελάττωση όµως 

της συχνότητας του ρευµατικού πυρετού, ο αριθµός των ασθενών που υποβάλλεται 

σε εγχείριση για βαλβίδα δεν έχει ελαττωθεί. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο µέσος 

όρος ζωής έχει αυξηθεί και συνεπώς και οι βαλβιδοπάθειες που συνοδεύονται µε την 

αύξηση αυτή, όπως είναι η ανεπάρκεια της µιτροειδούς και η στένωση της 

αορτής(Λουρίδας,1993). 

          Σε ορισµένες περιπτώσεις, σπάνια βέβαια, ορισµένα φάρµακα µπορεί να 

προκαλέσουν βαλβιδοπάθεια. Το ενδιαφέρον για τις βαλβιδοπάθειες έχει αυξηθεί 

τελευταία, γιατί συχνά βαλβιδοπάθεια συνυπάρχχει µε άλλα νοσήµατα (π.χ. 

µυοκαρδιοπάθεια, νεφρική ανεπάρκεια, κ.ά.). Τα νοσήµατα είναι δυνατόν να 

προκαλέσουν βαλβιδοπάθεια ή η βαλβιδοπάθεια να προκαλέσει µυοκαρδιοπάθεια και 

καρδιακή ανεπάρκεια. Το γεγονός είναι ότι η συνύπαρξη αυτή επιδεινώνει την 

πρόγνωση(Λουρίδας,1993). 

            Κατά γενικό κανόνα, κάθε βαλβιδοπάθεια είναι στην αρχή ελαφράς µορφής 

και δεν προκαλεί συµπτώµατα. Οι βαλβιδοπάθειες όµως µε την πάροδο του χρόνου 

χειροτερεύουν. Όταν φτάσουν στο σηµείο να προκαλέσουν µεγάλου βαθµού στένωση 

ή ανεπάρκεια, τότε αρχίζουν τα συµπτώµατα, τα οποία κυρίως είναι λαχάνιασµα µε 

µικρού βαθµού ή και ακόµα χωρίς κόπωση, µικρή αντοχή στην κόπωση, εύκολη 

κόπωση ή και περιφερικό οιδήµατα. Τονίζεται ότι, κατά την εγκυµοσύνη, ασθενείς µε 

βαλβιδοπάθεια που δεν είχαν συµπτώµατα πριν από αυτή, µπορεί να γίνουν 

συµπτωµατικοί. Για το λόγο αυτό, γυναίκες µε βαλβιδοπάθεια πρέπει να 

συµβουλεύονται τον καρδιολόγο πριν µείνουν έγκυες και να παρακολουθούνται από 
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αυτόν κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης (Στεφανάδης,2005). 

          Επειδή οι βαλβιδοπάθειες στην αρχική τους µορφή δεν προκαλούν 

συµπτώµατα, ο άρρωστος µε βαλβιδοπάθεια δεν επισκέπτεται το γιατρό για το 

συγκεκριµένο αυτό λόγο, αλλά για άλλο πρόβληµα υγείας ή για προσχεδιασµένη 

εξέταση, οπότε κατά την ακρόαση της καρδιάς ακούγεται ένα ''φύσηµα''  που είναι 

χαρακτηριστικό για κάθε βαλβιδοπάθεια. Στην αρχή, η διάγνωση θα γίνει από το 

γιατρό σε τυχαία εξέταση. Επειδή ορισµένες βαλβιδοπάθειες µπορεί να 

κληρονοµούνται, το οικογενειακό ιστορικό έχει ιδιαίτερη σηµασία, γιατί την ίδια 

βαλβιδοπάθεια που έχουν οι γονείς µπορεί να κληρονοµήσουν και τα παιδιά. 

Βαλβιδοπάθειες που κληρονοµούνται είναι η πρόπτωση της µιτροειδούς βαλβίδας 

που προκαλεί ανεπάρκεια αυτής και η διγλώχινα αορτική βαλβίδα που συνήθως 

προκαλεί στένωση της αορτής. Επίσης, άτοµα που έχουν ιστορικό ρευµατικού 

πυρετού πρέπει να εξετάζονται για πιθανή ύπαρξη βαλβιδοπάθειας(Σαµπετάι,2006). 

             Όταν η βαλβιδοπάθεια είναι ελαφράς µορφής και ο ασθενής δεν έχει 

συµπτώµατα, τότε δε χρειάζεται ιδιαίτερη θεραπεία. Σε ορισµένες µορφές 

βαλβιδοπαθειών που παρατηρούνται σε µεγάλη ηλικία, η χορήγηση φαρµάκων που 

δίδονται για πρόληψη της αθηρωσκλήρωσης είναι δυνατόν να αναχαιτίσουν την 

εξέλιξη αυτής. Εφόσον η βαλβιδοπάθεια είναι βαριά και ο ασθενής έχει συµπτώµατα, 

τότε, εκτός από τα φάρµακα που θα καθορίσει ο γιατρός, στις πιο πολλές 

περιπτώσεις, χρειάζεται επέµβαση. Η επέµβαση µπορεί να είναι αντικατάσταση της 

βαλβίδας ή των βαλβίδων, η διορθωτική χειρουργική επέµβαση χωρίς τοποθέτηση 

τεχνητής βαλβίδας(Παρισιάνου,1991).             

1.3.3.Μυοκαρδιοπάθειες  

 Οι µυοκαρδιοπάθειες αποτελούν παθήσεις του µυοκαρδίου και οφείλονται σε 

διάφορες αιτίες, ενώ τα συµπτώµατά τους όπως και ο τρόπος αντιµετώπισής τους 

διαφέρουν ανάλογα µε την αιτιολογία τους.  

Στις µυοκαρδιοπάθειες το µυοκάρδιο άλλοτε χάνει την ελαστικότητά του, µε 

αποτέλεσµα τη διεύρυνση των καρδιακών κοιλοτήτων, και άλλοτε γίνεται παχύτερο ή 

σκληρό, ενώ σε ορισµένες περιπτώσεις ο µυϊκός ιστός αντικαθίσταται από ουλώδη 

ιστό. Αποτέλεσµα αυτών των µεταβολών είναι η ελάττωση της συστολικής 
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ικανότητας του µυοκαρδίου να αποστείλει το αίµα σε όλο το σώµα, γεγονός που 

καταλήγει σε καρδιακή ανεπάρκεια, αρρυθµίες και άλλες επιπλοκές. 

 Οι τέσσερις κύριες κατηγορίες µυοκαρδιοπαθειών είναι η διατατική, η 

υπερτροφική, η περιοριστική και η αρρυθµογενής δεξιά κοιλιακή δυσπλασία. 

Ορισµένες µυοκαρδιοπάθειες προκαλούνται από συγκεκριµένη αιτία, όπως είναι το 

έµφραγµα του µυοκαρδίου, η υπέρταση, η λοίµωξη από ιούς. Μερικοί τύποι όµως 

µυοκαρδιοπαθειών οφείλονται σε γενετικές µεταλλάξεις και εµφανίζονται σε πολλά 

άτοµα της ίδιας οικογένειας. Σε µερικές περιπτώσεις µυοκαρδιοπαθειών, δεν 

ανευρίσκεται η αιτία και τότε ονοµάζονται ιδιοπαθείς µυοκαρδιοπάθειες. Πιο 

συγκεκριµένα, η διατατική µυοκαρδιοπάθεια µπορεί να οφείλεται σε προχωρηµένη 

στεφανιαία νόσο, οπότε λέγεται ισχαιµική µυοκαρδιοπάθεια, σε λοιµώξεις, σε 

κατάχρηση οινοπνεύµατος, σε επιπλοκή της εγκυµοσύνης, σε ορισµένες τοξίνες και 

σε ουσίες ή φάρµακα. Η υπερτροφική µυοκαρδιοπάθεια µπορεί να κληρονοµηθεί, 

ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις η αιτιολογία της είναι άγνωστη. Η περιοριστική 

µυοκαρδιοπάθεια περιλαµβάνει την αιµοχρωµάτωση (εναπόθεση σιδήρου σε 

διάφορους ιστούς και στο µυοκάρδιο), την αµυλοείδωση (ανώµαλες πρωτεΐνες 

κάθονται στο µυοκάρδιο), τη σαρκοείδωση (ειδική φλεγµονή σε διάφορα όργανα, 

περιλαµβανοµένης της καρδιάς) και τις διάφορες µορφές διαταραχών του 

κολλαγόνου. Η αρρυθµογενής δεξιά κοιλιακή δυσπλασία είναι κληρονοµική πάθηση 

και µπορεί να προκαλέσει αρρυθµίες επικίνδυνες, πολλές φορές, για τη 

ζωή(Τουτούζας,2006). 

 Οι µυοκαρδιοπάθειες µπορεί να προσβάλουν όλες τις ηλικίες, από τη βρεφική 

µέχρι τη γεροντική ηλικία. Ορισµένες ηλικίες όµως προσβάλλονται συχνότερα από 

ορισµένες µορφές µυοκαρδιοπάθειας, όπως τα νέα άτοµα παρουσιάζουν πρώιµα τις 

εκδηλώσεις της αρρυθµογενούς δεξιάς κοιλιακής δυσπλασίας και οι ενήλικοι 

συχνότερα την ισχαιµική µυοκαρδιοπάθεια. Μερικοί ασθενείς ζουν φυσιολογικής 

ζωής χωρίς συµπτώµατα, χωρίς να ξέρουν ότι πάσχουν, ενώ άλλοι ασθενείς 

παρουσιάζουν γρήγορα συµπτώµατα και επιπλοκές. Σύγχρονες θεραπείες µπορεί να 

ελαττώσουν τα συµπτώµατα και τις επιπλοκές. 
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1.3.4.Αρρυθµίες 

          Αρρυθµία χαρακτηρίζεται η κατάσταση εκείνη κατά την οποία ο ρυθµός 

λειτουργίας της καρδιάς δεν είναι ρυθµικός. Πολλές φορές ο άρρωστος όταν 

καταφέρνει να ψηλαφά το σφυγµό του παρατηρεί ότι παρουσιάζει διακοπές. Άλλοτε 

το αισθάνεται σαν σκίρτηµα της καρδιάς. Άλλοτε πάλι µπορεί να έχει αρρυθµίες και 

να µην αισθάνεται τίποτα.  

Η καρδιά είναι ένα όργανο που λειτουργεί αυτόµατα υπό την επίδραση ενός 

ηλεκτρικού κέντρου που λέγεται φλεβοκόµβος και ο οποίος εξασφαλίζει την οµαλή 

και ρυθµική λειτουργία της καρδιάς. Έτσι, τα σκιρτήµατα ή φτερουγίσµατα της 

καρδιάς συνήθως δεν είναι τίποτα άλλο από συναισθηµατικές εντολές που δίνει ο 

εγκέφαλος και που διαβιβάζονται µέσω των νεύρων προς την καρδιά,Ο έρωτας, το 

άγχος, το οποιοδήποτε stress, η µεγάλη θλίψη προκαλούνται από διεργασίες µέσα 

στον εγκέφαλο του ανθρώπου(Αδαµοπούλου,2008). 

           Αντίθετα εάν η αρρυθµία αποδειχθεί ότι συνδέεται µε καρδιολογική πάθηση 

που πιθανόν να απειλήσει και τη ζωή τότε η περαιτέρω διερεύνηση της αρρυθµίας 

χρειάζεται ηλεκτροφυσιολογική µελέτη. Η µελέτη αυτή γίνεται µε τη χρήση 

ηλεκτροδίων τα οποία δίνουν ηλεκτρικά ερεθίσµατα στην καρδιά και ταυτόχρονα 

καταγράφουν το αποτέλεσµά τους. Έτσι είναι δυνατόν κατά τη διάρκεια της µελέτης 

να προκληθεί αρρυθµία ή ακόµα και η συγκεκριµένη αρρυθµία που καταγράφηκε στο 

ηλεκτροκαρδιογράφηµα. Με αυτόν τον τρόπο διευκρινίζεται ο µηχανισµός που 

παράγει την αρρυθµία(Αδαµοπούλου,2008). 

Κατά τη διάρκεια της µελέτης είναι δυνατόν να δοκιµασθεί η 

αποτελεσµατικότητα αντιαρρυθµικών φαρµάκων µε στόχο τα φάρµακα αυτά να 

χορηγηθούν στον ασθενή για την ουσιαστική αντιµετώπιση της αρρυθµίας του. Σε 

άλλες πάλι περιπτώσεις είναι αναγκαία η ηλεκτρική καταστροφή του κέντρου 

παραγωγής της αρρυθµίας ή των ηλεκτρικών της διαδροµών µε χορήγηση ηλεκτρικού 

ρεύµατος υψηλής ενέργειας. Είναι το γνωστό ‘Ablation’. Έτσι, είναι δυνατόν να 

καταστραφούν οι εστίες που προκαλούν την κολπική µαρµαρυγή και διάφορες ειδικές 

αρρυθµίες που χαρακτηρίζονται είτε υπερκοιλιακές ή κοιλιακές. Εάν και η µέθοδος 

αυτή (ablation) αποτύχει, τότε οι αρρυθµίες ανάλογα µε την περίπτωση 
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αντιµετωπίζονται είτε µε βηµατοδότη είτε µε απινιδωτή δηλαδή µε ειδική συσκευή 

που όταν εκδηλωθεί η αρρυθµία που είναι επικίνδυνη για τη ζωή αυτόµατα η 

συσκευή ενεργοποιείται και σταµατά την αρρυθµία(Λουρίδας,1993). 

Παρόλα αυτά, δεν υπάρχει λόγος για ανησυχία. Μόνο το 10% των αρρυθµιών 

αποδεικνύεται µε τη διερεύνηση ότι είναι επικίνδυνο για τη ζωή. Αλλά και γι’ αυτές 

ακόµα τις αρρυθµίες υπάρχει αισιοδοξία γιατί µε τις σύγχρονες καρδιολογικές 

εξελίξεις είναι αντιµετωπίσιµες. 

                        

1.3.5.Όγκοι της Καρδιάς   

             ∆εν υπάρχει τέλεια ταξινόµηση των καρδιακών νεοπλασµάτων, όπως σε κάθε 

όργανο ή ιστό, τα νεοπλάσµατα που προσβάλουν την καρδιά µπορεί να είναι 

πρωτοπαθή ή δευτεροπαθή. Τα πρωτοπαθή µπορεί να είναι καλοήθη ή κακοήθη και 

τα δευτεροπαθή ή µεταστατικά, είναι εξ' ορισµού κακοήθη. Τα µεταστατικά 

νεοπλάσµατα είναι πάρα πολύ πιο συχνά από τα πρωτοπαθή µε µια σχέση 

τουλάχιστον 30 ώρες 1. 

Όσον αφορά τα καλοήθη νεοπλάσµατα, τα µυξώµατα είναι οι πλέον συχνοί 

πρωτοπαθείς καρδιακοί όγκοι και το 75% αυτών εντοπίζονται στην κοιλότητα του 

αριστερού κόλπου, περίπου 23% στον δεξιό κόλπο και περίπου 2% σε µία κοιλιακή 

κοιλότητα. Σε σπάνιες περιπτώσεις, ο όγκος παρουσιάζεται σε περισσότερες από µία 

κοιλότητες. Γενικά, το νεόπλασµα όταν εντοπίζεται στον αρ. κόλπο προκαλεί 

συµπτώµατα όταν το βάρος του φτάσει τα 70gr. Τα µυξώµατα του δεξιού κόλπου που 

προκαλούν συµπτώµατα είναι συνήθως δύο φορές µεγαλύτερα (Τουτούζας,2006). 

Σχετικά µε τα κακοήθη νεοπλάσµατα, τα καρδιακά σαρκώµατα είναι οι 

δεύτεροι σε συχνότητα όγκοι µετά τα µυξώµατα και αποτελούν τους συχνότερους 

πρωτοπαθείς κακοήθεις όγκους της καρδιάς. Οι όγκοι αυτοί καθίστανται περίπου στο 

80% των περιπτώσεων, συνηθέστερα στους πνεύµονες, το µεσοθωράκιο και τη 

σπονδυλική στήλη και λιγότερο συχνά στο ήπαρ, τους νεφρούς, τα επινεφρίδια, το 

πάγκρεας, τα οστά, το σπλήνα και το έντερο. 
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Τα σαρκώµατα απαντούν σε κάθε ηλικία συχνότερα όµως µεταξύ της 3ης και 

4ης δεκαετίας της ζωής. Παρατηρείται ελαφρώς υψηλότερη συχνότητα εµφάνισης 

στους άνδρες από ό,τι στις γυναίκες. Εντοπίζονται συχνότερα στους κόλπους 

(ειδικότερα στο δεξιό) παρά στις κοιλίες. Όταν αναπτύσσονται εξωκαρδιακά, διηθούν 

το περικάρδιο και παράγουν αιµορραγική περικαρδιακή συλλογή. Σε περίπτωση που 

ο όγκος παρουσιάζει διηθητικό χαρακτήρα προς το µυοκάρδιο, παρατηρούνται 

διαταραχές της αγωγιµότητας, πλήρης κολποκοιλιακός αποκλεισµός και καρδιακή 

ανεπάρκεια. Στην περίπτωση της καρδιακής ανεπάρκειας τίθεται πρόβληµα 

διαφοροδιάγνωσης από τις διάφορες µορφές των µυοκαρδιοπαθειών. Μερικές φορές 

οι όγκοι αυτοί αναπτύσσονται ως ενδοκοιλοτικές µάζες και αναγνωρίζονται µε την 

αγγειοκαρδιογραφία. Σε αντίθεση µε τα µυξώµατα, τα σαρκώµατα εµφανίζουν 

συνήθως µίσχο µε ευρεία βάση. Μπορεί να προκαλέσουν συµπτώµατα από την 

παρεµπόδιση της ροής του αίµατος διαµέσου των καρδιακών βαλβίδων, συµπτώµατα 

απόφραξης της άνω κοίλης φλέβας ή εµβολές µε καρκινωµατώδη κύτταρα. 

(Μιχαλόπουλος,2002) 

Τα Μεταστατικά νεοπλάσµατα της καρδιάς είναι πολύ πιο συχνά επίσης από 

τα πρωτοπαθή και πολύ συχνά επίσης είναι καρκινώµατα παρά σαρκώµατα. Η 

διάγνωση τίθεται από την εµφάνιση καρδιακών δυσλειτουργιών σε αρρώστους µε 

διαγνωσµένο πρωτοπαθή όγκο σε κάποια άλλα όργανα. Η ανάπτυξη καρδιακής 

διάστασης, ταχυκαρδίας, αρρυθµιών ή καρδιακής ανεπάρκειας επί παρουσίας 

νεοπλάσµατος σε κάποια άλλη περιοχή του σώµατος είναι άκρως ενδεικτική 

καρδιακών µεταστάσεων. Πολύ σπάνια υπάρχει µεταστατικός όγκος µόνο στην 

καρδιά. Συνήθως συνυπάρχουν διάσπαρτες µεταστάσεις και σε άλλα όργανα. Σε 

σπάνιες περιπτώσεις, η καρδιακή εµπλοκή µπορεί να είναι η πρώτη ή η µόνη 

έκφραση ενός εξωκαρδιακού πρωτοπαθούς νεοπλάσµατος.Το συνηθέστερο εύρηµα 

είναι ο επιπωµατισµός. Άµεση προσβολή της καρδιάς ή των πνευµονικών φλεβών, 

µπορεί να οδηγήσει σε απόφραξη φλεβών ή µιας κολποκοιλιακής βαλβίδας, όπως 

επίσης σε πνευµονική ή συστηµατική εµβολή ή και τα δύο. 

Τέλος, µόνο µια µικρή µειονότητα (10%) αρρώστων µε µεταστάσεις στην 

καρδιά, αναπτύσσουν σηµεία ή και συµπτώµατα καρδιακής δυσλειτουργίας, σαν 
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αποτέλεσµα των καρδιακών µεταστάσεων. Το 90% αυτών εµφανίζουν περικαρδιακές 

επιπλοκές και περίπου το 10% ενδοκοιλιακές ή ενδοµυοκαρδιακές επιπλοκές 

(Μιχαλόπουλος,2002). 

         
1.3.6.Συγγενείς Καρδιοπάθειες 

Οι συγγενείς καρδιοπάθειες είναι ανωµαλίες διάπλασης της καρδιάς που φέρει 

µαζί του το άτοµο «εκ γενετής». Ο όρος δεν πρέπει να συγχέεται µε τη «συγγένεια» 

µε την έννοια της κληρονοµικότητας, µε την οποία έχει µικρή µόνο σχέση. 

Το αίτιο των συγγενών καρδιοπαθειών στη µεγάλη πλειονότητά του (80%) 

παραµένει άγνωστο. Ένα µικρό ποσοστό 6%-8% έχει σχέση µε γενετικούς 

(κληρονοµικούς) παράγοντες, ενώ ένα άλλο ποσοστό περίπου 10% σχετίζεται µε 

περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως λοιµώξεις (ερυθρά), λήψη φαρµάκων 

(κυτταροστατικά, αντιεπιληπτικά κτλ.) ή τοξικών ουσιών (οινόπνευµα), έκθεση σε 

ακτινοβολία ιδιαιτέρως κατά τον πρώτο τρίµηνο της εγκυµοσύνης  περίοδος της 

οργανογένεσης στο έµβρυο. Επίσης ενοχοποιούνται χρόνιες παθήσεις όπως ο 

διάσπαρτος ερυθηµατώδης λύκος και ο σακχαρώδης διαβήτης της εγκυµονούσας 

γυναίκας. Γενικά, η αιτιολογία των συγγενών καρδιοπαθειών είναι πολυπαραγοντική 

και έχει σχέση και µε τη βλαπτική αλληλεπίδραση των παραγόντων που 

αναφέρθηκαν προηγουµένως(Τουτούζας,2006). 

Η συχνότητα των συγγενών καρδιοπαθειών υπολογίζεται στο 8%-10% των 

ζώντων νεογέννητων, δηλαδή περίπου ένα στα 100. Ο αριθµός διαφόρων µορφών και 

συνδυασµών συγγενών καρδιοπαθειών ανέρχεται περίπου στις 200. Οι συνηθέστερες 

όµως µορφές συγγενών καρδιοπαθειών είναι οκτώ, καλύπτουν περίπου το 80% του 

συνόλου των συγγενών καρδιοπαθειών και κατατάσσονται σε µία από τις παρακάτω 

τρεις οµάδες. 

Η πρώτη οµάδα χαρακτηρίζεται από µια παθολογική επικοινωνία (τρύπα, 

πόρος) µεταξύ αριστερής και δεξιάς καρδιάς. Εδώ ανήκουν η µεσοκοιλιακή 

επικοινωνία, που είναι και η συνηθέστερη µορφή του συνόλου των συγγενών 

καρδιοπαθειών (30%), η µεσοκολπική επικοινωνία και ο ανοικτός αρτηριακός πόρος 
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(κακώς ονοµαζόµενος και βοτάλειος πόρος). Η δεύτερη οµάδα αφορά στενώσεις (ή 

ατρησίες) βαλβίδων ή και στενώσεις µεγάλων αρτηριών της καρδιάς, όπως είναι η 

στένωση της πνευµονικής βαλβίδας, η στένωση της αορτικής βαλβίδας και η 

στένωση του ισθµού της αορτής. Τέλος, η τρίτη οµάδα περιλαµβάνει διάφορους 

συνδυασµούς των ανωµαλιών που προαναφέραµε µε συνηθέστερη τη µετάθεση των 

µεγάλων αρτηριών στη νεογνική και βρεφική ηλικία και την τετραλογία του Fallot 

στη νηπιακή και παιδική ηλικία. Οι ανωµαλίες αυτής της οµάδας, όπως και άλλες 

σπανιότερες, λέγονται σύνθετες (συµπλοκές) συγγενείς καρδιοπάθειες, συνοδεύονται 

από κυάνωση (µελάνιασµα) γι΄ αυτό λέγονται και κυανωτικές σε αντίθεση µε εκείνες 

των δύο προηγούµενων οµάδων που είναι ακυανωτικές (χωρίς κυάνωση). Επιπλέον 

έχουν βαρύτερη πρόγνωση(Τουτούζας,2006). 

Σε ένα από τα τέσσερα παιδιά µε συγγενείς καρδιοπάθειες είναι δυνατόν να 

εντοπισθούν και άλλες συγγενείς δυσπλασίες, εξωκαρδιακές  που αφορούν το 

µυοσκελετικό, νευρικό, γαστρεντερικό και ουροποιογεννητικό σύστηµα  ή να 

συνυπάρχει κάποιο γενετικό σύνδροµο (Down, Noonan, Turner κτλ.). 

Οι συγγενείς καρδιοπάθειες είναι η συχνότερη µορφή καρδιοπάθειας (90%) 

της νεογνικής και βρεφικής ηλικίας, ενώ στην παιδική ηλικία προεξάρχουν οι 

επίκτητες καρδιοπάθειες µε κύριους εκπροσώπους τη ρευµατική καρδιοπάθεια (τα 

κρούσµατα της οποίας µειώνονται) και τις µυοκαρδίτιδες. Άρα, η εντόπιση των 

παιδιών µε συγγενή καρδιοπάθεια θα γίνει από τον παιδίατρο και η σωστή διάγνωση 

από τον παιδοκαρδιολόγο ο οποίος καλείται συνήθως από τον παιδίατρο να 

αξιολογήσει ένα παιδί µε καρδιακό φύσηµα (εννέα στα δέκα παιδιά παραπέµπονται 

για εκτίµηση καρδιακού φυσήµατος), µε κυάνωση ή µε σηµεία και συµπτώµατα 

καρδιακής ανεπάρκειας. 

 

    1.4.Ψυχολογικές παρεµβάσεις σε ασθενείς µε καρδιαγγειακές παθήσεις 

           Πολλές φορές τόσο οι καρδιολόγοι, όσο και οι ίδιοι οι πάσχοντες από 

καρδιακές παθήσεις , όπως και το συγγενικό περιβάλλον τους επισηµαίνουν την 

αναγκαιότητα της ψυχολογικής στήριξης των ασθενών αυτών αλλά και των οικείων 
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τους. Μάλιστα συχνά όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς τονίζουν µε εύηχα λόγια τη 

σηµασία µιας τέτοιας παρέµβασης στο όνοµα του λεγόµενου βιοψυχοκοινωνικού 

µοντέλου, σύµφωνα µε το οποίο ο άνθρωπος αποτελεί µια αδιάσπαστη ενότητα. Μια 

νόσος που συχνά είναι συσχετισµένη µε το θάνατο δεν µπορεί παρά να επιφέρει 

τέτοιου τύπου ψυχική επιβάρυνση που καθιστά αναγκαία την παρέµβαση του ειδικού 

της ψυχικής υγείας. 

Ωστόσο, είτε τελικά γιατί αγνοούµε τη σηµασία µιας τέτοιας παρέµβασης, 

είτε διότι στην πορεία οι ανάγκες του ίδιου του ασθενή παραµελούνται, 

προτάσσοντας, σε ένα ιατροκεντρικό σύστηµα, µονάχα τις καθαρά «βιολογικές» 

ανάγκες του ασθενούς, τελικά µόνο λίγοι από τους πάσχοντες από καρδιοπάθεια, θα 

καταλήξουν να βρουν, παράλληλα µε την ιατρική θεραπεία, και κάποια ψυχολογική ή 

ψυχοθεραπευτική βοήθεια. Το πρόβληµα είναι αναµφίβολα περίπλοκο διότι από τη 

µία οι ίδιοι οι θεράποντες ιατροί συχνά δε δίνουν την απαιτούµενη σηµασία, από την 

άλλη οι ίδιοι οι ασθενείς µε καρδιά θεωρούν καµιά φορά «πολυτέλεια» το να 

αναζητήσουν ψυχολογική στήριξη από κάποιον επαγγελµατία . Αν προσθέσει κανείς 

το λεγόµενο «ταµπού» της επίσκεψης σε έναν ειδικό της ψυχικής υγείας, κατανοεί τις 

δυσκολίες του να αναζητηθεί από τον ασθενή και το περιβάλλον του κάποια 

ψυχολογική παρέµβαση. Έτσι, συχνά ακούµε να λένε οι ασθενείς : «Μα δεν είµαι 

τρελός! Καρδιά έχω!» Το να επισκεφθεί κάποιος τον επαγγελµατία ψυχικής υγείας δε 

σηµαίνει αυτοµάτως ότι «είναι τρελός». Μάλιστα, θα λέγαµε ότι όταν κάποιος 

ασθενής αναζητήσει ψυχολογική βοήθεια, τότε αυτό έχει να κάνει µε υγιή µέρη του 

ψυχισµού του, αφού το να πάσχει κανείς από µια τέτοια σοβαρή νόσο είναι 

φυσιολογικό και αναµενόµενο το να βιώνεται ως µια επώδυνη εµπειρία. 

Πολλοί είναι αυτοί που θα αναρωτηθούν ποιός είναι ο ρόλος ενός ψυχολόγου 

σε µια ασθένεια, της οποίας η θεραπεία βασίζεται κυρίως σε αλλαγές στις 

διατροφικές συνήθειες και στη φαρµακευτική αγωγή; Η Ψυχολογία της Υγείας 

(Health Psychology) είναι ένας κλάδος της Ψυχολογίας που είναι αρκετά 

διαδεδοµένος κυρίως σε χώρες του εξωτερικού, όπως η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία 

και η Αµερική. Η ειδικότητα αυτή ασχολείται κυρίως µε την προαγωγή και τη 

διατήρηση της υγείας, καθώς και την ανάπτυξη συνηθειών και συµπεριφορών που 
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την προστατεύουν. Επίσης, µέσα στις αρµοδιότητες ενός ψυχολόγου της υγείας είναι 

η πρόληψη και η ολιστική θεραπεία της εµφάνισης ασθενειών. Συγκεκριµένα, η 

συνεισφορά αυτού του κλάδου είναι ιδιαίτερα σηµαντική σε χρόνιες ασθένειες, όπως 

ο σακχαρώδης διαβήτης. 

Μια από τις πιο ουσιαστικές αρµοδιότητες αυτού του κλάδου είναι να 

κατανοήσει και να ερµηνεύσει τις λανθασµένες και διαστρεβλωµένες αντιλήψεις των 

διαβητικών για την ασθένεια τους. Οι ασθενείς έχουν πολλές και ποικίλες 

αντιδράσεις όταν τους ανακοινώνεται ότι πάσχουν από µια ανίατη ασθένεια. Κάποιοι 

αντιµετωπίζουν µε νηφαλιότητα το απρόσµενο και δυσάρεστο γεγονός, ενώ άλλοι 

αδυνατούν να το αποδεχτούν υιοθετώντας συµπεριφορές που επιβαρύνουν την υγεία 

τους. ∆εν είναι λίγοι οι ασθενείς που «εθελοτυφλούν» µπροστά στα συµπτώµατα τις 

ασθένειάς τους, δεν συµµορφώνονται µε την ιατρική αγωγή και αποφεύγουν να 

έρθουν αντιµέτωποι µε το πρόβληµα ώστε να το αντιµετωπίσουν. Ρόλος του 

ψυχολόγου είναι να διερευνήσει από που πηγάζει αυτή η συµπεριφορά προκειµένου 

να προσπαθήσει στο επόµενο στάδιο των ενεργειών του να «καταπολεµήσει» ό,τι 

παρεµποδίζει την προώθηση της υγείας του ασθενούς. 

Επίσης, ο ψυχολόγος, πάντα σε στενή συνεργασία µε το ιατρικό και 

νοσηλευτικό προσωπικό αλλά και µε άλλους ειδικούς ψυχικής υγείας, έχει 

εκπαιδευτεί κατάλληλα ώστε να βοηθά τα άτοµα µε κάποια προδιάθεση στην 

εµφάνιση της νόσου να µειώσουν την πιθανότητα εκδήλωσης του σακχαρώδους 

διαβήτη. Η ένταξη ατόµων µε υψηλό παράγοντα κινδύνου εµφάνισης της νόσου σε 

ειδικά νοσοκοµειακά προγράµµατα είναι ένας τρόπος να ελαττώσουµε τις 

περιπτώσεις διαβητικών στη χώρα µας. Τα προγράµµατα αυτά θα έχουν ως στόχο τη 

µείωση της παχυσαρκίας, την αύξηση της σωµατικής άσκησης και την αλλαγή των 

διατροφικών συνηθειών. Έρευνες που έχουν πραγµατοποιηθεί στο εξωτερικό έχουν 

αποδείξει πώς µέθοδοι σαν κι αυτήν µειώνουν σηµαντικά το ποσοστό των διαβητικών 

ετησίως. 

Παράλληλα, οι ψυχολόγοι µε τη συνδροµή και άλλων επαγγελµατιών στο 

χώρο της υγείας, έχουν τη δυνατότητα να θέσουν σε εφαρµογή στρατηγικές και 
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µεθόδους που θα βοηθήσουν άτοµα που δε γνωρίζουν ότι πάσχουν από διαβήτη να το 

ανακαλύψουν και να τον αντιµετωπίσουν εγκαίρως. 

Σηµαντική είναι επίσης η συµβολή του ψυχολόγου και σε ειδικά προγράµµατα 

«παρέµβασης» σε θέµατα υγείας (intervention programmes), τα οποία εφαρµόζονται 

ευρέως στο εξωτερικό, αλλά δυστυχώς σε περιορισµένα ειδικά κέντρα και 

νοσοκοµεία της Ελλάδας. Συνήθως, στόχος των προγραµµάτων αυτών είναι να 

ενισχύσουν ικανότητες και δεξιότητες του ασθενή προκειµένου να µπορεί να 

αυτοδιαχειρίζεται τη νόσο του (self-management). Το θέµα της αυτοδιαχείρισης είναι 

φλέγον σε µια ανίατη ασθένεια όπως ο σακχαρώδης διαβήτης. Οι διαβητικοί 

αισθάνονται συχνά ότι γίνονται «βάρος» στους δικούς τους ανθρώπους, γεγονός που 

παράλληλα µειώνει την αυτοεκτίµησή τους και τους καθιστά εξαρτώµενους, 

πρακτικά και συναισθηµατικά από άτοµα του οικείου περιβάλλοντός τους. Με τέτοια 

προγράµµατα παρέµβασης οι διαβητικοί εκπαιδεύονται κατάλληλα ώστε να γίνουν 

αυτόνοµοι, να ελέγχουν οι ίδιοι τις διατροφικές τους επιλογές και ακόµα, να 

διαχειρίζονται θέµατα όπως το στρες και οι διαταραχές διάθεσης που είναι συνήθεις 

επιπλοκές του σακχαρώδη διαβήτη. 

Επιπλέον, ένας από τους βασικούς στόχους της Ψυχολογίας της υγείας είναι 

να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ασθενών στο νοσοκοµειακό χώρο και να 

αυξήσει την ικανοποίησή τους από τις θεραπευτικές µεθόδους που εφαρµόζει το 

προσωπικό. Τέλος, σηµαντική είναι η συµβολή αυτού του κλάδου στη βελτίωση της 

σχέσης του ασθενή τόσο µε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό όσο και µε το 

οικογενειακό του περιβάλλον. 

Όσο φιλόδοξοι και δύσκολα εφαρµόσιµοι κι αν φαίνεται ότι είναι οι στόχοι 

ενός ψυχολόγου υγείας στην ελληνική πραγµατικότητα, δεν µπορούµε να αρνηθούµε 

ότι προωθούν ένα σύστηµα υγείας ανθρώπινο, που στοχεύει στην ποιότητα ζωής και 

στην ικανοποίηση των ασθενών. 

Η συνδροµή ενός ειδικού είναι, αδιαµφισβήτητα, χρήσιµη χωρίς, ωστόσο, να 

λησµονούµε πως το οικογενειακό περιβάλλον έχει ρόλο καταλυτικό στην 

ενδυνάµωση της ψυχολογίας και στην ενίσχυση της αυτοεκτίµησης ατόµων που 
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πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη. Αυτό που πρέπει πρώτα από όλα να γίνει 

κατανοητό από το περιβάλλον του ασθενή, είναι, ότι ένας διαβητικός, εξακολουθεί να 

είναι ένας άνθρωπος που µπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί, να διατηρήσει την 

ανεξαρτησία του και να αναλάβει, ο ίδιος προσωπικά, µε την κατάλληλη ψυχολογική 

υποστήριξη, την ευθύνη για την προάσπιση της υγείας του. 

Από την άλλη, η αποτελεσµατικότητα των ψυχολογικών παρεµβάσεων έχει 

τεκµηριωθεί ερευνητικά. Οι Linden, Stossel και Maurice(1996) σε µια µετανάλυση 

23 κλινικών δοκιµών µε τυχαίο δείγµα έλεγχου έδειξαν ότι οι ασθενείς που 

συµµετείχαν σε προγράµµατα ψυχοκοινωνικής παρέµβασης, παρουσίασαν 

µεγαλύτερες µειώσεις στα επίπεδα της δυσφορίας, στη συστολική πίεση, στον 

καρδιακό ρυθµό και τα επίπεδα χοληστερόλης στο αίµα, σε σύγκριση µε τις οµάδες 

ελέγχου. Επιπροσθέτως, όσοι δεν συµµετείχαν είχαν υψηλότερη συχνότητα 

καρδιακών επεισοδίων και µεγαλύτερη θνησιµότητα κατά τα δύο χρόνια του 

επανελέγχου. Παρόµοια ο Katterer (1993) έδειξε ότι υπήρξαν θετικά αποτελέσµατα 

όσον αφορά την καρδιακή λειτουργία µετά από παρεµβάσεις που στοχεύουν στη 

διαχείριση του θυµού  και της εχθρικότητας, παρεµβάσεις οµαδικής ψυχοθεραπείας, 

προγράµµατα διαχείρισης του στρες, καθώς και παρεµβάσεις γνωσιακής 

συµπεριφοριστικής κατεύθυνσης. Μη σηµαντικά ή και αρνητικά αποτελέσµατα 

βρέθηκαν για τις οµαδικές παρεµβάσεις που στηριζόταν µόνο στην ενηµέρωση. Η 

Rozanski, Blumenthal και Kaplan (1999) βρήκαν ότι πιο επιτυχείς είναι η 

εξατοµικευµένες παρεµβάσεις που ανταποκρίνονται στις συγκεκριµένες ανάγκες και 

τους τρόπους λειτουργίας κάθε ασθενή, παρά οι γενικής και ευρείας στόχευσης 

προσπάθειας. (Καραδήµας,2005). 

Συµπερασµατικά, όταν κάποια ασθένεια αρχίσει να διαδίδεται πλατιά, 

παίρνοντας το χαρακτήρα επιδηµίας, τότε οι προσπάθειες µόνο των γιατρών δεν είναι 

αρκετές για να περιορίσουν το κακό. Προϋπόθεση της επιτυχίας είναι οι κοινές 

ενέργειες επιστηµόνων και γιατρών, κοινωνιολόγων και υγιεινολόγων, όλων των 

ανθρώπων µαζί και του καθένα χωριστά. Έτσι έγινε και το Μεσαίωνα , όταν οι 

άνθρωποι µαστίζονταν από τη χολέρα και την πανούκλα. Έτσι έγινε το 19ο αιώνα, 

όταν η εξάπλωση της φυµατίωσης πήρε ολέθριες διαστάσεις. ‘Έτσι ακριβώς και 
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σήµερα πρέπει να επιστρατευθούν όλες οι δυνάµεις για να αντιµετωπισθούν οι 

καρδιακές παθήσεις. Κάθε πρόβληµα µπορεί να λυθεί πιο εύκολα όταν 

αντιµετωπίζεται σωστά και συνειδητά, όταν υπάρχει ο απαιτούµενος 

προσανατολισµός.  

 1.5.Καρδιαγγειακές Παθήσεις και Ψυχική Υγεία 

            Αυτό που γνωρίζουν οι περισσότεροι, είναι ότι µια καρδιακή πάθηση µπορεί 

να προκαλέσει πολλά και ποικίλα σωµατικά συµπτώµατα. Εκείνο, όµως, που, 

συνήθως, αγνοούµε, είναι το πόσο καθοριστική σηµασία έχει η προσωπικότητα και οι 

συναισθηµατικές αντιδράσεις του ασθενή, που πάσχει από µια τέτοια πάθηση και πώς 

οι αντιδράσεις αυτές µπορούν να επηρεάσουν την πορεία της νόσου.  

Η παθητικότητα, η ανωριµότητα και η αδυναµία αποδοχής της πάθησης, είναι 

µερικές από τις αντιδράσεις ατόµων που πάσχουν από καρδιοπάθεια και που µπορούν 

να αποδειχθούν επιζήµιες για την εξέλιξη της νόσου και για την πορεία της υγείας του 

ασθενή. Ακόµη, η ανακοίνωση στον ασθενή από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, 

ότι πάσχει από καρδιά, ενδέχεται να προκαλέσει συναισθήµατα, όπως αυτό του 

θυµού, της απελπισίας και του φόβου και να έχει σηµαντική επίπτωση στην 

αυτοπεποίθηση του ατόµου. Πολύ συχνό είναι και το φαινόµενο της άρνησης των 

συµπτωµάτων, µε άλλα λόγια, της µη παραδοχής της νόσου. Ιδιαίτερα όταν η νόσος 

εµφανίζεται σε νεανική ηλικία, κατά τη διάρκεια της οποίας το άτοµο αισθάνεται πιο 

υγιές, γεµάτο ενέργεια, δύναµη και ζωτικότητα, οι ασθενείς αγνοούν τα συµπτώµατα 

και δεν αποδέχονται τη σοβαρότητα της πάθησής τους, µε αποτέλεσµα να µην 

ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των γιατρών. 

            Σύµφωνα µε έρευνες που έχουν πραγµατοποιηθεί, κυρίως σε πανεπιστήµια 

του εξωτερικού, οι καρδιοπαθείς  έχουν διπλάσιες πιθανότητες να πάθουν κατάθλιψη, 

από ότι µη καρδιοπαθή άτοµα. Γενικότερα, οι πάσχοντες , αισθάνονται, µερικές 

φορές, τόση θλίψη και απογοήτευση, που µοιάζουν να πενθούν για την ξέγνοιαστη 

ζωή τους, πριν την έναρξη της ασθένειας. Είναι αλήθεια, ότι οι καρδιοπαθείς 

ταλαιπωρούνται από συνεχείς εξετάσεις αίµατος, ιατρική περίθαλψη, λήψη 

φαρµάκων, καθηµερινή, σχεδόν, άσκηση και από το ιδιαίτερο διαιτολόγιο που 

εφαρµόζουν. Τίποτα, ωστόσο, δεν µπορεί να τους στερήσει πολλές από τις χαρές της 
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ζωής τους, τις οποίες απολάµβαναν και πριν την εµφάνιση της νόσου, παρά µονάχα ο 

πεσιµισµός, η παραίτηση και η τυφλή «υποταγή» στην πάθησή τους (Παπαµιχαήλ-

Λαϊνά,2003).  

Αν και απαιτείται περαιτέρω έρευνα αναφορικά µε τις αιτίες που προκαλούν 

κατάθλιψη στους καρδιοπαθείς, ωστόσο οι επιστήµονες επισηµαίνουν ότι η παροχή 

βοήθειας µπορεί να σώσει τη ζωή των ανθρώπων που αντιµετωπίζουν καρδιολογικά 

προβλήµατα και κατάθλιψη. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα ερευνών, οι καρδιοπαθείς 

µε κατάθλιψη είναι περισσότερο πιθανό να διακόψουν τη φαρµακευτική αγωγή που 

τους έχει χορηγηθεί, να µην ακολουθούν σωστή διατροφή και να µην γυµνάζονται 

τακτικά. Επίσης, η κατάθλιψη µπορεί να επιφέρει αλλαγές στον ανθρώπινο 

οργανισµό, όπως µείωση του καρδιακού ρυθµού και αύξηση των παραγόντων του 

αίµατος που ευνοούν τη δηµιουργία θρόµβων.  

          Είναι γεγονός ότι η κατάθλιψη , αλλά και το άγχος,  εµφανίζονται πολύ πιο 

συχνά στους ασθενείς µε καρδιαγγειακή νόσο από ότι στο γενικότερο πληθυσµό. Τα 

τελευταία είκοσι χρόνια, η κατάθλιψη θεωρείται πια παράγοντας κινδύνου για την 

εµφάνιση οξέος ισχαιµικού επεισοδίου σε ασθενείς µε χρόνια καρδιαγγειακή πάθηση 

(Carney & Freedland, 2007). Σε πρόσφατη µελέτη στο ‘Circulation’ (Ariyo et al, 

2000) η κατάθλιψη, ειδικά στους ηλικιωµένους, έδειξε να σχετίζεται µε τη 

χειροτέρευση των συµπτωµάτων της στεφανιαίας νόσου και ανέβασε το δείκτη 

θνησιµότητας σε αυτή την οµάδα ασθενών. Φαίνεται λοιπόν ότι η καρδιαγγειακή 

νόσος και η κατάθλιψη είναι αχώριστες. Και αυτό γιατί, αν και η κατάθλιψη 

θεωρείται παραδοσιακά ψυχιατρική νόσος, εντούτοις διέπεται από 

παθοφυσιολογικούς µηχανισµούς που αφορούν και την καρδιαγγειακή λειτουργία. 

 Επίσης, σηµαντικό είναι να αναφερθεί ότι ψυχολογικοί παράγοντες σε 

συνδυασµό µε σωµατικά χαρακτηριστικά προκαλούν συχνά την εµφάνιση της 

στεφανιαίας νόσου, κυρίως δε του εµφράγµατος του µυοκαρδίου. Μεταξύ αυτών των 

παραγόντων επικινδυνότητας ξεχωρίζουν ο «τύπος Α της συµπεριφοράς» * , η 

ψυχική πίεση (Lazarus,1984) και η καθιστική ζωή. 
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           Εν αντιθέσει, η καλή ψυχική κατάσταση συµβάλλει στην επίτευξη και τη 

διατήρηση µιας καλής ψυχικής υγείας, ακριβώς όπως η καλή φυσική κατάσταση 

συµβάλλει στην απόκτηση ενός υγιούς σώµατος. Το να χαίρουµε µιας καλής ψυχικής 

υγείας, µας επιτρέπει να απολαµβάνουµε τις χαρές που µας προσφέρει η ζωή µας, το 

περιβάλλον και ο περίγυρός µας. Μπορούµε να είµαστε δηµιουργικοί, να µαθαίνουµε, 

να δοκιµάζουµε καινούρια πράγµατα και να παίρνουµε ρίσκα. Είµαστε καλύτερα 

προετοιµασµένοι να διασχίζουµε τις δύσκολες στιγµές της προσωπικής ή της 

επαγγελµατικής ζωής µας. Βοήθεια µπορεί να προσφερθεί µε τον έλεγχο των 

δυσλειτουργικών σκέψεων και πεποιθήσεων, την εκπαίδευση σε δεξιότητες 

επικοινωνίας και την ενίσχυση των προσδοκιών αυτο-αποτελεσµατικότητας. Επίσης 

σηµαντική για την αποτελεσµατική διαχείριση της µετεγχειρητικής περιόδου είναι η 

«καλλιέργεια» ρεαλιστικών προσδοκιών για τη λειτουργικότητα του ατόµου, η χρήση 

της κοινωνικής υποστήριξης καθώς και η ψυχολογική αντιµετώπιση των υπαρχόντων 

ψυχολογικών συµπτωµάτων ή διαταραχών (Allan & Scheidt, 1996).  

(Καραδήµας,2005). Φροντίζοντας την ψυχική µας υγεία, είµαστε περισσότερο σε 

θέση να πολεµήσουµε και να προλάβουµε τα προβλήµατα ψυχικής υγείας που µπορεί 

να σχετίζονται µε µια χρόνια σωµατική ασθένεια. Σε ορισµένες περιπτώσεις, 

µπορούµε ακόµη και να εµποδίσουµε την εµφάνιση ή την επανεµφάνιση µιας 

σωµατικής ή ψυχικής ασθένειας. Επιπλέον, µια καλή διαχείριση του άγχους µπορεί 

να έχει θετική επίδραση στις καρδιοπάθειες. 

 

 

 

 

 

  

*Άτοµο που προσπαθεί να επιτύχει το µεγαλύτερο δυνατό αριθµό στόχων στο συντοµότερο δυνατό 
χρονικό διάστηµα. 
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2.ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑ – ΦΟΒΟΣ 

2.1.Ασθένεια- Εισαγωγή 

Η ασθένεια, όπως αναφέρει ο Thomas (1997), είναι η τιµωρία για τις αµαρτίες 

(υπερηφάνεια = όγκοι & φλεγµονές). Σύµφωνα µε αυτόν , στον Ασκητισµό το σώµα 

θεωρείται  το κατώτερο µέρος της ψυχής, έτσι ο πόνος αποτελεί µέσο εξαγνισµού 

αυτής, στον Προτεσταντισµό το σώµα είναι δώρο Κυρίου, εποµένως η υγεία αποτελεί  

πολύτιµο αγαθό και, τέλος, στον καταναλωτισµό επικρατεί η φράση  «πάντων δε 

µέγιστον… υγεία», όπου και η υγεία εκτιµάται ως αγαθό και όχι ως κατάσταση.  

        Από την άλλη µεριά, ο Radley (1994) διέκρινε µεταξύ των όρων ‘νόσος’ 

(απόδοση του: ‘disease’), ‘αρρώστια’ (απόδοση του: ‘illness’) και ‘ασθένειας’ 

(απόδοση του: ‘sickness’). Το πρώτο είναι κάτι που οι ειδικοί (οι ιατροί, συνήθως) 

διαγιγνώσκουν και θεραπεύουν, όπως, π.χ., η γρίπη, ο καρκίνος, ένα καρδιακό 

πρόβληµα. Η νόσος αναφέρεται σε παθολογικές αλλαγές στο σώµα. Η αρρώστια, 

βέβαια, αφορά την εµπειρία της νόσου και περιλαµβάνει τα αισθήµατα που 

σχετίζονται µε τις αλλαγές στο σώµα και τις συνέπειές τους. Τέλος, η ασθένεια 

µπορεί να οριστεί ως µια ‘κοινωνική’ κατάσταση που αφορά εκείνους που οι άλλοι 

κρίνουν ως αρρώστους. Αναφέρεται, δηλαδή, σε µια ειδική θέση ή σε ένα ρόλο που 

το άτοµο φέρει.  

         Σηµαντικό είναι να διακρίνουµε τη διαφορά ανάµεσα στην υποκειµενική και 

αντικειµενική περιγραφή της ασθένειας, η οποία στην αγγλική γλώσσα αποδίδεται µε 

τους όρους illness και diseαse. Έτσι ενώ ο όρος αρρώστια (disease) σηµαίνει "νοσηρά 

κατάσταση του σώµατος" και αναφέρεται στην κατάσταση εκείνη, η οποία µπορεί να 

προσδιοριστεί µε αντικειµενικά κριτήρια, ο όρος ασθένεια (illness) αναφέρεται σε µια 

"µη υγιεινή κατάσταση του σώµατος" και περιλαµβάνει µια υποκειµενική προσέγγιση 

της δυσφορίας (feeling unwell) του ατόµου. Επιπρόσθετα, ο όρος sickness 

αναφέρεται στο κοινωνικό προσδιοριστικό στοιχείο της ασθένειας, προκειµένου να 

δηλωθεί η ικανότητα ή ανεπάρκεια του ατόµου, όσον αφορά την ανταπόκριση των 

κοινωνικών υποχρεώσεων του. Σύµφωνα µε τον Denton, ο βασιζόµενος στην κλινική 

παρατήρηση και στα επαγγέλµατα υγείας ορισµός της αρρώστιας, αναφέρεται ως 
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αντικειµενικός (objective) ενώ ο βασιζόµενος στους ασθενείς (άτοµα), ως 

υποκειµενικός (subjecfive). Συχνά οι δυο αυτοί ορισµοί αλληλεπικαλύπτονται. Έτσι 

αρκετά άτοµα, τα οποία χαρακτηρίζονται ως άρρωστοι από ιατρικής πλευράς, δε 

θεωρούν τους εαυτούς τους ασθενείς, αλλά και το αντίθετο.  

           Η ασθένεια  δεν είναι µια απλή κατάσταση των ατόµων αλλά µια κοινωνική 

διαδικασία συνοδευόµενη από ένα ειδικό τύπο συµπεριφοράς, γνωστής ως 

συµπεριφορά ασθένειας. 'Έχουν διατυπωθεί αρκετές απόψεις (θεωρίες) σχετικά µε 

αυτή τη διαδικασία η οποία περιλαµβάνει διάφορα στάδια µέσα από τα οποία περνά ο 

ασθενής. Σύµφωνα µε αυτούς, το άτοµο, µετά την παρατήρηση των συµπτωµάτων 

της ασθένειας του, αποδέχεται τον ρόλο του ασθενούς βλέποντας τους κοινωνικούς 

του ρόλους να περιορίζονται, αναζητά βοήθεια από το γιατρό και τελικά ενδύεται τον 

ρόλο του αρρώστου. Ο Suchman αναφέρει ότι µεταξύ ασθένειας και ιατρικής 

βοήθειας µεσολαβούν πέντε στάδια, τα παρακάτω: 

 

• Η εµπειρία του συµπτώµατος.  

• Η υπόθεση του ρόλου του ασθενούς.  

• Η επαφή µε το γιατρό.  

• Ο εξαρτηµένος -από το γιατρό- ρόλος του αρρώστου.  

• Η ανάρρωση και η αποκατάσταση. 

 

         Γίνεται φανερό µε άλλα λόγια, ότι αµέσως µετά την εµπειρία των πρώτων 

συµπτωµάτων, το άτοµο καλείται ν' αποφασίσει πρώτα απ' όλα εάν ή όχι έχει κάποια 

ασθένεια και εάν ναι να επιλέξει τι ενέργεια θα κάνει. Ο ορισµός (αντίληψη) της 

ασθένειας από το ίδιο το άτοµο βασίζεται δηλαδή στην αναγνώριση και αξιολόγηση 

των βιωµένων συµπτωµάτων του. Η προσέγγιση αυτή της κατάστασης της υγείας από 

το ίδιο το άτοµο αποτελεί ένα είδος αυτοεκτίµησης και επηρεάζεται από κοινωνικούς, 

ψυχολογικούς και βιολογικούς παράγοντες. Συνήθως το ίδιο το άτοµο είναι αυτό που 

κάνει την πρώτη διάγνωση βασιζόµενο στα σωµατικά του ενοχλήµατα. Εξαιρέσεις 

από τον κανόνα αυτό αποτελούν οι παρακάτω καταστάσεις: 
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• Αναπηρίες που κάνουν το άτοµο ανίκανο να εκτιµήσει την κατάστασή του ή 

να ξεκινήσει κάποια θεραπεία.  

• Τα παιδιά, τα οποία µπορούν κάποιες φορές να αναφέρουν συµπτώµατα n να 

δείχνουν σηµεία κακής λειτουργίας, αλλά οι γονείς τους είναι εκείνοι που 

παίρνουν τις αποφάσεις εάν τα συµπτώµατα αυτά συνιστούν ή όχι ασθένεια.  

• Άτοµα τα οποία δε γνωρίζουν ότι έχουν κάποια παθολογική κατάσταση αλλά 

ενηµερώνονται γι' αυτήν από κάποιο άλλο άτοµο, π.χ., ένα γιατρό, o οποίος 

στα πλαίσια µιας ετήσιας φυσικής εξέτασης εντόπισε αρρυθµία, αναιµία ή 

κάποιο άλλο παθολογικό χαρακτηριστικό. Αν και το πιο σύνηθες στις 

περιπτώσεις αυτές είναι τα άτοµα να υιοθετούν τις οδηγίες και τις παραγγελίες 

του γιατρού, δεν είναι σπάνιες περιπτώσεις ασθενών που δεν τις ακολούθησαν. 

 

            Στις άλλες, εκτός των παραπάνω εξαιρέσεων, περιπτώσεις, ως κρίσιµα για την 

περαιτέρω πορεία από την υγεία στην αρρώστια κρίνονται τα στάδια της αρχικής 

οροδιάγνωσης και της αναγνώρισης του ρόλου του ασθενούς (sick role), αφού αυτά 

θα κατευθύνουν το άτοµο στο γιατρό ή σε άλλες εναλλακτικές µορφές θεραπείας. Ο 

ορισµός της αρρώστιας ποικίλλει από λαό σε λαό και από άτοµο σε άτοµο. Τέλος, οι 

σηµαντικότερες ασθένειες ανά τον κόσµο σήµερα είναι ο Καρκίνος, οι 

Καρδιαγγειακές Παθήσεις , ο ιός του HIV/AIDS ,  η εξάρτηση από Ψυχοτρόπες 

ουσίες, ο ∆ιαβήτης, η Παχυσαρκία και οι Ψυχολογικές διαταραχές. 

 

2.2.Χρόνια Ασθένεια  

            Η επιµήκυνση του ορίου ζωής συνεπάγεται νέες δυσκολίες για τους ασθενείς, 

τις οικογένειες τους και όσους προσφέρουν ιατρική περίθαλψη. Η αλµατώδης 

τεχνολογική ανάπτυξη του ιατρικού τοµέα σηµαίνει ότι οι άνθρωποι µπορούν να 

ζήσουν περισσότερα χρόνια, ωστόσο συχνά υποφέροντας από χρόνιες παθήσεις όπως 

Άλτσχαϊµερς, διαβήτη, καρδιοαγγειακές παθήσεις, καρκίνο, νεφρική ανεπάρκεια, 

ρευµατοειδή αρθρίτιδα, µυοσκελετικές παθήσεις, AIDS. 
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            Ο όρος ‘χρόνιες ασθένειες' αναφέρεται σε εκείνες τις παθήσεις που έχουν ένα 

ή περισσότερα από τα παρακάτω χαρακτηριστικά: οφείλονται σε παθολογική αιτία 

για την οποία δεν υπάρχει γνωστή θεραπεία, έχουν διαρκή επιδείνωση, συνεπάγονται 

µερική ανικανότητα, επιβάλλουν µεγάλο διάστηµα επίβλεψης, παρακολούθησης και 

φροντίδας καθώς και ειδική αποκατάσταση για τον ασθενή(Σαπουνζή-Κρέπια,1998).  

 

          Η αίσθηση της κοινωνικής αποξένωσης λόγω της µειωµένης κοινωνικής 

επαφής είναι µια από τις πιο καταστρεπτικές συνέπειες των χρόνιων παθήσεων για 

τον ασθενή. Αυτή η αποξένωση µπορεί να λάβει χώρα µε δυο τρόπους. Είναι πιθανό 

ο ασθενής εξαιτίας των συµπτωµάτων της ασθένειας, των τυχόν απρόβλεπτων 

κρίσεων, του δύσκολου προγράµµατος θεραπείας, ή της µειωµένης ενέργειας να µην 

επιδιώκει κοινωνική επαφή ή και να αποτραβηχτεί τελείως από κάθε κοινωνική 

δραστηριότητα. Στην άλλη περίπτωση, ο κοινωνικός περίγυρος αποκλείει τον ασθενή 

επειδή εκείνος/ εκείνη αδυνατούν να εκπληρώσουν επιτυχώς τους κοινωνικούς τους 

ρόλους. Είναι πιθανόν ο ασθενής να αποφεύγεται από συγγενείς, φίλους εξαιτίας των 

αυξηµένων του αναγκών (πχ. οικονοµικές, συναισθηµατικές) και συγχρόνως της 

ανικανότητας του να διατηρήσει µια σταθερή εργασιακή κατάσταση και να 

αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις του ως γονιός, σύζυγος, φίλος κτλ.  

           Σε καθεµία από τις παραπάνω περιπτώσεις, οι κοινωνικές σχέσεις 

διακόπτονται η καταστρέφονται. Επιπλέον, επειδή συχνά η χρόνια ασθένεια 

συνεπάγεται δυσµορφία, κινητικά προβλήµατα, αυξηµένη ανάγκη για ξεκούραση, 

απώλεια λειτουργίας κάποιων οργάνων, χρόνιους πόνους κτλ. οι ασθενείς 

στιγµατίζονται, γεγονός που δυσχεραίνει ακόµα περισσότερο τη θέση τους στην 

κοινωνία. Ένα σηµαντικό ποσοστό των ανθρώπων που πάσχουν από σωµατικές 

ασθένειες, υποφέρουν από άγχος και κατάθλιψη, γεγονός που αντικατοπτρίζει τις 

επιπτώσεις της ασθένειας στην ποιότητα ζωής των ασθενών(Σαπουνζη-Κρέπια,1998).  

         Στα αρχικά στάδια µιας ασθένειας τα συµπτώµατα συνήθως είναι άγχος και 

γενικότερη ανησυχία (πχ. Ο ασθενής µπορεί να αναρωτιέται αν η ασθένεια είναι 

επικίνδυνη, αν πρόκειται να κρατήσει πολύ καιρό κτλ.). Η κατάθλιψη είναι πιο 

πιθανό να επέλθει σε µεταγενέστερο στάδιο της ασθένειας ιδιαίτερα όταν ο ασθενής 
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έρθει αντιµέτωπος µε τις όποιες απώλειες συνεπάγεται η ασθένεια του. Το άγχος και 

η κατάθλιψη µπορούν να επηρεάσουν την ανάκαµψη της υγείας του ασθενούς και τον 

τρόπο που αντιµετωπίζει την ασθένεια και την θεραπεία της. Οι χρόνιες σωµατικές 

ασθένειες αλλάζουν τον τρόπο ζωής του ασθενή, τον τρόπο που βλέπει τον εαυτό του 

καθώς και το πως σχετίζεται µε τους άλλους. Το άτοµο πρέπει να µάθει να 

προσαρµόζεται µε τις συνέπειες της ασθένειας στην φυσική του κατάσταση. 

Επιπλέον πρέπει να µάθει να αντιµετωπίζει τυχόν αρνητικά συναισθήµατα, να 

διατηρεί την αυτοπεποίθηση και µια θετική εικόνα του εαυτού του. Τέλος, να 

διατηρεί τις κοινωνικές σχέσεις του ακόµα και όταν έρχεται αντιµέτωπος µε ένα 

αβέβαιο µέλλον ώστε να απολαµβάνει την πρακτική και άλλη στήριξη που µπορεί να 

προσφέρει ο κοινωνικός του περίγυρος. 

 

            Η σωµατική ασθένεια και η ψυχική υγεία είναι άρρηκτα συνδεδεµένες. Η 

δυσλειτουργία στον έναν τοµέα οδηγεί σε δυσλειτουργία και στον άλλο, ώστε 

δηµιουργείται ένας φαύλος κύκλος αναπηρίας και απόγνωσης. Τα αποτελέσµατα από 

πολλές επιστηµονικές έρευνες έχουν αποδείξει ότι η ύπαρξη ψυχικής ασθένειας 

επηρεάζει αρνητικά την πορεία της σωµατικής ασθένειας και αντιστρόφως. Η 

σύγχρονη ιατρική και ψυχολογία συνηγορούν στη βαρύτητα της καλής ψυχικής 

υγείας και του σηµαντικού ρόλου που αυτή έχει στα πλαίσια της θεραπευτικής 

διαδικασίας. Ως εκ τούτου η διάγνωση και άµεση θεραπευτική παρέµβαση σε 

ασθενείς µε υψηλά επίπεδα άγχους ή και συµπτώµατα κατάθλιψης, είναι ιδιαίτερα 

σηµαντική.  

Πίνακας 1: Συχνότητα χρόνιων νοσηµάτων, συνολικά και κατά φύλο, στην Ελλάδα 

(2006)     

Χρόνια νοσήµατα ΣΥΝΟΛΟ ΑΝ∆ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

  

Αρτηριακή υπέρταση 16,0%   14,5% 17,4% 

Υπερχοληστερολαιµία 9,1% 6,6% 11,3% 
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Οστεοαρθρίτιδα 

ισχίου ή γόνατος 

6,1% 2,7% 9,2% 

Σακχαρώδης 

διαβήτης τύπου ΙΙ 

6,0% 5,0% 6,9% 

Αγχώδεις διαταραχές 4,0% 1,9% 5,9% 

Καρδιακή 

ανεπάρκεια 

3,1% 3,1% 3,1% 

Σύνδροµο 

ευερέθιστου εντέρου 

2,8% 2,5% 3,1% 

Ισχαιµική 

καρδιοπάθεια 

1,7% 2,9% 0,6% 

Άσθµα  1,6% 1,4% 1,7% 

Κατάθλιψη 1,5% 1,0% 1,9% 

Χρόνια βρογχίτιδα ή 

εµφύσηµα 

1,1% 0,6% 1,5% 

Αγγειακό εγκεφαλικό 

επεισόδιο 

1,0% 1,2% 0,8% 

Σακχαρώδης 

διαβήτης τύπου Ι 

0,4% 0,8% 0,0% 

Άλλο  8,3% 5,2% 11,1% 

Τίποτα  57,7% 62,7% 53,1% 

∆Α  7,0% 6,6% 7,3% 
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2.3. Αναπαραστάσεις για την Ασθένεια 

Η θεωρία των κοινωνικών αναπαραστάσεων στην κοινωνική ψυχολογία έχει 

ήδη κάνει τα πρώτα της βήµατα στην ελληνική βιβλιογραφία.  Πρόκειται για 

γνωστικά συστήµατα µε δική τους γλώσσα και λογική, τα οποία αντιπροσωπεύουν 

‘’ θεωρίες’’, ‘’ επιστήµες’’ sui generis, που έχουν προορισµό την ανακάλυψη και την 

ταξινόµηση του πραγµατικού»(Moscovici, 1969). Η λειτουργία τους  είναι συνεπώς 

διπλή: επιτρέπουν 1. Από τη µία τη γνώση και τον έλεγχο του φυσικού και του 

κοινωνικού κόσµου, καθώς και τον προσανατολισµό µέσα σ ’αυτόν , 2. Απ’ την άλλη 

την επικοινωνία µεταξύ των µελών µιας οµάδας, εφόσον παρέχουν έναν κώδικα 

κοινωνικής ανταλλαγής και έναν κώδικα που ονοµάζει και ταξινοµεί χωρίς 

διφορούµενα τις διάφορες πτυχές του κόσµου τους και της ατοµικής και συλλογικής 

ιστορίας. 

 Η Herzlich, διατυπώνει την άποψη ότι η γλώσσα της ασθένειας δεν αφορά το 

σώµα, αλλά τη σχέση µε τον εξωτερικό, κοινωνικοποιηµένο κόσµο. Πλαίσιο 

αναφοράς της αναπαράστασης είναι η σχέση ανάµεσα στο άτοµο και την κοινωνία: 

το άτοµο ερµηνεύει την αρρώστια ως παραγόµενη και επιβαλλόµενη σ’ αυτό από τον 

τρόπο ζωής, εκφράζεται δε και τοποθετείται στην κοινωνία µε τη συµπεριφορά του 

αρρώστου. Η ερµηνεία της ασθένειας από το άτοµο παραπέµπει στην επιθετικότητα 

της κοινωνίας, και ξέρουµε κάλλιστα, από τις πρωτόγονες αντιλήψεις αναφορικά µε 

το θέµα, ότι είναι δυνατόν η κοινωνική σύγκρουση – προερχόµενη από την 

εξωτερικότητα ατόµου και τρόπου ζωής- να αποκτά υπόσταση µέσω µιας φυσικής, 

σωµατικής σύγκρουσης.  

 Σε ένα τελευταίο µέρος της έρευνας της η Herzlich προτείνει τρείς αντιλήψεις 

της ασθένειας ανάλογα µε το νόηµα που τα υποκείµενα προσδίδουν στην απραξία 

στην οποία η ασθένεια υποχρεώνει τον άνθρωπο:  

-την «καταστροφική ασθένεια», όπου η απραξία εµφανίζεται ως η ίδια ι ουσία της 

ασθένειας. Μεγάλη σηµασία παίζουν εδώ τα ψυχολογικά και κοινωνικά 

συνεπακόλουθα της απραξίας: εγκατάλειψη του οικογενειακού και επαγγελµατικού 
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ρόλου, οικονοµικά προβλήµατα, αποκλεισµός από το περιβάλλον και γενικώς 

αποκοινωνικοποίηση του αρρώστου. 

- την «απελευθερωτική ασθένεια», όπου αυτό που κερδίζεται µε την ασθένεια και την 

απραξία είναι η απελευθέρωση του ατόµου από τις κάθε είδους κοινωνικές πιέσεις, η 

ανάπαυση 

-την «ασθένεια- επάγγελµα», όπου ο άρρωστος αποκτά µια λειτουργία, µια αποστολή 

θα µπορούσαµε να πούµε:  την πάλη εναντίον της ασθένειας. 

 Η ανθρωπολογία βέβαια µας µαθαίνει ότι όλες οι κοινωνίες σηµατοδοτούν µια 

σχέση ανάµεσα στη βιολογική και την κοινωνική τάξη πραγµάτων (Auge & Herzlich, 

1983), ενώ ξέρουµε ότι σε όλες τις κοινωνίες είναι δυνατόν να ανευρεθούν 

κοινωνικές ερµηνείες των ασθενών.  Μέσω της ασθένειας το άτοµο µιλά για την 

κοινωνία και την κοινωνική τάξη και τις αµφισβητεί. Η ασθένεια, όπως λέει 

χαρακτηριστικά η Sontag (1993), είναι µια µεταφορά: διαµέσου των αντιλήψεων µας 

για την ασθένεια µιλούµε για κάτι άλλο, και αυτό το άλλο είναι η κοινωνία και η 

σχέση µας µε αυτήν. 

 Από τη άποψη του ανθρωπολόγου, και αναφορικά µε τα συστήµατα 

αναπαράστασης της ασθένειας, ο Laplantine (1989) προτείνει τέσσερις τρόπους 

ταξινόµησης: 

-ανάλογα µε την κοινωνική θέση των υποκειµένων,  

-ανάλογα µε τη λογική των αιτιολογικο- θεραπευτικών συστηµάτων, 

-ανάλογα µε το επιστηµονικό υπόδειγµα που υποβαστάζει την αντίληψη της 

ασθένειας, και 

- ανάλογα µε τους θεσµούς που ασχολούνται µε τη θεραπεία. 

 Το κύριο ενδιαφέρον της ανθρωπολογικής προσέγγισης συνίσταται στο ότι 

συµπεριλαµβάνει την ίδια την ιατρική ως αναπόσπαστο τµήµα της αναπαράστασης 

της υγείας και της ασθένειας.  Είναι πράγµατι κοινός τόπος να πούµε σήµερα ότι 

ζούµε σε µια ιατρικοποιηµένη κοινωνία (Crawford, 1980). Η απαίτηση για υγεία έχει 



ΚΑΡΔΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑ,  

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ &ΦΥΛΟ 
2010 

 

 41 

 

ξεπεράσει την πρακτική διάσταση της θεραπείας και αποτελεί θεµελιακή αξία της 

δυτικής κοινωνίας η οποία, πολλές φορές, ταυτίζει την «υγεία» µε την «ευτυχία». Όχι 

µόνο όµως η υγεία για τον σύγχρονο άνθρωπο είναι επιταγή, αλλά το ίδιο ισχύει και 

για τη θεραπεία: το να είναι κανείς άρρωστος και το να ζητήσει τη συνδροµή του 

γιατρού είναι πλέον συνώνυµα ( Herzlich & Pierret, 1984). 

 Έτσι, η σχέση του ατόµου µε τον κοινωνικό κόσµο διαθλάται µέσα από τη 

σχέση µε την ιατρική, η οποία επίσης µε τη σειρά της βιώνεται ως «επιθετική» 

(Herzlich, 1986), τµήµα της ευρύτερης απειλής τους τεχνοκρατικού ολοκληρωτισµού 

(Maisonneuve, 1973). Βλέπουµε λοιπόν µια ανθυγιεινή κοινωνία να σιγοντάρεται από 

µια καταστροφική (νοσηρή , µη φυσική, υπερπρογραµµατισµένη…) ιατρική, πράγµα 

που ερµηνεύει την άνθηση των «ήπιων» και «φυσικών» θεραπευτικών προσεγγίσεων 

κάθε είδους. (Νταβού &Χρηστάκης ,1994) 

          2.4. Το µοντέλο της κοινής λογικής  

           Η «θεωρία του αυτοελέγχου» (self – regulation theory-SRT) ή µοντέλο της 

«κοινής λογικής» (common sense Model-CSM) των αναπαραστάσεων ασθένειας 

(ΑΑ) κατά Leventhal και συν. (Leventhal, 1980) είναι το πλέον πρόσφατο µοντέλο 

γύρω από τις πεποιθήσεις και τη συµπεριφορά που σχετίζονται µε τις απειλές κατά 

της υγείας . Το µοντέλο CSM είναι πολυδιάστατο και προτείνει ότι οι άνθρωποι είναι 

ενεργοί επεξεργαστές πληροφοριών που προσπαθούν να δώσουν νόηµα στα 

σωµατικά τους συµπτώµατα (O'Neill, 2002). Το πρώτο επίπεδο του µοντέλου είναι η 

«αναπαράσταση» (representation), που περιγράφει πώς τα άτοµα αναλύουν και 

µεταφράζουν τις πληροφορίες για να τους δώσουν νόηµα (O'Neill, 2002). Πιο 

συγκεκριµένα, η θεωρία αυτή προτείνει ότι τα άτοµα χρησιµοποιούν ως πηγές 

πληροφόρησης α) την κοινή, «λαϊκή» γνώση β) την γνώµη των ειδικών ή των ατόµων 

µε «εξουσία», όπως ο γιατρός ή ο γονιός (Hagger, 2003) και γ) τα σωµατικά τους 

συµπτώµατα για να δηµιουργήσουν βασισµένες στην «κοινή λογική» σχηµατικές 

αναπαραστάσεις της ασθένειάς τους (Illness Representations-IR). Οι αναπαραστάσεις 

αυτές είναι τόσο γνωστικές όσο και συναισθηµατικές ως προς το περιεχόµενό τους, 

µε τις δυο διαδικασίες να συµβαίνουν παράλληλα και ταυτόχρονα (Hagger, 2006). 

Κάποιοι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι οι ΑΑ είναι κατ’ εξοχήν νοητικές απεικονίσεις 
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µιας ασθένειας ή της απειλής µιας ασθένειας και µπορεί να περιλαµβάνουν 

προσωπικά βιώµατα από προγενέστερα επεισόδια ασθένειας ή γενικές γνώσεις πάνω 

στις ασθένειες (O'Neill, 2002).  

Η αναπαράσταση   της κατάστασης δηµιουργείται στη φάση τριών συνήθως 

πηγών πληροφόρησης, που είναι : α) η µεγάλη δεξαµενή των «κοινών» πληροφοριών, 

που το άτοµο έχει αφοµοιώσει από την πρότερη επικοινωνία του µε άλλα άτοµα, 

καθώς και από την υπάρχουσα «πολιτισµική» γνώση για την ασθένεια (π.χ., τι 

πιστεύει και τι γνωρίζει η κοινωνική οµάδα στην οποία ανήκει). β) Οι πληροφορίες 

που προέρχονται από τους σηµαντικούς άλλους, όπως ο γιατρός ή ένας καλός φίλος. 

γ) Οι οποίες πληροφορίες προκύπτουν από την τρέχουσα εµπειρία της ασθένειας ή 

της  κατάστασης  του ατόµου καθώς και από   την πρότερη άµεση ή έµµεση εµπειρία 

σχετικά µε την κατάσταση αυτή. Εάν, για παράδειγµα, µια γυναίκα νιώθει έντονη 

ζαλάδα που διαρκεί µέρες, θα αρχίσει πιθανώς να «αναπαριστά» την κατάσταση αυτή 

µα βάση τι γνωρίζει ή τι έχει ακούσει ότι µπορεί να σηµαίνει µια διαρκής ζαλάδα, τι 

λένε για αυτό σηµαντικά πρόσωπα του περιβάλλοντος της, καθώς και τι η ίδια νιώθει 

(π.χ., η ένταση του συµπτώµατος, ο βαθµός δυσλειτουργίας που προκαλεί, ο φόβος 

που δηµιουργείται, η ύπαρξη συνοδών συµπτωµάτων). Επίσης θα συνυπολογιστεί εάν 

έχει ξαναπαρουσιαστεί το σύµπτωµα στο παρελθόν, τι έκανε τότε και πως 

εξελίχθηκαν τα πράγµατα (Καραδήµας, 2005). 

 

            Το µοντέλο της «κοινής λογικής» της οργάνωσης των αναπαραστάσεων 

ασθένειας δηµιουργήθηκε σε µια προσπάθεια να γίνουν αντιληπτοί οι παράγοντες 

εκείνοι που επηρεάζουν τη συµµόρφωση του ατόµου σε ένα θεραπευτικό σχήµα ή σε 

µια συµπεριφορά υγείας και να προβλεφθεί η γενικότερη στάση του απέναντι σε ένα 

πρόβληµα υγείας ή µια απειλή για την υγεία του. Το θεωρητικό αυτό µοντέλο 

αναλύει το πώς η πληροφορία που φτάνει στον ασθενή αφοµοιώνεται για να 

σχηµατίσει µια συνολική εικόνα της ασθένειάς του, τη σηµασία που η εικόνα αυτή 

έχει για το άτοµο και το πώς αυτή διαµεσολαβεί και καθορίζει τις τεχνικές αυτό- 

διαχείρισης του προβλήµατος που επιλέγει ο ασθενής, την συνολική του στάση 

απέναντι στην ασθένεια, τις συµπεριφορές που ακολουθεί και τελικά τα 
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αποτελέσµατα που µια ασθένεια ή κατάσταση έχει για το άτοµο (Hagger, 

2003;Leventhal, 1980;Leventhal, 2001). 

            Σειρά ερευνών έχουν δείξει ότι το µοντέλο της κοινής λογικής επιβεβαιώνεται 

σε γενικές γραµµές, ενώ φαίνεται ότι µπορεί να προβλέψει ικανοποιητικά τη 

συµπεριφορά του ατόµου σε θέµατα υγείας και ασθένειας (βλ. σχετικά : Hagger & 

Orbell, 2003· Leventhal et al., 2003). Οι Hagger και  Orbell (2003) µεταναλύοντας 45 

εµπειρικές µελέτες έδειξαν ότι µια ισχυρή αντίληψη ταυτότητας (το άτοµο πιστεύει 

ότι έχει αναγνωρίσει µια σοβαρή ασθένεια) σχετίζεται µε αποφυγή, αλλά και 

έκφραση συναισθηµάτων , όπως και µε χαµηλότερη υποκειµενική ευεξία, διάθεση 

και λειτουργικότητα. Ο υψηλός βαθµός ελέγχου σχετίζεται µε την εφαρµογή 

στρατηγικών επίλυσης προβληµάτων και θετική αξιολόγηση της όλης κατάστασης, 

µε υψηλότερη ευεξία και ενεργητικότητα, όπως και µε µικρότερη δυσφορία, αλλά και 

καλύτερη έκβαση του προβλήµατος. Τέλος, όταν το άτοµο δηµιουργεί 

αναπαραστάσεις που περιλαµβάνουν αρνητικές συνέπειες και αρνητική πορεία της 

ασθένειας, τότε δηλώνει λιγότερη ευεξία και ενεργητικότητα, όπως και µεγαλύτερη 

αποφυγή και µεγαλύτερη έκφραση συναισθηµάτων (συνήθως φόβου) (Καραδήµας, 

2005).   

 

Σχήµα 2: Η σχηµατική αναπαράσταση του µοντέλου «Κοινής Λογικής»  
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.2.5.Οι διαστάσεις των αναπαραστάσεων ασθένειας 

   Μέσα από ποιοτικές κυρίως έρευνες (Hagger, 2003) που χρησιµοποίησαν το 

θεωρητικό µοντέλο της «κοινής λογικής» που αναλύθηκε παραπάνω, ειδικά σε 

χρόνιες καταστάσεις (O'Neill, 2002) θεµελιώθηκε η λογική ταξινόµηση των 

αναπαραστάσεων ασθένειας σε 5 ξεχωριστά θέµατα (themes) ή διαστάσεις 

(dimensions)(Leventhal, 2001). 

α. ταυτότητα της ασθένειας – identity: Αναφέρεται στην ετικέτα/όνοµα (label) που 

δίνει ο ασθενής στη νόσο του και την υποκειµενική του εµπειρία από τα συµπτώµατα 

της ασθένειας. Εδώ συµπεριλαµβάνεται και η προϋπάρχουσα γνώση για τη νόσο. 

β. αιτίες – causes: Συµπεριλαµβάνει όλα εκείνα τα στοιχεία στα οποία το άτοµο 

αποδίδει την αιτία της νόσου του. Εδώ ανήκει και ο βαθµός στον οποίο θεωρεί κανείς 

τον εαυτό του υπαίτιο για τη νόσο. 

γ. (σοβαρές) συνέπειες - (serious) consequences: Αντιπροσωπεύει τα πιστεύω του 

ατόµου πάνω στις εν δυνάµει συνέπειες και τη συνολική επίδραση και απειλή που 

έχει η ασθένεια πάνω στο λειτουργικό του επίπεδο και την ποιότητα ζωής του. 

δ. Χρονική διάρκεια/πορεία – timeline: Αντανακλά τις απόψεις του ατόµου για την 

χρονική διάρκεια και τη συνολική πορεία της νόσου, καθώς επίσης και για τη 

διάρκεια των συµπτωµάτων 

ε. έλεγχος/θεραπεία - curability/controllability: Συγκεντρώνει πιστεύω και αντιλήψεις 

σχετικά µε τη διαθεσιµότητα, αποτελεσµατικότητα και προσωπική πρόσβαση σε 

θεραπείες ή θεραπευτικά µέσα που µπορεί να οδηγήσουν σε ίαση και γενικά τη 

συνολικά αντιλαµβανόµενη επίδραση που πιστεύει πως έχει πάνω στην πορεία και 

την εξέλιξη της νόσου (Hagger, 2006;O'Neill, 2002 ;Hagger, 2003). 

Αν και το µοντέλο σχεδιάστηκε και εφαρµόζεται κυρίως για χρόνιες ασθένειες, έχει 

χρησιµοποιηθεί και σε οξείες ασθένειες και καταστάσεις. Βρέθηκε ότι οι 

αναπαραστάσεις ασθένειας που σχηµατίσονται τότε µπορούν επίσης να ταξινοµηθούν 

στις ίδιες διαστάσεις (Lau, 1989)(Hagger, 2006). 

 

 

2.6.Ποιοτικές µελέτες των αναπαραστάσεων ασθένειας σε ενήλικες 

Στη διεθνή βιβλιογραφία βρέθηκαν πολλές µελέτες που διερευνούν τις 
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αναπαραστάσεις ασθένειας σε ενήλικες για διαφορετικές ασθένειες, πολλές από τις 

οποίες πολλές βασίστηκαν στην ποιοτική µεθοδολογία. Οι µελέτες αυτές 

χρησιµοποίησαν ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις µε ανοιχτές ερωτήσεις, ανάλυσαν το 

περιεχόµενο των συνεντεύξεων και επιβεβαίωσαν και επεκτείνανε µε λεπτοµέρειες τη 

θεωρία της αυτό-διαχείρισης (self regulation model). Από αυτές ενδεικτικά 

αναφέρονται η έρευνα της O'Neill σε γυναίκες µε Χρόνια Αποφρακτική 

Πνευµονοπάθεια (O'Neill, 2002), η µελέτη των Harman και συν. (Harman, 

2006 ) µε συνεντεύξεις ατόµων σε αρχικά στάδια προοδευτικής άνοιας, αυτή 

των French και συν.(French, 2005) πάνω στην αιτία που αποδίδουν ασθενείς 

το Οξύ Έµφραγµα του Μυοκαρδίου, αυτή των Green και συν. σε ασθενείς µε µη 

επιληπτικούς σπασµούς (Green, 2004) και τέλος την έρευνα των Velez και 

συν.(Velez, 2006) σε ασθενείς µε Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια σε 

αιµοδιάλυση. 

Όλες οι παραπάνω έρευνες χρησιµοποίησαν τη συνέντευξη, που είναι και η 

καταλληλότερη µέθοδος προσέγγισης των αναπαραστάσεων ασθένειας(O'Neill, 

2002). Οι συνεντεύξεις ήταν ηµιδοµηµένης µορφής, µε ανοιχτές ερωτήσεις πάνω 

στις διαστάσεις των αναπαραστάσεων ασθένειας που προβλέπει το µοντέλο, όπου οι 

συµµετέχοντες αφήνονταν ελεύθεροι να απαντήσουν. Παρακάτω παρατίθεται η 

8 µετάφρασή µας από µια τέτοια οµάδα ερωτήσεων, από την µελέτη της O'Neill πάνω 

στις αναπαραστάσεις ασθένειας γυναικών µε Χρόνια Αποφρακτική 

Πνευµονοπάθεια(O'Neill, 2002)__ 

 

2.7.Το Ερωτηµατολόγιο Αντίληψης Ασθένειας (IPQ) 

Με βάση τα αποτελέσµατα ποιοτικών ερευνών όπως αυτές που αναφέρθηκαν, 

καθώς και από πολλές άλλες που έχουν γίνει πάνω στο αντικείµενο των 

αναπαραστάσεων ασθένειας και της γενικότερης αντίληψης ασθένειας, 

δηµιουργήθηκαν πολλά ερωτηµατολόγια και κλίµακες µέτρησης των αντιλήψεων 

ασθένειας, που σήµερα χρησιµοποιούνται ευρέως. Ένα από τα πιο γνωστά και πιο 

συχνά χρησιµοποιούµενα(Hagger, 2006) είναι το Ερωτηµατολόγιο 

Αντίληψης Ασθένειας (Illness Perception Questionnaire –IPQ) που δηµιουργήθηκε 

από τους Weinman και συν. το 1996(Weinman, 1996 ) και έκτοτε 
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χρησιµοποιήθηκε εκτενώς σε διαφορετικές ασθένειες και καταστάσεις, κυρίως σε 

έρευνες που αφορούν την συνολική προσαρµογή του ασθενούς. Από τις ασθένειες 

όπου το IPQ χρησιµοποιήθηκε µε επιτυχία αναφέρουµε ενδεικτικά το Οξύ Έµφραγµα 

του Μυοκαρδίου(Petrie, 2002) αλλά και τις εργασίες των Scharloo πάνω 

στην Ψωρίαση(Scharloo, 2000), τη Χρόνια Αποφρακτική 

Πνευµονοπάθεια(Scharloo, 2000) και τη Ρευµατοειδή Αρθρίτιδα 

(Scharloo,1999;Scharloo, 1998). 

       

2.8.Ο Φόβος-Εισαγωγή 

           Ο φόβος είναι µια φυσιολογική αντίδραση σε γεγονότα που φαίνεται να 

απειλούν την προσωπική ασφάλεια του ατόµου. Στην ουσία είναι µια προσαρµοστική 

αντίδραση καθώς εξασφαλίζει στο άτοµο την ετοιµότητα να αντιµετωπίζει 

καταστάσεις ανάγκης και να αποφεύγει τους κινδύνους. Χωρίς το συναίσθηµα του 

φόβου, το άτοµο θα έµενε ανυπεράσπιστο και απαθές απέναντι σε πραγµατικούς 

κινδύνους µε πιθανό αποτέλεσµα την απειλή της σωµατικής του –και όχι µόνο- 

ακεραιότητας (Herbert,1989). 

2.9.Τα Πως και τα Γιατί του Φόβου 

                Τι είναι πιο τροµακτικό; Ένα θανατηφόρο φίδι να γλιστρήσει µπροστά στα 

πόδια κάποιου την ώρα που διασχίζει ένα µονοπάτι, ή το να παρακολουθεί κανείς µια 

κατακόρυφη πτώση 1,000 µονάδων στο χρηµατιστήριο; Παρόλο που και οι δυο 

περιπτώσεις προκαλούν τον φόβο, οι ερευνητές διαφωνούν σχετικά µε τη φύση και 

την αιτία αυτού του τόσο δυνατού συναισθήµατος. "Εάν δεις το χρηµατιστήριο να 

πέφτει 1,000 µονάδες, είναι το ίδιο σα να βλέπεις µπροστά σου ένα φίδι," λέει ο 

Joseph LeDoux, καθηγητής νευροεπιστήµης και ψυχολογίας στο Νευροεπιστηµονικό 

Κέντρο Φόβου και Ανησυχίας (Center for the Neuroscience of Fear and Anxiety) που 

έχει την έδρα του στο Πανεπιστήµιο της Νέας Υόρκης. "Ο φόβος είναι η αντίδραση 

σε ένα άµεσο ερέθισµα. Η αίσθηση του κενού στο υπογάστριο, η αύξηση των 

καρδιακών παλµών, η εφίδρωση των παλαµών και η νευρικότητα αποτελούν την 

προγραµµατισµένη αντίδραση του εγκεφάλου για µια πολύ συγκεκριµένη απειλή."  
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Ο LeDoux προσθέτει: "∆εδοµένου του γεγονότος ότι οι εγκέφαλοί µας είναι 

φτιαγµένοι ώστε να είναι όµοιοι στη δοµή τους, µπορούµε να υποθέσουµε ότι αυτό 

που βιώνω όταν κάτι µε φοβίζει µοιάζει µε αυτό που βιώνεις κι εσύ."  

 

               Ο φόβος επηρεάζει ακόµα και διαφορετικά είδη µε παρεµφερείς τρόπους. 

"Ερχόµαστε στον κόσµο γνωρίζοντας πώς να εκφράσουµε τον φόβο µας, γιατί οι 

εγκέφαλοί µας έχουν εξελιχθεί για να συναλλάσσονται µε τη φύση," αναφέρει ο 

LeDoux, σηµειώνοντας ότι οι εγκέφαλοι των ποντικιών και των ανθρώπων αντιδρούν 

µε όµοιους τρόπους σε απειλές, ακόµα και όταν η ίδια η απειλή µπορεί να είναι 

εντελώς διαφορετική. Κάποιοι άλλοι ερευνητές όµως, πιστεύουν ότι ο φόβος είναι µια 

απόλυτα προσωπική εµπειρία. Ενώ κάποιοι άνθρωποι τροµοκρατούνται ενώ 

παρακολουθούν ένα θρίλερ, κάποιοι άλλοι µπορεί να φοβούνται περισσότερο καθώς 

επιστρέφουν για το αυτοκίνητό τους στο σκοτεινό πάρκινγκ, πολύ ώρα µετά το τέλος 

της ταινίας.                         

            Εάν ζητούσαµε σε µια οµάδα ανθρώπων να κάνει µια λίστα από τα πράγµατα 

που τους προκαλούν φόβο, οι λίστες πιθανότατα θα διέφεραν πολύ ανάµεσα στα 

άτοµα, λέει ο Michael Lewis, διευθυντής του Ινστιτούτου Μελέτης της Παιδικής 

Ανάπτυξης (Institute for the Study of Child Development) στην ιατρική σχολή Robert 

Wood Johnson στο New Brunswick, N.J. "Το πρόβληµα είναι πως δεν έχουµε τον 

τρόπο να κάνουµε µια καλή φυσιολογική µέτρηση του φόβου ή κάποιου άλλου 

αισθήµατος" αναφέρει ο Lewis, θίγοντας το εξαιρετικά δύσκολο πρόβληµα της 

υποκειµενικότητας του συνειδητού βιώµατος. Σηµειώνει, ότι η συµπεριφορά άλλων 

ανθρώπων που µας περιτριγυρίζουν µπορεί να επηρεάζει τις αντιδράσεις µας σε 

περιστάσεις που µας προκαλούν φόβο. "Μαθαίνουµε να φοβόµαστε µε τη βίωση του 

γεγονότος που προκαλεί φόβο, ή µαθαίνοντας από τους ανθρώπους του στενού µας 

περιβάλλοντος όπως τους γονείς µας, τα αδέλφια µας, τους συµµαθητές ή τους 

συναδέλφους µας. Ο φόβος έχει µια µεταδοτική ιδιότητα, έτσι ο φόβος άλλων 

ανθρώπων µπορεί να µετατραπεί σε δικό µας φόβο. Είναι εξαρτηµένος, σαν τα 

εξαρτηµένα αντανακλαστικά που µελετούσε ο Pavlov µε τον περίφηµο σκύλο του." 

(Η αναφορά αυτή σχετίζεται µε το γνωστό πείραµα του ρώσου γιατρού, φυσιολόγου 

και ψυχολόγου, Ivan Pavlov, ο οποίος είχε κλείσει έναν σκύλο σε ένα δωµάτιο και 
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κάθε φορά που τον τάιζε χτύπαγε ένα κουδούνι. Μετά από κάποιο διάστηµα 

διαπίστωσε µέσα από τη µέτρηση της έκκρισης σιέλου του σκύλου ότι ο σκύλος 

αντιδρούσε όταν άκουγε το κουδούνι σα να επρόκειτο να φάει, ακόµα και αν δεν του 

παρουσιαζόταν φαγητό µαζί µε το κουδούνι).  

 

            Άλλοι ερευνητές στρέφονται στην τεχνολογία για να κατανοήσουν τον φόβο. 

"Είναι πολύ δύσκολο να καθορίσεις αυτό το συναίσθηµα µε βάση το αίσθηµα που 

προκαλεί," λέει η Joy Hirsch, καθηγήτρια της λειτουργικής νευροραδιολογίας, 

νευροεπιστήµης και ψυχολογίας και διευθύντρια του προγράµµατος για την 

Απεικόνιση και τις Γνωσιακές Επιστήµες (Imaging and Cognitive Sciences) στο 

Πανεπιστήµιο Columbia της Νέας Υόρκης. "Μπορείς να προσδιορίσεις τι είναι ο 

πόνος; Μπορείς να προσδιορίσεις τι είναι το κόκκινο χρώµα; Αυτές είναι οι 

θεµελιώδεις αισθήσεις που αναπαριστούν το δυσκολότερο πρόβληµα στη 

νευροεπιστήµη." (Αναφέρεται εδώ στο πολυσυζητηµένο πρόβληµα της 

υποκειµενικότητας του συνειδητού βιώµατος, ένα ζήτηµα που ονοµάστηκε 'Το 

∆ύσκολο Πρόβληµα της Συνείδησης'- The Hard Problem από τον καθηγητή 

φιλοσοφίας David Chalmers).  

 

        Η Hirsch σηµειώνει πως η αµυγδαλή αντιδρά και σε άλλα ερεθίσµατα εκτός από 

τις εκφράσεις του προσώπου. "Εάν βρισκόσουν σε ένα σκοτεινό δρόµο και κάτι 

τροµακτικό πηδούσε επάνω σου, θα ήταν η αµυγδαλή εκείνη που θα συνεισέφερε 

στην απόφασή σου να το βάλεις στα πόδια." Ο φόβος είναι µια θεµελιώδης 

ανθρώπινη διαδικασία, όπως η αναπνοή και η πέψη, αλλά η ικανότητα της επιστήµης 

να τον καταλάβει και να τον περιγράψει πλήρως παραµένει ελλιπής. 

2.10.Μορφές φόβου 

        Όσον αφορά τα είδη του φόβου, υπάρχει ένας φόβος που είναι έµφυτος στον 

άνθρωπο και αποτελεί µηχανισµό άµυνας. Πρόκειται για τον φόβο που προέρχεται 

από το ένστικτο της αυτοσυντήρησης. Επίσης, ο  λογικός φόβος που προέρχεται από 

σαφή και πλήρη γνώση των αιτίων που τον προκαλούν. Με άλλα λόγια αυτή η µορφή 

φόβου παύει να υφίσταται όταν παράλληλα εκλείψουν και τα αίτια που τον 

προκαλούν. Από την άλλη ο  παράλογος φόβος προέρχεται από αιτίες µη πραγµατικές 
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,από άγνοια, από προλήψεις ή δεισιδαιµονίες. Μορφή του παράλογου φόβου αποτελεί 

και η φοβία, ως παθολογική όµως περίπτωση. Συγκεκριµένα, φοβία ονοµάζεται η 

ταραχή που προκαλείται από ορισµένα πράγµατα ή πράξεις ,που δεν µπορεί να 

καταστείλει ο άρρωστος ,µε όλο που αναγνωρίζει ότι δεν δικαιολογείται. Π.χ. µερικοί 

αισθάνονται τρόµο ή ίλιγγο όταν υποχρεώνονται να διασχίσουν µια έρηµη πλατεία ή 

όταν βρίσκονται σε κλειστό χώρο (κλειστοφοβία). Τέλος, υπάρχει και ο φόβος του 

θανάτου και της εκµηδένισης ,του αφανισµού της συνείδησης. Με τον φόβο 

εκδηλώνεται η απειλή εξαφάνισης της ύπαρξης και η αντικατάσταση του Είναι από 

το Μηδέν που κρύβει ο θάνατος(Μοσχοπούλου,1997). 

             Συµπερασµατικά, ο λογικός φόβος είναι στοιχείο φυσιολογικό και µάλιστα 

ωφέλιµο ,µερικές φορές, γιατί απαλλάσσει τον άνθρωπο από περιπέτειες. Ο 

παράλογος ή νευρωτικός όµως φόβος ακινητοποιεί τις πνευµατικές και ψυχικές 

δυνάµεις του ανθρώπου και τον καθηλώνει στην αδράνεια. Αποτελεί σοβαρό εµπόδιο 

για οποιαδήποτε µορφή δράσης. Γι αυτό ο άνθρωπος οφείλει µέσω του αυτοελέγχου 

και της αυτογνωσίας να υπερνικήσει τους φόβους που παραλύουν κάθε δηµιουργική 

δράση. Οφείλει έχοντας συναίσθηση των κινδύνων να δρα, χωρίς να πανικοβάλλεται 

από τις τυχόν αρνητικές συνέπειες των πράξεών του. Άλλωστε και η αποτυχία ή το 

λάθος είναι στοιχεία της ανθρώπινης ζωής και συµβαδίζουν µε την επιτυχία και το 

σωστό. 

2.11.Ο Φόβος της ασθένειας  

         Στον λαϊκό παροιµιακό λόγο, στη λαϊκή εθιµολογία, στις αντιλήψεις και 

δοξασίες των απλών ανθρώπων, ο φόβος και οι σχετικές έννοιες κατέχουν 

εντυπωσιακή θέση. Η αφοβία και περαιτέρω η γενναιότητα και η τόλµη αποτελεί 

χαρακτηριστικό γνώρισµα των ολίγων, των ξεχωριστών (ήρωες, υπερφυσικά όντα, 

άνδρες κυρίως, αλλά και γυναίκες), ενώ ο φόβος και συνακόλουθα ο πανικός είναι 

χαρακτηριστικό γνώρισµα των περισσοτέρων, κυρίως των αδυνάτων και 

απροστάτευτων. Είναι ωστόσο κοινά αποδεκτό ότι «ο φόβος φυλάει τα έρηµα» σε 

πρακτικό και θεωρητικό επίπεδο. Απότοκος του φόβου, η δειλία θεωρείται γνώρισµα 

αδύναµου ψυχικά ανθρώπου. Εκεί όπου ο φόβος δεν διακρίνει δυνατούς και 

αδυνάτους, γενναίους και δειλούς, είναι στην περίπτωση ασθένειας και µάλιστα 
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µεταδοτικής, τόσο ως ενδεχόµενο αντιµετώπισής της, όταν έχει ήδη ενσκήψει, όσο 

και για να κρατηθεί µακριά από συγκεκριµένα άτοµα ή οµάδες ανθρώπων. 

            Μια µεγάλη αντίφαση των σύγχρονων δυτικών κοινωνιών αποτελεί το 

γεγονός ότι αν και ζούµε περισσότερα χρόνια και είµαστε περισσότερο υγιείς από 

κάθε άλλη εποχή του παρελθόντος, ωστόσο ανησυχούµε πιο πολύ παρά ποτέ για την 

υγεία µας. Μολονότι τα σύγχρονα επιστηµονικά και τεχνολογικά επιτεύγµατα µας 

περιβάλλουν µε ένα δίχτυ προστασίας, νέοι, καινοφανείς κίνδυνοι της ∆ηµόσιας 

Υγείας αναδύονται στην παγκόσµια κοινότητα. Ασθένειες του πολιτισµού ή 

ασθένειες του ατόµου καθώς και επιδηµίες συνδιαµορφώνουν µια οικουµενική 

κουλτούρα φόβου για την υγεία. 

             Σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη, ο φόβος είναι η λύπη ή η ταραχή που 

προέρχεται από την ιδέα ότι πρόκειται να επέλθει κάποιο κακό, µια καταστροφή ή 

µια µεγάλη συµφορά. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο φόβος των επιδηµιών βρίσκεται στο 

επίκεντρο των φοβιών για τη ∆ηµόσια Υγεία. Το καινούριο, το άγνωστο, φαντάζει ως 

απειλητικό αφού µας δηµιουργεί την αίσθηση της απώλειας του ελέγχου και της 

προβλεψιµότητας της καθηµερινότητας. Επειδή είµαστε γνωστικά οκνηροί, µε την 

έννοια ότι µας τροµάζουν οι αλλαγές τις οποίες αντιλαµβανόµαστε ως ρωγµές της 

κανονικότητας που µας παραπέµπουν στην αταξία και την ανασφάλεια, θα λέγε 

κανείς ότι προτιµούµε µια ζωή χωρίς γεγονότα, χωρίς αλλαγές. 

          Οι αρρώστιες σε κάθε περίπτωση αποτελούν υπενθυµίσεις της ευαλωτότητάς 

µας και της θνητότητάς µας. Σε µια εποχή που ο θάνατος είναι ταµπού και η 

αρρώστια υπό διωγµό, σε µια κοινωνία χαµηλών προσδοκιών που τα µέλη της 

µπορούν να χαρακτηριστούν ως ανησυχούντες υγιείς, η παράταση της ζωής µας 

µοιάζει µε µια σισύφεια προσπάθεια να αποµακρύνουµε την ασθένεια και γιατί όχι να 

αποφύγουµε το θάνατο. Όπως λέει ο ποιητής: «Σύντοµη που είναι η ζωή και εγώ θα 

προτιµούσα για πάντα να ζήσω»(Αναγνωστόπουλος,1995). 

         Γενικότερα, η χρόνια φύση µιας ασθένειας σηµαίνει για το άτοµο το πέρασµα 

από µια φυσιολογική κατάσταση    «σαν τους άλλους» σε µια νέα κατάσταση «όχι 

σαν τους άλλους». Το άτοµο περνάει σε µια κατάσταση κρίσης που άπτεται της 
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λειτουργικής της δοµής και σηµατοδοτείται η έναρξη µιας περιόδου ανασφάλειας  και 

αβεβαιότητας. Ο  φόβος και το  άγχος γύρω από το θάνατο και ο φόβος εγκατάλειψης 

κατέχουν σηµαντικό ρόλο στην ψυχοσύνθεση του ασθενή. 

 

           2.11.1Θρησκευτικές και Υπαρξιακές αντιλήψεις 

Οι µεγάλοι πατέρες της εκκλησίας συχνά θίγουν δύο σηµεία που σχετίζονται 

µε την αιτία για την οποία ο άνθρωπος φοβάται την ασθένεια γενικά.  

Το πρώτο σηµείο, σύµφωνα µε τις θρησκευτικές αντιλήψεις, είναι ότι η 

ασθένεια δεν είναι φυσικό φαινόµενο, αλλά είναι ένα παρά φύση γεγονός, ένα 

παράσιτο στην ανθρώπινη φύση. Η θνητότητα είναι αποτέλεσµα της αµαρτίας. Ο 

Θεός δεν έπλασε τον άνθρωπο µε ασθένειες, αλλά κατά πάντα υγιή. Η ασθένεια ήλθε 

στον οργανισµό µας µετά την διάπραξη της αµαρτίας, µετά την αποµάκρυνση του 

ανθρώπου από τον Θεό. Έτσι, η παρά φύση κατάσταση της αµαρτίας δηµιουργεί 

φόβο. Το δεύτερο σηµείο είναι ότι ο φόβος της ασθένειας, στο βάθος του, κρύβει τον 

φόβο του θανάτου. Όταν βλέπουµε κάτι να γίνεται στο σώµα µας, αµέσως αναδύεται 

το ερώτηµα: «Μήπως πεθάνω; Μήπως αυτή η ασθένεια µε οδηγήσει στον 

θάνατο;»(∆ηµοπούλου,2008).  

Ο φόβος του θανάτου δηµιουργεί πολλά υπαρξιακά και κοινωνικά 

προβλήµατα. Για παράδειγµα, η συσσώρευση του πλούτου, τα συντάξιµα χρόνια, οι 

ποικίλες ασφαλίσεις έχουν ως αφετηρία την αντιµετώπιση των γηρατειών και τελικά 

τον φόβο του θανάτου. Παντού βλέπει κανείς τους ανθρώπους να ενδιαφέρονται για 

τα γηρατειά τους. Αλλά και αυτός ο φόβος του θανάτου έχει πολλές αιτίες. Η µία 

αιτία είναι η λύπη για την αποχώρηση από την ζωή αυτή, µε την οποία η πλειονότητα 

των ανθρώπων είναι ταυτισµένη και την οποία θεωρεί ως την µόνη αξία. Οι 

φιλήδονοι άνθρωποι θεωρούν ως υπεραξία ο,τι τους προσφέρουν οι αισθήσεις και τα 

υλικά αγαθά του παρόντος βίου. Η άλλη αιτία είναι ότι µερικοί άνθρωποι δεν 

πιστεύουν στην ύπαρξη της ψυχής µετά την έξοδό της από το σώµα, αφού θεωρούν 

τον θάνατο ως το τέλος όλης της ζωής και µε αυτόν οδηγείται ο άνθρωπος στο 

απόλυτο µηδέν. Και µία τρίτη αιτία του φόβου του θανάτου, κυρίως γι’ αυτούς που 
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πιστεύουν στην ζωή µετά τον θάνατο, είναι η κρίση του Θεού, λόγω των τύψεων και 

των ενοχών που προκαλεί η αµαρτία. 

Σύµφωνα µε την εκκλησία, λοιπόν, πρέπει να φροντίζουµε για την υγεία του 

σώµατος, γιατί είναι και αυτό δηµιούργηµα του Θεού, αλλά πάνω από όλα πρέπει να 

ενδιαφερόµαστε για την απελευθέρωσή µας από το άγχος και τον φόβο του θανάτου, 

µε την πίστη στον Θεό και στην αιώνια ζωή. 

Το ρεύµα του Υπαρξισµού κάνει λόγο επίσης για το φόβο του θανάτου. 

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τους υπαρξιστές: όλες οι υπερβολικές αντιδράσεις των 

ανθρώπων απέναντι σε τέτοια ζητήµατα, όπως η ασθένεια, συνδέονται µε τον φόβο 

του θανάτου. Όταν ρωτάµε τον γιατρό για κάποια ένδειξη σοβαρής ασθένειας δεν 

προσέχουµε τόσο την απάντηση που µας δίνει, αλλά προσπαθούµε µε αγωνία να 

εισδύσουµε στη σκέψη του για να διακριβώσουµε τι ενδεχοµένως µας αποκρύπτει. 

Και αυτή η κίνησή µας κρύβει τον φόβο του θανάτου, µήπως δηλαδή η συγκεκριµένη 

ασθένεια καταλήξει στο θάνατο. Έτσι, περισσότερο από την ασθένεια πρέπει να 

αντιµετωπιστεί ο φόβος του θανάτου, ο οποίος προκαλείται από διάφορα γεγονότα 

και αφορµές (∆ηµοπούλου,2008). 

Ο θάνατος είναι ένα βιολογικό και υπαρξιακό φορτίο που το κουβαλάει ο 

άνθρωπος από την πρώτη στιγµή της γονιµοποίησης του ωαρίου και τη δηµιουργία 

του ζυγώτη. Από τα περίπου 20.000 γονίδια που έχει ο άνθρωπος ένας αριθµός 

γονιδίων σχετίζεται µε τη γήρανση και τη φθορά και οδηγεί στον θάνατο, όπως αυτά 

που βρίσκονται στο µιτοχονδριακό DΝΑ. Οπότε, ο θάνατος καιροφυλακτεί µέσα µας, 

ακόµη και από τότε που δεν έχουν διαφοροποιηθεί τα βλαστοκύτταρα και δεν έχουν 

σχηµατισθεί  τα όργανα του σώµατος. Αλλά και τα γονίδια που θα προκαλέσουν 

κάποτε διάφορες ασθένειες και αυτά κρύβουν τελικά τον θάνατο. 

2.12.Αναπαραστάσεις για την ασθένεια και Καρδιακές παθήσεις  

Υπάρχουν διάφορες βιβλιογραφικές αναφορές που ρίχνουν φώς στα ζητήµατα 

που δηµιουργούνται σχετικά µε τη σχέση των αναπαραστάσεων για την ασθένεια και 

των καρδιαγγειακών νοσηµάτων . 
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Οι Gump et al για να εξακριβώσουν εάν οι αναπαραστάσεις για την ασθένεια 

σχετίζονται µε την ηλικία και πως αυτές οι αναπαραστάσεις , σε συνάρτηση µε την 

ηλικία προβλέπουν τις µετά την επέµβαση συµπεριφορές υγείας, πραγµατοποίησαν 

έρευνα µε υποκείµενα ασθενείς ύστερα από επέµβαση Bypass. Συγκεκριµένα τα 

άτοµα αυτά προέρχονταν από µεγάλο µητροπολιτικό νοσοκοµείο της Πενσυλβανίας   

και στο σύνολο τους ήταν 309. Οι όροι συµµετοχής στην έρευνα αποτέλεσαν η 

απουσία οποιασδήποτε άλλης µορφής επέµβασης σχετικής στο παρελθόν, η απουσία 

ανάγκης παρακολούθησης σε µονάδα εντατικής καθώς και η απουσία στηθαγχής 

κατά την εµφάνιση πόνου. Το 70% των συµµετεχόντων ήταν άνδρες, το 80% ήταν 

έγγαµοι και ο Μ.Ο. ηλικίας ήταν 62.8 έτη. Στην  έρευνα αυτή εξετάστηκαν και 

εκτιµήθηκαν οι συµπεριφορές υγείας µετά την επέµβαση µέσω ερωτηµατολογίων 

αυτοαναφοράς. Τα αποτελέσµατα έδειξαν πως οι γηραιότεροι συµµετέχοντες µετά 

την επέµβαση είχαν στατιστικά σηµαντικές πιθανότητες να θεωρήσουν την ηλικία 

τους ως αιτία της καρδιοπάθειας τους και στατιστικά σηµαντικά λιγότερες 

πιθανότητες να θεωρήσουν ως υπεύθυνους γενετικούς παράγοντες , τις συµπεριφορές 

υγείας και τα συναισθήµατα. Επιπλέον, οι µεγαλύτεροι σε ηλικία συµµετέχοντες, µε 

αυξηµένες στατιστικά  σηµαντικές πιθανότητες, θεωρούσαν πως δεν έχουν τον 

έλεγχο γύρω από την ασθένεια τους και σηµείωσαν λιγότερες αλλαγές στις 

συµπεριφορές υγείας ύστερα από την επέµβαση σε σχέση µε τους νεότερους 

συµµετέχοντες. Συµπερασµατικά, τα ευρήµατα αυτά δείχνουν σηµαντικές διαφορές 

στις αναπαραστάσεις για την ασθένεια από τη σκοπία της δηµογραφικής µεταβλητής 

της ηλικίας. Επίσης, διαφορές στις συµπεριφορές υγείας συσχετίστηκαν µε 

διαφορετικές αναπαραστάσεις για την ασθένεια. 

Από την άλλη, οι McMurray και συνεργάτες (2001) επιθυµώντας να 

διερευνήσουν τις αναπαραστάσεις για την ασθένεια σε παιδία και έφηβους 

καρδιοπαθείς , έλεγξαν εάν ο βαθµός κατανόησης της ασθένειας επηρεάζεται από την 

ηλικία και από την πολυπλοκότητα της καρδιοπάθειας. Τα αποτελέσµατα έδειξαν πως 

µόνο το 30% των ασθενών παρουσίασαν ικανοποιητική αναγνώριση και κατανόηση 

της ασθένειας τους , το 77%  δεν ήξεραν την ιατρική ονοµασία της κατάστασης τους 

και το 33% είχαν λανθασµένη ή φτωχή κατανόηση της ασθένειας. Συνεπώς, σύµφωνα 

µε τη µελέτη , η κατανόηση της καρδιοπάθειας φαίνεται να είναι φτωχή σε παιδιά και 
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εφήβους καρδιοπαθείς και πολλοί από αυτούς έχουν µια τελείως λανθασµένη 

αντίληψη για την ασθένεια τους. Περισσότερες ερευνητικές ενέργειες για την 

εξακρίβωση της παιδικής και εφηβικής κατανόησης της καρδιοπάθειας είναι , 

φυσικά, απαραίτητες. 

Οι  Petrie και συνεργάτες το 1996, διεξήγαγαν έρευνα µε σκοπό να εξετάσουν 

αν οι αρχικές αναπαραστάσεις ασθενών µε πρόσφατο έµφραγµα µυοκαρδίου µπορούν 

να προβλέψουν την µετέπειτα πορεία της νόσου, την επιστροφή στην εργασία αλλά 

και την πιθανή σεξουαλικά δυσλειτουργία. Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν, 

µεταξύ άλλων, πως η ισχυρή αντίληψη του προσωπικού ελέγχου γύρω από την 

ασθένεια συνδέθηκε µε γρήγορη αποκατάσταση µετά το έµφραγµα και πως η 

αντίληψη πως η χρονική διάρκεια της ασθένειας θα είναι µεγάλη, επέφερε σοβαρές 

συνέπειες που συνδέθηκαν µε µεγαλύτερη καθυστέρηση επιστροφής στην εργασία. 

Γενικότερα , οι ερευνητές έδειξαν πως οι αρχικές αντιλήψεις των ασθενών για τη 

νόσο επέδρασαν καθοριστικά στις διάφορες πτυχές έκβασης ύστερα από το έµφραγµα 

µυοκαρδιού. Επιπροσθέτως, οι Byrne και συνεργάτες το 2005 σχεδίασαν έρευνα µε 

σκοπό να αξιολογήσουν την ικανότητα των αναπαραστάσεων για την ασθένεια, 

κυρίως των πεποιθήσεων που σχετίζονται µε την αποτελεσµατικότητα της θεραπείας, 

να προβλέψουν την µεταγενέστερη προστατευτική  προληπτική συµπεριφορά σε 

ασθενείς µε ισχαιµική καρδιοπάθεια. Τα αποτελέσµατα έδειξαν πώς , παρόλο που οι 

αναπαραστάσεις για την ασθένεια δεν φάνηκαν γενικά αποτελεσµατικές στο να 

προβλέψουν την µετέπειτα προστατευτική συµπεριφορά, οι πεποιθήσεις για την 

αποτελεσµατικότητα των φαρµάκων συνδέθηκε στενά µε την αυστηρή τήρηση της 

φαρµακευτικής αγωγής.    

Συνοψίζοντας, σύµφωνα µε τη σχετική βιβλιογραφία, οι αναπαραστάσεις των 

καρδιοπαθών για την ασθένεια τους συχνά είναι σε θέση να προβλέψουν ως ένα 

βαθµό την πορεία της νόσου και πολλές από τις πτυχές της έκβασης της, όπως η 

λειτουργικότητα στο σπίτι, η ύπαρξη προληπτικών συµπεριφορών , η επιστροφή στην 

εργασία, καθώς και η τήρηση της φαρµακευτικής αγωγής. ∆εν πρέπει βέβαια να 

παραβλέπεται η συνεξέταση των µεταβλητών του φύλου και της ηλικίας πριν από τη 
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διεξαγωγή συµπερασµάτων για την ικανότητα πρόβλεψης των αναπαραστάσεων των 

ασθενών.  

                         3.ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ               

3.1.Τι είναι φυσική κατάσταση; 

          Στη δεκαετία του 1990 η λέξη «φυσική κατάσταση» φαίνεται να εµφανίζεται 

συχνά στις συζητήσεις και τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Τι ακριβώς σηµαίνει η 

λέξη; Φυσική κατάσταση είναι η ικανότητα να εκτελούνται σωµατικές 

δραστηριότητες χωρίς να κόβεται η αναπνοή ή να κουράζεται κανείς  υπερβολικά. Το 

επίπεδο της φυσικής κατάστασης αντανακλά πόσο αποδοτικά µπορεί να 

χρησιµοποιήσουν το οξυγόνο και να δαπανήσουν ενέργεια η καρδιά και οι µύες ενός 

ατόµου , και αυτή η αποδοτικότητα, µε τη σειρά της, καθορίζεται κατά κύριο λόγο 

από τις συνήθειες της σωµατικής του δραστηριότητας. 

 Γενικότερα, η άσκηση επηρεάζει την ποιότητα ζωής των ατόµων, γιατί εκτός 

από φυσιολογικές αλλαγές, προκαλεί ευχαρίστηση, κορυφαίες εµπειρίες, ευφορία, 

ευχάριστη ψυχική διάθεση, και συµβάλει στον έλεγχο του στρες. Τα άτοµα που 

γυµνάζονται συχνά, ή αυτά που έχουν καλή φυσική κατάσταση, έχουν µειωµένα 

επίπεδα στρες και αρρωσταίνουν λιγότερο (Θεοδωράκης& Γούδας, 2002). 

Στον όρο ¨φυσική κατάσταση¨ έχουν αποδοθεί κατά καιρούς πολλοί ορισµοί. 

Αυτή η ασάφεια προέρχεται από το γεγονός ότι η φυσική κατάσταση ως όρος µπορεί 

να περιλαµβάνει δύο διαφορετικούς τελικούς στόχους: σε πρώτο επίπεδο την υγεία 

του ατόµου και σε δεύτερο τη µεγιστοποίηση της σωµατικής του απόδοσης που 

συνήθως σχετίζεται µε την υψηλή αθλητική απόδοση (Μπούσιου, 2004).  

Στόχος του µέσου ατόµου είναι το πρώτο επίπεδο φυσικής κατάστασης το οποίο 

ορίζεται ως α) η ικανότητα του ατόµου να πραγµατοποιεί τις ηµερήσιες 

δραστηριότητές του µε ένταση καθώς επίσης και β) η επίδειξη χαρακτηριστικών και 

ιδιοτήτων που σχετίζονται µε µειωµένη πιθανότητα πρόωρης εµφάνισης ασθενειών 

που σχετίζονται µε την υποκινητικότητα (Pate, 1988). Οι καθηµερινές όµως 



ΚΑΡΔΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑ,  

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ &ΦΥΛΟ 
2010 

 

 56 

 

δραστηριότητες πολλών ατόµων απαιτούν αυξηµένη σωµατική απόδοση που σε 

πολλά σηµεία πλησιάζει αυτή των αθλητών. Στην περίπτωση αυτή απαιτούνται 

αυξηµένες σωµατικές ικανότητες. Για τα άτοµα αυτά η φυσική κατάσταση ορίζεται 

¨ως άθροισµα ικανοτήτων, που το άτοµο διαθέτει ή αποκτά µε συστηµατική άσκηση, 

και σχετίζονται µε την ικανότητά του να πραγµατοποιεί αυξηµένη σωµατική 

δραστηριότητα¨ (Casperson και συν., 1985).  

           Ο ορισµός του fitness από την εγκυκλοπαίδεια Microsoft Encarta πιστεύεται 

ότι δίνει µια εξαιρετικά ακριβή ερµηνεία: "Είναι η ικανότητα του ανθρώπινου 

σώµατος να βρίσκεται σε ετοιµότητα για να µπορεί οποιαδήποτε στιγµή να λειτουργεί 

µε δύναµη, χωρίς υπερβολική κόπωση και µε περίσσεια ενέργεια. Αυτό του επιτρέπει 

να εµπλακεί σε οποιαδήποτε δραστηριότητα κατά την διάρκεια της ηµέρας και κάτω 

από οποιαδήποτε κατάσταση άγχους - πίεσης." Έτσι, η φυσική κατάσταση δεν έχει να 

κάνει µε το να είσαι αδύνατος, να έχεις λεπτή µέση, ή να διαθέτεις µεγάλους µύες. 

Πρόκειται για έναν συνδυασµό ιδιοτήτων που µας επιτρέπουν να αποδίδουµε το 

µέγιστο των δυνατοτήτων µας στην εκτέλεση φυσικών δραστηριοτήτων έχοντας 

πάντα την απαιτούµενη ενεργητικότητα. Η καλή φυσική κατάσταση περιλαµβάνει τις 

επιδόσεις της καρδιάς, των πνευµόνων και των µυών του σώµατος. Πιο συγκεκριµένα 

µετράει την καρδιοαναπνευστική µας αντοχή, την µυϊκή µας δύναµη, την µυϊκή µας 

διάρκεια και την ελαστικότητα µας. Έως κάποιο βαθµό η φυσική κατάσταση, 

επηρεάζει την πνευµατική µας αλλά και την συναισθηµατική µας υγεία αφού ότι 

κάνουµε µε τα σώµα µας επηρεάζει και αυτά που µπορούµε να κάνουµε µε τα µυαλό 

µας. 

             Τέλος, η  φυσική κατάσταση µε την καλή υγεία αν και επηρεάζει η µία την 

άλλη δεν είναι το ίδιο. Υγιή άτοµα µπορεί να είναι αγύµναστα, χωρίς καλή φυσική 

κατάσταση λόγω της έλλειψης άσκησης, για αυτό και οι καθηµερινές τους 

ενασχολήσεις να διεκπεραιώνονται µε δυσκολία. Από την άλλη πλευρά τα υγιή άτοµα 

που είναι γυµνασµένα, µπορούν να εκτελούν τις καθηµερινές τους ενασχολήσεις 

αβίαστα χωρίς πρόβληµα, αφού έχουν καλή φυσική κατάσταση. 
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3.2.Άσκηση, σωµατική και ψυχική υγεία 

                   Η καλή σωµατική κατάσταση είναι ικανή να προλαµβάνει και να 

καθυστερεί την εξέλιξη ασθενειών, να βελτιώνει την ποιότητα ζωής και πιθανότατα 

να την επιµηκύνει (Blair, Kohl, Gordon, & Raffenbarger,1992). Οι έρευνες έχουν 

δείξει, ότι η άσκηση έχει ευεργετικές επιδράσεις στη σωµατική και στην ψυχική υγεία 

των ατόµων. Πράγµατι, η συχνή άσκηση συσχετίζεται µε ευεργετικές επιδράσεις στη 

µείωση των περιστατικών στεφανιαίας νόσου, στην υπέρταση, το διαβήτη τύπου ΙΙ, 

την οστεοπόρωση, αλλά και τον καρκίνο, όπως επίσης και στις άσχηµες ψυχολογικές 

καταστάσεις (King, Haskell, Taylor, Kraemer, & Debusk, 1991). Ταυτόχρονα, πολλές 

µελέτες έχουν δείξει, ότι η άσκηση έχει θετική επίδραση στη µείωση του άγχους και 

της κατάθλιψης (Surgeon Generals Report on Physical Activity and Health, 1996), 

όπως επίσης και σε γνωστικές και συναισθηµατικές λειτουργίες (Milley, 1999). Οι 

North και McCullagh (1998) έχουν δείξει, ότι η µείωση της κατάθλιψης σχετίζεται µε 

τη συµµετοχή σε µακρόχρονα προγράµµατα άσκησης και την αύξηση της συχνότητας 

των προγραµµάτων άσκησης. Καθώς το άτοµο µεγαλώνει, η άσκηση συντελεί στη 

διατήρηση της ποιότητας ζωής. Το άγχος δεν χαρακτηρίζεται µονό από 

συναισθήµατα φόβου, αλλά συνδέεται τυπικά µε αλλαγές της λειτουργίας του 

αυτόνοµου νευρικού συστήµατος, όπως είναι η αλλαγή της καρδιακής συχνότητας 

(O’ Connor, Raglin, & Martisen, 2000). Οι ασθενείς µε διαταραχές άγχους έχουν 

µεγαλύτερο κίνδυνο κατάθλιψης και θνησιµότητας λόγω κάρδιο-αναπνευστικών 

προβληµάτων (Weissman, Markovitz, Ouellette, Greenwald, & Kahn, 1990). 

Συνεπώς, το υπερβολικό άγχος και η λάθος εκτίµηση ενός συµβάντος µπορεί να έχει 

καταστροφικά συµπτώµατα, τα οποία συνδέονται µε το άγχος (αύξηση καρδιακής 

συχνότητας). Ένας τρόπος καταπολέµησης του άγχους είναι η χρόνια άσκηση, η 

οποία µπορεί να έχει αντίαγχωτικές επιδράσεις (O’ Connor et al., 2000). 

             Πιο συγκεκριµένα, έρευνες έχουν αποδείξει, ότι έπειτα από κλινικές 

παρατηρήσεις και επιδηµιολογική έρευνα η σωµατική δραστηριότητα µπορεί, να 

µειώσει τον κίνδυνο εµφάνισης και ανάπτυξης κατάθλιψης σε ένα άτοµο, καθώς 

επίσης µπορεί να περιορίσει τα συµπτώµατα σε άτοµα µε ελαφριά µε µέτρια 

κατάθλιψη (O’ Neal, Dunn, & Martinsen, 2003).  
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          Ο Stephens (1988) υποστηρίζει, ότι η σωµατική δραστηριότητα προάγει την 

πνευµατική υγεία και τα άτοµα, τα οποία ασκούνται είναι ψυχολογικά υγιή και 

εποµένως η πνευµατική υγεία συσχετίζεται µε την σωµατική δραστηριότητα. 

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός, ότι τα επίπεδα άγχους καρδιοπαθών είναι 

υψηλότερα µετά από εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς. Ταυτόχρονα, αυτά τα υψηλότερα 

επίπεδα ψυχολογικού άγχους (άγχος και διάθεση) και η χαµηλή λειτουργική 

ικανότητα των ασθενών συσχετίζεται µε υψηλά επίπεδα πεσιµισµού και σε µη 

αποτελεσµατικές στρατηγικές ελέγχου των συναισθηµάτων (Hasida, Batya, Ronny & 

Gideon, 2000). Η ψυχολογική υποστήριξη στη φάση αυτή είναι αναγκαία. Οι Linden, 

Stossel και Maurice (1996) απέδειξαν ότι η ένταξη ψυχολογικών τεχνικών σε 

προγράµµατα καρδιακής αποκατάστασης µειώνουν το ψυχολογικό στρες. Με την 

ύπαρξη τόσων ερευνών, οι οποίες αποδεικνύουν τον ευεργετικό ρόλο της φυσικής 

δραστηριότητας σε προγράµµατα καρδιακής αποκατάστασης, θα πρέπει 

αδιαµφισβήτητα να εντάσσεται σε κάθε πρόγραµµα, το οποίο αποσκοπεί στην 

αποκατάσταση. Παράλληλα, όµως ο ρόλος της ένταξης της φυσικής δραστηριότητας 

µπορεί να είναι και προληπτικός, ούτως ώστε να αποτρέπει την εµφάνιση καρδιακών 

νοσηµάτων προάγοντας εξίσου την σωµατική, πνευµατική και ψυχολογική υγεία του 

ατόµου. Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η καταγραφή σχετικών ερευνών που 

έχουν γίνει σε καρδιοπαθείς και εξετάζουν την επίδραση των προγραµµάτων 

καρδιακής αποκατάστασης σε ψυχολογικές παραµέτρους, οι οποίες επηρεάζουν την 

ποιότητα ζωής ασθενών που ακολουθούν κάποιο πρόγραµµα φυσικής 

δραστηριότητας στη ζωή τους. 

3.3.Φυσική κατάσταση , Άσκηση και Καρδιά 

                                       

          Ανέκαθεν οι Καρδιολόγοι γίνονται δέκτες αγωνιωδών ερωτηµάτων των 

ασθενών τους , ιδίως αυτών πού πάσχουν από στεφανιαία νόσο, για το πότε πρέπει να 
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ξεκινούν σωµατική άσκηση (µετά από ένα στεφανιαίο επεισόδιο), µέχρι ποιο σηµείο 

καταπόνησης να προχωρούν, πάντα µε εύλογη αγωνία. 

          Στην ιστορία της Καρδιολογικής Θεραπευτικής από τις αρχές του  περασµένου 

αιώνα υπήρχαν ιατρικά «ταµπού», όσον αφορά την αποκατάσταση (rehabilitation), 

µετά από ένα οξύ έµφραγµα µυοκαρδίου. Μάλιστα τότε η ακινητοποίηση των 

ασθενών ήταν βραδύτατη (λόγω κινδύνου ρήξης µυοκαρδίου, θανατηφόρων 

αρρυθµιών, σχηµατισµού ανευρυσµάτων κλπ) και ο ασθενής υποχρεωνόταν σε 

ακινητοποίηση επί της κλίνης για διάστηµα 6-8 εβδοµάδων, πράγµα πού στις ηµέρες 

µας είναι «ιατρικό ανέκδοτο». 

          Μόλις στις αρχές της δεκαετίας του 1970 αναγνωρίσθηκε η αξία της γρήγορης 

κινητοποίησης των ασθενών µε βάση την αρχή (ορισµό) του ΠΟΥ (Παγκόσµιος 

Οργανισµός Υγείας),για την αποκατάσταση (rehabilitation) των ασθενών: το σύνολο 

των απαιτούµενων ενεργειών ώστε να εξασφαλίσουµε πώς όλοι οι καρδιοπαθείς θα 

έχουν τις βέλτιστες σωµατικές, πνευµατικές και κοινωνικές συνθήκες, έτσι ώστε να 

είναι ικανοί, µε τις δικές τους προσπάθειες, να επανακτήσουν µε όσο πιο φυσικό 

τρόπο είναι δυνατόν  τον ρόλο τους στην κοινωνία και να απολαµβάνoυν µια ενεργό 

ζωή. Όλο και περισσότερο λοιπόν αναγνωρίζεται στις ηµέρες µας η αξία της 

άσκησης, ως µέσο σωµατικής και πνευµατικής ευεξίας, αλλά και σαν µέσο πρόληψης 

και αποκατάστασης  των καρδιοπαθειών. 

             Το επίπεδο φυσικής κατάστασης αποτελεί ανεξάρτητο προγνωστικό δείκτη 

επιβίωσης και θνητότητας σε υπερτασικούς υψηλού κινδύνου, προϋπερτασικούς, 

διαβητικούς, παχύσαρκους, µεσήλικες και ηλικιωµένους. Είναι γνωστό ότι ο 

καθιστικός τρόπος ζωής είναι ένας ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για τα 

καρδιαγγειακά συµβάντα, όπως είναι το έµφραγµα του µυοκαρδίου και τα αγγειακά 

εγκεφαλικά επεισόδια(Τουτούζας,2002).Επιπλέον, υπάρχουν επιστηµονικά δεδοµένα 

από µελέτες , ότι σε υγιή άτοµα, η φυσική κατάσταση µπορεί να προβλέψει την 

πιθανότητα επιβίωσης ή θνητότητας τους.  

       Τα µηνύµατα από τα εντυπωσιακά αποτελέσµατα των ερευνών που έχουν 

διεξαχθεί , είναι ξεκάθαρα και δεν αφήνουν περιθώρια να παραµένουν οι άνθρωποι 
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‘καναπεδο…κένταυροι’ κολληµένοι µπροστά στην τηλεόραση. Αντίθετα  προτρέπουν 

το άτοµο να βγει έξω να περπατήσει, να χαρεί τη φύση και να ασκηθεί, αφού είναι η 

µόνη λύση για τη βελτίωση της φυσικής του κατάσταση. Η άσκηση πρέπει να 

αντιµετωπίζεται σαν φάρµακο που θα  προστατεύσει τα επόµενα χρόνια από 

επαπειλούµενο… κραχ στην υγεία µας, αποµακρύνοντας τη δαµόκλειο σπάθη του 

επαπειλούµενου θανάτου.  

 

                  4.Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ 

                    

4.1.Το Φύλο- Εισαγωγή 

             Η ζωή µας επηρεάζεται σε µεγάλο βαθµό από το επάγγελµα που διαλέγουµε, 

από τον περίγυρό µας ,τις στάσεις που διαµορφώνουµε και τις αξίες που υιοθετούµε. 

Οι επιλογές αυτές επηρεάζονται από τον κοινωνικό ρόλο του φύλου, δηλαδή τρόπους 

συµπεριφοράς που προδιαγράφει, χωριστά για τους άνδρες και τις γυναίκες, µια 

δεδοµένη κοινωνία σε µια δεδοµένη χρονική στιγµή. 

            Οι έρευνες σε σχέση µε τη διαµόρφωση του κοινωνικού ρόλου του φύλου 

επηρεάζουν και επηρεάζονται από τις αντιφατικές απόψεις της κοινωνίας για τον 

κοινωνικό ρόλο του φύλου. Για παράδειγµα, σε προηγούµενες δεκαετίες, ο αυστηρός 

διαχωρισµός µεταξύ των δύο φύλων θεωρούνταν από τους περισσότερους 

ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς και γονείς ένας επιθυµητός στόχος της 

κοινωνικοποίησης του παιδιού. Έτσι, οι γυναίκες µάθαιναν δεξιότητες για να 

ανταποκριθούν στους ρόλους της νοικοκυράς ενώ οι άνδρες διαπαιδαγωγούνταν ώστε 

να παίξουν το ρόλο του κουβαλητή. Ο στόχος αυτής της κοινωνικοποίησης 



ΚΑΡΔΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑ,  

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ &ΦΥΛΟ 
2010 

 

 61 

 

αµφισβητήθηκε, κυρίως διότι η διαµόρφωση του κοινωνικού ρόλου του φύλου 

θεωρείται µέσον διάκρισης σε βάρος των γυναικών και περιοριστικός παράγοντας 

στην ανάπτυξη τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες.  

Σε γενικές γραµµές, ο όρος βιολογικό φύλο χρησιµοποιείται για να περιγράψει 

τις βιολογικές κατηγορίες του άνδρα και της γυναίκας ενώ ο όρος κοινωνικό φύλο 

χρησιµοποιείται για να περιγράψει τις κοινωνικές κατηγορίες της αρρενωπότητας και 

της θηλυκότητας, δηλαδή τα χαρακτηριστικά και τη συµπεριφορά που αποδίδονται 

στο καθένα από τα δύο φύλα. Το κοινωνικό φύλο προσδιορίζεται από κοινωνικούς 

παράγοντες. Ο κοινωνικός ρόλος του φύλου αναφέρεται σε συµπεριφορές, 

ενδιαφέροντα και υποχρεώσεις που ορίζονται από την κοινωνία ως κατάλληλα 

αρµόζοντα για άνδρες και γυναίκες. Η διάκριση του βιολογικού και κοινωνικού 

φύλου δε χρησιµοποιείται για να προσδιορίσει τον παράγοντα που ευθύνεται για την 

εµφάνιση συγκεκριµένων χαρακτηριστικών σε άτοµα διαφορετικού φύλου (µια 

διαµάχη του τύπου κληρονοµικότητα ή περιβάλλον) αλλά για να αναδείξει πως αυτά 

τα χαρακτηριστικά ή συµπεριφορές αποτελούν το αποτέλεσµα της κοινωνικής 

διαµεσολάβησης στη βάση µιας βιολογικής διαφοράς(Γαλανάκη,1998).  

Το περιεχόµενο των ρόλων των δύο φύλων περιλαµβάνει πεποιθήσεις για τους 

άνδρες και τις γυναίκες (οι άνδρες είναι πιο διεκδικητικοί, οι γραµµατείς θα έπρεπε 

να είναι γυναίκες και οι µηχανικοί άνδρες), προτιµήσεις (για παράδειγµα η επιθυµία 

να είναι κανείς διεκδικητικός ή να γίνει µηχανικός) και υιοθέτηση ορισµένων τρόπων 

συµπεριφοράς (το να συµπεριφέρεται κανείς µε τρόπο διεκδικητικό ή το να γίνει 

µηχανικός). Θα µπορούσαµε να διερευνήσουµε τη διαµόρφωση του κοινωνικού 

ρόλου του φύλου µέσα από τις δραστηριότητες των παιδιών. Να καταγράψουµε µε τι 

παιχνίδια παίζουν, ποια παιχνίδια θεωρούν ανδρικά ή γυναικεία (πεποιθήσεις) και µε 

ποια παιχνίδια θέλουν να παίζουν τα ίδια (προτιµήσεις)(Γαλανάκη,1998). 

Από την άλλη µεριά, οι διαφορές φύλου σε µία επιστηµονική έρευνα αναφέρονται σε 

διαφορές µέσων όρων µεταξύ οµάδων αγοριών και οµάδων κοριτσιών. Υπάρχουν 

πάντα µεγάλες διαφορές στα άτοµα του ίδιου φύλου (ενδοφυλική διακύµανση) αλλά 

και αξιοσηµείωτη επικάλυψη ανάµεσα στα δύο φύλα. Για παράδειγµα, κατά µέσο 
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όρο, τα αγόρια παρουσιάζουν επιθετική συµπεριφορά σε µεγαλύτερο βαθµό 

συγκριτικά µε τα κορίτσια, αλλά πολλά αγόρια βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο 

επιθετικότητας µε τα κορίτσια, ενώ ορισµένα κορίτσια είναι πιο επιθετικά από ό,τι 

πολλά αγόρια.  

          Επιπροσθέτως, υπάρχουν κάποιες στερεότυπες αντιλήψεις για το φύλο. Πιο 

συγκεκριµένα, στις δυτικές κοινωνίες οι άνδρες θεωρούνται ικανοί, λογικοί, 

διεκδικητικοί, επιθετικοί, έξυπνοι, ανταγωνιστικοί, καλοί στις θετικές επιστήµες ενώ 

οι γυναίκες πιστεύεται πως είναι αδύναµες, φλύαρες, ευγενικές, παθητικές, 

εξαρτηµένες, θερµές, εκφραστικές και µε κλίση στη λογοτεχνία και την τέχνη. Τα 

περισσότερα από τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας που εµπεριέχονται στο ανδρικό 

στερεότυπο αξιολογούνται θετικά συχνότερα από εκείνα του γυναικείου 

στερεότυπου. Έτσι, τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες έχουν ενσωµατώσει στην 

αυτοαντίληψη τους τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας που εµπεριέχονται στο 

στερεότυπο του φύλου τους.  

4.1.1.∆ιαµόρφωση του ρόλου του φύλου  

Σύµφωνα µε τη θεωρία της κοινωνικής µάθησης (Bandura, 1977), η 

συµπεριφορά του παιδιού διαµορφώνεται από τη συµπεριφορά των άλλων, ιδιαίτερα 

των γονέων. Αυτή η συµπεριφορά περιλαµβάνει τις διαφορές φύλου στη 

συµπεριφορά και τις στάσεις. Ο γονείς και άλλα σηµαντικά πρόσωπα ενισχύουν 

συγκεκριµένες συµπεριφορές και αποθαρρύνουν ή αποδοκιµάζουν άλλες. Επιπλέον, 

τα παιδιά µιµούνται παρατηρώντας τη συµπεριφορά άλλων.  

        Οι γονείς ενισχύουν δραστηριότητες και επιλογές παιχνιδιού που αρµόζουν στο 

φύλο του παιδιού. Από πολύ νωρίς οι γονείς δίνουν στα µικρά παιδιά, αγόρια και 

κορίτσια, διαφορετικά παιχνίδια. Κούκλες και οικιακά παιχνίδια για τα κορίτσια, 

αυτοκίνητα και αθλητικά παιχνίδια για τα αγόρια. 

         Ο τρόπος που οι πατέρες φέρονται στα παιδιά διέφερε σηµαντικά από αυτόν 

των µητέρων. Βρέθηκε (Siegal, 1987) πως οι πατέρες θεωρούσαν πως τα αγόρια ήταν 
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πιο δυνατά και σκληρά από τα κορίτσια και τα ενθάρρυναν στο σκληρό παιχνίδι ενώ 

συγχρόνως αντιδρούσαν πιο αρνητικά στο παιχνίδι µε κούκλες.  

         Η γνωστική αναπτυξιακή θεωρία της διαµόρφωσης ρόλου φύλου έχει τις βάσεις 

της στα κείµενα του Kohlberg. Ο Kohlberg θεωρούσε πως το παιδί είναι ένα ενεργό 

υποκείµενο που επιδιώκει να δώσει περιεχόµενο και να κατανοήσει το κοινωνικό 

περιβάλλον. Οι στάσεις και οι πεποιθήσεις του ίδιου του παιδιού για τους ρόλους των 

δύο φύλων θεωρούνται πρωταρχικής σηµασίας γιατί καθοδηγούν τον τρόπο µε τον 

οποίο αλληλεπιδρά µε το περιβάλλον. Υποστήριζε πως η αυξανόµενη επίγνωση που 

έχει το παιδί για την ταυτότητα φύλου του αποτελεί κρίσιµο στοιχείο για την 

περεταίρω διαµόρφωση του φύλου. Οι άλλοι λειτουργούν ως πρότυπα για µίµηση 

αλλά αυτό γίνεται λόγω της αυτοκοινωνικοποίησης, της επίγνωσης δηλαδή πως το 

άτοµο ανήκει σε ένα φύλο και πως τα άτοµα που ανήκουν στο ίδιο φύλο κάνουν το 

ίδιο. 

4.2.Φύλο και Επιστήµες Υγείας  

Οι επιστήµες υγείας είναι οι επιστήµες που ασχολούνται µε την υγεία και 

εµπεριέχουν πολλούς επιστηµονικούς κλάδους, όπως οι βασικές επιστήµες ( Χηµεία, 

Φυσική, Ανατοµία, Φυσιολογία, Βιοχηµεία, Βιολογία, Γενετική, Φαρµακολογία, 

Νευροεπιστήµες, κ.ά.) και οι εφαρµοσµένες επιστήµες όπως η Ιατρική και όλοι οι 

κλάδοι της, η Φαρµακευτική, Οδοντιατρική, Νοσηλευτική, ∆ιαιτολογία, Εναλακτικές 

Θεραπευτικές Πρακτικές, κλπ. Οι δύο βασικοί στόχοι των επιστηµών υγείας είναι η 

µελέτη και η έρευνα της λειτουργίας του ανθρωπίνου οργανισµού και των άλλων 

έµβιων όντων και η εφαρµογή αυτών των γνώσεων για τη βελτίωση της υγείας του 

ανθρώπου, τη διάγνωση και την πρόληψη της ασθένειας(Παπαδοπούλου-Νταιφώτη)  

Άσχετα από την ερευνητική µεθοδολογία, τον υπό διερεύνηση πληθυσµό, το 

χρόνο, τον τόπο, και τις ελεγχόµενες µεταβλητές, υπάρχουν σηµαντικές διαφορές ως 

προς την υγεία µεταξύ των δύο φύλων (Green & Pope, 1999. van Wijk et al., 1999. 

WHO, 2005). Οι δύο έννοιες – φύλο και υγεία- δεν είναι έννοιες στατικές και 

µονοσήµαντες, αλλά εµπεριέχουν έναν πλουραλισµό έµφυλων εµπειριών και 
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καταστάσεων υγείας και ασθένειας που διαµορφώνονται πολιτισµικά σε διαφορετικές 

εκδοχές  και διαστάσεις. 

Συγκεκριµένα, από την σκοπιά της κοινωνικής µορφοποίησης της υγείας και 

της ασθένειας , η διερεύνηση του φύλου περιλαµβάνει τόσο την ανάλυση της 

µορφοποίησης της κοινωνικής ταυτότητας και της µορφολογίας του έµφυλου 

σώµατος στο συµβολικό επίπεδο , όσο και τη µελέτη των αντιλήψεων και των 

πρακτικών που αφορούν στην ενσωµάτωση της κατάστασης στην καθηµερινή ζωή. 

Έτσι για τη µελέτη της επίδρασης του φύλου στην υγεία, πέρα από την συνεξάρτηση 

µε βιολογικούς παράγοντες  χρειάζεται προσοχή στους διαφορετικούς τρόπους 

πρόσληψης και διαχείρισης των σωµατικών καταστάσεων από τις γυναίκες και τους 

άνδρες (και µεταξύ ανδρών και γυναικών) αλλά και διαφορές που έχουν στην 

πρόσβαση τόσο στη γνώση σε θέµατα υγείας όσο και στην επαφή τους µε  τις 

υπηρεσίες υγείας. 

Ήδη από τον 19ο αιώνα και µετά, οι υγιεινολόγοι άρχισαν να παρατηρούν τις 

διαφορές θνησιµότητας ανάµεσα στις κοινωνικές οµάδες και να προσπαθούν να τις 

εξηγήσουν µε αναγωγή σε κοινωνικά αίτια. Σηµαντικό ρόλο διαδραµάτισε η 

ανάπτυξη της κοινωνικής επιδηµιολογίας , που έδωσε έµφαση στη συµβολή των 

κοινωνικών κατηγοριών , όπως το φύλο, για τη συχνότητα και την κατανοµή των 

συµπτωµάτων και των ασθενειών µέσα στο χώρο και το χρόνο. Ενδεικτικά, οι 

επιδηµιολογικές  τάσεις  καταδεικνύουν ότι οι γυναίκες γενικά εµφανίζονται να έχουν 

καλύτερο προσδόκιµο επιβίωσης σε σχέση µε τους άνδρες. Ωστόσο, αυτό το 

πλεονέκτηµα µοιάζει να αντισταθµίζεται από τα υψηλότερα ποσοστά  νοσηρότητας 

των γυναικών και τη συχνότερη επαφή µε τις υπηρεσίες υγείας. Σε επίπεδο 

θεσµοποιηµένης αντιµετώπισης , παρατηρείται ότι το ζήτηµα για την επίδραση του 

φύλου στην υγεία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τις τελευταίες δύο δεκαετίες 

, και έχουν σηµειωθεί σηµαντικές εξελίξεις για την αναγνώριση των ιδιαιτεροτήτων 

των δύο φύλων και την προώθηση των δράσεων που στοχεύουν στην υγεία των 

γυναικών ειδικότερα. Ωστόσο, σε επίπεδο στρατηγικής αντιµετώπισης στην  Ελλάδα 

η διάσταση του φύλου µοιάζει να µην έχει ενσωµατωθεί ουσιαστικά στις πολιτικές 

για την υγεία ή στην φιλοσοφία των προγραµµάτων και των παρεµβάσεων που 



ΚΑΡΔΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑ,  

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ &ΦΥΛΟ 
2010 

 

 65 

 

υλοποιούνται. Έτσι, πέρα από µεµονωµένες προσπάθειες και αποσπασµατικές 

δράσεις , οι πολιτικές που αναπτύσσονται αφορούν είτε στο γενικό πληθυσµό, είτε σε 

οµάδες υψηλού κινδύνου(Dimatteo&Martin,2006).     

 Οι αιτιολογικές υποθέσεις που έχουν προσφερθεί για να ερµηνεύσουν τις 

διαφορές µεταξύ των φύλων ως προς τα επίπεδα υγείας τους, είναι (Green & Pope, 

1999· Verbrugge, 1989) : α) η βιολογική υπόθεση , σύµφωνα µε την οποία γενετικοί 

παράγοντες ευθύνονται για τις παρατηρούµενες διαφορές , β) οι κοινωνικοί ρόλοι, οι 

οποίοι εκθέτουν  περισσότερο τις γυναίκες σε κίνδυνο  (π.χ. χαµηλότερο ΚΟΕ, η 

ύπαρξη πολλαπλών ρόλων, η κοινωνική υποβάθµιση, στρεσογόνα γεγονότα και 

καταστάσεις κ.λπ.), γ) διαφορές στην ανατροφή και στην κοινωνικοποιήση, 

αποτέλεσµα των οποίων είναι οι γυνάικες να εστιάζουν την προσοχή τους και να 

αναφέρουν συχνότερα ή εντονότερα τα συµπτώµατα ου παρατηρούν, να τα 

αξιολογούν διαφορετικά, να λαµβάνουν διαφορετικές αποφάσεις για την 

αντιµετώπιση τους κ.α., και δ) η προκατάληψη των ειδικών (ως αντανάκλαση των 

ευρύτερων κοινωνικών στερεοτύπων), που είναι πιο έτοιµοι να «διαγνώσουν» 

ασθένεια σε µια γυναίκα ή αναµένουν από αυτές τέτοια συµπεριφορά. Επίσης, έχουν 

διατυπωθεί θεωρίες για διαφορετική έκθεση των δύο φύλων σε στρεσογόνες 

συνθήκες, αλλά και για διαφορετική ευπάθεια στην έκθεση αυτή (Thoits,1987· 

Simon, 1998). Στην πραγµατικότητα εκείνο που υπονοείται είναι ότι οι γυναίκες 

εκτίθενται περισσότερο στο στρες  ή σε εντονότερους  παράγοντες, καθώς και ότι 

είναι πιο ευάλωτες (Καραδήµας,2005). 

  Από την άλλη µεριά, υπάρχουν σηµαντικές ιστορικές και πολιτιστικές 

διαφορές στη υγείας ως προς το φύλο. Πρέπει να σηµειωθεί επιπλέον ότι σύµφωνα µε 

µια σειρά νεότερων ερευνών: α) οι άνδρες πίνουν πολύ περισσότερο και υποφέρουν 

από πολύ περισσότερες αναπηρίες και χρόνιες ασθένειες, από τραυµατισµούς, 

αυτοκτονίες, εγκληµατικές πράξεις και ατυχήµατα, β) οι γυναίκες αναφέρουν 

υψηλότερα επίπεδα προσωπικής ανάπτυξης και θετικότερες κοινωνικές σχέσεις, ενώ 

δεν σηµειώνονται διαφορές ως προς την υποκειµενική ευεξία και γ) οι γιατροί και οι 

άλλο ειδικοί θεωρούν τις γυναίκες ως ασθενέστερες , αλλά αυτό συµβαίνει 
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περισσότερο στη βάση αντιλήψεων και όχι αντικειµενικών ευρηµάτων (Καραδήµας, 

2003).  

  4.3.Φύλο και Καρδιακές Παθήσεις  

              Οι παθήσεις της καρδιάς δεν αφορούν µόνο στους άντρες. Αποτελούν πρώτη 

αιτία θανάτου και για τις γυναίκες παγκοσµίως, ξεπερνώντας ακόµα και τους 

θανάτους από τροχαία ατυχήµατα και όλες τις µορφές καρκίνου.  

 

          Παρόλο που παλαιότερα έδειχναν εµφανή «προτίµηση» στο αντρικό φύλο, τα 

τελευταία χρόνια οι καρδιαγγειακές παθήσεις στρέφονται απειλητικά και προς τις 

γυναίκες, µε αποτέλεσµα να αυξάνονται τα εµφράγµατα, τόσο παγκοσµίως όσο και 

στη χώρα µας. Η αύξηση αυτή αποδίδεται στην εξίσωση των δύο φύλων και τη 

χειραφέτηση της γυναίκας, που έχει ως αποτέλεσµα να παρουσιάζει σε αυξηµένη 

συχνότητα παράγοντες κινδύνου που δεν παρουσίαζε τα προηγούµενα χρόνια 

(κάπνισµα, στρες λόγω του νέου απαιτητικού της ρόλου κ.λπ.), αλλά και στο δυτικό 

τρόπο ζωής (καθιστική ζωή, πολυφαγία κ.λπ.). Ο πιο σηµαντικός ωστόσο παράγοντας 

φαίνεται ότι είναι το κάπνισµα. Συµπερασµατικά, σύµφωνα µε τους ειδικούς, ως 

αποτέλεσµα της ισότητας των φύλων οι γυναίκες καπνίζουν περισσότερο και σε 

µεγαλύτερη συχνότητα, ενώ καταλαµβάνουν και διοικητικές θέσεις που είναι 

ιδιαίτερα αγχογόνες, γεγονός που έχει ως αποτέλεσµα να προσβάλλονται από 

καρδιοπάθεια συχνότερα και σε µικρότερη ηλικία από ό,τι παλαιότερα. 

          Είναι γνωστό ότι η Ελλάδα στο παρελθόν ( πριν από 40-50 χρόνια) αποτελούσε 

φωτεινό παράδειγµα στην Ευρώπη για τα ελάχιστα καρδιαγγειακά συµβάντα που 

εµφάνιζε. Η µεσογειακή διατροφή- λιτή τόσο σε ποσότητα όσο και σε ποιότητα, η 

έντονη σωµατική άσκηση- όχι στο γυµναστήριο αλλά ως αναγκαίο µέσο επιβίωσης 

και η αποφυγή καπνίσµατος από τις γυναίκες για κοινωνικούς λόγους είχαν κάνει την 

Ελλάδα ένα κράτος µε άψογη καρδιαγγειακή υγεία. Η βιοµηχανική επανάσταση 

έφερε την καθηµερινή χρήση αυτοκινήτου, τη µείωση της σωµατικής εργασίας και 

την αύξηση της πνευµατικής, την επιδείνωση της ποιότητας του φαγητού 

µεταβάλλοντας τη δίαιτα µας σε µία λιπαρή δίαιτα, την υιοθέτηση σηµαντικών 

ποσοτήτων κορεσµένων λιπαρών στη διατροφή µας καθώς και το έτοιµο 
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προκατασκευασµένο φαγητό στο τραπέζι µας. Ταυτόχρονα σηµειώθηκε σηµαντική  

αύξηση της ποσότητας φαγητού που καταναλώνεται και εύκολα λοιπόν βρίσκονται τα 

Ελληνόπουλα σήµερα στην τρίτη θέση πανευρωπαϊκά όσον αφορά τα ποσοστά 

παχυσαρκίας στις ηλικίες 7-11 ετών. Μία άλλη πλευρά της εποχής αυτής, µε τις 

πολλαπλές κοινωνικές αλλαγές είναι η χειραφέτηση της γυναίκας µε την εξίσωση των 

γυναικών επαγγελµατικά και κοινωνικά αλλά και µε ταυτόχρονη απώλεια κάποιων 

πλεονεκτηµάτων που συνεπαγόταν η ζωή αυτή. Πολλές ώρες εργασίας, σηµαντική 

αύξηση του ποσοστού καπνιστριών, πολλαπλοί ρόλοι ταυτόχρονα, κ.τ.λ. 

          Τα ποσοστά καρδιακών νοσηµάτων αυξάνουν µε το πέρασµα της ηλικίας, 

ειδικά µετά την ηλικία των 45 ετών. Πολλοί περισσότεροι άνδρες σε σύγκριση µε τις 

γυναίκες αναπτύσσουν κάποια καρδιαγγειακή νόσο και πεθαίνουν εξαιτίας της. Στους 

άνδρες εµφανίζονται 4 φορές περισσότερες καρδιαγγειακές νόσοι σε σύγκριση µε τις 

γυναίκες στις ηλικίες κάτω των 45 ετών (Bellg, 2004). Γενικά η εµφάνιση τέτοιων 

νόσων στις γυναίκες καθυστερεί σχεδόν κατά 10 χρόνια σε σύγκριση µε τους άνδρες, 

ενώ η εµφάνιση οξέων προβληµάτων (π.χ., έµφραγµα) ή αιφνίδιων θανάτων σχεδόν 

κατά 20 χρόνια (ΑΗΑ, 2001). Οι γυναίκες όµως είναι πιθανότερο να πεθάνουν στην 

περίπτωση που εκδηλώσουν µια σχετική νόσο. (Καραδήµας, 2005).   «Την τελευταία 

δεκαετία, παρατηρείται διεθνώς µία µείωση της επίπτωσης των καρδιαγγειακών νοσηµάτων 

(πρώτης αιτίας θανάτου στον δυτικό κόσµο) στον ανδρικό πληθυσµό, µε µία παράλληλη 

αύξηση αυτών στον γυναικείο πληθυσµό, έτσι ώστε πλέον ο απόλυτος αριθµός των γυναικών 

ασθενών από τα νοσήµατα αυτά να είναι µεγαλύτερος από τον αντίστοιχο των ανδρών», 

παρατηρεί ο καθηγητής Καρδιολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών Χριστόδουλος  

Στεφανάδης.  

           Πληθώρα ξένων και ελληνικών µελετών (µε βασική την περίφηµη 

«Framingham Study») έχουν δείξει τις διαφορές ανάµεσα στη γυναικεία και την 

ανδρική καρδιά. Aνατοµικά, δεν υπάρχουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δύο 

φύλων, αν εξαιρέσουµε το γεγονός ότι οι διαστάσεις της γυναικείας καρδιάς είναι 

µικρότερες, ακολουθώντας κατ' αναλογία τις διαστάσεις ολόκληρου του σώµατος. 

Έτσι, ενώ οι διαστάσεις της στον ενήλικα άνδρα είναι κατά µέσον όρο 98 χιλιοστά 

στο µήκος και 105 χιλιοστά στο πλάτος µε βάρος που φτάνει περίπου τα 275 

γραµµάρια, η καρδιά της γυναίκας έχει κατά 5 - 10 χιλιοστά µικρότερες διαστάσεις 
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και ζυγίζει 5-10 γραµµάρια λιγότερο. Επίσης, τα στεφανιαία αγγεία της καρδιάς 

έχουν µικρότερη διάµετρο και λεπτότερο τοίχωµα.  

           Σηµαντικές διαφορές, όµως, παρατηρούνται στη λειτουργικότητα. Αυτό 

γίνεται έκδηλο στη συµπεριφορά του καρδιακού µυός έναντι διαφόρων παθολογικών 

καταστάσεων, όπως η αρτηριακή υπέρταση, η στεφανιαία νόσος, η καρδιακή 

ανεπάρκεια και οι διάφορες αρρυθµίες. Μια έκδηλη διαφορά είναι η αυξηµένη σε 

σχέση µε τους άνδρες καρδιακή συχνότητα (σφύξεις/λεπτό) της γυναικείας καρδιάς, 

όπως και µια σειρά από παραµέτρους στο γυναικείο 

ηλεκτροκαρδιογράφηµα(Παπάζογλου, 1981).  

4.3.1.Οι ορµόνες 

Κατά κύριο λόγο οι διαφορές αυτές οφείλονται στην επίδραση των γυναικείων 

ορµονών _ των οιστρογόνων _ στη γυναικεία καρδιά. «Εκτός όµως από τις ορµονικές 

διαφορές, και παρά το γεγονός ότι οι άνδρες διαφέρουν από τις γυναίκες µόνο σε ένα 

χρωµόσωµα από τα 46 (Χ οι γυναίκες και Υ οι άνδρες), έχουν βρεθεί διαφορές σε 

ορισµένα γονίδια, τα οποία υπάρχουν και στα δύο φύλα, αλλά σε διαφορετικές 

παραλλαγές (πολυµορφισµοί)».  

Έχει παρατηρηθεί από παλιά ότι οι γυναίκες της αναπαραγωγικής 

προεµµηνοπαυσιακής ηλικίας απολάµβαναν µιας προστασίας από την αθηρωµάτωση 

και τη στεφανιαία νόσο και ότι η προστασία αυτή οφείλεται στα οιστρογόνα. Οι νέες 

γυναίκες έχουν χαµηλότερα επίπεδα της «κακής» χοληστερόλης LDL και υψηλότερα 

επίπεδα της «καλής» χοληστερόλης HDL σε σχέση µε τους άνδρες της ίδιας ηλικίας 

και αυτό οφείλεται στην ευεργετική επίδραση των οιστρογόνων. Πράγµατι, έχει 

αποδειχθεί ότι τα οιστρογόνα µεταβάλλουν πολλές διαδικασίες που είναι θεµελιώδεις 

για την ανάπτυξη της αθηρωµάτωσης, όπως η θρόµβωση και η φλεγµονή. Αυτό 

οφείλεται στην ύπαρξη ειδικών υποδοχέων των οιστρογόνων µέσα στους πυρήνες 

των κυττάρων. Παρ' όλ' αυτά, αρκετές πειραµατικές µελέτες στις οποίες χορηγήθηκαν 

οιστρογόνα, απέτυχαν να αποδείξουν την αποτελεσµατικότητά τους στην πρόληψη 

της αθηρωµάτωσης.  
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Όσον αφορά την ανδρική ορµόνη, την τεστοστερόνη, τα συµπεράσµατα είναι και 

πάλι αντιφατικά. Αρχικά, υπήρξε η άποψη ότι η τεστοστερόνη αυξάνει τον κίνδυνο 

για την ανάπτυξη αθηρωµάτωσης, καθώς είναι γεγονός ότι οι άνδρες πάσχουν 

συχνότερα από τη νόσο συγκριτικά µε τις γυναίκες. Πράγµατι, πρόσφατη µελέτη από 

το Πανεπιστήµιο της Πενσιλβάνιας των ΗΠΑ, που πρόκειται να δηµοσιευθεί στο 

έγκυρο διεθνές επιστηµονικό περιοδικό «Journal of Clinical Endocrinology & 

Metabolism», έδειξε ότι γυναίκες ηλικίας 65-98 ετών που έχουν υψηλότερα επίπεδα 

τεστοστερόνης, έχουν και τριπλάσιο κίνδυνο για στεφανιαία νόσος. Εξάλλου, το ίδιο 

ισχύει και για γυναίκες µε πολυκυστικές ωοθήκες µετά την εµµηνόπαυση, µία 

κατάσταση που ούτως ή άλλως συνοδεύεται από υψηλότερα επίπεδα τεστοστερόνης. 

Υπάρχουν, όµως, και αρκετές µελέτες που συµπεραίνουν ότι η τεστοστερόνη έχει 

προστατευτικό ρόλο έναντι της στεφανιαίας νόσου».  

4.3.2.Οι επιπτώσεις του κοινωνικού ρόλου 

         Ο κοινωνικός ρόλος της γυναίκας - συχνά απαιτητικός- αναµφισβήτητα παίζει 

σηµαντικό ρόλο στην επίπτωση των καρδιακών νοσηµάτων. Ο συνδυασµός της 

µακροζωίας των γυναικών και ο κοινωνικός αυτός ρόλος, τους επιβάλλουν να 

φροντίζουν τους άνδρες που πάσχουν από αθηρωµατική νόσο, αφήνουν όµως την ίδια 

τη γυναίκα χωρίς κοινωνική και συναισθηµατική υποστήριξη όταν αυτή νοσεί. 

          Έχει αποδειχθεί ότι η διάγνωση και η περίθαλψη των γυναικών που πάσχουν 

από καρδιακά νοσήµατα υπολείπεται σε σχέση µε τους άνδρες. Από µελέτη της Α' 

Καρδιολογικής Κλινικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, φαίνεται ότι οι γυναίκες που 

έχουν υποστεί έµφραγµα του µυοκαρδίου, έχουν καθυστερηµένη προσέλευση στο 

νοσοκοµείο σε σχέση µε τους άνδρες ασθενείς. Αλλά ακόµα και στον τοµέα της 

πρόληψης, η τροποποίηση των παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου είναι 

δυσκολότερη για τις γυναίκες, γεγονός για το οποίο ευθύνεται ο ρόλος των γυναικών 

ως ατόµων υπεύθυνων για τη φροντίδα της οικογένειας.  

Επίσης, είναι γνωστό ότι το επαγγελµατικό αλλά και γενικότερα το ψυχοκοινωνικό 

στρες αυξάνει τον κίνδυνο για καρδιαγγειακά νοσήµατα και στα δύο φύλα, γεγονός 
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που έχει όλο και µεγαλύτερο ρόλο για τις γυναίκες των οποίων η εργασιακή και 

κοινωνική θέση τα τελευταία χρόνια αναπροσδιορίζεται.  

4.3.3.Η διαφοροποίησης του Εµφράγµατος στις γυναίκες 

       Το έµφραγµα στις γυναίκες παρουσιάζεται πιο συχνά µε «άτυπα» συµπτώµατα, 

όπως ενοχλήµατα στο σαγόνι και στον αυχένα. Τα τελευταία χρόνια επικρατούσε 

µεταξύ των επιστηµόνων η άποψη ότι το έµφραγµα του µυοκαρδίου εκδηλώνεται µε 

διαφορετικά συµπτώµατα στους άνδρες και διαφορετικά στις γυναίκες. Μελέτη, που 

είχε γίνει πριν έξι χρόνια από το National Institute of Health των ΗΠΑ, είχε δείξει ότι 

τα συµπτώµατα που εµφανίζουν οι γυναίκες δεν είναι τα αναµενόµενα (πόνος, ναυτία, 

εφίδρωση, λαχάνιασµα) και ότι σε πολλές από αυτές, το έµφραγµα δεν εκδηλώνεται 

ποτέ µε έντονο πόνο στον θώρακα.  

         Ωστόσο, πρόσφατη µελέτη από Καναδούς επιστήµονες δεν καταγράφει 

σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δυο φύλων. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της 

µελέτης, δεν παρατηρήθηκαν διαφορές µεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά την 

εκδήλωση πόνου στον θώρακα ή άλλα τυπικά συµπτώµατα του οξέος στεφανιαίου 

συνδρόµου. Οι γυναίκες, όµως, φάνηκε να έχουν περισσότερες πιθανότητες να 

εκδηλώσουν ενόχληση στον λαιµό, το σαγόνι και τον αυχένα, καθώς και άλλα πιο 

"άτυπα" συµπτώµατα. Επίσης, φαίνεται ότι οι γυναίκες περιγράφουν µε διαφορετικό 

τρόπο από ό,τι οι άνδρες τον πόνο που νιώθουν, αλλά παρ' όλ' αυτά το πιο κοινό 

σύµπτωµα και σε αυτές εξακολουθεί να είναι ο πόνος στον θώρακα.  

4.3.4.Η «θηλυκή» στεφανιαία νόσος 

           Οι γυναίκες εµφανίζουν σπανιότερα στεφανιαία νόσο από τους άνδρες, αλλά, 

όταν την εµφανίσουν, αυτή είναι πιο σοβαρή από των ανδρών. Πράγµατι, η 

συχνότητα της στεφανιαίας νόσου και των εµφραγµάτων είναι µεγαλύτερη στους 

άνδρες _ ιδιαίτερα στις νεώτερες ηλικίες _ και αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στην 

προστατευτική επίδραση που ασκούν τα οιστρογόνα στις γυναίκες της 

αναπαραγωγικής ηλικίας. Οι γυναίκες, όµως, που παρουσιάζουν οξύ έµφραγµα του 

µυοκαρδίου αντιµετωπίζουν περισσότερες επιπλοκές, µεταξύ των οποίων αιµορραγία, 



ΚΑΡΔΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑ,  

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ &ΦΥΛΟ 
2010 

 

 71 

 

εγκεφαλικά επεισόδια και θανάτους, οι οποίοι είναι διπλάσιοι στις γυναίκες ηλικίας 

άνω των 50 ετών συγκριτικά µε άνδρες ίδιας ηλικίας.  

        Όσον αφορά επίσης την καρδιακή ανεπάρκεια, αν και δεν φαίνεται να υπάρχουν 

διαφορές ως προς την επίπτωσή της στα δύο φύλα, η πρόγνωση των γυναικών 

ασθενών είναι χειρότερη. Γενικά, η αποτελεσµατικότητα των διαφόρων 

θεραπευτικών τεχνικών, φαρµακευτικών και επεµβατικών, δεν διαφέρει ανάµεσα στα 

δύο φύλα. ∆ιαφέρουν όµως ως προς τη συχνότητα των επιπλοκών, οι οποίες είναι 

συχνότερες στις γυναίκες. Σε πολλές περιπτώσεις, αυτό δεν µπορεί να εξηγηθεί. 

Παράγοντες, όµως, που µπορεί να παίζουν ρόλο είναι το µικρότερο σωµατικό 

µέγεθος και βάρος των γυναικών, το µικρότερο µέγεθος των αγγείων τους, η πιο 

προχωρηµένη ηλικία των γυναικών καρδιοπαθών και η συχνότερη ύπαρξη συνοδών 

νοσηµάτων, όπως είναι ο διαβήτης και η υπέρταση.  

          Τέλος, παρά την εντύπωση που προκαλούν οι διαφορές του φύλου που 

σηµειώνονται στην εκδήλωση και την πορεία µιας καρδιακής πάθησης ,η πρόληψη 

δεν έχει φύλο. Έτσι, παρά τις επιµέρους διαφορές που παρατηρούνται µεταξύ ανδρών 

και γυναικών, οι πρακτικές συµβουλές δεν διαφέρουν µεταξύ των δύο φύλων. 

4.3.5. Συµπέρασµα 

 Παρόλο που υπάρχει µεγάλη βιβλιογραφία αναφορικά µε τις αναπαραστάσεις 

για την υγεία και την ασθένεια (Backet and Davison 1992,1994, Blaxtex 1997, 

Lupton 1994), υπάρχουν λίγες ποιοτικές µελέτες εστιασµένες στις πεποιθήσεις για τα 

καρδιακά νοσήµατα. 

 Αναφορικά µε το φύλο, αν και πολλοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι η 

στεφανιαία νόσος είναι από τις πιο συχνές αιτίες θανάτου των γυναικών (Dunn et al 

2000, Wenger 1997), ακόµα η πάθηση αντιµετωπίζεται ως «ανδρική πάθηση». 

Γενικότερα, υπάρχουν λίγες σαφείς αποδείξεις που ενισχύουν την άποψη ότι οι 

γυναίκες είναι πιο ευαίσθητες στα συµπτώµατα της καρδιοπάθειας και υπάρχουν 

πολλές διαφωνίες σχετικά µε την συχνότητα της ασθένειας στις γυναίκες συγκριτικά 

µε τους άνδρες. Σηµαντικό είναι οι διάφοροι πολιτισµοί, οι ιατρικές έρευνες και 
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υποθέσεις αλλά και η εκπαίδευση γύρω από την καρδιοπάθεια να αναζητούν και να 

διερευνούν το θέµα σε βάθος χωρίς να στέκονται στις θεωρήσεις περί της ανδρικής 

νόσου. 

 Είναι σηµαντικό να ειπωθεί πως εξετάζοντας  πλευρές της ανθρώπινης ζωής, 

όπως η υγεία και η ασθένεια, µπορεί κανείς να παρατηρήσει  πως οι κοινωνικές 

σχέσεις και οι συµπεριφορές των ατόµων που δρουν και αλληλεπιδρούν ως έµφυλα 

όντα είναι εξαιρετικά σύνθετες. Ο τρόπος µε τον οποίο αντιλαµβάνονται, ερµηνεύουν 

και διαχειρίζονται οι γυναίκες και οι άνδρες την ασθένεια, έρχεται σε στενή 

συνάρτηση µε το σηµασιολογικό περιεχόµενο που προσδίδεται στην υγεία των 

φύλων. Έτσι, η διαπλοκή κοινωνικών εννοιολογήσεων  για το φύλο και την ασθένεια 

υπονοεί µια πολυπλοκότητα και ποικιλοµορφία καταστάσεων και εµπειριών που 

πρέπει να µελετηθούν  µε γνώµονα τις ιδιαιτερότητες που αναδύονται, όχι µόνο 

ανάµεσα στα δύο φύλα, αλλά και  στο εσωτερικό των κατηγοριών του φύλου.  
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Μέρος ∆εύτερο 
1.Η ΕΡΕΥΝΑ 

1.1. Η Ερευνητική ∆ιαδικασία 

Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε το φθινόπωρο του 2009. 

Σκοπός της έρευνας µας ήταν να εντοπιστούν οι πιθανές συσχετίσεις  µεταξύ 

του φύλου, της φυσικής κατάστασης , των αναπαραστάσεων  που φέρει το άτοµο για 

την ασθένεια και  κυρίως  του φόβου για την ασθένεια µε την  έκβαση της εκάστοτε 

αναφερόµενης καρδιακής πάθησης του συµµετέχοντα. Η πρώτη υπόθεση µας , λοιπόν 

, ήταν ότι ο Φόβος για την ασθένεια, σύµφωνα µε το µοντέλο της κοινής λογικής, 

συσχετίζεται σηµαντικά µε την έκβαση της ασθένειας (καρδιακή πάθηση) και έπειτα, 

η δεύτερη υπόθεση µας ήταν ότι η Φυσική κατάσταση του ατόµου µπορεί να 

συσχετιστεί επίσης µε την πορεία της καρδιοπάθειας. Τελευταία, αλλά όχι λιγότερο 

σηµαντική παράµετρος της έρευνας ήταν ο έλεγχος της µεταβλητής του φύλου των 

συµµετεχόντων  για πιθανές συσχετίσεις µε τις προαναφερόµενες µεταβλητές. 

Για τη συγκέντρωση των στοιχείων χρησιµοποιήθηκαν αυτοσυµπληρούµενα 

ερωτηµατολόγια υπό επίβλεψη σε περίπτωση ύπαρξης αποριών και ανάγκης και 

περαιτέρω αποσαφηνίσεις. Η συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων πραγµατοποιήθηκε 

σε δύο µετρήσεις, την αρχική µέτρηση και την επανεξέταση ύστερα από δύο µήνες. 

            1.2.Το ∆είγµα 

Σε µια εµπειρική έρευνα, όπως η παρούσα, είναι αυτονόητο να δίδεται πριν 

από  την ανάλυση των δεδοµένων, που θα στηρίζουν ή θα απορρίπτουν τις υποθέσεις 

της έρευνας , µια ολοκληρωµένη περιγραφή των δηµογραφικών και κοινωνικών 

χαρακτηριστικών του πληθυσµού της έρευνας. Τα στοιχεία που θα παρουσιασθούν 

εδώ αποτελούν το υπόβαθρο για την περαιτέρω ανάλυση εφ’ όσον  τα περισσότερα 
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περιλαµβάνουν τις κυριότερες ανεξάρτητες µεταβλητές που η εξέταση της επίδρασης 

τους αποτελεί το θέµα αυτής της έρευνας. 

Συγκεκριµένα, στην έρευνα  έλαβαν µέρος ασθενείς µε καρδιακές παθήσεις. 

Τα άτοµα του δείγµατος αποτέλεσαν εξωνοσοκοµειακοί και ενδονοσοκοµειακοί 

ασθενείς από την Ελλάδα. Κριτήρια αποκλεισµού από την έρευνα αποτέλεσαν η 

ανικανότητα ευφράδειας  της ελληνικής γλώσσας , κατανόησης του εθιµοτυπικού της 

έρευνας ή η διάχυση πληροφοριών σχετικά µε την έρευνα. Το τελικό  δείγµα της 

έρευνας αποτέλεσαν 106 ασθενείς , 66 άνδρες και 40 γυναίκες. Ο µέσος όρος ηλικίας 

τους ήταν 59.34  χρόνια (SD=13.22). Η πλειοψηφία (75.50%) ήταν έγγαµοι, το 24.50 

% ήταν άγαµοι. (17% διαζευγµένοι ‘η σε διάσταση και 7.50% του συνόλου ζούσαν 

ελεύθεροι .  Η πλειοψηφία (74) έπασχε από έµφραγµα µυοκαρδίου στο παρελθόν 

(από τους οποίους ,35 ασθενείς είχαν υποβληθεί σε επέµβαση), 20 έπασχαν από 

στηθάγχη και 12 έπασχαν από αρρυθµίες . Ο µέσος χρόνος που παρήλθε ύστερα από 

την πρώτη διάγνωση ήταν 9.71 χρόνια (SD=4.52, min= 2 χρόνια).  

 

∆ηµογραφικά Στοιχεία 

Πίνακας (2): Κατανοµή του δείγµατος ως προς το φύλο 

ΦΥΛΟ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ %(ΠΟΣΟΣΤΑ) 

ΑΝ∆ΡΑΣ 66 62.2 

ΓΥΝΑΙΚΑ 40 37.7 

 ΣΥΝΟΛΟ 106 100.0 
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Πίνακας (3): Κατανοµή του δείγµατος ως προς την ηλικία 

ΣΥΝΟΛΟ 106 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 59,34 

ΤΥΠΙΚΗ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ (S.D.) 
13,22 

MINIMUM 22.00 

MAXIMUM 89.00 

 

Κοινωνικά Χαρακτηριστικά 

 Πίνακας (4): Κατανοµή του δείγµατος ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης  

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ% 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ 12 11.3 

ΤΡΙΤΑΞΙΟ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

35 33 

ΛΥΚΕΙΟ 14 13.2 

ΑΝΑΛΟΓΕΣ 

ΣΧΟΛΕΣ 

28 26.4 

ΤΕΙ 5 4.7 

ΑΕΙ 5 4.7 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 7 6.6 

ΣΥΝΟΛΟ 106 100.0 
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Ιστορικό νοσηλείας  

Πίνακας(5): Κατανοµή των Ανδρών και Γυναικών σύµφωνα µε τον τύπο 

της αναφερόµενης νοσηλείας  

ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΝΑΙ 89 83.9 

ΟΧΙ 17 16.0 

ΓΕΝΙΚΟ 106 100.0 

 

Ιστορικό Χειρουργικών Επεµβάσεων 

Πίνακας(6): Κατανοµή των Ανδρών και Γυναικών σύµφωνα µε το 

ιστορικό Χειρουργικής Επέµβασης  

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΟ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΝΑΙ 47 44.3 

ΟΧΙ 59 55.6 

ΣΥΝΟΛΟ 106 100.0 

 

 Πρόσθετες πληροφορίες που αντλούµε από τους παραπάνω πινάκες µας 

επιτρέπουν να γνωρίζουµε ότι οι άνδρες του δείγµατος της έρευνας είναι 

περισσότεροι από τις γυναίκες , αγγίζοντας σχεδόν τα 2/3 του συνόλου του δείγµατος. 

Επιπλέον , σχετικά µε την ηλικία των συµµετεχόντων µας αποκαλύπτεται πως µε 

µικρή απόκλιση, οι ηλικίες που σηµειώνονται , ανταποκρίνονται επαρκώς και στις 

τρεις χρονολογικές γενιές, χωρίς να υπάρχουν βέβαια ανήλικοι συµµετέχοντες αφού η 
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µικρότερη ηλικία που σηµειώνεται είναι τα 22 χρόνια. Από την άλλη µεριά, ο πίνακας 

που αναφέρεται στην εκπαίδευση µας δείχνει πως το µεγαλύτερο ποσοστό των 

υποκειµένων της έρευνας έχουν ολοκληρώσει είτε τις τάξεις του γυµνάσιου , είτε τις 

τάξεις του λυκείου ή κάποια ανάλογη σχολή. Κάτι τέτοιο µας προδικάζει εξαρχής για 

τους συµµετέχοντες πως πρόκειται για άτοµα αρκετά µορφωµένα και ενηµερωµένα, 

µιας και το ποσοστό αυτών που έχουν ολοκληρώσει µόνο το δηµοτικό σχολείο ή 

κάποιες τάξεις του δηµοτικού σχολείου, αγγίζει µόλις το 11,3% του συνόλου του 

δείγµατος. Τέλος, σχετικά µε την αναφερόµενη νοσηλεία , πληροφορούµαστε πως 

παρόλο που το µεγαλύτερο ποσοστό του δείγµατος (83,9%) έχει νοσηλευτεί λόγω της 

εκάστοτε καρδιακής του πάθησης , µόλις το 44,3% (σχεδόν το µισό δείγµα) έχει 

υποβληθεί σε αντίστοιχη χειρουργική επέµβαση.  

1.3. Ψυχοµετρικά Εργαλεία 

Αναπαραστάσεις για την ασθένεια: Οι αναπαραστάσεις για την ασθένεια 

εκτιµήθηκαν µέσω του Revised Illness Perception Questionnaire (IPQ-R; Moss-

Morris, Weinman, Petrie, Horne, & Cameron , 2002). Ορίστηκαν εφτά διαστάσεις 

των αναπαραστάσεων για την ασθένεια οι οποίες συµπεριλήφθηκαν στο IPQ-R: η 

χρονική διάρκεια/πορεία που περιέχει πεποιθήσεις που πρεσβεύουν ότι η ασθένεια θα 

διαρκέσει για µεγάλο χρονικό διάστηµα, οι συνέπειες, οι οποίες αναφέρονται στις 

πιθανές συνέπειες στην κατάσταση της υγείας, η προσωπική ελεγξιµότητα , η οποία 

αναφέρεται σε εκτιµήσεις για το βαθµό στον οποίο υπάρχει προσωπικός έλεγχος 

γύρω από την ασθένεια, ο έλεγχος της θεραπείας που αναφέρεται σε εκτιµήσεις 

σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα της θεραπείας να ελέγξει την ασθένεια, η 

κατανόηση της ασθένειας, η οποία αντανακλάτε στην ικανότητα του ασθενή να 

νοηµατοδοτήσει  την ασθένεια, η περιοδικότητα που σχετίζεται µε τις πεποιθήσεις του 

βαθµού στον οποίο είναι η ασθένεια προβλέψιµη και ευµετάβλητη, και οι 

συναισθηµατικές αναπαραστάσεις, οι οποίες εκτιµούν το βαθµό της συναισθηµατικής 

εµπλοκής στην ασθένεια. Για να απαντήσουν στις ερωτήσεις οι συµµετέχοντες 

χρησιµοποιήθηκε πεντάβαθµη κλίµακα Likert µε διαβαθµίσεις από το ένα (διαφωνώ 

έντονα) έως το πέντε ( συµφωνώ απόλυτα). Η αξιοπιστία (Cronbach’s α) κυµάνθηκε 
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από το .70 έως το .86.. Οι αναπαραστάσεις για την ασθένεια µετρήθηκαν στην αρχική 

µέτρηση. 

Υποκειµενική Φυσική Υγεία: η κλίµακα της Φυσικής Κατάστασης από τη  

RAND 36-item Health Survey (version 1.0) χρησιµοποιήθηκε µε σκοπό την εκτίµηση 

της Υποκειµενικής Φυσικής Υγείας .Τα στοιχεία από τη RAND Health Survey είναι 

πανοµοιότυπα µε αυτά του Medical Outcomes Study SF-36 (Ware & Sherbourne, 

1992; Stewart & Ware, 1992). Παρόλα αυτά, η RAND Survey  κάνει χρήση  πιο 

απλών και άµεσων βαθµολογούµενων διαδικασιών, µε τις τελικές βαθµολογίες να 

κυµαίνονται από το 0 έως το 100 (υψηλότερη βαθµολογία σχετίζεται µε καλύτερη 

υγεία). Η κλίµακα της Φυσικής Κατάστασης συνίσταται σε 10 χωριστούς  

περιορισµούς που επιβάλει η  τρέχουσα αναφερόµενη φυσική κατάσταση (π.χ., η 

ανύψωση ή η µεταφορά των σακουλών µε τα ψώνια του σούπερ-µάρκετ , Cronbach’s 

α= .92 στην πρώτη µέτρηση και .91 στην επανεξέταση ).  

 

1.4. Παρουσίαση Αποτελεσµάτων 

          Τα δεδοµένα που συγκεντρώθηκαν µε τη χρήση του ερωτηµατολογίου, 

αναλύθηκαν ώστε να δώσουν ακριβή και περιεκτικά στοιχεία. Τα στοιχεία 

παρουσιάζονται παρακάτω, όπως αυτά διαµορφώθηκαν µετά την ανάλυση.  

         Σαν αρχικό στάδιο της επισήµανσης των αποτελεσµάτων από την έρευνα µας 

πραγµατοποιείται έλεγχος αναφορικά µε  τη µεταβλητή του Φύλου (Άνδρας-

Γυναίκα), έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι η τελευταία δεν διαδραµατίζει κανένα ρόλο 

και δεν επιδρά στα αποτελέσµατα. Με αυτόν τον τρόπο θα µπορέσουµε ως ένα 

σηµείο να δείξουµε πως τα αποτελέσµατα µας έχουν προέλθει µόνο από τις 

µεταβλητές που µελετάµε (Αναπαραστάσεις Ασθένειας(Φόβος), Φυσική κατάσταση). 

Το T-test θεωρήθηκε ως το πλέον κατάλληλο προς αυτήν την κατεύθυνση καθώς 

είναι σε θέση να συγκρίνει τις διαφορές ανάµεσα στα δύο οµάδες υποκειµένων (2 

φύλα) και εφόσον οι διαφορές µεταξύ αυτών αποδειχτεί πως είναι ασήµαντες (όπως 

φαίνεται και στον πίνακα), θα είναι εµφανές πως τα αποτελέσµατα δεν θα έχουν 

επηρεαστεί από την µεταβλητή του φύλου. 
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Πίνακας (7): T-test (ως προς το φύλο) 

                             ΦΥΛΟ ΣΥΝΟΛΟ Μ.Ο.    T P 

ΦΟΒΟΣ ΑΝ∆ΡΑΣ 

ΓΥΝΑΙΚΑ 

66 

40 

18,24 

19,62 

  -1,103 

  -1,075 

,273 

,286 

ΣΩΜΑΤΙΚΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ1  

(ΥΓΕΙΑ1) 

ΑΝ∆ΡΑΣ 

ΓΥΝΑΙΚΑ 

66 

40 

58,86 

60,79 

  -,340 

  -,346 

,734 

,730 

ΣΩΜΑΤΙΚΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ2 

(ΥΓΕΙΑ2) 

ΑΝ∆ΡΑΣ 

ΓΥΝΑΙΚΑ 

66 

40 

58,25 

56,90 

   ,245 

   ,244 

,807 

,808 

 

Από τον Πίνακα(6) διακρίνουµε ότι µε P< 0,05 οι διαφορές στα δύο φύλα δεν 

θεωρούνται σηµαντικές. 

Τις παραπάνω δράσεις ακολούθησαν οι συσχετίσεις (correlations) των 

µεταβλητών της έρευνας µε δείκτη συσχέτισης Pearson (r). 

Στον πίνακα που ακολουθεί εξετάζουµε τις πιθανές συσχετίσεις µεταξύ του Φόβου 

(Αναπαραστάσεις Ασθένειας) και της Σωµατικής Λειτουργικότητας (Φυσική 

κατάσταση/Υγεία): 

Πίνακας (8): Pearson (r), Συσχετίσεις  

                                  Pearson (r) ΦΟΒΟΣ ΥΓΕΙΑ1 

(Πρώτη 

μέτρηση) 

ΥΓΕΙΑ2 

(Δεύτερη 

μέτρηση ) 

ΦΟΒΟΣ Συσχέτιση 

 

N 

1 

 

106 

-,381** 

 

106 

-,345** 

 

106 

ΣΩΜΑΤΙΚΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ1  

(ΥΓΕΙΑ1- 1
η
 

μέτρηση) 

Συσχέτιση 

 

N 

-,381** 

 

106 

1 

 

106 

,778** 

 

106 

ΣΩΜΑΤΙΚΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ2 

(ΥΓΕΙΑ2-2
η
 

μέτρηση) 

Συσχέτιση 

 

N 

-,345** 

 

106 

,778** 

 

106 

1 

 

106 
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** Συσχέτιση που είναι στατιστικά σηµαντική στο  0.01 level (2-tailed) 

Αυτό που φαίνεται από τα δεδοµένα του πίνακα είναι  ότι  η συσχέτιση των 

συναισθηµατικών αναπαραστάσεων ασθένειας (αίσθηµα του φόβου) και της Φυσικής 

κατάστασης είναι στατιστικώς σηµαντική  (r= -,381 και r=-,345 , p<0.01). Διαπιστώνουμε 

κάτι τέτοιο και από τις δύο μετρήσεις της αναφερόμενης Υγείας-Φυσικής κατάστασης των 

υποκειμένων της έρευνας (Συγκεκριμένα, η ΥΓΕΙΑ1 αναφέρεται στην 1
η
 μέτρηση και η 

ΥΓΕΙΑ2 στη 2
η
 μέτρηση ,αντίστοιχα).  

Το επόµενο βήµα των αναλύσεων µας είναι να προβούµε σε Ιεραρχική 

Ανάλυση Παλινδρόµησης  µε σκοπό να εξακριβώσουµε αν ο  φόβος εξακολουθεί να 

σχετίζεται σηµαντικά µε την υγεία(Σωµατική λειτουργικότητα) της δεύτερης  

µέτρησης , αφού  «αφαιρέσουµε» την επίδραση της υγείας  της πρώτης µέτρησης:    

  

Πίνακας (9): Ιεραρχική Ανάλυση Παλινδρόµησης   

 

 

 

Unstantardized Coefficients 

     

 B                           Std.Error 

Standardized 

Coefficients 

Beta 

 

       

 T 

 

   

 Sig. 

1 (Constant) 

ΥΓΕΙΑ 1 

12,461 

,760 

3,966 

,060 

 

,778 

3,142 

12,616 

,002 

,000 

2 (Constant) 

ΥΓΕΙΑ 1 

ΦΟΒΟΣ 

18,349 

,739 

-,247 

8,031 

,065 

,293 

 

,756 

-,056 

2,285 

11,325 

-,844 

,024 

,000 

,401 

 

 

 

 

 

 

 

Beta In 

 

 

 

T 

 

 

 

Sig. 

 

 

Partial 

Correlation 

Collinearity 

Statistics  

 

Tolerance  

1 ΦΟΒΟΣ -,056a -,844 ,401 -,083 ,855 

 

 

Αυτό που αποκαλύπτουν οι πίνακες είναι ότι χωρίς την επίδραση της  υγείας 1,  

ο Φόβος δεν σχετίζεται σημαντικά με την Υγεία 2 καθώς με δείκτη Beta, β=-.06 και t= -

,84 (p< . 05) δεν υπάρχει σηµαντική συσχέτιση 
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1.5.Ερµηνεία-Συζήτηση των αποτελεσµάτων 

Στο δείγµα µας, όπως έχει ήδη λεχθεί,  έλαβαν µέρος  66 άνδρες και 40 

γυναίκες. Από τις αναλύσεις  γίνεται εµφανές ότι η µεταβλητή του φύλου δεν 

σχετίζεται µε τα δεδοµένα που σηµειώθηκαν στους πίνακες, καθώς µε t-test 

ελέγχθηκε η επίδραση του φύλου και έτσι τα αποτελέσµατα προήλθαν ανεξάρτητα 

από την επίδραση αυτή. Συγκεκριµένα οι διαφορές µεταξύ των φύλων δεν ήταν 

στατιστικώς σηµαντικές. Η διαπίστωση αυτή εκφράζεται, βέβαια, µε µία επιφύλαξη 

καθώς ο αριθµός των ανδρών του δείγµατος δεν ήταν ίσος µε αυτόν των γυναικών 

(άνδρες 24,5% περισσότεροι των γυναικών). Παρόλα αυτά, το δείγµα της έρευνας 

είναι επαρκές στον αριθµό του (Ν=106) προς εξασφάλιση της εξωτερικής 

εγκυρότητας και της γενίκευσης των αποτελεσµάτων σε µεγαλύτερό πληθυσµό, µε 

µία µικρή επιφύλαξη, πάντα ,αναφορικά µε το γυναικείο πληθυσµό. 

Όσον αφορά τις συσχετίσεις των αναλύσεων µας , µέσα από τα αποτελέσµατα 

έχει δειχθεί πως  ο φόβος, που αναφέρεται σε  αναπαραστάσεις της ασθένειας και 

κυρίως στις συναισθηµατικές αναπαραστάσεις, σχετίζεται σηµαντικά µε τη φυσική 

κατάσταση (Σωµατική λειτουργικότητα) καθώς, όπως φαίνεται από τα δεδοµένα, η 

αναφερόµενη υγεία  της 1ης µέτρησης σχετίζεται αρνητικά µε το αίσθηµα του φόβου 

(r=-,381, p<0,01) όπως  και η αναφερόµενη υγεία της 2ης µέτρησης (r=-,345, p<0,01). 

Με άλλα λόγια, όσοι συµµετέχοντες ανέφεραν µια καλή φυσική κατάσταση και στις 

δύο µετρήσεις , είχαν, ως επί το πλείστον, λιγότερο έντονο το αίσθηµα του φόβου , 

του αβοήθητου και της ανηµποριάς σχετικά µε την ασθένεια τους.     

Από την άλλη µεριά, µε την ιεραρχική ανάλυση παλινδρόµησης διαπιστώθηκε 

πως το αίσθηµα του φόβου δεν σχετίζεται ουσιαστικά µε την αναφερόµενη υγεία της 

2ης µέτρησης. Πιο συγκεκριµένα , αφαιρώντας την επίδραση της υγείας(Σωµατικής 

λειτουργικότητας) της 1ης µέτρησης , γίνεται εµφανές πως δεν υπάρχει πλέον 

συσχέτιση µεταξύ της αναφερόµενης υγείας και του φόβου , καθώς το αίσθηµα του 

φόβου ύστερα από αυτή τη δράση δεν εξακολουθεί να σχετίζεται µε την υγεία της 2ης 

µέτρησης (β=-,06, t=-,84, p<0.05). Η διαπίστωση αυτή σηµαίνει ουσιαστικά ότι το 
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αίσθηµα του φόβου  σχετίζεται µε την υγεία τη δεύτερη φορά έµµεσα µέσω της 

υγείας αρχικά. Έτσι καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι: φόβος=υγεία1=υγεία2 (και 

όχι απευθείας φόβος=υγεία2). 

Παρά το γεγονός, βέβαια, που πρεσβεύει πως  ο Φόβος σχετίζεται σηµαντικά 

µόνο µε την αναφερόµενη υγεία της 1ης µέτρησης και έµµεσα µε αυτή της 2ης 

µέτρησης, οι πληροφορίες από τις συσχετίσεις οδηγούν τη σκέψη και την κλινική 

πράξη στο εξής σηµαντικό εύρηµα: µια καλή φυσική κατάσταση και µια επαρκής 

σωµατική λειτουργικότητα σχετίζεται µε το µετριασµό του φόβου και του αίσθηµα 

του αβοήθητου µπρος στην αντιµετώπιση µιας καρδιακής πάθησης και φαίνεται να 

βελτιώνει την συναισθηµατική εµπλοκή του ατόµου µε την πάθηση του. Κάτι τέτοιο 

συµφωνεί µε την υπάρχουσα διεθνή βιβλιογραφία, αναφορικά µε την οποία η φυσική 

άσκηση που βελτιώνει τη φυσική κατάσταση του ατόµου, αποτελεί παράγοντα 

προστασίας έναντι των καρδιαγγειακών νόσων, της υπέρτασης, του πρόωρου 

θανάτου, του διαβήτη τύπου ΙΙ, της οστεοπόρωσης, του καρκίνου του εντέρου, του 

άγχους και της κατάθλιψης, ενώ, επίσης, συµβάλλει θετικά στη διατήρηση της 

ψυχικής ευεξίας και της καλής διάθεσης, καθώς και στη λειτουργική αντίδραση στο 

στρες  (Dubbert, King, Marcus & Sallis )    

Σχετικά µε τους περιορισµούς της έρευνας , σηµαντικό είναι το ζήτηµα της 

αιτιότητας. Συγκεκριµένα, οι απλές συσχετίσεις µιας έρευνας όσο σηµαντικές και αν 

είναι στατιστικά δεν µπορούν να αντικαταστήσουν µια αιτιώδη σχέση µεταξύ των 

µεταβλητών που εξετάζουµε. ∆εν αµφισβητείται το γεγονός ότι οι αναπαραστάσεις 

της ασθένειες συσχετίζονται σηµαντικά µε την αναφερόµενη υγεία και σωµατική 

λειτουργικότητα ενός καρδιοπαθούς ατόµου, κάτι τέτοιο όµως δεν αποδεικνύει σχέση 

αιτίου-αιτιατού µεταξύ αυτών των µεταβλητών. Έτσι θα ήταν ανακριβές να 

ισχυριστεί κανείς ότι π.χ. η αίσθηση του φόβου για την καρδιοπάθεια προέρχεται από 

µια κακή σωµατική λειτουργικότητα. 

Η αιτιότητα , από την άλλη γεννά έναν ακόµη ζήτηµα για την έρευνα που θα 

πρέπει να αναφερθεί και σχετίζεται κυρίως µε τον πολυπαραγοντικό χαρακτήρα του 

φαινοµένου των καρδιακών παθήσεων. Η αιτία της εµφάνισης , της πορείας και της 

έκβασης µιας τέτοιας πάθησης δεν βρίσκεται µόνο πίσω από την σωµατική υγεία του 
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ασθενή ή πίσω από τις αναπαραστάσεις που δηµιουργεί γύρω από την ασθένεια του. 

Μαζί και χώρια από αυτές τις µεταβλητές σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζουν πολλοί 

άλλοι παράγοντες κοινωνικοί, πολιτιστικοί, παράγοντες προσωπικότητας, 

ιδιοσυγκρασίας, περιβαλλοντικοί και άλλοι. Για να αποφανθεί λοιπόν κανείς για τα 

«γιατί» των καρδιακών παθήσεων θα πρέπει να προσεγγίσει το θέµα στην ολότητα 

του µε έµφαση στην συνδυαστική ανάλυση του κάθε µέρους του συνόλου. 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ   

Οι καρδιακές παθήσεις και η αντιµετώπιση αυτών αποτελεί ένα από τα 

σηµαντικότερα προβλήµατα που καλούνται να αντιµετωπίσουν οι διάφορες κοινωνίες 

ανά τον κόσµο σήµερα. Αποτελούν µια δοκιµασία τόσο για τους πάσχοντες όσο και 

για την οικογένεια και την ιατρική  κοινότητα, λόγω της χρονιότητας τους, αλλά και 

της αβεβαιότητας που δηµιουργείται γύρω από την έκβαση τους. Μέσα από αυτό το 

γραπτό και την έρευνα που παρουσιάστηκε σκοπός σηµαντικός ήταν να καταγραφεί η 

ιδιαιτερότητα των ατόµων που πάσχουν από αυτή την κατηγορία χρόνιων 

νοσηµάτων, καθώς και οι συσχετίσεις που υπάρχουν µεταξύ των καρδιακών 

παθήσεων και των αναπαραστάσεων για την ασθένεια , της φυσικής κατάστασης των 

ατόµων και οι διαφορές που ενδεχοµένως υπάρχουν µεταξύ των δύο φύλων σε αυτές 

τις συσχετίσεις. 

Παρόλο που οι αρχικές υποθέσεις δεν επαληθεύτηκαν πλήρως- η επίδραση 

του φύλου, επί παραδείγµατι , δεν φάνηκε να διαδραµατίζει κάποιο καθοριστικό ρόλο 

στα αποτελέσµατα της έρευνας- η συµβολή της παρούσας βιβλιογραφικής και 

ερευνητικής εργασίας έγκειται στο ζήτηµα της συσχέτισης της φυσικής κατάστασης 

και της έκβασης της εκάστοτε καρδιακής πάθησης.  Η καλή φυσική κατάσταση, η 

σωµατική ευεξία και λειτουργικότητα πάντα θα θεωρείται ύψιστης σηµασίας 

προτεραιότητα ατόµων πασχόντων από κάποια σοβαρή πάθηση. Στον αιώνα που 

διανύουµε η καλή φυσική κατάσταση είναι απαραίτητο συστατικό για την ανθρώπινη 

υγεία και ευηµερία, µιας και ο σύγχρονος τρόπος ζωής έχει αποµακρύνει τον 
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άνθρωπο από τη φύση του. Η φράση “Νους υγιής εν σώµατι υγιή” υπήρξε άλλωστε 

ένας µεγάλος σταθµός στην ανθρώπινη σκέψη.   

Καταλήγοντας, όσον αφορά τις προτάσεις για το µέλλον , σηµαντικό είναι να 

εξεταστεί το ζήτηµα των Αναπαραστάσεων σχετικά µε την ασθένεια εις βαθών 

επισηµαίνοντας κάθε πτυχή επίδρασης τους  και συσχέτισης µε τις καρδιακές 

παθήσεις και την έκβαση αυτών. Επιπλέον, σηµαντικό είναι να διεξαχθεί έρευνα µε 

δείγµα ίσο σε αριθµό σε γυναίκες και άντρες, για να µην υπάρχει καµία αµφιβολία 

γενίκευσης των αποτελεσµάτων που θα προκύψουν.   
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